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Yay›na Haz›rlayan
Yücel ÇA⁄LAR

KIRSAL ÇEVRE YILLI⁄I’NDA YAYIM KURALLARI

KIRSAL ÇEVRE YILLI⁄I, k›rsal çevre sorunlar›n›n belirlenmesi ve çözümlenmesine
yönelik özgün inceleme ve araflt›rma sonuçlar›n›n ilgili kamuoyuna ulaflt›r›lmas›na
ve tart›fl›lmas›na katk›da bulunmay› amaçlamaktad›r. 

KIRSAL ÇEVRE YILLI⁄I’nda yay›mlanmas›n› istenen yaz›lar haz›rlan›r ve
gönderilirken afla¤›da aç›klad›¤›m›z kurallara uyulmas›n› ve gereklerin yerine
getirilmesini bekliyoruz. 

� Yaz›lar daha önce herhangi bir yay›n organ›nda yay›mlanmam›fl olmal›d›r.

� Sayfalar, üst ve alt boflluklar› 4,5; sa¤ ve sol boflluklar› da 4 cm olacak 
biçimde düzenlenmeli; yaz›lar 11 punto arial yaz› karakteriyle yaz›lmal›d›r 
ve cilt pay› b›rak›lmamal›d›r.

� Yaz›lar›n uzunlu¤u ekleri ve resim, harita vb görsel nesneleriyle birlikte 25 
sayfay› geçmemeli; bilgisayar ortam›nda gönderilecek taranm›fl resimlerin, 
bas›lmas› istenilen boyutlarda en az 300 dpi çözünürlükte olmal›d›r. 

� Yaz›lar›n ad› hem Türkçe hem de ‹ngilizce olarak yaz›lmal›; boflluklu 1500 
karakteri geçmeyecek uzunlukta Türkçe ve ‹ngilizce özetleri ile “Anahtar 
Sözcükleri” de verilmelidir. 

� Yararlan›lan kaynaklar metin içinde geçti¤i her yerde yazar soyad›n› yahut 
kuruluflun k›salt›lm›fl ad›n› büyük harflerle ve yay›mlanma/ço¤altma tarihi 
verilerek belirtilmeli [Örne¤in: (ARSLAN, 2000)]; ayr›ca kaynaklar›n toplu 
dökümü de kitap, makale, tez gösterim kurallar›na uygun olarak yaz›n›n 
sonunda, alfabetik düzen içinde topluca verilmelidir. 

� KIRSAL ÇEVRE YILLI⁄I’nda daha önce yay›mlanm›fl yaz›lara iliflkin 
elefltirel de¤erlendirmeleri içeren yaz›lar da gönderilebilir. Ancak, elefltirel 
de¤erlendirmelerde kiflilik haklar›n› zedeleyici söylemden kaç›n›lmal›d›r. 

� Yaz›lar, herhangi bir yerde yay›mlanmad›¤›n› ve telif ücreti istenmedi¤i 

belirten bir ön yaz›yla, en geç 1 Kas›m gününe de¤in Derne¤imizin 

kirsalcevreormancilik@yahoo.com adresine gönderilmeli; ön yaz›da,
ayr›ca yazar›n varsa akademik san›, kuruluflunun ad› ve iletiflim bilgilerine 
de (telefon, faks, posta, e-posta) yer verilmelidir.

� Gönderilen yaz›lar›n de¤erlendirme sonuçlar› en geç 1 Aral›k tarihine de¤in
Say›n yazarlar›na kesinlikle bildirilecektir.



SUNUfi

Ülkemizde, 2008 y›l›nda da k›rsal çevre ile ilgili yaflamsal önemde de¤iflme ve
geliflmeler gündeme geldi. Sözgelimi; önceki y›llardan daha çok orman yag›n› ç›kt›
ve çok daha fazla orman yand›; orman ekosistemlerinin yap›sal özellikleri ile
ormanc›l›k düzeninde yaflamsal önemde de¤iflikliklere yol açabilecek çok say›da
hukuksal düzenleme yap›ld›, Anayasan›n ormanlarla ilgili yapt›r›mlar›n›n da de¤iflti-
rilmesine kalk›fl›ld› vb. 2008 y›l›nda gündeme gelen söz konusu de¤iflme ve
geliflmeler yaln›zca “ormanlar” ve ormanc›l›k düzeniyle s›n›rl› olmad›; otlaklar, ve-
rimli tar›m arazileri, sucul ortamlarla ilgili olumsuzluklar da yafland›. Görünüfle
bak›l›rsa, ülkemizde kamuoyunun bu olumsuzluklara yönelik duyarl›l›klar› giderek
yo¤unlafl›yor ve yayg›nlafl›yor. Bu, bir yan›yla sevindirici bir geliflme kuflkusuz.
Ancak, bu duyarl›l›k; i) hemen hemen yaln›zca “çevre/do¤a korumac›”
yurttafllar›m›zca ve ii) ço¤unlukla orman yang›nlar› ile madencilik, yerleflme ve tu-
rizm etkinliklerinin yol açt›¤› orman, otlak ve tar›m arazisi y›k›mlar› vb gündeme
geldi¤inde sergileniyor. Bu, bizce, art›k afl›lmas› gereken bir durumdur. Çünkü söz
konusu olumsuzluklar›n tümü, temelde, birer sonuçtur. Bu nedenle, aç›kt›r ki, önce-
likle yap›lmas› gereken, bu sonuçlara yol açan nedenlerin belirlenmesine ve giderek
de ortadan kald›r›lmas›na yönelik çabalara girilmesidir. Ne var ki, bu gere¤i yerine
getirebilmenin öncelikli koflulu olan uygun kapsamda ve güncel veri ve bilgi
taban›n›n, demokratik tart›flma ortamlar›n›n yeterince oluflmad›¤›n› düflünüyoruz.
Dahas›, do¤rudan “ilgili çevrelerde”  bile bu do¤rultuda istek ve istencin de giderek
tüketildi¤ine inan›yoruz. Bu, böyle mi gidecek? Gitmemeli, kuflkusuz; gitmemeli de,
bu nas›l sa¤lanabilecek?

Bir “orman yang›n› mevsimi” daha geçifltirildi…

An›msayaca¤›n›z gibi, 2008 y›l›nda orman yang›nlar› yine ola¤an d›fl› boyutlar
kazand›; bir yang›nda 20 bin hektara yak›n orman yand›. Orman yang›nlar›n›n ve yol
açabilece¤i zararlar›n en aza indirilmesinden sorumlu yetkililer ise yine benzer
aç›klamalar yapt›. Kitle iletiflim araçlar›n›n ço¤unlu¤u kamuoyunu yine eksik ve
yanl›fl biçimde “bilgilendirdi” ve tart›flmalar› yine baflta uçak ve helikopter olmak
üzere araç-gereç donan›m› yetersizli¤inin giderilmesine indirgedi. Serik’teki büyük
orman yang›n› bile bu gelene¤i de¤ifltiremedi: Sözgelimi, yang›nlar›n ç›kma neden-
leri ve söndürme çal›flmalar›n›n etkenlik düzeyleri çok yönlü biçimde sorgulanmad›;
yang›n sonras›nda yap›lmas› gerekenlerin ekolojik, ekonomik, toplumsal ve teknik
boyutlar› bütüncül yaklafl›mlarla belirlenmedi. Öyle ki, Orman Genel Müdürlü¤ü, bu
yang›ndan hemen sonra gündeme getirdi¤i “Yanan Alanlar›n Rehabilitasyonu ve
Yang›na Dayan›kl› Ormanlar›n Tesisi Projesi”ni (YARDOP)  haz›rlarken ne orman
fakülteleri ne de ayni Bakanl›¤›n araflt›rma kurulufllar›, A¤açland›rma ve Erozyon
Kontrolü, Do¤a Koruma ve Milli Parklar, Orman-Köy ‹liflkileri Genel Müdürlükleri ile
iflbirli¤i yapt›. Oysa, yapmas› gerekirdi. Çünkü orman yang›nlar›n›n hem önlenmesi
hem de söndürülmesi ve yang›n yerlerinin yeniden ormana dönüfltürülmesi ekolojik,
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ekonomik, toplumsal, kültürel boyutlar›yla bir bütün olarak yönetilmesi, bu amaçla,
ilgili kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i yap›lmas› gereken süreçlerdir. Öyle anlafl›l›yor ki,
Orman Genel Müdürlü¤ü 2009 y›l›nda da orman yang›nlar›n›n önlenmesi ve
söndürülmesine yönelik çal›flmalar› s›ras›nda an›lan ilgili kurum ve kurulufllarla ifl ve
güç birli¤i yapmayacak. Dolay›s›yia, 2009 y›l›nda da daha az yang›n ç›kmas› ve
orman yanmas› yine rastlant›lara kalacak

TÜB‹TAK ödülleri kimlere gidiyor ?

Bilindi¤i gibi, TÜB‹TAK, y›llard›r, “baflar›l›” sayd›¤› bilimcileri çeflitli gerekçelerle
ödüllendiriyor. ‹zleyebildi¤imiz kadar›yla, son y›llarda, bu ödülleri alanlar aras›nda ne
tar›m ne de ormanc›l›k alanlar›ndan bilimciler var. Neden acaba ? Türkiye yüzeyinin
dörtte birinin bitkisel üretim ve hayvanc›l›k, yine dörtte birinin ormanc›l›k etkinlik-
leriyle “de¤erlendirilmeye” çal›fl›ld›¤›; 9 orman,  22 ziraat ve 15 de veteriner fakülte-
si ile onlarca araflt›rma kuruluflunun varl›¤›, biyolojik çeflitlik düzeyi vb göstergeler
göz önünde bulunduruldu¤unda, bu, Sizce de yad›rgat›c› bir durum de¤il mi?

* * *

Bir dile¤imiz var…

Baflta yaz› gönderenler olmak üzere K›rsal Çevre Y›ll›¤›’n›n yay›mlanmas›na ve
da¤›t›lmas›na katk›da bulunanlara teflekkür ediyoruz. Çünkü, bildi¤iniz gibi, K›rsal
Çevre Y›ll›¤›, tümüyle gönüllü katk› ve çabalarla yay›mlanmaya çal›fl›l›yor ve ücret-
siz olarak da¤›t›l›yor. Böyle de olsa, en az›ndan olanaklar›m›z düflünüldü¤ünde,
Derne¤imize hiç de az›msanmayacak boyutlarda parasal yük getiriyor. Getirsin,
ancak, çok daha yetkin bir yay›n olsun, deyifl yerindeyse, “ürküttü¤ü kurba¤aya
de¤sin” istiyoruz. Bu amaçla, bu do¤rultudaki görüfl ve önerilerinizi almak istiyoruz.
Soruflturmam›za kat›l›p K›rsal Çevre Y›ll›¤›’n›n içeri¤ine (konu, yazar, dil vb),
biçimine ve da¤›t›lmas›na iliflkin görüfl ve önerilerinizi esirgemezseniz, son
sayfam›zda yer verdi¤imiz sorular› yan›tlayp e-postayla Derne¤imize ulaflt›rabilir-
seniz sevinece¤iz.

Sayg›lar›m›zla.

KIRSAL ÇEVRE 
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BALIK Ç‹FTL‹KLER‹ ve ÇEVRESEL ETK‹LER‹

Prof.Dr.  Alaeddin BOBAT*

ÖZET

‹nsanlar›n su ürünlerini g›da maddesi olarak de¤erlendirmesi, insanl›k tarihi kadar
eskidir. Günümüzde ise afl›r› avlanma, kirlenme, yaflam alanlar›n›n daralmas› gibi
nedenlerle su ürünlerine olan talebi avc›l›kla karfl›lamayan insano¤lu, yetifltiricilik
(akuakültür-kültür bal›kç›l›¤›)  yoluyla gereksinmesini karfl›lamaya yönelmifltir.
Ancak bu yönelim sucul ortam›n kirlenmesini de beraberinde getirmifltir. Su ürünleri
yetifltiricilili¤inde gerek bal›k d›flk›lar›ndan ve art›k yemlerden gerekse kullan›lan
antibiyotikler, dezenfektanlar, afl›lar, vitaminler, uyuflturucular, algisitler, yem katk›
maddeleri ve hormonlar gibi kimyasal maddelerden birtak›m at›klar denizel ortama
geçebilmektedir. Denizel ekosistemin bu at›klara tepkisi genel anlamda ötrofikas-
yon, yaflam alanlar›n›n daralmas› ve kirlilik olarak kendini göstermektedir.  Yetifltiri-
cili¤in olumsuz çevresel etkileri pek çok ülkede endiflelere yol açm›fl ve sorgulan-
maya bafllanm›flt›r. Ülkemizde de özellikle son y›llarda bal›k çiftliklerinde yaflanan
bal›k ölümleri ve çiftliklerin denizel ekosisteme etkileri gündeme gelmifl ve Çevre-
Orman Bakanl›¤› Ocak 2007 tarihinde yay›mlad›¤› bir genelge ile yeni ölçütler belir-
lemifltir. Bu genelge ile pek çok bal›k çiftli¤inin tafl›nmas› ya da kapanmas›
tart›flmalar› ve bu ba¤lamda yeni yer aray›fllar› bafllam›flt›r. Son olarak pek çok
tesisini Mersin ‹li k›y›lar›na tafl›ma ya da yeni tesisler kurma karar› alan bal›k yetifltiri-
cileri gerekli giriflimleri bafllatm›fllard›r.  Bu çal›flmada genel olarak su ürünleri
yetifltiricili¤i özel olarak da deniz bal›klar› üretimi ele al›nm›fl; bal›k çiftliklerinin girdi-
üretim-ç›kt› modeline göre çevresel etkileri ve bunun sonuçlar› irdelenmifltir.

Anahtar sözcükler: Su Ürünleri Yetifltiricili¤i, Bal›k Çiftlikleri, Ötrofikasyon, Denizel
Ekosistem

The Environmental Effects of Fish Farms

ABSTRACT

Fishing is one of the mankind’s oldest professions, and seafood has long been sta-
ple of the human diet. In recent years, global cathes of wild fish have leveled off due
to overfishing, pollution and deterioration of  marine ecosystem. But the demand for
aquaculture continues to grow. To fill this gap, governments and producers look
increasingly to aquaculture. However, aquaculture facilities may also cause environ-
mental problems if adequate environmental precautions are not taken. Some mari-
culture systems contribute to nutrient loading through discharges of fish wastes and
uneaten feed. Some chemicals such as antibiotics, pesticides, algicides, vitamins,  

* Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleflkesi 41285 ‹zmit/KOCAEL‹; 
‹letisim: bobatus@yahoo.com
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anaesthetics, disinfectants used in aquaculture may create chemical pollution. In
addition, some facilities attract marine predators, and can trigger habitat modifica-
tion. Little is known about the assimilative capasity of marine environment for these
impacts of aquaculture activities. These effects of aquaculture activities  bring about
eutrophication in marine environment.  The common doubts about the environmen-
tal impacts of aquaculture activities have been increased for decades although their
levels have been varied from region to region. Rapid and uncontrolled development
of fish farms in Turkey had brought some environmental problems especially in
closed and semi-enclosed bays. Therefore, The Ministry of Environment and
Forestry of Turkey issued the circular concerning aquaculture facilities on
24.01.2007. The aquaculture industry have made a decision to build some facilities
in off shores of Mersin and started to take the action due to this legal obligation. This
article aims to overview the environmental effects of fish farms in accordance with
input-process-output model,  and the status of mariculture facilities (fish farms) and
their efects on marine ecosystem are revealed in Turkey.

Key words :  Aquaculture, Fish Farms, Eutrophication, Marine Ecosystem

G‹R‹fi
‹nsano¤lunun istek ve gereksinmelerinin do¤a taraf›ndan tam olarak
karfl›lanamamas›ndan ortaya ç›kan üretim, ekonomi yaz›n›nda fayda yarat-
ma faaliyeti anlam›nda kullan›lmaktad›r (KOBU, 2006). Avc›l›k ve
toplay›c›l›kla bafllayan insano¤lunun istek ve gereksinmelerini do¤adan
karfl›lamalar› eylemi, günümüzde mal ve hizmet üreterek devam etmekte ve
sonuçta bu fayday› yaratmak için do¤al varl›klar bir anlamda
kullan›lmakta/tüketilmektedir. 
Sudaki canl›lar›n avc›l›kla insan g›das› olarak kullan›lmas›,  insanl›k tarihi
kadar eskiye uzanmaktad›r. Günümüzün geliflmifl toplumlar›nda giderek
artan protein gereksinmesine koflut olarak su ürünlerinin yetifltiricilik yoluyla
elde edilmesi ise 19. Yüzy›l bafllar›na rastlamaktad›r. Ülkemizde su ürünleri
yetifltiricilik faaliyetleri 1970’li y›llarda tatl›sularda alabal›k yetifltiricili¤i ile
bafllam›fl ve denizel ortamda özellikle çipura-levrek bal›klar› üretimi ile
devam etmifltir.
‹ster bal›k ya da domates gibi herhangi somut bir mal, ister sigortac›l›k ya da
bankac›l›k gibi hizmet üretilsin, tüm üretim faaliyetlerinde girdi-ifllem-ç›kt›
modeline uyulmaktad›r (fiekil 1). Üretim faktörleri olarak nitelenen ham-
madde, sermaye, emek ve yönetim(giriflim) bir üretim faaliyetinde girdiyi
oluflturmaktad›r. Bu faktörler, bir araya getirilerek belirli bir süreç içerisinde
iflleme girmekte ve sonuç olarak mal ya da hizmet üretilmektedir. Ancak, bu
modelde bir girdiden %100 verim elde etmek mümkün olmad›¤› için, bir birim
girdiden kay›p ya da fireler sonucu birden daha küçük ç›kt› elde edilebilmek-
tedir. Oluflan kay›plar ise niteli¤ine göre hem çevre aç›s›ndan sorun yarat-
makta hem de ekonomik anlamda zarar niteli¤i tafl›maktad›r.
Termodinami¤in birinci kanununa göre ortamda var olan madde ve enerji bir
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biçimden di¤erine dönüflebilmekte, ama yok edilememektedir. Enerji ve
maddenin sak›n›m› olarak da bilinen bu ilkeye göre, enerji ve madde hiçbir
yolla yok olmaz. Seyrelip da¤›labilir ama ergeç ekosistemin bir yerinde
ortaya ç›kar (KIfiLALIO⁄LU VE BERKES, 1996).

fiekil 1.  Genel Üretim Modeli
Su ürünleri yetifltiricilili¤inde de ayn› üretim modeli söz konusu olmakta ve
gerek bal›k d›flk›lar›ndan gerekse kullan›lan yem, antibiyotikler, dezenfek-
tanlar, afl›lar, vitaminler, uyuflturucular, algisidler, yem katk› maddeleri ve
hormonlar gibi kimyasal maddelerden belirli oranlarda at›k denizel ortama
geçebilmektedir (ANON‹M, 2007). 
Yetifltiricili¤in olumsuz çevresel etkileri birçok ülkede önemli endiflelere yol
açm›flt›r (ROSENTHAL 1994, WU 1995). Avrupa’da a¤ kafeslerde yo¤un
bal›k yetifltiricili¤i ve Güneydo¤u Asya ile Latin Amerika’da karides yetifltiri-
cili¤i k›y›sal alanlarda çevresel bozulmalara neden olmufltur (BARG, 1992;
PILLAY, 1992). Ülkemizde de özellikle Bodrum Yar›madas› ve civar›ndaki
koylarda a¤ kafeslerde bal›k yetifltiricili¤inin h›zl› ve plans›z geliflimi çevresel
sorunlar› beraberinde getirmifl ve hem sektöre hem de ekosisteme zarar
verir hale gelmifltir (B‹LEC‹K, 1996). Bu durum özellikle turizm yat›r›mc›lar›
ile turistleri, çevrecileri ve halk› rahats›z etmifltir. Ancak, aç›k deniz (off
shore) kültür bal›kç›l›¤›n›n çevresel zararlar› konusunda bugüne kadar
kesinleflmifl bilimsel bir saptama bulunmamaktad›r.
Mu¤la (Bodrum, Milas) ilinde bulunan baz› bal›k çiftliklerinin 2007 y›l›nda
Mersin ‹li k›y›lar›na (Silifke-Anamur hatt›) tafl›nmas›n›n ya da yeni bal›k çift-
liklerinin Mersin k›y›lar›na kurulmas›n›n gündeme gelmesi, Mersin’in bir tu-
rizm kenti olmas› için çaba harcayan gerek ‹l yönetimi ve meslek odalar›
gerekse sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan tepkiyle karfl›lanm›flt›r. 321 Km’lik
k›y›s› bulunan Mersin ‹li deniz alanlar›nda (Silifke Dana Adas› ile Anamur
Uçar› aras›nda) flimdiye kadar 43 adet bal›k çiftli¤i tesisi için baflvuru
yap›lm›flt›r (fiekil 2). Bu baflvurular›n 12 adedinde ÇED ifllemi tamamlanm›fl,
ön izin aflamas› için ise incelemeler sürdürülmektedir. ‹skenderun Körfezi
için de 23 adet baflvurunun hepsi ön inceleme aflamas›nda bulunmaktad›r
(TÜGEM, 2008).
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fiekil 2. Bal›k Çiftliklerinin Mersin Sahillerindeki Yeri

Bu çal›flmada, son günlerde Mersin’e tafl›nmalar› gündeme gelen bal›k çift-
liklerinin sektörel ve ekonomik önemi üzerinde durulmakta, bu çiftliklerin
gerek konuflland›r›lmas› gerekse girdi-üretim-ç›kt› modeline göre denizel
ekosisteme etkileri irdelenmektedir.

1. Bir Alt Sektör Olarak Su Ürünleri Yetifltiricili¤i ve Önemi

Sucul ortamda su bitkileri ve hayvanlar› ile yap›lan tar›ma su ürünleri yetifltiri-
cili¤i, kültür bal›kç›l›¤› ya da akuakültür denilmektedir. Yetifltiricilik h›zla artan
su ürünleri talebinin karfl›lanmas›, açl›¤›n önlenmesi, dengeli ve sa¤l›kl›
beslenme, do¤al bal›k stoklar› üzerindeki av bask›s›n›n  azalt›lmas›, k›rsal
kalk›nmaya katk›, istihdam ve döviz girdisi sa¤lamas›, su kaynaklar›n›n
bal›kland›r›lmas› amaçlar›n› tafl›mas› aç›lar›ndan tar›m sektörü içinde yer
alan önemli bir alt sektördür. 

Dünyada 51 Milyon Ton civar›nda yetifltiricilik yoluyla üretim yap›lmaktad›r
(FAO, 2006). 1991 ile 2001 y›llar› aras›nda dünya ölçe¤inde avc›l›k % 7’lik
bir art›fl gösterirken, ayn› dönemde yetifltiricilik yolu ile elde edilen su ürün-
leri miktar› ise % 128’lik bir art›fl göstermifltir (ALPBAZ ve HEK‹MO⁄LU,
2003). 1950’li y›llarda 11. milyon ton olan küresel su ürünleri üretimi 2004
y›l›nda 65.5 milyon tona ç›km›flt›r (GAO, 2008).

Ülkemizde, 2007 y›l› sonuna kadar yaklafl›k 632 bin tonu avc›l›kla, 140 bin
tonu yetifltiricilikle olmak üzere toplam yaklafl›k 772 bin ton su ürünleri üretil-
mifltir (fiekil 3). 2007 y›l›ndaki toplam su ürünleri üretiminin yaklafl›k % 67.1’i
deniz bal›klar›ndan, % 9.2’si di¤er deniz ürünlerinden, % 5.6’s› içsu ürün-
lerinden ve % 18.1’i yetifltiricilik etkinliklerinden elde edilmifltir (TÜ‹K, 2008).
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fiekil 3. 1995-2007 Y›llar› Aras›nda Toplam Su Ürünleri Üretimi

Ülkemizde 1970’li y›llarda bafllayan su ürünleri yetifltiricilik faaliyetleri,
1980’lerin ortalar›ndan itibaren deniz bal›klar›n›n da yetifltirilmeye bafllan-
mas› ile büyük ivme kazanm›flt›r.  2007 y›l›nda denizlerde ve içsularda
yetifltiricilik üretimi bir önceki y›la göre % 9 oran›nda artarak yaklafl›k 140 bin
ton olmufltur (TÜ‹K, 2008).

2007 y›l›nda yetifltiricilik üretiminin miktar olarak % 42’si içsularda, %58’i ise
denizlerde gerçeklefltirilmifltir. Bir önceki y›la göre 2007 y›l›nda, denizlerde
yap›lan yetifltiricilik üretimi  % 11.9 oran›nda, içsulardaki yetifltiricilik üretimi
ise % 4.1 oran›nda artm›flt›r (TÜGEM, 2008). 

fiekil 4. 2000-2007 Y›llar› Aras›nda Yetifltiricilik Yoluyla Bal›k Üretimi
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Yetifltirilen en önemli türler aras›nda ilk s›ray› % 41.8’lik oran ile alabal›k
(58433 ton/y›l) almakta, bunu % 30 ile levrek (41900 ton/y›l) ve % 24 ile çipu-
ra (33500 ton/y›l) izlemektedir (fiekil 4). Yaln›zca alabal›k, levrek ve çipura üre-
timi yetifltiricilik etkinliklerinin yaklafl›k % 96’s›n› oluflturmaktad›r (TÜ‹K, 2008).
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Yetifltiricili¤in y›ldan y›la art›fl göstermesine koflut olarak iç ve d›fl piyasada
da önemli aflamalar kaydedilmekte ve bal›k, hayvansal ürünler aras›nda
yurtd›fl›na sat›lan tek ürün olma özelli¤ini korumaktad›r. 2007 y›l›nda 47214
ton su ürünleri ihraç edilirken, 58022 ton ithal edilmifltir (fiekil 5). Yetifltirici-
lik ile elde edilen su ürünlerinin toplam d›flsat›mdaki pay›n›n  % 60’›n›
bal›klar oluflturmaktad›r.  Bal›klar içinde ise % 35 ile deniz bal›klar› ilk s›ray›
almakta ve bu sat›fl›n büyük k›sm› AB ülkelerine yap›lmaktad›r (TÜ‹K, 2008).
Bunun d›fl›nda, yaln›zca Ege Bölgesi’ndeki bal›k üretim sürecinde 10.000
kifli istihdam edilmekte ve  paketleme, iflleme, ihracat ile birlikte sektör
yaklafl›k 20.000 kifliyi ifllendirebilmektedir. Bu kapasitesiyle su ürünleri sek-
törünün ekonomiye katk›s› bir milyar dolar› bulmaktad›r (ANON‹M, 2006).  

fiekil 5. 1995-2007 Y›llar› Aras›nda ‹hraç ve ‹thal Edilen Su Ürünleri Miktar›

Ülkemizde 187 adedi yak›n deniz sular›nda (near-shore) ve 49 adedi de aç›k
deniz sular›nda (off-shore) olmak üzere toplam 236 adet bal›k çiftli¤i bulun-
maktad›r. Bu çiftliklerin toplam kapasiteleri s›ras›yla 36000 ton ve 63000
tona yaklaflmaktad›r. Bunlar›n d›fl›nda, 100 adet toprak havuzda 3122 ton ve
1 adet gemide 4800 ton deniz bal›¤› üretilmekte / yetifltirilmektedir. Bal›k çift-
liklerinin illere göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, yak›n ve aç›k denizlerde toplam
118 adet ile Mu¤la ilk s›ray› almakta, bunu 72 adet ile ‹zmir ve 15 adet ile
Ayd›n izlemektedir (TÜGEM, 2008).

Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›’na göre 2023 y›l›nda al›flkanl›klar ayn› devam
ederse 1.2 Milyon Ton bal›k üretilmesi gerekmektedir. Bu üretimin 600.000
Tonu avc›l›k yoluyla, kalan›n›n ise yetifltiricilik yoluyla sa¤lanabilece¤i vurgu-
lanmaktad›r. Dünya ortalamas›n› yakalamak için bugünün 2 kat›, AB ortala-
mas›na ulaflmak için 3 kat› bal›k tüketilmesi, bunun için de en az 1.5 milyon
ton bal›k üretilmesi gerekmektedir. Bu miktar›n denizlerden avc›l›k yoluyla
elde edilmesi mümkün görünmemektedir. Her ne kadar tek tip yemle besle-



nen kültür bal›klar›n›n tat ve lezzeti do¤al olan›n yerini tutmasa da, avc›l›kla
elde edilen bal›k miktar› talebi karfl›lamad›¤› için kültür bal›klar›na ra¤bet
giderek artmaktad›r. Artan talebi karfl›lamak amac›yla genelde su ürünleri
yetifltiricili¤ine, özelde ise kültür bal›kç›l›¤›na daha da önem verilmesi ve bu
ba¤lamda bal›k çiftliklerinin desteklenmesi gerekmektedir. Üretimdeki art›fl
ise daha fazla alan, yem ve kimyasal madde kullan›m› gerektiren yo¤un ve
modern yetifltirme tekniklerinin uygulanmas› ile gerçeklefltirilmektedir. Bu
süreçler girdi-ifllem-ç›kt› üretim modeline göre hem do¤al hem de yapay sis-
temlerle desteklenirken, bal›k üretimi ile birlikte denizel ekosistemi etkileyen
at›klar da ortaya ç›kmaktad›r.

2. Bal›k Çiftliklerinin Çevresel Etkileri

Genel üretim sürecinde (girdi-ifllem-ç›kt›) fire, at›k ya da kay›p olarak ortaya

ç›kan ve çevresel sorunlara neden olan maddeler, bal›k çiftlerinde de ortaya

ç›kmakta; gerek bal›k d›flk›lar› ve bal›k taraf›ndan yenmeyen yapay yemler-

le ortama sal›nan azot ve fosfor, gerekse verimi ve hastal›klara karfl› diren-

ci art›rmak için kullan›lan hormonlar, dezenfektanlar, algisitler, vitaminler,

antibiyotikler, afl›lar gibi ek önlemler ekosistem aç›s›ndan sorun oluflturmak-

tad›r (fiekil 6);

fiekil 6. Girdi-‹fllem-Ç›kt› Modeline Göre Bal›k Üretimi

A¤ kafeslerde bal›k yetifltiricili¤inin çevresel etkileri yetifltirilen bal›k türüne,

yetifltirme yöntemlerine, stok yo¤unlu¤una, kullan›lan yemlerin türüne,

alan›n hidrografisine ve çiftlik yönetimine ba¤l› olarak de¤iflim göstermekte-

dir. Genel olarak, yemle birlikte kültür ortam›na giren fosforun %59-75’i ve

azotun %79-82’si yem art›klar›, bal›k d›flk› ve boflalt›m yolu ile çevreye

yay›labilmektedir (LANARI vd., 1999).
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Daha fazla üretim için daha fazla ve yo¤un üretim malzemelerinin kullan›m›,

birim alanda daha fazla bal›k yetifltirilmesi ve bunlar›n at›klar›, yetersiz bilgi,

yanl›fl yer ve derinlik seçimi gibi etkenler denizel ekosistemin tafl›ma ve ken-

dini yenileme kapasitesini aflmakta ve bu durum ekosistemde sorunlara yol

açabilmektedir. Sonuçta hem denizel ekosistemin ötrofikasyonu hem de

kirlilik ve do¤al yaflam alanlar›n›n zarar görmesi söz konusu olabilmektedir

(GOLDBURG, ELLIOTT ve NAYLOR, 2001).

Ötrofikasyon ekosistemin nitrat, fosfat vb. besleyici tuzlarla afl›r› yüklenme-

sidir. Ötrofikasyon nedeniyle denizel ortamda organik madde ve alg üretimi

artmakta, bu art›fl ortamdaki çözünmüfl oksijeni azaltmakta ve zararl› ya da

zehirli alg patlamas› görülebilmektedir. Ayr›ca giren ›fl›k azal›p ortamda

sucul bitki kayb› yaflanmaktad›r (ANON‹M, 2003). Bu etkiler ticari ve

rekreasyonel bal›kç›l›ktan turizme, sa¤l›k sorunlar›ndan estetik de¤er

kayb›na kadar pek çok olumsuzlu¤u beraberinde getirebilmektedir (fiekil 7). 

fiekil 7. Ötrofikasyonun Denizel Ekosisteme Etkileri

Ayr›ca, do¤ru alan seçiminin yap›lmad›¤› kapal› ya da yar› kapal› koylardaki

bal›k çiftlikleri (fiekil 8); bulan›kl›k, zemin tahribat› (fiekil 9) su kalitesinin

bozulmas›na neden olabilmektedirler (OKUfi vd., 2006a ve 2006b). Özellik-

14

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2008



le su sirkülâsyonunun az ve denizin s›¤ oldu¤u kapal› ve yar› kapal› koylar-

da faaliyet gösteren bal›k çiftliklerinin denizel ekosistemde sorun yaratt›¤›,

su sütunu ile sedimentte de¤iflimler oldu¤u ortaya konmufltur (SUNLU vd

1998; KATAV‹å ve ANTOL‹å, 1999; KARAKASS‹S 2001; YILDIRIM ve

KORKUT 2004). 

fiekil 8. Yanl›fl Yer Seçimi : Datça- Bozburun Kapal› Koyundaki Bal›k Çiftlikleri

fiekil 9. Datça-Bozburun Kapal› Koyunda Bulan›kl›k (a) ve Zemin Tahribat› (b)

Yerli denizel türlerin ve yumurtlama alanlar›n›n bal›k çiftliklerinden olumsuz

etkilenmesi, baz› türlerin genetik yap›s›n›n de¤iflmesi bile söz konusu ola-

bilmektedir. Buna karfl›n say›lan bu sorunlar her bal›k çiftli¤inin ayn› etkiyi

do¤uraca¤›n› kan›tlamamaktad›r. Bu durum özellikle aç›k deniz (off-shore)

kültür bal›kç›l›¤› için irdelendi¤inde, çok farkl› sonuçlar elde edilebilmektedir. 

A¤ kafes teknolojisindeki geliflmeler sonucunda daha yo¤un ve verimli üre-
tim yap›lmas›na olanak sa¤layan aç›k deniz a¤ kafes sistemlerinin kurul-
mas›, yetifltiricili¤e yeni bir yön vermifltir. Bu sayede hem üretim artt›r›lmak-
ta hem de çevresel etkiler azalt›labilmekte ve sektörler aras› çat›flmalar
önlenebilmektedir (BAfiARAN vd, 2006).
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Bal›k çiftliklerinin çevresel etkisinin araflt›r›lmas› için Yunanistan’›n Do¤u
Ege Denizinde yap›lan bir araflt›rmada, tesislerin çevre ve özellikle bentik
(dip) organizmalar üzerine geçici etkisi oldu¤u, bal›k çiftliklerinden kay-
naklanan kirlilik girdilerinin su dinamiklerinin etkisiyle da¤›ld›¤› ve sonuçta
çevreye istatistiksel anlamda önemsiz bir etki b›rakt›¤› belirlenmifltir
(KLAOUDATOS vd., 2006). Ege ve ‹yon Denizi’nde k›y›sal alanda kurulu üç
bal›k çiftli¤inde yap›lan bir çal›flmada, çiftliklerden yaln›zca birinde kafes ve
referans istasyonlar› amonyum konsantrasyonlar›n›n önemli derecede farkl›
oldu¤u belirlenmifltir (PITTA vd., 1999).

Murcia (‹spanya) k›y›s›nda kurulu ve y›lda 700 - 800 ton üretim yapan bir
bal›k çiftli¤inin, denizel ortamdaki nitrat ve nitrit de¤iflimlerini do¤rudan et-
kilemedi¤i, çiftlik etkinliklerinden daha çok mevsimsel de¤iflimlerden kay-
nakland›¤› bildirilmifltir (RUIZ vd, 2001). Tyrian Denizi’nde kurulu bir bal›k
çiftli¤inde yap›lan bir çal›flmada azot formlar›n›n (nitrit + nitrat) kafes ve kon-
trol istasyonlar› aras›nda önemli de¤iflimler göstermedi¤i saptanm›flt›r (LA
ROSA vd., 2002). ‹zmir Körfezi’nde yap›lan bir çal›flmada da nitrit+nitrat mik-
tarlar›nda kafes ve referans istasyonlar› aras›nda istatistiksel fark saptana-
mam›flt›r (AKSU, 2005). Bu çal›flma gibi aç›k deniz a¤ kafeslerde
gerçeklefltirilen bir araflt›rmada da azot formlar› için kafes ve referans istas-
yonlar› aras›nda fark bulunmam›flt›r (MALDONADO vd, 2005). ‹zmir Ild›r
Koyu’nda yap›lan aç›k deniz bal›k yetifltiricili¤inin su kalite ölçütlerinde
önemli bir de¤iflim gözlenmemifltir (BAfiARAN vd., 2006). 

3. Tart›flma

Dünyada do¤al kaynaklar›n korunmas›na, çevresel etki ve de¤iflimlerin
izlenmesine yönelik giderek artan bir duyarl›l›k bulunmaktad›r. Di¤er yandan
artan nüfusun sa¤l›kl› beslenmesi için sa¤l›kl› g›dalar›n üretilmesi ve
tüketilmesi büyük önem tafl›maktad›r. Dünya üzerindeki nüfus art›fl›,  plans›z
kentleflme, h›zl› ve denetimsiz sanayileflme sonucu deniz kirlili¤inin artmas›
ile birlikte, denizel kaynaklar›n bilinçsiz ve afl›r› tüketilmesi, bal›kç›l›k sek-
törünün gün geçtikçe artan talepleri karfl›layamaz duruma gelmesine neden
olmufltur. Araflt›rmac›lar, avlanma yolu ile bal›k üretiminin y›lda %1-2’den
daha fazla art›fl gösteremeyece¤ini, hatta fiziksel ve biyolojik kapasite, bozu-
lan çevre ve avlanma giderlerindeki art›fllar nedeni ile gittikçe azalaca¤›n›,
yetifltiricili¤in ise geleneksel bal›kç›l›ktaki bu azalmay› telafi edebilece¤ini
ileri sürmüfllerdir (MUIR ve BEVERIDGE, 1994).
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Her geliflen sektörde oldu¤u gibi su ürünleri sektörünün hem kendi içinde
hem de di¤er sektörlerle etkilefliminde baz› sorunlar› oldu¤u görünmektedir.
Kendi içindeki en büyük sorun kaçak bal›k çiftliklerinin yan› s›ra,  yetersiz
donan›m, eleman ve yanl›fl yönetim yaklafl›m› ile üretim yap›lmas›; üretimin
yeterli bilgi ve deneyime sahip elemanlar taraf›ndan bilimsel yöntemlerle
yap›lmamas›d›r. Ayr›ca, üretim s›ras›nda çevreye yeterince duyarl›l›k göste-
rilmemekte, yaln›zca daha fazla kazanç sa¤lamak için yo¤un ve yüksek kap-
asite ile çal›fl›lmakta; bu da daha fazla yem,  daha fazla hormon, dezenfek-
tan, antibiyotik ile sa¤lanmaktad›r. Kuflkusuz, tüm girdilerin fazla olmas›, at›k
oran›n› da art›rarak denizel ekosistemde sorunlara neden olmaktad›r. 

Denizcilik Müsteflarl›¤›, baz› iflletmelerde hala derme çatma kafeslerin kul-
lan›ld›¤›, iflletmelerce kullan›lan k›y› tesislerinin çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan
uygun olmad›klar›, izin ald›¤› halde baz› flirketlerin tesislerini kurmad›¤›,
dalg›ç olarak görev yapan personelin profesyonel yeterlikte olmad›¤›,
flamand›ra ve çakarlarla (›fl›kland›rma) yap›lan markalamalar›n yetersiz
oldu¤u, tesislerin kayma yaparak askeri ve sivil deniz araçlar›n›n seyrü-
seferini etkilediklerini saptam›flt›r. Baflvurular tek tek de¤erlendirildi¤i zaman
uygun olabilecekken, haritaya ifllenip bir arada de¤erlendirildi¤i zaman
bölgede deniz trafi¤inde sorunlar yaflanabilece¤i öngörülmektedir (ANON‹M,
2006).

Sahil Güvenlik Komutanl›¤›’n›n 2000 y›l› faaliyet raporunda, 209 adet bal›k
çiftli¤inin denetlendi¤i, 124 adedinin çevre kirlili¤ine neden oldu¤u ve ruh-
sats›z çal›flt›¤› için savc›l›¤a suç duyurusunda bulunuldu¤u belirtilmifltir
(SGK, 2000). 

Yak›n zamanda Güllük Körfezi’nde ötrofikasyon sonucu oluflan oksijen
azl›¤›ndan onbinlerce bal›k yaflam›n› yitirmifltir (Radikal, 2008; Milliyet,
2008).

Kültür bal›kç›l›¤› sektörü üzerindeki yetki kargaflas›ndan do¤an çok bafll›l›k
ve buna ba¤l› olarak yat›r›mlar›n uzun sürede gerçekleflmesi ise di¤er bir iç
sorun olarak ortaya ç›kmaktad›r. Kültür bal›¤› üreticileri izin alabilmek için 14
ayr› kuruma gitmekte ve 53 ayr› ifllem yapt›rmaktad›r. Sadece ÇED olumlu
raporunun al›nabilmesi için 18 ayr› kuruma gidilmesi gerekmekte ve bal›k
çiftli¤i için izin alma süreci ortalama üç y›l sürmektedir. Çevre ve Orman
Bakanl›¤›’n›n 24.01.2007 tarih, 26413 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü¤e giren genelgesi ile izin alma ifllemleri daha da s›k› koflullara
ba¤lanmaktad›r (RG, 2007). Bunca s›k› izin ve bürokrasi koflullar›na karfl›n,
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üretime geçildikten sonra gerek iflletme içi gerekse iflletme d›fl› denetimin
gevflek tutulmas›, üretim ve yönetimde daha ça¤dafl iç mekanizmalar›n
gelifltirilmemesi, bal›k çiftliklerine karfl› duruflu körüklemifltir. Bu duruma,
kamu kurulufllar› aras›ndaki yetersiz bilgi ak›fl› ile farkl› çevresel yaklafl›mlar
da katk› sa¤lamaktad›r.

Bal›k çiftliklerinin di¤er sektörlerden özellikle turizmi ilgilendiren yönü,  hem
estetik hem de kullan›m de¤erleri aç›s›ndan denizleri ve iç sular› olumsuz
etkilemesinden kaynaklanmaktad›r. Özellikle kapal› ve yar› kapal› koy ve
körfezlerde bu de¤er kayb›ndan ticari ve rekreasyonel bal›kç›l›k da pay›na
düfleni almaktad›r. Denizel ekosistem ötrofikasyon olay›yla birlikte oldukça
zarar görmektedir. Ancak, bal›k çiftliklerinin tek bafl›na bu olaydan sorumlu
olup olmad›klar› çok tart›flmal›d›r. Çünkü bal›k çiftlikleri  denizleri çevresel
olarak etkileyen sektörler aras›nda kentsel yerleflim, endüstriyel faaliyetler,
nükleer ve termik santraller, turizm faaliyetleri, ikincil konutlar, yatç›l›k,
tar›msal faaliyetler, deniz trafi¤i, madencilik ve askeri tatbikatlardan sonra
11. s›rada yer almaktad›r. 3215 belediyenin bulundu¤u ülkemizde, 141
belediyede kanalizasyon sistemi olmas›na karfl›n, bunun sadece  43
tanesinde ar›tma tesisi bulunmaktad›r. Bir baflka söyleyiflle kanalizasyon
sular›n›n %98.67'si hiç ar›t›lmadan ›rmaklara, göllere ve denizlere
b›rak›lmaktad›r. Ülkemizdeki turistik tesislerin %81'inde ar›tma tesisi bulun-
mamakta ve bu tesislerin yüzde 80’i at›klar›n› denize b›rakmaktad›r (ÇEVRE
VE ORMAN BAKANLI⁄I, 2006). Kuzey Avrupa ülkelerinde yap›lan bir
araflt›rmada, tar›msal etkinlikler sonucu Balt›k Denizine b›rak›lan azot mik-
tar›, toplam›n %39.5’i; fosfor miktar›, toplam›n % 19.5’i; ormanc›l›k faaliyet-
lerinden kaynaklanan ve yine ayn› denize b›rak›lan azot miktar›, toplam›n
%5.7’si; fosfor miktar›, toplam›n %5.5’i; kentsel at›klardan kaynaklanan azot
miktar›, toplam›n %2.1’i ve fosfor miktar›, toplam›n %51.2’si iken, su ürün-
lerinden kaynaklanan azot miktar›, toplam›n yaln›zca % 0.9’u ve fosfor mik-
tar›, toplam›n %3.6’s› olarak saptanm›flt›r (ACKERFORS and ENELL, 1991;
ACKERFORS and ENELL, 1994).

Tüm bunlara karfl›n, turizm a¤›rl›kl› yat›r›mlar›n oldu¤u alanlarda, bal›k çift-
liklerinin kurulmamas› ya da olmamas› gerekti¤ine, sektör temsilcileri ile sivil
toplum örgütleri de kat›lmaktad›r (ANON‹M, 2006).

Bal›k çiftliklerinin Anamur–Silifke aras› ile ‹skenderun Körfezine kurulmalar›
ya da tafl›nmalar›, öncelikle burada bulunan deniz kaplumba¤alar› ile fok
bal›klar›n› az ya da çok etkileyecektir. ‹skenderun Körfezi, bal›k yumurtlama
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alan› olarak bilinen en uygun üreme alanlar›ndan biridir. Aç›k denizde de
olsa, kurulacak olan bal›k çiftlikleri kara ile ba¤lant›l› çal›flacak ve e¤er
duyarl› davran›lmazsa, ‹skenderun Körfezi de bundan olumsuz etkilenebile-
cektir.

Mersin ‹li s›n›rlar› içine tafl›nmas› ya da kurulmas› düflünülen ve ifllemleri
devam eden bal›k çiftliklerinin Silifke/Dana Adas› ve Ayd›nc›k/Sancak Burnu,
Ayd›nc›k/So¤uksu ile Anamur/Uçar› aras›nda konuflland›r›lmas› planlan-
maktad›r. Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› Çevre Durum
Raporunda, Fethiye-Çanakkale aras›n›n nehir girdileri, kültür bal›kç›l›¤›,
çeflitli turizm aktiviteleri ve yo¤un kentleflme gibi çevresel faktörlerden etkile-
nen deniz ortam›nda ciddi ekolojik bozulmalar gözlendi¤ine; aç›k sularla
do¤rudan etkileflim içinde olan Taflucu-Alanya aras›n›n ise Do¤u Akdeniz’in
en az kirlenmifl/kirletilmifl k›y›s› oldu¤una dikkat çekilmektedir (Çevre ve
Orman Bakanl›¤›, 2007). Ayr›ca, Do¤u Akdeniz’in Taflucu-Alanya aras›
Akdeniz Fokunun (Monachus monachus) yaflam alan› ile deniz
kaplumba¤alar›n›n (Caretta caretta) üreme bölgesidir. Buralarda kurulacak
bal›k çiftliklerinin Akdeniz foku ve deniz kaplumba¤alar›n›n hem yaflam alan-
lar›n› s›n›rlayaca¤› hem de üremelerini olumsuz etkileyece¤i kayg›s›
tafl›nmaktad›r.   

SONUÇ ve ÖNER‹LER

Ekosistem birbirleriyle, yönü ve fliddeti zamana ve ortama göre de¤iflik
iliflkiler içinde bulunabilen, sonsuz say›da alt sistemden oluflmufl, canl› ve
cans›z varl›klar› nitelik ve niceli¤ine bakmaks›z›n etkilenen/etkileyebilen,
do¤rudan ve dolayl› etkileri, do¤rudan ve dolayl› olarak etkilenmesi herhan-
gi bir mülkiyet biçimi ve s›n›r›yla s›n›rland›r›lamayan oluflumlard›r.
Dolay›s›yla, ekosistemler, tüm canl›lar›n ve cans›zlar›n, bu arada da tüm
insanlar›n ortak varl›¤›d›r (ÇA⁄LAR, 1999). Denizler de ekosistem özelli¤i
gösteren ve gerek kendi içinde gerekse çevresiyle oldukça hassas iliflkiler ve
etkileflimlerde bulunan ekosistemlerdir.   Su ürünleri sektörü, herkesin ortak
kullan›m alan› olan ya da olmas› gereken denizleri ve iç sular› kulland›¤› ve
bu sistemlerde geçmiflte sorunlar yaratt›¤› için önyarg›l› davran›fllarla
karfl›laflmaktad›r. Üstelik gerek Mu¤la’n›n gerekse ‹zmir’in pek çok koyunda
bu davran›fllar› haks›z ç›karmayacak pek çok çevresel soruna tan›k olun-
mufltur. Söz konusu çevre olunca, her kesimin daha duyarl› davranmas›
beklenen bir yaklafl›md›r. 
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Do¤al ya da yapay, aç›k ya da kapal› tüm sistemler bozulma e¤ilimindedirler.
Buna entropi denir. E¤er sistem do¤al özelli¤ini koruyabilme, kendini
yenileme yetene¤i ve kapasitesinde ise entropi durumunu aflarak tekrar eski
özelli¤ine döner. Ancak, bozulmaya e¤ilimi olan tüm sistemler, d›flar›dan
müdahale edildiklerinde, bozulma e¤ilimine daha çabuk ve artan bir h›zda
girerler ve bir süre sonra kendilerini yenileyemez duruma düflerler. Söz
konusu sistem, ekosistem özelli¤i gösteriyorsa, sistemi anlamadan-
tan›madan yap›lacak bir müdahale, sistemin bütününde onulmaz sorunlara
neden olabilir. Sonuçta sistem bu yükü tafl›yamaz duruma gelir. Denizel eko-
sistemde bu durum ötrofikasyon ile sonuçlan›r ve sonuçta hem su ve sedi-
ment kirlili¤i hem de do¤al yaflam alanlar›n›n zarar görmesi söz konusu olur.
Sistemin bozulmaya olan e¤ilimi, üstelik sucul ekosistemlerin d›fl etkenlere
karfl› tafl›ma kapasiteleri bilinmiyorsa daha da kötü sonuçlar do¤urabilir.
Ötrofikasyon olay›n›n denizel ekosisteme etkileri su ürünleri ve turizmi de
içine alan tüm sektörleri olumsuz etkiler.

Su genel anlamda al›c› ortam olarak kabul görmekte ve bu alg›lama ile tek
tarafl› olarak sürekli entropi koflullar›na maruz b›rak›lmaktad›r. Bu durum,
özellikle Bodrum ve ‹zmir koylar›nda konuflland›r›lm›fl bal›k çiftliklerinin
denizel ekosisteminde yaflanm›flt›r. ‹lgili resmi kurulufllar, y›llarca bu olaya
göz yummufl ve 2007 y›l›nda baz› çiftliklerin kapat›lmas›, baz›lar›n›n ise
tafl›nmas› gündeme gelmifl; ancak günümüze kadar herhangi bir uygula-
maya gidilmemifltir.

Tafl›nmas› düflünülen bal›k çiftlikleri ile yeni kurulmas› planlanan onlarca
bal›k üretme tesisinin yeni adresi Mersin ve ‹skenderun körfezi olmufltur.
S›¤, k›y›ya çok yak›n, kapal› ve yar› kapal› koylarda yap›lan yo¤un üretimin
olumsuz çevresel etkileri konusunda yeterli veri bulunmas›na karfl›n, aç›k
denizde (off shore) yap›lan üretim faaliyetlerinin çevresel etkileri konusunda
henüz kesinleflmifl bir yarg› bulunmamaktad›r. K›y›sal alanda gerçeklefltir-
ilen yetifltiricilik faaliyetlerinin di¤er k›y›sal kullan›mlar ile çeliflkiye düflmesi
ve çevresel etkileri nedeni ile aç›k deniz a¤ kafeslerde bal›k yetifltiricili¤i
önem kazanm›fl ve teknolojinin getirdi¤i olanaklarla bal›k üretimi aç›k deniz-
lere yöneltilmifltir.

Bal›k çiftliklerinin çevreyi kirletici etkisinin en az düzeyde tutulmas› teknolo-
jik ve bilimsel yöntemlerle olanakl›d›r. Ancak, flimdiye kadar bunun
fayda/maliyet, fayda/ekosistem analizi yap›lmadan ve ekolojik bütünsellik
gözönüne al›nmadan uygulanmas› sorunlara neden olmufltur. Yetifltiricili¤in
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olumsuz etkilerini azaltman›n en etkin yolu do¤ru yer seçimi yani Ekolojik
Planlama yapmakt›r. Yer seçiminde dikkate al›nmas› gereken özelliklerin
bafll›calar›; su kalitesi, ak›nt› h›z› ve yönü, su de¤iflim oran›, derinlik ve se-
diment yap›s›d›r.  

Sektörler aras› sorunlar›n giderilebilmesi için ilgili kurumlar aras› eflgüdüm
sa¤lanmas› ancak “Bütünsel K›y› Alan Yönetimi” ile mümkündür. Ülke-
mizde en önemli sorun planlama eksikli¤idir. Ulusal ve yerel ölçekte k›y›sal
yetifltiricilik geliflim ve yönetim planlar› belirlenmelidir. Son y›llarda
k›y›lar›m›zda faaliyette bulunan tüm sektörlerin birbirinden etkilendi¤i
gerçe¤inden hareketle planlama yap›lmal› ve her türlü sektörün olumlu ya da
olumsuz yans›malar› dikkate al›nmal›d›r.

Bal›k çiftliklerinin ülke ekonomisine de¤er katt›¤›, ifllendirmeye katk›
sa¤lad›¤›, birçok yan sektörü harekete geçirdi¤i, hayvansal ürün d›flsat›m›n›
artt›rd›¤› bilinen bir gerçektir. Ekolojik planlamas› yap›lmadan yanl›fl
konuflland›r›lm›fl bal›k çiftliklerinin turizmi olumsuz etkiledi¤i denizel ekosis-
temin ve estetik de¤erlerin bozulmaya e¤ilimini artt›rd›¤›, birçok yerli türün
yaflam alanlar›n› s›n›rlad›¤›, rekreasyonel etkinlikleri ve çevre sa¤l›¤›n› tehdit
etti¤i de bilinmektedir. Ancak, ülkemizin pek çok sahil fleridinde altyap›s›
tamamlanmam›fl ve yer yer 15-20 kat› bulan ikincil konutlar›n hem denizel
ekosisteme ve halk sa¤l›¤›na hem de estetik de¤erlere bal›k çiftliklerinden
çok daha zarar verdi¤i de bilinen bir baflka gerçektir. 

Ülkelerin ekonomileri için üretim gereklidir ancak yeterli koflul de¤ildir.
Önemli olan, üretim yaparken çevreyi de göz önüne alarak gerekli yat›r›mlar›
yapmak ve mümkünse s›f›r at›k ya da geri dönüflüm ile üretimi sürdürmektir.
Çünkü genel anlamda çevre ya da ekosistem tüm canl›lar›n ortak kullan›m
alan›d›r. Bal›k çiftlikleri için de ayn› durum söz konusudur. Bilimsel ölçütlerde
çevreye daha az zararl› yemler, daha çevresel malzemeler kullanarak ve en
önemlisi de uygun yer seçimi ile sürdürülebilirlik çerçevesinde bal›k
yetifltirmek hem ekonomik ve ekolojik hem de sosyal fayda sa¤layacakt›r.  
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TÜRK‹YE'DEK‹ TARIM AÇISINDAN ÖNEML‹ B‹TK‹ GENET‹K
KAYNAKLARININ DURUMU

Alptekin KARAGÖZ*

ÖZET
Bitki genetik kaynaklar›n›n korunmas›, günümüzde dünyan›n en fazla önem verdi¤i
konulardan biridir. Türkiye iki k›ta ve iki gen merkezinin bulufltu¤u bir konumdad›r.
Kendine özgü co¤rafyas› ve ekolojik koflullar› bir arada bulundurmas›ndan dolay›
do¤al bitki örtümüz içinde, 3.778 adeti endemik olmak üzere 12.006 adet tür alt›
düzeyde bitki bulunmaktad›r.   

Ülkemiz geçmiflte bu kaynaklar›n öneminin kavranmas› ve korunmas› bak›m›ndan
önder bir rol oynam›flt›r. Bitki genetik kaynaklar›n›n korunmas› çal›flmalar›na 1970
y›l›n›n ilk döneminden itibaren programl› bir flekilde bafllanm›fl ve zaman içinde
kurumsallaflt›r›larak devam edilmifltir. Bu güne geldi¤imizde bitki genetik kay-
naklar›m›z 3 adet gen bankas›nda korunmaktad›r. Gen bankalar›n›n tamam›nda
a¤›rl›kl› olarak tar›m aç›s›ndan de¤er tafl›yan bitki genetik kaynaklar› korunmaktad›r.
Koruma çal›flmalar›n›n önemli bir bölümünü de in situ (yerinde) koruma çal›flmalar›
almaktad›r. Projeli olarak yürütülen çal›flmalar sonucu tar›m ve ormanc›l›k
bak›m›ndan önem tafl›yan alanlar yan›nda, nadir, endemik ve tehdit alt›ndaki bitki
türlerinin yerinde korunmas›n› amaçlayan birçok koruma alanlar› oluflturulmufltur. 

Genetik kaynaklar üzerinde birçok genel ve ortak tehditler olmakla birlikte, afl›r›
otlatma, do¤adan afl›r› düzeyde toplama, habitat tahribat› ve bölünmesi, toprak
erozyonu gibi konular ülkemizde öne ç›kan tehditlerdir. Günümüzde modern biyo-
teknolojinin ürünleri olan transgenik bitki türleri de bitki genetik kaynaklar›m›z
üzerinde potansiyel bir tehdit unsurudur. Özellikle toksin üreten bakteriyel kökenli
dayan›kl›l›k genlerinin aktar›ld›¤› çeflitlerin kullan›lmas› durumunda çevre denge-
sine, dolay›s›yla da bitki genetik kaynaklar›na olabilecek olumsuz etkileri dikkatle
izlenmeli, bu tip çal›flmalarda bitkisel kökenli genlere öncelik verilmelidir. 

Anahtar sözcükler: Bitki genetik kaynaklar›, ex situ koruma, in situ koruma, 

Status of Plant Genetic Resources, Significant for Agriculture in Turkey

ABSTRACT

One of the major concerns of the modern world today is the conservation of plant
genetic resources. Turkey is a meeting place of two continents and two gene cen-
ters. Due to peculiar geographic and ecological conditions, Turkey accommodates
over 12.006 plant taxa in natural flora, 3.778 of which are endemics.   

Turkey played a leading role in the past for conservation and recognition of the 

* Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-AKSARAY ‹letiflim: 
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importance of these resources. Plant genetic resources conservation studies began
at the start of 1970’s. Today plant genetic resources are being conserved in 3 gene
bank in Turkey. Major part of the conserved material consists of genetic resources
for food and agriculture. In situ conservation activities take an important part of con-
servation activities. Several in situ conservation projects including one with a broad
coverage of plant species and geographical regions, as well as several others with
smaller habitats have been implemented. 

Threats to plant genetic diversity are universal but some of the factors such as over
grazing and over harvesting from nature, habitat destruction, soil erosion are the
most prominent ones for Turkey. Recent developments in biotechnology should also
be taken into consideration very cautiously. Especially the techniques that use bac-
terial origin resistance genes to produce certain toxins, might in turn result in
destruction of ecological balance, consequently plant diversity. Genes that are of
plant origin should be given priority with this kind of improvement studies.

Key words: Plant genetic resources, ex situ conservation, in situ conservation

G‹R‹fi

Genetik çeflitlilik büyüyen dünya nüfusunun, bugün ve gelecekteki g›da ve
yem gereksiniminin karfl›lanmas› için anahtar konumundad›r. Dünya
ülkelerinin alt›s› d›fl›nda kalan büyük ço¤unlukça onaylanm›fl olan Biyolojik
Çeflitlilik Sözleflmesi’nde (BÇS) biyolojik çeflitlilik, “di¤erlerinin yan› s›ra
kara, deniz ve di¤er su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parças› oldu¤u
ekolojik kompleksler de dahil olmak üzere tüm kaynaklardan canl› organiz-
malar aras›ndaki farkl›laflma” olarak tan›mlanmakta ve “biyosferdeki
yaflamsal olaylar ile evrimin sürdürülebilmesi için gerekli olan temel varl›klar”
fleklinde ifade etmektedir (CBD, 1998). 

Türkiye biyolojik çeflitlili¤in en önemli unsurlar›ndan bir olan bitki genetik
kaynaklar› bak›m›ndan eflsiz bir konumda bulunmaktad›r. Yaklafl›k 78 mil-
yon hektar geniflli¤indeki bir alan üzerinde 3.778 adedi endemik olmak üzere
12.006 adet bitki taksonu vard›r (ER‹K ve TARIKAHYA, 2004). Ülkemizin
k›sa mesafeler içinde büyük de¤iflimler gösterebilen iklim ve topografya
özellikleriyle tafl›d›¤› say›s›z toprak gruplar›, bitkisel biyolojik çeflitlili¤in
zenginleflmesi için önde gelen faktörlerdir. Bunun yan› s›ra Anadolu tarihsel
süreç içinde Avrupa’dan do¤uya uzanan bir köprü ve geçifl yolu konumunda
olmufltur. Buradan geçen veya göç yollar› üzerinde buraya yerleflen
uygarl›klar›n her biri farkl› kültürler ile birlikte bitkisel çeflitliliklerinden bir
bölümünü de burada b›rakm›fllard›r. Bu flekilde var olan çeflitlilik daha da
zenginleflmifltir. Anadolu’nun muhtelif yerlerinde yap›lan kaz›lardan ç›kar›lan
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karbonize olmufl bu¤day, arpa, nohut, mercimek, fi¤ ve keten tohumlar›,
tarla bitkileri tar›m›n›n burada 10.000 y›ll›k bir geçmifli oldu¤unu göstermek-
tedir (HARLAN, 1992).

Eskiden bu yana bu¤day ve arpan›n, dünyada ilk kez Yak›n Do¤u’daki
“Verimli Hilal” olarak bilinen bölgede kültüre al›nd›¤›n› göstermektedir.
Verimli Hilal de Filistin, ‹srail, Türkiye’nin Güney Do¤usu, Do¤u Irak ve ‹ran’›n
Bat› k›s›mlar›n› kaplayan bölge olarak tan›mlanmaktad›r. Bu bilgilere ek
olarak, son y›llarda yap›lan birçok bilimsel araflt›rma sonunda bu¤day›n
dünyada ilk kez Karacada¤’da yetifltirildi¤i ve dünyaya buradan yay›ld›¤›
bildirilmektedir (HEUN et al., 1997; DIAMOND, 1997; NESBIT & SAMUEL,
1998; LEV-YADUN et al., 2000; ÖZKAN et al., 2002). Yörenin tah›l genetik
kaynaklar› bak›m›ndan tafl›d›¤› bu özel önemden dolay›, Verimli Hilalin
kuzey k›s›mlar›nda bulunan Ceylanp›nar Tar›m ‹flletmesinde 6 adet alan
yerinde koruma için Gen Kaynaklar› Yönetim Alan› (GEKYA) olarak
seçilmifltir (KARAGÖZ, 1998). 

Ülkemiz üç adet farkl› bitki co¤rafyas› bölgesinin bulufltu¤u bir yerdir. Bu
özellik de biyolojik çeflitlili¤in artmas›na neden olmufltur. Bitki co¤rafyas› böl-
gelerinden en genifli olan ‹ran-Turan Bölgesi, Orta Anadolu’dan do¤uya
do¤ru Asya’n›n içlerine kadar uzan›r. Bu bölgede karasal iklim hüküm
sürmekte olup daha çok step karakterindeki bir bitki örtüsü vard›r. ‹ran-Turan
Bölgesi, bitki genetik kaynaklar› bak›m›ndan en zengin olan›d›r. Akdeniz
Bitki Co¤rafyas› Bölgesi, Trakya’n›n Güney Bat› k›y›lar›ndan bafllayarak Ege
ve Akdeniz bölgeleri boyunca uzan›r. Akdeniz Bölgesinin hakim bitki örtüsü
herdem yeflil çal›lar ve makidir. Avrupa-Sibirya Bölgesi de Trakya’n›n
Karadeniz k›y›lar›ndan ince bir flerit halinde do¤uya do¤ru uzan›r. En fazla
ya¤›fl›n al›nd›¤› bu bölge genellikle ormanla kapl›d›r (DAV‹S, 1965).

Davis (1965-1988) taraf›ndan bafllat›lan ve Güner ve ark. (2000) taraf›ndan
sürdürülen Türkiye ve Do¤u Ege Adalar›n›n Floras› adl› eser, bitkisel zengin-
li¤imizi en iyi tan›mlayan kaynakt›r. 

Türkiye, ekonomik de¤ere sahip pek çok kültür bitkisinin gen ve orijin
merkezi durumundad›r. Ülkemizden orijin alan baz› önemli kültür bitkileri
flöyle s›ralanabilir: bu¤day (Triticum), arpa (Hordeum), çavdar (Secale),
yulaf (Avena), keten (Linum), so¤an (Allium), nohut (Cicer), mercimek
(Lens), bezelye (Pisum), yonca (Medicago) ve fi¤ (Vicia) (TAN, 1998). 

Tah›l genetik kaynaklar›m›zdan bu¤day›n (Triticum ve Aegilops) 25, arpan›n
(Hordeum) 8, çavdar›n (Secale) 5 ve yulaf›n (Avena) da 8 adet yabani
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akrabas› Türkiye’de bulunmaktad›r (Kaya et al., 1997). Türkiye yabani tane
baklagil ve yabani yem bitkileri bak›m›ndan da oldukça zengindir.
Mercime¤in (Lens) 4, nohutun (Cicer) 10, üçgülün (Trifolium) 11 adeti
endemik olmak üzere 104, yoncan›n (Medicago) 34, korungan›n
(Onobrychis) 42, fi¤in (Vicia)  6 tanesi endemik olmak üzere ve
mürdümü¤ün (Lathyrus) 20 adeti endemik olan  59 türünü bar›nd›rmaktad›r
(Aç›kgöz et al., 1998). Türkiye ayr›ca badem (Amygdalus), kavun (Cucumis
melo), h›yar (C. sativus), balkaba¤› (Cucurbita moshata), sak›z kaba¤›(C.
pepo), elma (Malus), Antep f›st›¤› (Pistachio), birçok sert çekirdekli meyve
türleri (Prunus), armut (Pyrus) ve ba¤ (Vitis vinifera) genetik kaynaklar›n›n
mikro gen merkezleri olarak tan›mlanmaktad›r (TAN, 1998). 

1. Bitki Genetik Kaynaklar›n› Tehdit Eden Faktörler

Geçmiflte ülkemizin büyük bölümünün ormanlarla kapl› oldu¤u ve halen
hakim durumda olan step ve maki karakterli bitki örtüsünün de uzun süreli
insan kaynakl› y›k›c› etkilerin bir sonucu oldu¤u bildirilmektedir (KAYA et. al.,
1997). Bitki genetik kaynaklar›m›z üzerindeki tehditler, nüfusun artmas›yla
birlikte daha da belirginleflmifl ve bir noktadan sonra da eflik de¤erini aflarak
geri dönmez ve sürdürülemez bir hale gelmifltir. Afla¤›da s›ralananlar,
di¤erlerinin yan› s›ra bitki genetik kaynaklar›m›z› tehdit eden en önemli fak-
törler olarak bildirilmektedir (KARAGÖZ, 2006 a):

� Tar›msal etkinlikler (afl›r› otlatma, meralar›n tar›m alan› açmak üzere 
sürülmesi, an›z›n yak›lmas›, afl›r› gübre ve tar›msal savafl›m ilac› 
kullan›m›, yüksek verimli çeflitlerin çiftçi çeflitlerinin yerini almas›),

� fiehirleflme, endüstrileflme, otoyol ve büyük barajlar›n yap›m›,

� Do¤adan afl›r› toplama, 

� Ormans›zlaflt›rma ve orman yang›nlar›,

� Batakl›k alanlar›n kurutulmas›, tuzlu alanlar›n ›slah›, 

� Afl›r› kullan›m sonucu su düzeyinin afla¤›lara çekilmesi,

� Uygun olmayan alanlarda yap›lan a¤açland›rma çal›flmalar›, 

� Turizm amaçl› çevre tahribatlar›,

� Genetik yap›lar› de¤ifltirilmifl organizmalardan (GDO) do¤aya gen 
bulaflmas›.

Burada s›ralanan tehdit unsurlar›ndan tamam› insan etkileriyle oluflmaktad›r.
Yeterli önlem al›nmamas› durumunda geliflen dünya nüfusu ile birlikte bu
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etkilerin artmas› kaç›n›lmazd›r. Yaflanmakta olunan küresel ›s›nma ve iklim
de¤iflikli¤iyle ba¤lant›l› genetik kaynak kay›plar› da eklenince genetik kay-
naklar›n durumu hakk›nda yak›n gelecek için bile sa¤l›kl› öngörüde bulun-
mak olas› de¤ildir. Bu duruma örnek olarak tüm göl alanlar›m›zda oldu¤u
gibi, Tuz Gölü çevresinde tar›msal amaçl› kullan›mlar için afl›r› su çekimi ve
son y›llarda yaflanan kurakl›k sonucu, taban suyu düzeyinin düflmesiyle
ba¤lant›l› genetik erozyonu verebiliriz. 

Modern biyoteknolojinin ürünlerinden olan GDO’lar›n genetik çeflitlilik
üzerindeki olas› olumsuz etkileri de di¤er bir güncel konudur. GDO üreten fir-
malar her ne kadar bunlar›n artmakta olan dünya nüfusunun g›da gereksi-
nimini karfl›lamak amac›yla gelifltirildikleri söyleseler de, GDO’lar›n biyolojik
çeflitlilik üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkide bulunma riskleri vard›r. 

Do¤al evrimleflme, tüm canl› türlerinin devaml›l›¤›n› sa¤laman›n sigortas›
durumundad›r. Evrim süreklilik gösteren bir ifllem olup canl› türlerinin ortaya
yeni ç›kan koflullara uyum sa¤lamas› için hayati önem tafl›maktad›r. Kendi
do¤al dinamikleri içinde yoluna devam eden, ortama ve olumsuz koflullara
daha iyi uyum sa¤layan yeni yaflam formlar›n›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layan
evrimleflme sürecinin kendi kurallar› d›fl›na ç›kan etkenlerle bozulmas›,
flimdiden kestirilmesi güç birçok olumsuzluklar› da beraberinde getirecektir.  

Do¤ada her zaman yabani bitki türleriyle kültür bitkileri aras›nda gen al›fl
verifli vard›r. Baz› yeni türlerin ortaya ç›kmas› bazen tür içi ve türler aras› gen
al›flveriflinin bir sonucudur. Kimi zaman da al›flverifl genom düzeyine
ç›kmaktad›r. Evrimleflme ifllemi bu tür örneklerle doludur. Mutasyonlar, tür içi
ve türler aras› melezlemeler, çeflitli düzeylerde ortaya ç›kan gen al›flverifli,
adaptasyon, do¤al seleksiyon veya insan eliyle yap›lan seleksiyon gibi
ifllemler evrimleflmenin çeflitli aflamalar›n› oluflturur. Her bir ifllemin
sonuçlanmas› için belirli bir zaman›n geçmesini gerektirir ve ço¤u zaman bu
ifllemler insan ömrünün tan›kl›¤›na yetmeyecek kadar uzun süre almaktad›r.
‹nsan d›fl›ndaki canl› türlerinin ani de¤iflen çevre koflullar›na uyum
sa¤lamalar› olas› de¤ildir. GDO’lu ürünlerden kültür bitkilerinin yabani akra-
balar›na olabilecek istenmeyen gen kaç›fl› durumunda, kimi türlerin aniden
ortaya ç›kan bu de¤iflikli¤e ayak uyduramamas› ve ortadan kalkmas›
sak›ncas› vard›r.  

Do¤ada türler aras›nda gerçekleflen gen al›flverifline çeflitli örnekler vermek
olas›d›r. Tarla Bitkileri Merkez Araflt›rma Enstitüsü’nce koruma alt›nda olan
genetik kaynak materyalinin üretimi çal›flmalar› s›ras›nda 73 adet yabani

30

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2008



bu¤day (Aegilops) örne¤i 2000-2001 ve 2001-2002 ekim sezonunda
Haymana’daki Üretme ve Araflt›rma Çiftli¤i’nde ekilmifltir. Çal›flman›n ikinci
y›l›nda tetraploid türlere ait 16 örnekte, türler aras› melezleme sonucu ortaya
ç›kan tip d›fl› bitkiler saptanm›flt›r (KARAGÖZ, 2006 b). Bu çal›flma, her biri
evrimleflme süreci içinde türler aras› melezlemenin sonucu olan tetraploid
bu¤day yabani akrabalar›n›n, hala d›fl çevreyle gen al›flveriflinde oldu¤unu
göstermektedir. Aslen kendine döllek oldu¤u bilinen türlerin aras›nda bile
tahmin edilenin üzerindeki bir düzeyde gen bulaflmas› olas›l›¤›n› gösteren
bu örnekten hareketle, kolza gibi yabanc› tozlaflan ve dünya üzerinde yayg›n
ekim alan› bulan GDO’lu ürünlerden, do¤ada bulunan birçok yabani
akrabas›na istenmeyen genlerin bulaflmas› kaç›n›lmazd›r.

2. Türkiye’de Bitkisel Biyolojik Çeflitlili¤in Korunmas›

Türkiye’de bitki genetik kaynaklar›n›n korunmas› ifli oldukça eskilere dayan-
maktad›r. Bitkisel genetik kaynaklar›n koruma ve kullan›m›nda bir önder olan
Dr. Mirza Gökgöl, yirminci yüzy›l›n ilk çeyre¤inde Türkiye’nin dört bir
yan›ndan a¤›rl›¤› tah›llar olmak üzere tohum önekleri toplayarak bunlar›
Yeflilköy Zirai Araflt›rma Ensitüsü’nde temel karakterleri bak›m›ndan
de¤erlendirmeye alm›flt›r. Yap›lan bu çal›flmada 18.000 adet farkl› bu¤day
tipi ve bunlar›n aras›ndan da 256 yeni bu¤day varyetesi belirlenmifltir
(GÖKGÖL, 1939). Gökgöl, çiftçi çeflitlerinin bitki ›slahç›lar› için sonsuz bir
kaynak oldu¤unu bildirmektedir. Çal›flman›n sonunda tüm materyal
enstitüde stoklanm›flt›r. Ancak Gökgöl’ün 1961 y›l›nda emekliye
ayr›lmas›n›n ard›ndan bir tohum bankas› kurmay› gerektirecek de¤erdeki
genetik kaynak materyali elden ç›kar›lm›fl ve bu eflsiz hazine ortadan
kalkm›flt›r.   

Bu olumsuz deneyimin ard›ndan tar›msal önem tafl›yan bitki genetik kay-
naklar›m›z›n korunmas› 20. yüzy›l›n üçüncü çeyre¤i sonlar›ndan bafllayarak
yeniden gündeme gelmifltir.   

3. Bitkisel Biyolojik Çeflitlili¤in Korunmas›

Bitkisel biyolojik çeflitlili¤in korunmas› yeri d›fl›nda (ex situ) ve yerinde (in
situ) olmak üzere iki temel strateji ve bu stratejiler içinde yer alan çeflitli yön-
temlerle yap›lmaktad›r.  

i) Yeri d›fl›nda koruma 

Yeri d›fl›nda (ex situ) koruma “biyolojik çeflitlilik elemanlar›n›n kendi do¤al
yaflam ortamlar› d›fl›nda korunmas›” olarak tan›mlanmaktad›r (CBD, 1998).
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Bu tan›m canl› türlerinin tohum bankas›, gen bankas›, hayvanat bahçesi,
botanik bahçesi, çeflit muhafaza bahçesi, arboretum, akvaryum gibi do¤al
habitatlar› d›fl›nda ve özel oluflturulan alanlarda korunmas› anlam›ndad›r. 

Türkiye’de ex situ koruma çal›flmalar› Ege Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü
(ETAE) bünyesinde 1964 y›l›nda bafllam›fl, 1972 y›l›nda ayn› enstitüde kuru-
lan ulusal tohum gen bankas›nda ülkemizin bitki genetik kaynaklar›na ait
tohum örnekleri uzun süreli (temel koleksiyonlar) ve k›sa ve orta süreli (aktif
koleksiyonlar) korunmaya bafllam›flt›r. Bu örnekler ülkemizde yetifltirilen
yerel çeflitler, ülkemizde gelifltirilmifl çeflitler, baz› verimli karakterlere sahip
›slah hatlar›, do¤al florada bulunan kültür bitkilerinin yabani akrabalar› ve
di¤er yabani türler ile geçit formlar›na ait tohumlardan oluflmaktad›r. 

Koruma alt›ndaki materyal geleneksel olarak tah›llar, yem bitkileri, yemeklik
baklagiller, sebzeler, endüstri bitkileri, süs bitkileri, aromatik ve t›bbi bitkiler,
meyve ve ba¤ bitkileri gruplar›ndan oluflmaktad›r. Son y›llarda endemik bitki
türleri de koruma program›na al›nm›flt›r. “Orijinal materyal” olarak tan›mla-
nabilecek olan temel koleksiyon örnekleri ETAE ulusal Tohum Gen
Bankas›ndaki so¤uk odalarda -18 / -20 ºC’de uzun süreli; bitki ›slahç›lar›n›n
ve araflt›r›c›lar›n›n kullanmakta olduklar› aktif koleksiyon örnekleri ise
0 ºC’de orta süreli olmak üzere iki set halinde saklanmaktad›r. Günümüzde
Ulusal Gen Bankas›’ndaki materyal say›s› 50.000 örnek kadard›r ve yaklafl›k
600 cinse da¤›lm›fl türleri içermektedir.

Temel koleksiyonlar›m›z›n emniyet yedekleri Tarla Bitkileri Merkez
Araflt›rma Enstitüsü (TBMAE) tohum bankas›nda, derin dondurucularda
nem geçirmez lamine alüminyum torbalar içinde veya vida kapakl› silindirik
alüminyum nem geçirmez kutular içinde -18 / -20oC’de uzun süreli olarak
korunmaktad›r. Halen TBMAE tohum bankas›nda yaklafl›k 11.000 adet
genetik kaynak materyali vard›r. 

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› (TKB) d›fl›nda, Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi çat›s› alt›nda yer alan Tarla Bitkileri Bölümü’nde Osman Tosun
Gen Bankas› ad›yla çal›flan gen bankas›nda, 1936 y›l›ndan bu yana yerli ve
yabanc› araflt›r›c›larla birlikte yurt içi geziler de toplanan örneklerle, tohum-
luk kontrol ve sertifikasyonu çal›flmalar› s›ras›nda al›nan örneklere ek olarak,
“yeni kültür bitkileri projesi” uyar›nca 1960-1972 y›llar› aras›nda tüm
Türkiye’den toplanm›fl olan örnekler koruma alt›ndad›r. Bu örnekler, 3.700
bu¤day, 3.000 arpa, 1.600 nohut, 500 mercimek ve 1.600 di¤er bitki türün-
den oluflmaktad›r. Halen Osman Tosun Gen Bankas›’nda uygulanan orta
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süreli koruma koflullar› 0 ± 1 ºC s›cakl›k ve % 30 ± 5 oransal nem; uzun süre-
li koruma koflullar› ise –10 ± 1 ºC s›cakl›k ve % 30 ± 5 oransal nemdir.

Tohum bankalar›nda yap›lan generatif korumaya ek olarak, meyve
çeflitlerinden klon almak ve bunlar› çeflit muhafaza bahçelerindeki anaçlar
üzerine afl›lamak suretiyle veya yumrulu bitkilerin her y›l dikilerek yenilen-
mesi yoluyla yap›lan vegetatif koruma, TKB’nin Tar›msal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› 16 adet enstitüsündeki tarla gen bankalar›nda sürdü-
rülmektedir. Bu araflt›rma enstitülerinin baz›lar› ve koruduklar› vejetatif ma-
teryal adedi afla¤›da belirtilmifltir (fiEH‹RAL‹ ve ark., 2005).

� Yalova, Atatürk Bahçe Kültürleri Araflt›rma Enstitüsü: 213 Elma, 260 
armut, 93 fleftali, 20 çilek, 12 ahududu, 14 bö¤ürtlen, 90 ceviz, 41 
kestane, 22 k›z›lc›k, 10 sofral›k zeytin, 74 kiraz çeflidi;

� ‹zmir, Zeytincilik Araflt›rma Enstitüsü: 124 zeytin çeflidi;

� Tekirda¤, Ba¤c›l›k Araflt›rma Enstitüsü: 1494 üzüm çeflidi;

� Gaziantep, Antep F›st›¤› Araflt›rma Enstitüsü: 38 antep f›st›¤›, 40 ba¤, 
25 badem çeflidi;

� Malatya, Meyvecilik Araflt›rma Enstitüsü: 218 kay›s›, 4 viflne, 2 ayva, 13
elma, 21 badem, 9 armut, 20 ahududu, 22 ceviz, 48 kiraz, 10 erik, 13 
fleftali çeflidi;

� Erzincan, Meyvecilik Araflt›rma Enstitüsü: 53 armut, 66 elma, 5 ayva, 20
erik, 13 kiraz, 3 kay›s›, 30 üzüm çeflidi.

Yukar›daki aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere tohumlar tohum gen
bankalar›nda generatif koleksiyonlar olarak, vejetatif koleksiyonlar ise tarla
gen bankalar›nda korunmaktad›r (KARAGÖZ, 2003).

Yeri d›fl›nda koruma, bitkisel genetik çeflitlili¤in devaml›l›¤› için dünyada en
fazla kabul gören ve uygulanan bir stratejidir. Bunun önde gelen nedeni
oldukça kolay uygulanabilmesi, etkin ve nispeten ucuza mal olmas›d›r. Bu
nedenle de dünyan›n dört bir yan›nda say›s›z gen bankalar›, klon bankalar›,
koleksiyon bahçeleri gibi tesisler oluflturulmufltur. Çok etkin olmas›na
ra¤men bu stratejinin önemli sorun ve eksiklikleri vard›r. Burada temel sorun,
bitki ile çevresi aras›ndaki etkileflimin ortadan kald›r›lmas›ndan dolay› bitki
popülâsyonlar›ndaki evrimsel de¤iflikliklerin devam etmemesidir. Ayr›ca bu
stratejilerde mevcut genetik çeflitlili¤in sadece küçük bir bölümü temsil
edilmektedir. 

33

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2008



ii) Yerinde koruma 

Yerinde koruma, ekosistemlerin ve do¤al yaflam ortamlar›n›n korunmas›,
yaflayabilir tür popülâsyonlar›n›n do¤al çevrelerinde, evcillefltirilmifl veya
kültüre al›nm›fl türlerin ise ay›rt edici özelliklerini gelifltirdikleri çevrelerde
muhafazas› ve geri kazan›lmas› anlam›ndad›r (CBD, 1998). Genetik
çeflitlili¤in sürdürülebilmesi için koruma programlar›nda genetik çeflitlili¤in
oluflmas›nda yard›mc› olan karmafl›k etkileflimlerin ve evrimsel de¤iflimlerin
de yer almas› gerekir. Yerinde koruma dinamik bir ifllem olup korumaya
al›nan hedef türlerin, bunlara efllik eden organizmalarla bir arada
evrimleflmeleri sa¤lanmaktad›r.  

Türkiye yeri d›fl›nda koruma konusunda oldukça fazla deneyime sahiptir.
Yeri d›fl›nda koruma çal›flmalar›n›n tamamlay›c›s› durumunda olan yerinde
koruma çal›flmalar›na 1993 y›l›na de¤in bafllanmam›flt›r. BÇS’nin imzalan-
mas›n›n ard›ndan, ülkenin ekonomik önem tafl›yan bitkisel biyolojik çeflitlilik
bak›m›ndan önemli yörelerinde seçilmifl hedef türleri kapsayan yerinde koru-
ma çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. Bu çal›flmalar›n en kapsaml›s› 1993-1998
y›llar› aras›nda Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, Orman Bakanl›¤› ile Çevre
Bakanl›klar› iflbirli¤i ve UNEP/GEF’in (Birleflmifl Milletler Çevre Program› /
Küresel Çevre Fonu) mali deste¤iyle yürütülen “Genetik Çeflitlili¤in Yerinde
(‹n situ) Muhafazas› Projesi” olmufltur.

Ekonomik öneme sahip bitki genetik kaynaklar›n›n yerinde korunmas›nda
çeflitli modeller vard›r. Proje boyunca yap›lan dan›flma toplant›lar› sonucu
ülkemiz koflullar›nda ekonomik öneme sahip kültür bitkilerinin yabani akra-
balar› ve orman a¤ac› türlerinin yerinde korunmas›nda GEKYA olarak
k›salt›lan Gen Kaynaklar› Yönetim Alanlar› yaklafl›m›n›n uygun olaca¤›
sonucuna var›lm›flt›r.

Türkiye Genetik Çeflitlili¤inin Yerinde (In Situ) Korunmas› Ulusal Plan›’nda
(KAYA et al., 1998), “hedef türlerin genetik çeflitlili¤inin ve evriminin
süreklili¤ini sa¤lamak üzere belirlenen ve bu amaçla korunan ve yönetilen
do¤al ve yar›do¤al alanlar” olarak tan›mlanan GEKYA’lar, tehlike alt›nda
veya ekonomik öneme sahip yabani bitki türleri ile yüksek ölçüde genetik
çeflitlilik ve zenginlik gösteren alanlardaki populasyonlar›n evrimlerinin
sürdürüldü¤ü seçilmifl alanlard›r. GEKYA’lar›n temel ifllevi genetik kay-
naklar›n tek tek hedef türler olarak veya tüm topluluklar halinde korunmas›,
bunun yan›nda otlatma, orman ürünleri üretimi gibi ekonomik faaliyetlerin de
çeflitlili¤i sürdürecek flekilde yönetilmesidir. Alan veya populasyonlar›n seçi-
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minde en büyük öncelik yörede var olan çeflitlili¤i en iyi temsil edebilecek
çekirdek alan›n bulunmas›na verilmifltir. Bu ifllem için bir seri alan ve labo-
ratuar çal›flmalar›ndan yararlan›lmaktad›r.

Proje kapsam›nda fianl›urfa Ceylanp›nar Tar›m ‹flletmesi arazilerinde
afla¤›da s›ralanan bu¤day yabani akrabalar› için 6 adet GEKYA oluflturul-
mufltur: Aegilops speltoides ssp. speltoides, A. speltoides spp. ligustica,  A.
squarrosa, Triticum boeoticum ve T. dicoccoides (Karagöz, 1998). Seçilen
hedef türlerin tamam› bu¤day›n evrimine do¤rudan kat›lan birinci derece
yabani akrabalar›d›r. Buna ek olarak Kazda¤lar› Milli Park alan› içinde kalan
muhtelif yörelerde de erik (Prunus sp.) için 3 GEKYA; kestane (Castanea
sativa) için 3 GEKYA,  kazda¤› göknar› (Abies equi-trojani) için 2 GEKYA,
k›z›lçam (Pinus brutia) için 2 GEKYA ve karaçam (Pinus nigra) için de 3
GEKYA oluflturulmufltur. Proje kapsad›¤› tür adedi ve alan olarak dünyada
en büyük yerinde koruma çal›flmas›d›r. 

Projeyle ülkemizde uygulanmakta olan veri yönetimi ve genetik çeflitlili¤in
belirlenmesinde modern laboratuar tekniklerinin kullan›lmas› çal›flmalar›na
ivme kazand›r›lm›flt›r. Bu kapsamda GEKYA’lar›n izlenmesi ve toplanan ve-
rilerin yönetimi için Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, Orman Bakanl›¤› ve Çevre
Bakanl›¤› çat›lar› alt›nda co¤rafi bilgi sistemleri kurulmufltur. Projenin di¤er
bir ç›kt›s› da Genetik Çeflitlili¤in Yerinde korunmas› Milli Plan›’n›n haz›rlan-
mas› olmufltur. Bu flekilde BÇS’nin ülkece onaylanmas› sonucu üzerimize
düflen yükümlülüklerin bir k›sm› yerine getirilmifl olmaktad›r. Plan ülkede
uygulanmas› düflünülen k›sa ve uzun dönem koruma amaçlar›n› ve bu
amaçlara ulaflmak için yap›lmas› gereken çal›flmalar› veren yararl› bir
k›lavuz olmufltur. Bu çal›flman›n ard›ndan Avrupa Yaban Hayat› ve Do¤al
Habitatlar› Koruma Sözleflmesi (Bern Sözleflmesi) ekinde yer alan 20 adet
tehdit alt›ndaki türün yerinde korunmas›na yönelik bir çal›flma da Göller
Yöresinde yürütülmüfl ve 6 adet GEKYA oluflturulmufltur. Yukar›da sözü
edilen GEKYA’lar›n sahipli¤i, yönetimi ve korunmalar›yla ilgili konular,
afla¤›da “Korumayla ilgili sorunlar” bölümünde tart›fl›lacakt›r.   

Do¤al bitki türlerinin yerinde korunmas›na yönelik bir tak›m çal›flmalar
yürütülmüfl olmas›na karfl›n, kültürü yap›lan bitkilerin yerinde (çiftçi
koflullar›nda) korunmas›na yönelik çal›flmalar s›n›rl›d›r. Bu konuda Ege
Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü’nün TÜB‹TAK deste¤iyle kuzey geçit böl-
gesinde bir ön çal›flma yürütülmüfltür. Çal›flman›n sonunda genetik çeflitlilik
bak›m›ndan önemli oldu¤u düflünülen yöreler, ileride yürütülmesi muhtemel
koruma çal›flmalar›nda de¤erlendirilmek üzere rapor edilmifltir (TAN, 2002). 

35

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2008



Genetik kaynaklar›n›n korunmas› ifli flimdiye de¤in devletin sorumlulu¤u
olarak görülmüfl ve a¤›rl›kl› olarak da devlet eliyle yürütülmüfltür. Koruma
ifline sivil toplum örgütlerinin veya halk›n kat›lmas›na s›cak bak›lmam›fl,
hatta devlet d›fl› kurumlar bu ifllerden uzak tutulmufltur. Ayr›ca koruman›n
hangi devlet kurumunun görev ve yetki alan› içinde oldu¤u, koruman›n nas›l
yap›lmas› gerekti¤i gibi konularda da netlik yoktur. Korumayla ilgili olan
kurumlar aras›nda iflbirli¤i oldu¤u da söylenemez. Ancak BÇS’nin imzalan-
mas›n›n ard›ndan kurumlar aras› iflbirli¤inin artmas›, koruma iflinin en
az›ndan bilgi al›flverifli ve fikir alma yönleriyle daha genifl bir kurumsal
iflbirli¤i içinde yürütülmeye bafllad›¤›n› söylenebilir. Her ne kadar sivil toplum
ve kimi projelerle de halk›n korumaya kat›lmas› için fark›ndal›k oluflturma
yönünde çal›flmalar›n bafllat›ld›¤› görülse de bu konularda kat edilmesi
gereken daha çok yol vard›r.  

Ülkemizde genetik çeflitlili¤in korunmas›yla ilgilenen ve bunu uygulayan sivil
toplum kurulufllar› ve kiflisel giriflimlerin her gün artmakta oldu¤unu
görülmektedir. Bunlardan Karaca Arboretum ve Nezahat Gökyi¤it Botanik
Bahçesi gibi kurulufllar do¤rudan koruma iflini üstlenmifllerdir. Ayr›ca TEMA,
Do¤a Derne¤i, KIRSAL ÇEVRE, Türkiye Tabiat›n› Koruma Derne¤i gibi sivil
toplum örgütleri de koruma iflinde önemli görevler yürütmektedirler
(KARAGÖZ, 2006 a). Bu örgütlere ek olarak son dönemlerde kimileri yerel
ölçekli Mu¤la’n›n Yerli Meyveleri Kültürel Miras, Veritaban› ve Koruma
Projesi, Emanetçiler Derne¤i, Yer Gök Anadolu Derne¤i, Bu¤day Ekolojik
Yaflam› Destekleme Derne¤i gibi giriflimlerle genetik çeflitlili¤in korunmas›na
yönelik çal›flmalar yap›lmaktad›r.   

4. Korumayla ‹lgili Sorunlar

Do¤a her zaman karfl›l›ks›z veren ve sürekli olarak sömürebilme hakk›n›
kendinde gördü¤ümüz sonsuz bir kaynak olarak alg›lanm›flt›r. ‹nsanlar
do¤ay› daha fazla sömürebilmek için adeta bir yar›fl içine girmifl, her döne-
min hükümetleri de adeta buna çanak tutmufltur. Bugün yaflanan afl›r› otlat-
ma, kaçak orman kesimleri, afl›r› su tüketimi, aç›ktan kaz›lan on binlerce
kaçak kuyu, kaçak yap›laflma, yaylac›l›k gelene¤iyle ortaya ç›kan do¤a tahri-
bat› ve bütün bu olumsuzluklara devletin adeta göz yummas› çok kötü bir
gelene¤in sonucudur. Do¤aya karfl› ifllenen ay›plar adeta ödüllendirilmekte-
dir. Yap›lan yeni yasal düzenlemeler ile Mera Kanunu’na aç›lan delikler ve
2B uygulamalar› gibi örnekler bu durumu daha iyi aç›klamaktad›r. 

Durum böyle olunca halk› koruma iflinin bir parças› yapmak neredeyse
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olanaks›z hatta bazen de gülünç, beyhude bir çaba olarak görülmektedir.
Halk›n korumaya bizzat kat›lmas›n› sa¤lamak için yap›lan bire bir görüflmel-
erde ço¤u zaman ortaya konan gerekçe, zaten zorluklarla sürdürülen geçim-
lerinin koruma sonucu k›s›tlanacak olan gelir getirici faaliyetler sonucu daha
da zor hale gelece¤i olmaktad›r. Bu gerekçe günümüzde kimi durumlar için
geçerli olsa da gelecekte durumun daha da güçleflece¤i, gelecek nesillerin
yaflam koflullar›n›n daha da a¤›rlaflaca¤› gerçe¤ini de¤ifltirmemektedir.
Halk›m›z gelece¤in bugünden daha zor olaca¤›n›n bilincinde olsa da do¤ay›
her yönüyle sömürme gelene¤ini sürdürmektedir. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi koruma ifli devletin sorumlulu¤unda sürdürülmek-
tedir. Devlet koruman›n bafl› olmakla beraber bozucu ve tahrip edici
unsurlar› da yeri geldi¤inde göz ard› edebilmekte hatta teflvik edebilmekte-
dir. Büyük barajlar, otoyollar, nükleer santrallerin yap›m›, önemli kufl alan-
lar›n› besleyen kaynaklar›n tar›msal sulamaya tahsis edilmesi, göllerin kuru-
tulmas›, batakl›klar›n kurutulmas›, tafl toplayarak arazi ›slah› gibi konular
kalk›nman›n ve ilerlemenin göstergeleri olarak kabul görmektedir. Buna
karfl›l›k söz edilen uygulamalar›n oluflturdu¤u tahribat göz ard› edilmektedir. 

Koruma iflinin bir numaral› görevlisi olmas› gereken Çevre ve Orman
Bakanl›¤›, uygulamac› olmaktan düzenleyici ve organize edici bir rol üstlen-
mifl görünümdedir. Yeri geldi¤inde de kalk›nma ad›na tahrip edici unsurlar›n
önünü açmada da yard›mc› olmaktad›r. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› mevcut
yap›laflma içinde önceli¤i g›da ve tar›m bitkisel genetik kaynaklar› olmak
üzere endemik, nadir ve tehdit alt›ndaki bitki türlerinin yeri d›fl›ndaki koru-
mas›n› iki tohum bankas›nda sürdürmektedir. Mevcut kapasite, eldeki
materyalden daha fazlas›n› da depolamaya yetecek büyüklüktedir. Her ne
kadar sistem flu an için yürüyorsa da gen bankalar›n›n sürdürülmesinde
ciddi s›k›nt›lar vard›r. Bunlardan en önemlisi her devrin klasik sorunu olan
personel sorunudur. Gen bankalar›nda standart bir personel flemas› uygu-
lanmamaktad›r. Halen buralarda görevli teknik ve yard›mc› eleman say›s›
olmas› gerekenin çok alt›ndad›r. Ülkemizin ana gen bankas›n› bulunduran
Ege Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü’nde, gen bankas›na materyal sa¤lama ve
üretim/yenileme çal›flmalar› gibi baz› temel ifllemler, enstitünün ilgili bitki
gruplar› ile iflbirli¤i halinde yürütülmektedir. Türkiye gibi genifl bir yüz ölçümü
ve zengin bir genetik çeflitlili¤e sahip bir ülkede, bir enstitünün tek bafl›na bu
yükü kald›rmas› olas› de¤ildir. Toplama, üretim ve yenileme gibi ifllemlerin
yurt çap›nda da¤›lm›fl olan araflt›rma enstitülerinde kurulacak olan bitki
genetik kaynaklar› gruplar› taraf›ndan programl› ve sistemli bir flekilde
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yürütülmesi çok ak›lc› olacakt›r. Bu arada Ege Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü
ve Tarla Bitkileri Merkez Araflt›rma Enstitüsü gen bankalar›n›n teknik ve
yard›mc› personelce desteklenmesi ve standart personel kadrosu sistemine
gidilmesi gereklidir. Kullan›c›lar›n yak›nmakta olduklar› istedikleri zaman
uygun materyale eriflememeleri sorunu bu flekilde çözüme kavuflacakt›r. 

Yeri d›fl›nda yap›lan koruma çal›flmalar› iyi niyetlerle bafllat›lm›fl ve yerinde
korumaya aday alanlar›n seçimi için yo¤un bir zaman ve para harcanm›flt›r.
Bunun sonunda bir tak›m alanlar seçilmifltir. Bu çal›flmalara paralel olarak
yerinde koruman›n yasal alt yap›s›n› oluflturmak için bir tak›m haz›rl›klar
yap›larak GEKYA Yönetmeli¤i, Yerinde Koruma Ulusal Plan› haz›rlanm›flt›r.
Yönetsel düzenlemeler içinde yer alan GEKYA’lar›n tamam›n›n yönetimi ve
izlenmesiyle görevli GEKYA Üst Kurulu;  bölgesel temelde GEKYA’lar›n
korunmas› ve izlenmesiyle görevli GEKYA Bölgesel Kurulu gibi yap›lan-
malar›n hiçbiri flu ana de¤in oluflturulmam›fl, seçilen alanlar için yönetim
planlar› haz›rlanmam›flt›r. Bu durumda yerinde korunuyor diye tüm dünyaya
ilan eti¤imiz alanlar›n yönetimi, izlenmesi, de¤erlendirmesi ve en önemlisi
korunmas›yla ilgili henüz hiçbir ifllem yap›lmam›flt›r. Koruma iflinin sorum-
lusu ve sahibi durumunda olan Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n, haz›rlanacak
bir eylem plan› do¤rultusunda, ilgili kurumlarla iflbirli¤ine giderek seçilmifl
aday alanlardan bafllamak üzere korunan alanlar a¤› oluflturmas› gerekmek-
tedir. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› da benzer flekilde, çiftçi flartlar›nda koru-
ma çal›flmalar›n› bafllatmak üzere giriflimlerde bulunmal›d›r. Bu konuda en
ak›lc› yaklafl›m yerel sivil toplum örgütleriyle iflbirli¤ine gitmek olmal›d›r. 

Son y›llarda gündeme getirilen Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l›
iflletmelerin özellefltirme program› kapsam›nda sat›fl› süreci içine
Ceylanp›nar Tar›m ‹flletmesi arazilerinin de dahil edildi¤i bilinmektedir.
Bunun gerçekleflmesi durumunda flu an bile gere¤ince yönetilemeyen seçil-
mifl GEKYA alanlar›n›n, bar›nd›rd›¤› tüm çeflitlilikle birlikte ortadan kalkmas›
söz konusudur.

5. Tar›msal Biyolojik Çeflitlili¤in Korunmas›yla ‹lgili Uluslararas› 
Sözleflmeler ve Koruma 

Biyolojik çeflitlili¤in tüm unsular›n›n korunmas›n› esas alan en genifl kap-
saml› sözleflme kuflkusuz Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesi’dir. BÇS, devletlerin
kendi biyolojik kaynaklar› üzerinde hükümranl›k haklar›na sahip oldu¤unu
kabul ederken genetik çeflitlili¤in korunmas›n› da insanl›¤›n ortak sorumlu-
lu¤u olarak de¤erlendirmektedir (CBD, 1998). Sözleflmenin girifl bölümünün
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üçüncü ve dördüncü paragraflar›nda yer alan bu ifadeler, yoruma gerek
olmaks›z›n genetik kaynak sahibi ülkelere kendi materyalllerini yönetmeleri
hakk›n› verme yan›nda, bu kaynaklar›n korunmas› sorumlulu¤unu sadece
kaynak sahibi ülke üzerinde b›rakmay›p tüm insanl›¤a da¤›tm›flt›r. Durum
ka¤›t üzerinde böyle olmakla beraber pratikte koruma yükü ço¤u zaman kay-
nak sahibi ülkelerin omuzlar›ndad›r. 

BÇS kapsam›nda sürdürülmekte olan çeflitli düzeylerdeki konferans ve
toplant›larda görüflülmekte olan bafll›klardan bir k›sm› çözümsüz kalmak-
tad›r. Bunlar içinde ülkemiz için de en önemlilerinden biri olan eriflim ve
yararlar›n paylafl›m› konusunda somut hiçbir ilerleme sa¤lanamam›flt›r.
Burada temel sorun teknoloji sahibi ülkelerin teknolojilerini uluslararas›
düzenlemeler ile koruyabilmeleri ve teknolojilerini istedikleri koflullarda
pazarlayabilmelerine karfl›n, genetik kaynaklar›n kullan›m›ndan do¤acak
yararlar›n paylafl›m› konusunu suland›rmak istemeleridir. Genetik kay-
naklar›n korunmas› kaynak sahibi ülkelere büyük yükler getirmekle beraber
buna en küçük katk›s› olmayan ülkeler sorunsuz ve sonsuz eriflim talep
etmektedirler. Bu durumda da BÇS’nde yaz›l› olan genetik kaynaklar›n
korunmas›n›n insanl›¤›n ortak sorumlulu¤u olmas› öngörüsü göz ard›
edilmektedir.

Öte yandan eriflim sa¤lansa bile bu kaynaklar›n kullan›m›ndan do¤acak
yararlar›n ne flekilde paylafl›laca¤› konusu da çözüme muhtaçt›r. Bu konuda
ülkelerin kendi koflullar›na uygun (sui generis) düzenlemeler yapmalar›
yayg›n bir kabul görmektedir. Materyalin kullan›lmas›ndan do¤acak yarar›n
ülkeye dönebilmesinin temel koflulu, bu materyalin ülke ad›na kay›t ve tescil
edilmesi; kay›t edebilmenin ön koflulu da materyalin tan›mlanmas›d›r. Genifl
bir yüz ölçümü ve zengin bir bitkisel genetik çeflitlili¤e sahip olan ülkemiz için
zorunluluk olan kay›t alt›na alma çal›flmalar›n›n yürütülebilmesi için Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan yönetmelik haz›rlama çal›flmalar›n›n
bafllat›lm›fl olmas› sevindirici bir geliflmedir. Bu yönetmelik temel görevi g›da
ve tar›m bitki genetik kaynaklar›n›n korunmas› olan Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤›’nca ç›kar›lmakla beraber, tüm bitki gruplar›n› kapsayacak bir
flekilde düzenlenmektedir. Halen çiftçilerimiz taraf›ndan yetifltirilmekte olan
yerel çeflitler de bu yönetmeli¤in kapsam› içinde tutulmaktad›r.  

Uluslararas› G›da ve Tar›m Bitki Genetik Kaynaklar› Antlaflmas› (UGTBG-
KA), tar›msal bitki genetik kaynaklar›n›n koruma ve sürdürülebilir kullan›m›
da dahil olmak üzere tar›m ve g›da güvenli¤i için kaynaklar›n kullan›m›ndan
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elde edilen faydalar›n adil ve eflit bir flekilde paylafl›m›n›n sa¤lanmas›n›
amaçlamaktad›r (Anonim, 2006). Antlaflma birçok yönleriyle BÇS ile paralel-
lik göstermekte, bu kaynaklar›n korunmas›n›n tüm dünya ülkelerinin ortak
sorunu oldu¤u yinelenmekte, buna ek olarak tüm dünya ülkelerinin bu kay-
naklara gereksinim duydu¤u vurgulanmaktad›r. 

UGTBGKA da BÇS’dekine benzer flekilde genetik kaynaklar›n
korunmas›nda, geleneksel bilgiyle iliflkisi olan genetik kaynaklar›n ve çiftçi
çeflitlerinin önemine iflaret edilmektedir. Antlaflma, çiftçi çeflitlerinin korun-
mas›n›, oluflturulan “çok tarafl› bir sistem içerisinde”, eriflim ve yararlar›n
paylafl›m› konular›yla birlikte de¤erlendirmektedir. Burada eriflim sa¤lanan
ürünün ticarilefltirilmesinden do¤acak yararlar›n paylafl›m› ile ilgili koflullar›n,
taraflar aras›nda imzalanacak olan bir Materyal Transfer Anlaflmas› hüküm-
leri içinde belirlenmesi öngörülmektedir. Di¤er yandan ticari uygulamalardan
do¤acak ödemelerin flekli, düzeyi gibi konular›n, oluflturulacak bir Yönetim
Organ› taraf›ndan belirlenmesi hükmü de Antlaflma’da yer almaktad›r. 

Antlaflma dünyada yo¤un bir kabul görmüfl olmakla beraber, henüz tam bir
ifllerlik kazanamam›flt›r. Geçti¤imiz dönem içerisinde çok tarafl› sistem
içerisinde materyal transfer sözleflmesi yapmak suretiyle gerçeklefltirilen
genetik kaynak materyali al›flveriflinin çok büyük bir ço¤unlu¤unu, ulus-
lararas› tar›msal araflt›rma enstitülerinin kendi aralar›nda yapt›klar› de¤iflim
oluflturmufltur. Bir bak›ma g›da ve tar›m bitki genetik kaynaklar› de¤iflimini
sa¤lamak yoluyla araflt›r›c›lara daha kolay materyal sa¤lamay› amaçlayan
bu antlaflma hükümlerine tam olarak uyulmamakta, uluslararas› çapta
yap›lan materyal al›flveriflinin bir k›sm›nda, Anlaflma’da öngörülen standart
materyal transfer anlaflmas› düzenlenmesine gidilmemektedir. Ayr›ca
antlaflman›n y›ll›k ola¤an giderleri olan 5-6 milyon ABD dolar bütçeyi
karfl›layacak sürdürülebilir bir sistem de getirememifltir. Herhangi bir ulus-
lararas› tohum firmas› için bile çok küçük kabul edilecek bu miktar›n,
Birleflmifl Milletler sistemi içindeki geliflmifl ülkelerin birkaç› taraf›ndan
yap›labilecek ba¤›fllarla bile karfl›lanamamas›, Antlaflma’n›n gelece¤i
üzerinde kuflkular do¤mas›na neden olmaktad›r.   

* * *
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TARIMSAL AÇIDAN ÖNEML‹ B‹TK‹ GENET‹K

KAYNAKLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDAK‹

ÇALIfiMANIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Banu Avc›o¤lu DÜNDAR*

ÖZET

Türkiye, sadece do¤al bitki türlerinin çeflitlili¤i aç›s›ndan zengin de¤il, tar›m

aç›s›ndan da önemli bitki genetik kaynaklar›na sahip bir ülkedir. Türkiye’deki tohum-

culuk sektörüyle ilgili ifllemleri düzenleyen 5553 say›l› Tohumculuk Kanunu ve buna

kanuna dayanan Bitki Çeflitlerinin Kay›t Alt›na Al›nmas› Yönetmeli¤i, bitki genetik

kaynaklar›n›n kay›t alt›na al›nmas›n› gündeme getirmifltir. Bu kay›t iflleminin nas›l

yap›laca¤›n› belirleyecek bir tebli¤in tasla¤›na iliflkin çal›flmalar halen sürmektedir.

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› yetkilileri taraf›ndan haz›rlanan taslak metinler, çeflitli

toplant›lar vas›tas›yla tart›fl›lm›flt›r. Bu yaz›da, toplant›lardaki tart›flmalardan edinilen

gözlemler ve ilgili konulara yönelik görüfl ve öneriler sunulmufltur.

Anahtar kelimeler: Bitki genetik kaynaklar›, kay›t alt›na alma, tescil, tohumculuk

kanunu.

Review of Work Related to Official Registration of Plant Genetic

Resources Important for Agriculture

ABSTRACT

Turkey is not only rich in natural plant species but she has also important plant

genetic resources for agriculture. The Seedling Law no 5553, which organizes the

procedures related to seedling sector, and the Regulation of Registration of Plant

Varieties founded by this law have made registration of plant genetic resources a

current issue. Work is still in progress to prepare a draft related to a notification on

how to do this registration procedure. Draft texts prepared by the authorized staff of

Ministry of Agriculture and Rural Affairs were discussed in various meetings.

Observations from the discussions in these meetings, and arguments and sugges-

tions related to the related topics were presented in this article.

Key words: Plant genetic resources, registration, official registration, seedling law.

* K›rsal Çevre ve Ormanc›l›k Sorunlar› Araflt›rma Derne¤i Üyesi, 

‹letisim: banuavcioglu@yahoo.com
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G‹R‹fi

Geliflen teknoloji nedeniyle günümüz tohumculuk sektörünün ihtiyaçlar›n›
karfl›lamad›¤› gerekçesiyle1 21 A¤ustos 1963 tarihli 308 say›l› Tohumluklar›n
Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakk›nda Kanun, 31 Ekim 2006 tarihli 5553
say›l› Tohumculuk Kanunu’yla yürürlükten kalkm›flt›r. Tohumculuk
Kanunu’nun amac› “bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluk-
lara kalite güvencesi sa¤lamak, tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili düzen-
lemeleri yapmak ve tohumculuk sektörünün yeniden yap›land›r›lmas› ve
gelifltirilmesi” olarak belirlenmifl (Madde 1); kapsam› ise “tarla bitkileri, ba¤-
bahçe bitkileri, orman bitki türleri ve di¤er bitki türleri ço¤alt›m materyaline ait
çeflitlerin ve genetik kaynaklar›n kay›t alt›na al›nmas›, tohumluklar›n üretimi,
sertifikasyonu, ticareti, piyasa denetimi ve kurumsal yap›lanmalar ile ilgili
düzenlemeler” olarak s›n›rland›r›lm›flt›r (Madde 2). Bu Kanun’a dayal› olarak
ç›kan birçok yönetmelikten biri olan Bitki Çeflitlerinin Kay›t Alt›na Al›nmas›
Yönetmeli¤i, 26755 say›l› ve 13 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete’de yay›mla-
narak yürürlü¤e girmifltir. Yönetmeli¤in amac› ise “tar›msal bitki türlerine ait
çeflitlerin kay›t alt›na al›nmas›, kay›t listelerinin oluflturulmas›, kütükte kal›fl
süresi ve silinmesi, bitki genetik kaynaklar›n›n kaydedilmesi esaslar›n› belir-
lemektir.” (Madde 1). Bu amaca yönelik olarak, Yönetmelik ayr›ca “özel sek-
tör araflt›rma kurulufllar›n›n yetkilendirilmesi ve denetimine iliflkin ifl ve ifllem-
leri” de kapsamaktad›r (Madde 2). K›saca, bu düzenlemeler, tohumculuk ve
bitki ›slah› sektörünün geliflmesine yönelik düzenlemelerdir. Dolay›s›yla,
genetik kaynaklar›n kayd› ve korunmas› da, bu etkinliklere temel malzeme
olan tar›msal aç›dan önemli bitki genetik kaynaklar›n› kapsamaktad›r. 

Bitki genetik kaynaklar› (BGK), Tohumculuk Kanunu’nda “Bitki ›slahç›lar› ve
bilim adamlar›n›n ihtiyac› olan genlerin sa¤land›¤›, bitki yap›lar›nda genetik
farkl›l›k ve farkl› özellikler içeren potansiyel popülasyon, bir ülkede veya bir
bölgede do¤al olarak bulunan bitkilerin yabanî türleri ve bunlar›n geçifl form-
lar›, yerel çeflitler, özel amaçlarla gelifltirilmifl çeflitler ve baz› önemli karak-
terlere sahip ›slah materyalleri” olarak tan›mlanm›flt›r. Bu konuyla do¤rudan
ilgili olan ve Türkiye’nin de taraf oldu¤u G›da ve Tar›m Bitki Genetik
Kaynaklar› Uluslararas› Antlaflmas›’nda ise, buna benzer bir tan›m “G›da ve
Tar›m Bitki Genetik Kaynaklar›” ad› alt›nda “g›da ve tar›m için gerçek veya

1 Genel Gerekçe. Tohumculuk Kanunu Tasar›s› ile Tar›m, Orman ve Köyiflleri Komisyonu
Raporu (1/822). Dönem: 22; Yasama Y›l›: 2;  TBMM (S. Say›s›: 662). Kaynak web 
sayfas›: Adli Biyoloji - Adli Genetik ve Gen Hukuku Derne¤i. 2005. 

http://www.abgeder.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=51 
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potansiyel bir de¤er tafl›yan bitki kökenli genetik materyal” olarak verilmifl;
genetik materyal ise “fonksiyonel kal›t›m üniteleri içeren, üreyebilen ve vege-
tatif üretim materyali dahil olmak üzere, her türlü bitki kökenli materyal”
olarak aç›klanm›flt›r. Genetik kaynaklarla ilgili taraf oldu¤umuz di¤er bir
sözleflme ise Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesi’dir (BÇS). Bu Sözleflme, genetik
kaynaklar› “bugün veya gelecek için de¤er tafl›yan genetik materyal” olarak
daha genifl bir anlamda alm›flt›r. 

Bitki Çeflitlerinin Kay›t Alt›na Al›nmas› Yönetmeli¤i’nde, bitki genetik kay-
naklar›n›n kay›t ifllemlerine iliflkin baflka bir hüküm bulunmad›¤›ndan bu
ifllemleri düzenleyecek daha ayr›nt›l› bir mevzuat oluflturma ihtiyac›
do¤mufltur. Bu¤day Derne¤i’nin 7 Haziran 2008’de Ankara’da düzenledi¤i
“Tar›msal Biyoçeflitlilik - Köylü Çeflitlerimize ‹liflkin Mevzuat Hakk›nda
Bilgilendirme Toplant›s›”nda “Bitki Genetik Kaynaklar›n›n Kay›t Alt›na
Al›nmas› Hakk›nda Tebli¤ Tasla¤›”na iliflkin bir metin Tar›m Araflt›rmalar›
Genel Müdürlü¤ü (TAGEM) yetkilileri taraf›ndan kat›l›mc›lara sunulmufltur.
Ard›ndan, 24-25 Kas›m 2008 tarihinde TAGEM taraf›ndan düzenlenen “Bitki
Genetik Kaynaklar›n›n Kay›t Alt›na Al›nmas› Hakk›nda Tebli¤ Tasla¤›
Haz›rlanmas›” toplant›s›nda metin tart›fl›larak gelifltirilmifltir. Bu yaz›, konuya
iliflkin iletti¤imiz elefltiri ve öneriler ile bu toplant›lar s›ras›nda edindi¤imiz
izlenimleri içermektedir. 

Bitki Genetik Kaynaklar› (BGK) olarak ele al›nan kavram nas›l tan›mlan›r ve
s›n›fland›r›l›rsa, yap›lacak yasal düzenlemenin kapsam› da buna göre biçim-
lenecektir. Böyle bir yasal düzenlemenin hedef alabilece¤i üç temel BGK
s›n›f› göze çarpmaktad›r: i) insan katk›s›yla özellik kazanm›fl BGK (yeni veya
eskiden gelifltirilmifl çeflitler veya çeflit özelli¤i tafl›mayan yerel popülasyon-
lar), ii) insan›n katma de¤eri bulunmayan ancak çeflitli amaçlar nedeniyle
do¤adan toplan›p kullan›lan BGK ve iii) henüz kullan›lmayan ancak ileride
potansiyel kullan›m alan› olabilecek do¤al (tah›llar›n yabani akrabalar›, tar›m
aç›s›ndan önemli genlere sahip olabilecek türler gibi) BGK. Birinci s›n›fa
giren BGK, onlar› gelifltirenlerin özelli¤ine göre tekrar iki s›n›fa ayr›labilir: bir
gerçek veya tüzel kifli taraf›ndan gelifltirilen BGK (gelifltiricisi bilinen) ve bir
toplulu¤un ortak kullan›m›yla geliflerek nesilden nesle aktar›l›p bugüne de¤in
ulaflan BGK (gelifltiricisi bilinmeyen).

Bu taslak Tebli¤ için haz›rlanan metinlerde, tart›flmaya konu olan bölümler
“Amaç”, “Kapsam”, “Hukuki Dayanak”, “Tan›mlar”, “BGK Kay›t Sistemi”,
“Hak Sahipli¤i”, “Baflvuru”, “Kay›t Komitesinin Teflkili”, “Baflvurunun
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De¤erlendirilmesi”, “‹stisna” ve “K›s›tlama ve Yasaklar” d›r. Tebli¤ tasla¤›n›n
son hali bu yaz›n›n haz›rlanmas› sürecinde halen yay›mlanmad›¤› için, bu
bölümlere iliflkin genel anlamda de¤erlendirme yap›lm›flt›r.

a) Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tan›mlar 

Amaç, bu metinlerde “bitki genetik kaynaklar›n›n kay›t alt›na al›nma
esaslar›n› belirlemek” olarak ifade edilmifltir. Burada, kay›t alt›na almak
ifllemi Tohumculuk Kanunu’nda belirtilen “tescil” kavram›na dayanmaktad›r2:
Kay›t veya tescil, BGK’n›n biyolojik, tar›msal ve di¤er de¤erlerinin veya öze-
liklerinin tespit edilerek “kütük” isimli bir sicile kaydedilmesi yoluyla kamunun
bilgisine sunulmas›d›r. Bir baflka deyiflle; BGK’ya nüfus cüzdan› verilmesi ve
ilan edilmesidir.

Kapsam, “bitki genetik kaynaklar›n›n korunmas› ve kay›t alt›na al›nmas›
çal›flmalar›” olarak belirlenmifltir. Burada bahsedilen koruma eyleminin
BGK’n›n varl›¤›n› sürdürmesi için yap›lacak ifl ve ifllemler oldu¤u anlafl›lmak-
tad›r. Kay›t alt›na alman›n aksine, koruma etkinli¤i, hem Tohumculuk
Kanunu’nda hem de Yönetmeli¤inde özel olarak belirtilmemifltir. Burada
koruma eyleminin, kay›t alt›na alma iflleminin kendili¤inden geliflen bir sonu-
cu oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. BGK’y› kay›t alt›na ald›ranlar›n, bu BGK’yla
yapacaklar› etkinliklerle (örne¤in tar›m›n› sürdürmek) BGK’n›n varl›¤›n›
sürdüreceklerinin öngörüldü¤ü anlafl›lmaktad›r. Öte yandan, ticari de¤eri
olmayan veya yabani olan (kültüre al›nmam›fl) BGK’n›n kay›t alt›na al›nsa
bile nas›l korunaca¤› belirlenmemifltir.

Böyle bir düzenlemenin gerçeklefltirmesi istenen bir baflka hedefinin de,
genetik kaynaklar›n yurtd›fl›na ç›kar›larak yabanc›lar taraf›ndan karfl›l›ks›z
kullan›m›n›n kontrol alt›na al›nmas› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Yani ülkemize
hiçbir katk› dönüflü olmayan, aksine ekonomik kayba ve genetik
kaynaklar›m›z›n sömürülmesine yol açan bu etkinli¤in, oluflturulacak bir çeflit
fikri mülkiyet hakk›yla3 uluslararas› düzeyde de engelleyece¤i varsay›lmak-
tad›r. Oysa ki, bir ülkede al›nan herhangi bir fikri mülkiyet hakk›n›n, örne¤in
patent veya co¤rafi iflaretin, geçerlili¤i ulusal s›n›rlard›r ve ihlali durumunda
ulusal yasalara dayanarak yapt›r›m uygulanabilir.  

2 “Tescil: 1.Herhangi bir fleyi resmi olarak kaydetme, kütü¤e geçirme. 2. huk. Bir
tafl›nmaz›n üzerinde bir ayni hakk›n kurulmas› için tapu kütü¤üne yap›lmas› 
gerekli kay›t. ~ etmek (bir fleyi) bir yere kaydederek resmilefltirmek, kütü¤e 
geçirmek.” Kaynak: Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. http://tdk.org.tr/TR/

3  Fikri ve s›nai mülkiyet haklar›, uluslararas› terminolojide “fikri mülkiyet haklar›” 
ad› alt›nda toplan›r. Fikri mülkiyet haklar›, hem eser sahibi haklar›n› (telif haklar›)
hem de patent, marka, co¤rafi iflaret gibi s›nai mülkiyet haklar›n› kapsar. 
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Hukuki Dayanak, 5553 say›l› Tohumculuk Kanunu ile Bitki Çeflitlerinin
Kay›t Alt›na Al›nmas› Yönetmeli¤i olarak belirtilmifltir. Ancak, metinlerin kap-
sam› bu düzenlemeleri aflmaktad›r: Gerek G›da ve Tar›m Bitki Genetik
Kaynaklar› Uluslararas› Antlaflmas›’nda, gerekse yeni bitki çeflitlerine ait
›slahç› haklar›n›n korunmas›na iliflkin mevzuatta4 bulunan kavramlar› da
içermektedir.

Tan›mlar k›sm›nda yer alan “Bitki Genetik Kaynaklar› (BGK)” ve “farkl›l›k”
gibi tan›mlar, Tohumculuk Kanunu’nda bulundu¤undan at›f yap›lmas› yeter-
lidir. Öte yandan, ne Kanun’da ne Yönetmelik’te ne de taslak metinlerde
tan›m› verilmemifl baz› terimler bulunmaktad›r: yerel popülasyon, do¤al
popülasyon, do¤adan toplananlar, gelifltirilmifl popülasyon, geçifl formlar›,
yerel çeflitler ve saf hatlar. Bu terimlerin tan›mlar›na aç›kl›k getirilmelidir.
Ayr›ca, BGK’y›, özellikle bu kaynaklar›n geleneksel kullan›c›lar›n› ilgilendiren
“Orijin Merkezi” veya “Co¤rafi Menfle” ve “Ürün/Ekin Çeflitlilik Merkezi”
tan›mlar da bulunmal›d›r5. Bu düzenlemeyle, BGK’n›n geleneksel
kullan›c›lar›na bir fayda sa¤lanarak kay›t alt›na al›nmas› ve korunmas› bek-
leniyorsa, BGK’n›n co¤rafi kökenine (menfle) iliflkin kavramlar›n da
kullan›lmas› gerekmektedir. 

b) Genel Hükümler: BGK Kay›t Sistemi ve Hak Sahipli¤i

“BGK Kay›t Sistemi” ve “Hak Sahipli¤i” konular› birbiriyle do¤rudan
ba¤lant›l› oldu¤undan birlikte de¤erlendirilebilir. Düzenlemede öngörülen
sistemde, “genetik kaynak olarak de¤erlendirilecek BGK materyali üzerinde
her türlü üretim, ticari kullan›m, araflt›rma ve gelifltirme, ›slah ve biyoteknolo-
jik çal›flman›n yap›labilmesi için BGK olarak kaydedilmesi” zorunludur. 

4 ‹lgili mevzuat: Yeni Bitki Çeflitlerini Koruma Uluslararas› Birli¤i Sözleflmesi 
(UPOV; Türkiye’nin kat›l›m tarihi 18 Kas›m 2007), 8 Ocak 2004 tarihli ve 5042 
say›l› Yeni Bitki Çeflitlerine Ait Islahç› Haklar›n›n Korunmas›na ‹liflkin Kanun ve
buna dayal› Yeni Bitki Çeflitlerine Ait Islahç› Haklar›n›n Korunmas›na Dair 
Yönetmelik (12 A¤ustos 2004 tarih ve 25551 say›l› Resmi Gazete, De¤ifliklik 05
Mart 2007 tarih ve 26453 say›l› Resmi Gazete). 

5 G›da ve Tar›m Bitki Genetik Kaynaklar› Uluslararas› Antlaflmas›’nda bu terimler
flöyle tan›mlanm›flt›r: “Orijin Merkezi” kültüre al›nm›fl veya yabani bitki türlerinin
ay›rt edici özelliklerini ilk kazand›¤› co¤rafi alan (“Centre of origin” means a geo
graphical area where a plant species, either domesticated or wild, first 
developed its distinctive properties.);  “Ürün Çeflitlilik Merkezi”  ürün türlerinin in

situ koflullarda yüksek düzeyde genetik çeflitlilik
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BGK’n›n kay›t edilmesini sa¤lamak için gerekli bir yaklafl›md›r. Böylelikle,
ülkedeki BGK’n›n dökümü ve takibi daha kolayl›kla yap›labilecektir. Ancak
bu zorunlulu¤un uygulamas›nda özellikle bilimsel araflt›rma yapanlar
aç›s›ndan baz› s›k›nt›l› durumlar do¤abilecektir: BGK kay›t ifllemlerinin uzun
sürmesi ve Kay›t Komitesi’nin senede 2 sefer toplanmas›n›n öngörülmesi
nedeniyle bilimsel araflt›rmalarda gecikmeler ortaya ç›kabilecektir. Bu
nedenle, bilimsel araflt›rma amaçl› çal›flmalar› engellememek için, bunlara
yönelik baz› kolayl›klar getirilmesi gerekmektedir. 

‹nsan katk›s›yla özellik kazanm›fl BGK, ister gelifltiricisi bilinen bir gerçek
veya tüzel kifliye ait olsun, isterse bir insan toplulu¤una ait olsun, bu kifli
veya topluluklara; i) bu BGK’y› gelifltirdikleri ve/veya bugüne de¤in koruyup
getirdikleri için ödüllendirmek, ii) bu eylemleri özendirmek, iii) gelifltirdikleri
BGK’n›n baflkalar›n›n kullan›m›ndan do¤acak faydalar›ndan yararland›rmak
ve iv) yabanc›lar›n izinsiz kullan›mlar›n›n karfl›s›nda dayanak sa¤lamak için
belirli sürede ve kapsamda baz› tekel (inhisar) haklar sa¤lanabilir. Ancak,
üzerinde insan katk›s› bulunmayan do¤al bir BGK’ya iliflkin sadece baflvuru
yoluyla baz› gerekleri yerine getirenlere tekel haklar tan›mak, BGK’n›n
özellefltirilmesi sonucunu do¤urur. Bu da kamu varl›klar› olan do¤al BGK’n›n
kullan›m›n› k›s›tlar.

Dolay›s›yla, öncelikle tart›fl›lmas› gereken kavram BGK’n›n kime ait
oldu¤udur. Tasar› metinlerde, “gelifltirilmifl popülasyonlar ve saf hatlar›n hak
sahipli¤i BGK’y› elinde tutan ve kay›t baflvurusunu yapan gerçek ya da tüzel
kiflilere”, “do¤adan toplanan ve yerel popülasyonlar›n hak sahipli¤i
Bakanl›¤a ait” oldu¤u belirtilmifltir. Do¤adan toplanan ve yerel popülasyon-
lar, kamu varl›klar› oldu¤u için bunlara Bakanl›¤›n sahip ç›kmas› do¤ru bir
yaklafl›md›r. Ancak, bitki çeflitleriyle ilgili düzenlemelerde bitki çeflitlerinin
tescili6 ve yeni bitki çeflitlerine iliflkin ›slahç›7 haklar› ayr› kanun ve ayr› 

6 Tescil: Yurt içinde veya yurt d›fl›nda ›slah edilen veya bulunan ve gelifltirilen bitki
çeflitlerinin farkl›, yeknesak ve durulmufl oldu¤unun ve/veya biyolojik ve 
teknolojik özellikleri ile hastal›k ve zararl›lara dayan›kl›l›¤›n›n ve tar›msal 
de¤erlerinin tespit edilerek kütü¤e kaydedilmesini ifade eder” (5553 say›l› 
Tohumculuk Kanunu, Madde 3.o).

7 “Yeni bir bitki çeflidini ›slah eden veya bulan ve gelifltiren kifli” (5042 say›l› Yeni
Bitki Çeflitlerine Ait Islahç› Haklar›n›n Korunmas›na ‹liflkin Kanun, Madde 2.c). 
Islahç› haklar› ise, bu kanuna göre yeni bitki çeflidini gelifltiren ›slahç›ya belirli 

süre için verilen tekel (inhisar) haklar›d›r.
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yönetmeliklerle düzenlenmifltir: tasarlanan tebli¤in dayana¤› 5553 say›l›
Tohumculuk Kanunu’dur. Bu Kanun’da ve ilgili Yönetmeli¤inde tekel haklara
(inhisar yetkiler) iliflkin bir düzenleme bulunmamakta; sadece tescil ve kay›t
alt›na almaya iliflkin kurallar getirilmektedir. Bu nedenle, tasarlanan tebli¤in
hukuki dayana¤›n›n afl›lmamas› için iki yoldan biri tercih edilebilir: Birinci yol,
tekel haklara iliflkin baflka bir düzenlemeyi ilgili kanun ve/veya sözleflmelere
dayanarak (örne¤in G›da ve Tar›m Bitki Genetik Kaynaklar› Uluslararas›
Antlaflmas› veya BÇS gibi) haz›rlamak; ikinci yol ise tasarlanan tebli¤de bu
sözleflmeler de dayanak al›narak “BGK baflvurusu yapma hakk›na sahip
gerçek veya tüzel kifliler ile kullan›m hakk›na sahip gerçek veya tüzel
kiflilerin hak ve sorumluluklar›” fleklinde düzenleme yapmakt›r.

Tasar› metinlerde, do¤al popülasyonlar ve yerel çeflitlerin kay›t alt›na
al›nmas›nda Türkiye’de yerleflik T.C. vatandafl› gerçek ve tüzel kiflilere
baflvuru hakk› tan›nm›flt›r. Belirtildi¤i üzere, do¤adan toplanan ve yerel
popülasyonlar için hak sahibi kamu ad›na Bakanl›kt›r. Burada, bu BGK için
kay›t baflvurusu yapan›n kazanc› ne olacakt›r? Yerel popülasyonlar
için“z›mni hak sahibi” (24-25 Kas›m 2008 toplant›s›), kaydedilecek BGK’n›
ilkel tar›msal etkinliklerle gelifltirmifl atalar›ndan devralan, öteden beri kul-
lanan ve bu kullanman›n do¤al bir sonucu olarak BGK’n›n bugüne de¤in
varl›¤›n› sürdürmesini sa¤layan k›rsal topluluklard›r. Bu gruba girebilecek
BGK’ya örnek olarak, yürürlükten kalkan 308 say›l› Tohumluklar›n Tescil,
Kontrol ve Sertifikasyonu Hakk›nda Kanun’da “köy çeflidi” olarak tan›mlanan
popülasyonlar› verebiliriz8 . Baflvuru sahibinin, z›mni hak sahipli¤inin olmas›,
BGK’n›n kullan›m›ndan oluflabilecek faydalar›n baflvuru yapana da
yans›mas›n› getirebilecektir. Belirtildi¤i üzere, Türkiye’de yerleflik tüm vatan-
dafllar, do¤adan toplanan ve yerel popülasyonlar›n kay›t alt›na al›nmas› için
baflvuru yapabileceklerdir. Dolay›s›yla, yerel popülasyonlar için bir co¤rafi 

8 Yürürlükten kalkan, 308 say›l› Tohumluklar›n Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu 
Hakk›nda Kanun Madde 5’e göre köy çeflidi “›slah edilmemifl olmakla beraber 
özellikleri Tar›m Bakanl›¤›nca kabul ve tescil olunmufl, uzun y›llardan beri 
tan›nm›fl ve isim yapm›fl çeflitler” olarak tan›mlanmaktayd›. Bu kanunun 
yönetmeli¤i ise (19.09.1997 tarih 23115 say›l› Resmi Gazete) “köy çeflitlerinin 
tescili için; çeflidin anayurdunun yani as›l yetiflti¤i yerin, as›l yetiflti¤i yerdeki 
ad›n›n, ayn› isimle birkaç yerde yetifltirilmekte ise o bölgelerin adlar› ile çeflidin
tar›msal de¤erinin, bir araflt›r›c› taraf›ndan tespit edilerek tescil talebiyle” 
baflvurulmas›n› (Madde 4), “Çeflit Özellik Belgesinde çeflidin ›slah edildi¤i yer ve
y›l› yerine, çeflidin ana yurdu, as›l yetiflti¤i yer ve çeflidin ana yurdundaki 

mahalli ad›”n›n yaz›lmas›n› (Madde 7) öngörüyordu.
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menfle (veya orijin merkezi) söz konusu oldu¤undan, BGK’yla ilgili kesimi
temsil etmeyenlerin de baflvuru yapabilmesi bu hakk›n ihlali anlam›na
gelmektedir. Yerel popülasyonlar için, co¤rafi menfle olan bölgede yaflayan
ve BGK’n›n bugüne de¤in gelmesine katk›da bulunanlar›n temsilcisi olabile-
cek gerçek veya tüzel kiflilere baflvuru hakk› tan›nmal›d›r. Böyle bir baflvuru
yapma ve yerel topluluk halinde tekel kullan›m hakk›, bir s›nai mülkiyet türü
olan co¤rafi iflaret korumas›nda da görülmektedir9 . K›saca, yerel popülas-
yonlar olarak belirtilen BGK için baflvuru yapma hakk› öncelik s›ras›na göre
BGK’y› elinde bulunduran köy veya belde tüzel kifliliklerine, köy tar›msal
kalk›nma kooperatiflerine, köy veya belde nüfusuna kay›tl› ve yerleflik küçük
çiftçi say›lan gerçek kiflilere, köy veya belde nüfusuna kay›tl› yerleflik halk
taraf›ndan kurulan gönüllü kurulufllara, ilgili kamu kurumlar›na,
kaymakaml›klara ve o yörede bulunan üniversitelere tan›nmal›d›r. Öte yan-
dan, do¤al haliyle BGK özelli¤i tafl›yan bitkiler için durum farkl›d›r. Hiçbir
insan art› de¤eri bulunmadan do¤al haliyle BGK özelli¤i tafl›yan bitkiler için,
BGK baflvurusuyla z›mni hak sahipli¤i söz konusu olmamal›d›r.10 Aç›kt›r ki,
baflvuru yapmak için gerekli olan “Pasaport Bilgileri”ni11 toparlamak BGK’ya
herhangi bir insan art› de¤eri kazand›rmamaktad›r. 

Do¤adan toplananlar ve yerel popülasyonlar için yap›lacak baflvurularda,
baflvuran gerçek veya tüzel kiflinin bu baflvurudan herhangi bir kazanç

9 554 say›l› Co¤rafi ‹flaretlerin Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre, co¤rafi iflarete konu olan ürünün üreticisi olan gerçek veya
tüzel kifliler, tüketici dernekleri, konu ve co¤rafi yöreyle ilgili kamu kurulufllar›n›n
baflvuru hakk› bulunmaktad›r (Madde 7). Co¤rafi iflaretin kullan›m hakk›, ürünün
sicilde belirtilen özellikleri tafl›mas› kofluluyla sicilde belirtilen co¤rafi bölgede 
faaliyet gösteren üreticiler taraf›ndan kullan›l›r (Madde 17).

10 Do¤al BGK için baflvuru dosyas›nda istenen belgelerin (tan›mlama listesi, 
dokümantasyon verileri gibi) verilmesi, bu z›mni hak sahipli¤i için yeterli 
görülmemelidir. Çünkü, burada BGK hakk›ndaki bilgileri derleyip baflvuru 
yapmak d›fl›nda BGK’ya eklenen özgün bir insan katk›s› yoktur. Oysa ki, 
›slahç›lar y›llarca süren çal›flmalar sonunda elde ettikleri bitki çeflitleri için ›slahç›
hakk› kazanmak üzere ilgili düzenlemeler kapsam›nda baflvuru yapabilmektedir. 

11 “Pasaport verileri: Bitki genetik kaynaklar›n›n toplanmas› s›ras›ndaki bilgileri 
içermekte olup, kay›t numaras›, botanik ismi, toplay›c› numaras›, toplayan 
kurulufl veya kifli toplama tarihi, toplaman›n yap›ld›¤› ülke, il, ilçe, mahalle/köy, 
mevkii, enlem, boylam, yükseklik, toplaman›n yap›ld›¤› yer, yöresel isim ve di¤er
bilgileri kapsayan verileri” (Tebli¤ tasla¤›na iliflkin metin).
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sa¤lamayaca¤› (kayna¤›n kamu varl›¤› olmas› nedeniyle) ve bu baflvuruyu
bir yurttafll›k görevi anlay›fl›yla yapmas›n›n beklenmesi, BGK’n›n kay›t alt›na
al›nmas›n› güçlefltirecektir. Böylelikle, birçok kifli baflvuru yapma zahmetine
girmeyebilecektir. Üstelik, herhangi bir yurttafl›n bu baflvuru için istenilen bil-
gileri içeren dosyay› haz›rlamas›, ücret yat›rmas› ve baflvuruyu gerekli yer-
lere iletmesi oldukça kapsaml› ve maliyetli bir ifltir. BGK’n›n kay›t alt›na
al›nmas›n› sa¤lamak için özendirme ve destek mekanizmalar› gerekebilir.
Bu nedenlerle, 24-25 Kas›m 2008 tarihinde yap›lan toplant›da bu konuyu ele
alan “alt çal›flma grubu,12” kolaylaflt›r›c› öneriler getirmifl ve bu önerilerin
ço¤unlu¤u kabul görmüfltür: Bu grup, do¤al popülasyonlar ve yerel çeflitlerin
kay›t alt›na al›nmas›nda Türkiye’de yerleflik T.C. vatandafl› gerçek ve tüzel
kiflilere teknik destek vermek üzere bir sistem önermifltir. Böylelikle, kifliler
daha basit bir baflvuru format›yla Bakanl›¤›n›n yerel birimine baflvurabile-
cekler ve uygun bulunan baflvurular›n tan›mlamaya iliflkin eksiklikleri
Bakanl›¤›n görevlendirdi¤i birimler taraf›ndan giderilerek Kay›t Komitesi’ne
iletilecektir12. 

Tasarlanan metinlerde BGK baflvurusunda baflvuru sahibinden “BGK
materyalinin koruma alt›nda oldu¤u sürece yetifltirme ve muhafaza
edilece¤ine dair taahhüt beyan›” istenmektedir. Do¤adan toplananlar ve
yerel popülasyonlar için baflvuranlar›n, hak sahibi olmad›klar›ndan BGK’y›
yetifltirme ve muhafaza etmek için nas›l bir taahhütte bulunacaklar›na aç›kl›k
getirilmelidir. Ayr›ca, 24-25 Kas›m 2008 toplant›s›nda, do¤adan toplanan
veya yerel popülasyon olan kay›tl› BGK’n›n kullan›m› konusunda, Bakanl›¤›n
“hak sahipli¤ini, baflvuru sahibini bilgilendirerek kullanmas›” ifadesi benim-
senmifltir. 

Do¤adan toplanan ve yerel popülasyonlardan kay›tl› olan BGK materyali
üzerinde, her türlü ticari üretim ve kullan›m›n yan› s›ra, araflt›rma, gelifltirme,
›slah ve biyoteknolojik çal›flmalar›n yap›labilmesi için Bakanl›ktan yaz›l› onay
almak zorunlulu¤u öngörülmektedir. Ticari veya ileride ticarete konu olabile-
cek çal›flmalarda Bakanl›ktan yaz›l› onay alma zorunlulu¤u do¤ru bir
yaklafl›md›r. Ancak, bilimsel araflt›rman›n güç koflullarda yap›ld›¤› ülke-
mizde, bilimsel araflt›rmalar için de çal›flma öncesinde böyle bir yaz›l› onay
alma zorunlulu¤unun getirilmesi, onay verme sürecinin uzamas› ve kimi

12 Çi¤dem isimli alt çal›flma grubu, Bitki Genetik Kaynaklar›n›n Kay›t Alt›na 
Al›nmas› Hakk›nda Tebli¤ Tasla¤› Haz›rlanmas› Toplant›s›. 24-25 Kas›m 2008.
Antalya. 
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durumlarda ise “onay verilmemesi” sonucunu do¤urabilecektir. Tasarlanan
düzenlemenin dayana¤› olan Tohumculuk Kanunu’nun amac›n›n tohumcu-
lu¤un gelifltirilmesi oldu¤u düflünüldü¤ünde, bu alandaki teknolojik geliflimin
önemli bir aya¤›n›n da bilimsel araflt›rmalar›n desteklenmesi oldu¤u unutul-
mamal›d›r. Bu nedenle, onay alma zorunlulu¤u yerine tamam› ülkemizde
yap›lan bilimsel araflt›rmalar için “bafllamadan önce çal›flman›n amaç ve
içeri¤inin, çal›flma tamamland›ktan sonra ise ç›kt›lar›n›n yaz›l› olarak
Bakanl›¤a bildirilmesi zorunlulu¤u” düflünülebilir. Böylelikle, bilimsel
araflt›rmalar›n geciktirilmesi gibi durumlarla karfl›lafl›lmayacak; bildirim
sayesinde de, varsa sak›ncal› durumlarda Bakanl›k gerekli ifllemleri yapa-
bilecektir. 

Tasar› metinlerde hak sahibinin kay›tl› BGK’n›n yetifltirmeye ve muhafaza
etmeye devam edip etmedi¤inin nas›l belirlenece¤i konusunun bulunma-
mas› üzerine, her sene bildirim yap›lmas› ve denetlenmesi gere¤i tart›fl›larak
tasla¤a konulmas› istenmifltir (24-25 Kas›m 2008 toplant›s›).

c) Baflvuru, Kay›t Komitesinin Teflkili ve Baflvurunun 

De¤erlendirilmesi

Kay›t komitesinin teflkili bölümünde, Kay›t Komitesi’nin Yönetmelik’ten biraz
daha genifl kat›l›ml› olarak planland›¤› görülmüfltür.13 Bu kat›l›mc›lar›n yan›
s›ra, BGK’n›n özelli¤ine göre gerekti¤inde ilgili kamu kurulufllar› ve söz
konusu BGK’n›n orijin bölgesinden bir yerel temsilcinin (kamu veya sivil)
Komite’ye davet edilmesi de BGK’ya iliflkin yerel bilginin aktar›m› ve
de¤erlendirilmesi aç›s›ndan önemlidir.

BGK kay›t baflvurular›nda çeflitli itilafl› durumlar ç›kabilir: Gerek gelifltirilmifl
popülasyonlar ve saf hatlar›n hak sahibi gerekse yerel popülasyonlar›n
geleneksel faydalan›c›lar›/kullan›c›lar› gerçekte baflkalar› olabilir. Öte yan-
dan, do¤adan toplananlar ile yerel popülasyonlar, tek bir co¤rafi menflede
de¤il birden fazla menflede kullan›labiliyor olabilir. Veya, baflvurusu yap›lan
BGK, daha önceden tescili yap›lm›fl bir BGK’yla veya bitki çeflidiyle ayn› ola-
bilir. Çeflitli tescil sistemlerinde bu gibi durumlar› ortaya koymak üzere

13 Üyeler: Tar›msal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Tar›msal Üretim ve Gelifltirme
Genel Müdürlü¤ü (Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlü¤ü, TTSM), 
araflt›rma enstitüleri, ziraat ve eczac›l›k fakülteleri, biyoloji bölümleri, Bitki 
Islahç›lar› Alt Birli¤i ve Türkiye Tohumcular Birli¤i (24-25 Kas›m 2008  

toplant›s›ndaki taslak metinler).
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baflvurular yay›mlanarak kamunun bilgisine sunulur. Bu nedenle, BGK
baflvurular›n›n yay›mlanarak varsa üçüncü kiflilerin itiraz ve bilgi/önerilerinin
al›nmas›; itirazlar için de baflvuru sahibinin karfl› görüflünün al›narak son
karar›n verilmesi önerilmifl ve toplant›da benimsenmifltir (24-25 Kas›m 2008
toplant›s›). 

d) ‹stisna, K›s›tlama ve Yasaklar 

‹stisnalar bafll›¤› alt›nda, kay›t alt›nda bulunan veya al›nmas› planlanan BGK
materyalinin yurtd›fl›ndan talep edilmesi konusu ifllenmifltir. Genel yaklafl›m
olarak tasar› metinlerde, materyali talep edene planlad›¤› çal›flmalar›n bir
bölümünün Türkiye’de yap›lmas›, bu materyal hakk›nda herhangi bir fikri
mülkiyet hakk›14 talep etmemesi ve ticari amaçl› kullanmamas› gibi ülkemiz
lehine baz› k›s›tlamalar getirilmifltir. Bunlar›n Materyal Transfer Anlaflmas›
(MTA)15 adl› bir protokolle belirlenmesi öngörülmüfltür. Genetik kaynaklar›n
kullan›m›yla ilgili uluslararas› düzeyde hala çözülmemifl sorunlar›ndan en
önemlisi, kayna¤›n sahibi ülke ve kullan›c› ülke aras›ndaki izin alma ve kul-
lan›mdan do¤an faydalar›n paylafl›m› konusundaki anlaflmazl›kt›r. K›saca
özetlenirse; BÇS, ülkelere kendi genetik kaynaklar›n›n hakimi oldu¤unu
belirtmektedir (Sözleflmenin önsözü). Bundan dolay› BÇS, genetik kay-
naklara eriflimi talep eden taraf›n, menfle ülkeyi önceden bilgilendirerek izin
almas›n› (prior informed consent) ve taraflar›n eriflim koflullar›nda tamam›yla
hemfikir olmas›n› istemektedir (Madde 15). BÇS ayr›ca, genetik kaynaklar›n
kullan›m› sonucunda oluflan her türlü fayda ile araflt›rma ve gelifltirme
sonuçlar›n›n teknoloji transferi, bilgi al›fl-verifli, teknik ve bilimsel iflbirli¤i,
gerekti¤inde de mali, idari, yasal veya siyasi önlemlerle adil olarak
paylafl›lmas›n› getirmektedir (Madde 16-21). BÇS Sekreteryas›, genetik kay-
naklara eriflim ve kullan›m›ndan do¤an faydalar›n adil paylafl›m›n› sa¤lamak
için taraflara rehber olmak üzere k›saca Bonn Rehberi diye bilinen bir belge
haz›rlam›flt›r. Bu belgede, BGK’ya eriflimi ve fayda paylafl›m›na yönelik
örnek MTA koflullar› bulunmaktad›r. BÇS’nin getirmeye çal›flt›¤› bu sistemin
baz› k›s›tl› örnekler (BRUSH, 2005) d›fl›nda16 yürüdü¤ü söylenemez. Bu

14 Geleneksel bilginin ve folklor gibi kültürel de¤erlerin, ait olduklar› topluluklar›n fikri 
mülkiyet haklar› olarak korunmas› konusunda sistem oluflturulmas› Dünya Fikri Mülkiyet
Teflkilat› (WIPO, World Intellectual Property Organization) gibi uluslararas› platformlarda
tart›fl›lmaktad›r.

15  Genetik kayna¤› sa¤layan ve kullanan taraflar aras›nda yap›lan anlaflmalar.

16  Bu alanda baflar›l› olarak gösterilen iflbirli¤i Costa Rica Ulusal Biyoçeflitlilik Enstitüsü’nün
Merck gibi firmalar ve üniversitelerle yapt›¤› iflbirli¤idir (National Institute of Biodiversity in

Costa Rica - INBio) (BRUSH, 2005). 
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anlamda, oluflturulacak tebli¤de bu sisteme iliflkin hükümlerin bulunmas›
olumlu bir yaklafl›md›r. Taslak metinlerde, fikri mülkiyet haklar›yla ilgili
“toplanan materyal üzerinde hiçbir sahiplik ya da ›slahç› hakk› iddia
edilmemesi” k›s›tlamas›n› getirilmekteydi. Burada de¤inilmeyen önemli bir
nokta ise, BÇS’nin yukar›da örneklenen maddelerinde aç›kland›¤› gibi,
yabanc› talep sahibinin bu materyale dayal› olarak gelifltirece¤i ç›kt›lar›n
durumudur. Bu ç›kt›lar (ürünler veya teknoloji) kullan›lan ana BGK
materyaliyle tamamen ayn› olmak zorunda de¤ildir. Buna Türkiye’ye ait
BGK’yla ilgili birkaç örnek gösterilebilir: 1960’larda Türkiye kökenli bir
bu¤day hatt›n›n (PI 178383) dayan›kl›l›k özellikleri kullan›larak Amerika
Birleflik Devletleri’nde (ABD) sar› pas (Puccinia striiformis) hastal›¤›na
dayan›kl› çeflitler gelifltirilmifltir (LINE 2002). Bir baflka örnek ise, kerevizdir:
ABD Kaliforniya Davis Üniversitesi’nde bafllat›lan ›slah çal›flmalar›nda,
Fusarium cinsi bir küfün yol açt›¤› hastal›¤a karfl› dayan›kl› kereviz çeflitleri
yetifltirmek üzere Türkiye kökenli bir kereviz hatt› (PI 169001) kullan›lm›flt›r
(ORTON ve ark., 1984). Son bir örnek ise, uluslararas› Patent ‹flbirli¤i
Antlaflmas› (Patent Coorporation Treaty, PCT) kapsam›nda yap›lan
WO/2003/073837 numaral› patent baflvurusudur. Bu baflvurunun tarif-
namesinde; parazit bir bitki olan canavar otunun (Orobanche sp.) Türkiye,
‹spanya ve Bulgaristan’da 1996 y›l›nda ortaya ç›kan yeni sufllar›na karfl›
dayan›kl› iki adet yabani ayçiçe¤inin Türkiye’den topland›¤›n› ve bunlar›n
Pioneer firmas›n›n ayçiçe¤i efley hatlar›yla çaprazland›¤› aktar›lmaktad›r17 .
Bu örneklerden görüldü¤ü üzere “toplanan materyal üzerinde hiçbir sahiplik
ya da ›slahç› hakk› iddia edilmemesine” ifadesi, Türkiye’ye ait BGK’y›, izin-
siz ve karfl›l›ks›z olarak edinip yeni ürünler gelifltirenlere karfl› ulusal mevzu-
attan dayanak göstermeye yeterli de¤ildir. Bu nedenle, 24-25 Kas›m 2008
toplant›s›nda “bu materyale dayal› olarak gelifltirdi¤i her türlü ç›kt›lar için fikri,
s›nai veya ›slahç› hakk›n› herhangi bir ülkede veya Türkiye’de talep etmesi
durumunda, Türkiye’ye MTA kapsam›nda konuyla ilgili teknolojiyi, maddi ve
manevi faydalar› aktarmas› gerekti¤i” k›s›tlamas›n›n da metinlere eklenmesi
önerilmifl ve kat›l›mc›lar taraf›ndan benimsenmifltir.

17 Uluslararas› baflvuru no: PCT/US2003/004931. Buluflun ad›: Orobanche 
Resistant Sunflowers. Baflvuru sahibi: Pioneer Overseas Corporation. Yay›n 
No:  WO/2003/073837. Baflvurunun yay›mland›¤› tarih: 12.09.2003. Kaynak 
weB sayfas›: http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp? wo=2003073837&IA= 

US2003004931&DISPLAY=STATUS
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‹stisnalar alt›nda gündeme getirilen bir baflka konu ise, BGK’n›n geleneksel
yöntemlerle üretimine devam edilmesidir (Emanetçiler Derne¤i, 24-25 Kas›m
2008 toplant›s›). Çünkü, BGK’n›n ekilmeye devam edilmesi yerinde (in-situ)
korunmas›n› sa¤layacak en önemli yoldur. Bu nedenledir ki G›da ve Tar›m
Bitki Genetik Kaynaklar› Uluslararas› Antlaflmas›, çiftçilerin ve yerel topluluk-
lar›n bu etkinliklerine devam etmesinin teflvik edilmesi ve desteklenmesini
gerekli görmektedir (Madde 5). Emanetçiler Derne¤i’nin bu önerisi çal›flma
grubu taraf›ndan benimsenmifl ve “ulusal s›n›rlar içerisinde, bitki genetik
kaynaklar›n›n geleneksel yöntemlerle gerçek kifliler veya 1163 say›l› kanun18

kapsam›nda kurulan köy kalk›nma kooperatifleri taraf›ndan üretimi k›s›tlana-
maz” ifadesi kabul görmüfltür. Kald› ki, UPOV’a (Yeni Bitki Çeflitlerini
Koruma Uluslararas› Birli¤i Sözleflmesi) göre uyarlanan 5042 say›l› Yeni
Bitki Çeflitlerine ‹liflkin Islahç› Haklar› Kanunu veya patentle ilgili ulusal veya
çeflitli uluslararas›19 düzenlemelerde küçük çiftçilere tan›nan “çiftçi istisnas›”
kurallar›20 çerçevesindeki kullan›mlar serbesttir. Öte yandan, Tebli¤in tasar›
metinlerinde, gelifltirilen popülasyonlar ve saf hatlar›n hak sahibine “üretim,
ticari kullan›m, araflt›rma ve gelifltirme, ›slah, biyoteknolojik çal›flmalar için
bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kifliye ayn› flartlarla izin verme” hakk›
tan›nm›flt›r. Oysa ki, ›slahç› haklar› ve patent haklar› gibi s›nai mülkiyet hak-
lar›nda bile hak sahibine bu denli genifl bir tekel verilmemifltir. Örne¤in, Yeni
Bitki Çeflitlerine ‹liflkin Islahç› Haklar› Kanunu’nda, üçüncü kifliler flu etkinlik-
ler için hak sahibinden izin almazlar (Madde 16): i) kiflisel amaçla s›n›rl›
kalan ve ticari amaç tafl›mayan etkinlikler, ii) deneme amaçl› etkinlikler ve iii)
esas itibar›yla türetilmifl bir çeflide iliflkin 21 durumlar hariç baflka çeflitlerin
elde edilmesi amac›yla etkinlikler. Patentli buluflun da kiflisel amaçl›
kullan›m› ve deneme amaçl› kullan›mlar› serbesttir22 . Sonuç olarak, BGK
olarak kaydedilen gelifltirilen popülasyonlar ve saf hatlar›n, üçüncü kifliler 

18 1163 say›l› Kooperatifler Kanunu (Kabul Tarihi: 24/04/1969; 10/05/1969 tarih ve
13195 say›l› Resmi Gazete).

19 Örne¤in Avrupa Toplulu¤u Bitki Çeflitleri Haklar›na ‹liflkin Avrupa Konseyi 
Tüzü¤ü No 2100/94 (Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on 
Community plant variety right).

20 Çiftçi ‹stisnas› Uygulama Esaslar› Yönetmeli¤i, Yetki Kanunu 5042.

21 5042 say›l› Yeni Bitki Çeflitlerine ‹liflkin Islahç› Haklar› Kanunu Madde 17.

22 Patent Haklar›n›n Korunmas› Hakk›nda 551 Say›l› Kanun Hükmünde 

Kararname’nin (KHK) 75. maddesi. 
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taraf›ndan kiflisel amaçl› (ticari amaçl› olmayan) kullan›mlar› ve deneme
amaçl› etkinlikleri serbest olmal›d›r.

‹stisnalarda gündeme gelmeyen bir konu da baflvuru ücretlerine iliflkin
düzenlemelerdir. Tasar› tebli¤in bir amac› da ilgili kiflilerin BGK kayd› için
baflvuru yapmas›n› özendirerek, BGK’n›n neslini devam ettirmesini ve
toplumun tar›m ve g›da amaçl› faydalanmas›n› sa¤lamak olmal›d›r. Bu
nedenle, baflvuru yapmay› teflvik etmek için; BGK’y› elinde bulunduran köy
veya belde tüzel kifliliklerine, köy tar›msal kalk›nma kooperatiflerine, köy
veya belde nüfusuna kay›tl› ve yerleflik küçük çiftçi say›lan gerçek kiflilere,
köy veya belde nüfusuna kay›tl› yerleflik halk taraf›ndan kurulan gönüllü
kurulufllara, kaymakaml›klara, o yörede bulunan üniversitelere ve ilgili kamu
kurumlar›na baflvuru ücreti ve gerekti¤inde de di¤er ücretlerden muaf olma
kolayl›¤› getirilmelidir.

BGK kay›t baflvurular›n› artt›rmaya yönelik di¤er bir özendirici durum ise;
BGK olarak kay›tl› yerel popülasyonlar için Bakanl›¤›n yapaca¤› MTA’da,
söz konusu kay›tl› BGK’n›n baflvurusunu yapan ve BGK’n›n z›mni hak sahibi
say›lan k›rsal toplulu¤un do¤acak faydalardan yararlanmas›n›n
sa¤lanmas›d›r (BGK üzerindeki katk›s› nedeniyle). Örne¤in; bu kesimlerin
kay›tl› BGK temel al›narak gelifltirilen çeflitlerden veya teknolojiden avantajl›
flekilde faydalanmas›, BGK’n›n yerinde ekimini veya korunmas›n›
kolaylaflt›racak destekler almas›, tar›m ve koruma konular›nda e¤itim-
ö¤retim imkanlar›na ulaflmas› MTA’n›n kapsam›na al›nabilir. Bu teflvik
mekanizmalar›n› gelifltirirken, ilgili k›rsal topluluk içinde ç›kar çat›flmas›na ve
ahlaki de¤erlerin, özgün yaflam biçiminin ve sosyal iliflkilerin bozulmas›na
yol açacak uygulamalardan uzak durulmas›na özen gösterilmelidir. Buna en
güzel örnek, do¤al alanlar›n korunmas› için yap›lan baz› çal›flmalar›n alana
gelen parasal destek veya tan›t›mdan kaynaklanan turizm nedeniyle k›rsal
yaflam›n olumsuz etkilenmesidir. 

K›s›tlama ve Yasaklar bölümünde ise, BGK materyalinin kullan›m›, devri ve
kullan›m›n› durdurma gibi hükümler yer almaktad›r. Devirden bahsedilmesi,
hak sahipli¤inin fikri mülkiyet hakk›na benzer bir mülkiyet olarak görüldü¤ü
düflüncemizi pekifltirmektedir. Böyleyse, sadece devir konusu de¤il; lisans
verme, zorunlu lisans, veraset, hükümsüzlük gibi konular da gündeme
gelebilecektir. Burada, do¤adan toplanan ve yerel popülasyonlar ile kiflilere
ait gelifltirilen popülasyonlar ve saf hatlara farkl› yaklafl›lmal›d›r. Do¤adan
toplanan veya yerel popülasyon olan kay›tl› bir BGK’n›n hak sahipli¤i, kamu
varl›¤› olarak Bakanl›¤a ait oldu¤undan devri söz konusu olmamal›d›r. 
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Bir baflka konu ise BGK’ya iliflkin çeflitli verilerin derlenece¤i dokümantas-
yonudur. Dokümantasyon, taslak metinlerde “Kay›t alt›na al›nmak için topla-
mas› yap›lan tüm bitki genetik kaynak materyali ile ilgili resim, slayt, dia,
video, elektronik ve bas›l› veriler dahil olmak üzere de¤erlendirme,
muhafaza, sosyo-ekonomik ve ekoco¤rafik bilgiler” olarak tan›mlanan; yani
BGK hakk›nda bulunan geleneksel bilgi23 dahil her türlü bilginin dökümüdür.
Burada, sadece “toplanan BGK” olarak belirtilmifl olsa da; dokümantasyon,
kay›t alt›na al›nacak tüm BGK için olmal›d›r. Tasar› metinlerde, Genel
Müdürlü¤ün (TAGEM) kütük bilgilerinden hangilerinin yay›mlanaca¤›na
karar vermesi öngörülmüfltür. Bu yaklafl›m, özellikle BGK’ya ait geleneksel
bilgi ile BGK’ya izinsiz eriflimi engellemek için gereklidir. Geleneksel bilginin
kay›t alt›na al›nmas›, yani bu bilgilerin derlenerek bir kütükte muhafaza
edilmesi bu bilgilerin kullan›lmamaktan dolay› unutularak yok olmas›n›
engeller. Bu kütükte bulunan bilgilere serbestçe eriflim sa¤lanmas›n›n hem
olumlu hem de olumsuz etkileri olacakt›r: Serbestçe eriflim, bu bilgilerin
patent baflvurular›n›n araflt›rmas›nda tekni¤in bilinen durumu24 olarak kul-
lan›lmas›n› sa¤layaca¤›ndan, geleneksel bilgiye dayanan ve yenilik özelli¤i
tafl›mayan bir bulufla patent verilmesi engellenebilecek veya bu flekilde ver-
ilen patentlere itiraz etmek için dayanak oluflacakt›r (HANSEN ve VAN-
FLEET,  2003). Öte yandan, yay›mlanm›fl ve daha önceden herhangi bir
biçimde fikri mülkiyet hakk› alarak koruma sa¤lanmam›fl geleneksel bilgi
serbestçe herkes taraf›ndan kullan›labilir. Bu, o geleneksel bilgiye normalde
ulaflamayan herkesin eriflim sa¤lamas›na ve bilginin sahibi olan toplulu¤un
eme¤inin aynen genetik kaynaklarda oldu¤u gibi sömürüye aç›k bir hale
gelmesine yol açar. Sonuç olarak, geleneksel bilgiye sahip topluluklar›n hak-
lar›n› etkin biçimde koruyan uluslararas› bir sözleflme mevcut de¤ilken, bu
bilgilerin herkesin eriflimine aç›lmamas›n›n öngörülmesi uygun bir
yaklafl›md›r.

23 Geleneksel bilgi: ‹nsan topluluklar›n›n nesilden nesle aktararak oluflturdu¤u 
tar›m, g›da, ekoloji, sa¤l›k, biyolojik çeflitlilik, el sanatlar› ve dil gibi ö¤elerle ilgili
bilgi, bulufl ve kültürel birikimler.

24 “Tekni¤in bilinen durumuna dahil olmayan bulufl yenidir. Tekni¤in bilinen 
durumu, patent baflvurusunun yap›ld›¤› tarihten önce, bulufl konusunda 
dünyan›n herhangi bir yerinde toplumca eriflilebilir yaz›l› veya sözlü tan›t›m, 
kullan›m veya bir baflka yolla aç›klanan bilgilerden oluflur.” Patent Haklar›n›n 
Korunmas› Hakk›nda 551 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname (Madde 7).
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SONUÇ

Türkiye, Gümrük Birli¤i’ne ve Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) Ticaretle
Ba¤lant›l› Fikri Mülkiyet Haklar› Anlaflmas›’na (TRIPs) taraf
olmas›nedeniyle; patentler ve ›slahç› haklar› gibi fikri mülkiyet haklar›na
iliflkin düzenlemeleri Avrupa Birli¤i ve TRIPs’le uyumlu hale getirmesi gerek-
mifltir. Öte yandan, zengin biyolojik çeflitlili¤ini kullanacak teknolojisini yete-
rince h›zl› gelifltirememesi, Türkiye’yi kendi genetik kaynaklar›yla kendi
teknolojisini kullanan bir ülke olmak yerine, teknolojiye sahip ülkeler
taraf›ndan genetik kaynaklar› kullan›lan bir ülke konumuna getirmifltir. Tar›m
aç›s›ndan önemli bitki genetik kaynaklar›n› kay›t alt›na almay›, bu olumsuz-
lu¤u aflma yolundaki çal›flmalardan biri olarak planlamak gerekir.

BGK’y› kay›t alt›na almak için yap›lacak düzenlemeler, hangi hukuki
dayana¤›n esas olarak al›nd›¤›na ve bu dayana¤›n kapsam›na göre farkl›l›k
gösterebilecektir. Amaca göre, 5553 say›l› Tohumculuk Kanunu veya
Türkiye’nin taraf oldu¤u sözleflmeler veya her ikisi esas alabilir. 5553 say›l›
Tohumculuk Kanunu’na göre haz›rlanacak bir düzenleme do¤al olarak
tar›msal aç›dan önemli bitki genetik kaynaklar›n› öncelikli olarak kapsama
alacakt›r. Ancak, flu da unutulmamal›d›r ki, günümüzde tar›msal aç›dan
hiçbir potansiyeli olmad›¤› düflünülen bir bitki türü, sahip oldu¤u genlerin
öneminin gösterilmesiyle ekonomik olarak de¤er kazanabilir. 5553 say›l›
Tohumculuk Kanunu’na dayanarak haz›rlanacak bir düzenlemede göz
önünde bulundurulmas› gereken konular özetle flöyle s›ralanabilir:

� ‹nsan katk›s›yla de¤er kazanm›fl BGK’n›n fikri mülkiyeti ve bir kütük 
oluflturarak BGK’y› kay›t alma ifllemi ayr› düzenlemelerle ele 
al›nmal›d›r;

� Kanun’da ve ba¤l› düzenlemelerde kavram birli¤i olmal›; BGK’ya iliflkin
düzenlemelerde geçen tüm kavramlar›n tan›m› yap›lmal›d›r;

� gelifltiricisi bilinen BGK ile do¤al olarak bulunan veya yerel topluluklar›n
elinde bulunan BGK’ya (yerel popülasyonlar/çeflitler) yaklafl›m ayn› 
olmamal›; özellikle do¤al BGK’n›n kamu varl›¤› olmak d›fl›nda süreli de
olsa özel mülkiyete konu olmas›na izin verilmemelidir;

� yerel topluluklar›n elinde bulunan BGK’n›n (yerel popülasyonlar/çeflitler)
baflvuru hakk› ve fikri mülkiyet hakk›na iliflkin düzenlemelerde, co¤rafi 
iflaretler örne¤inde oldu¤u gibi ilgili topluluklar› temsilcisi 
say›labileceklerin baflvurabildi¤i, ortak kullan›m yetkisi ve sorumlulu¤un
oldu¤u düzenlemeler düflünülmelidir;
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� kay›tl› BGK’ya iliflkin kütükte yer alacak kamuya aç›klanmam›fl 
geleneksel bilgi ve di¤er kritik bilgilerin eriflime aç›lmas› konusunda 
dikkatli davranma yaklafl›m› sürdürülmeli; tekni¤in bilinen durumuna 
dahil edilmesi veya eriflime kapal› tutulmas› gereken bilgiler özenle ay›rt
edilmelidir;

� BGK baflvurusunu artt›rmak için teflvik mekanizmalar› gelifltirilmeli; 
ancak bunlar k›rsal topluluklar›n yaflam›n› olumsuz etkilemeyecek 
yollarla olmal›d›r;

� kay›tl› BGK’n›n varl›¤›n› devam ettirmesinden sorumlu olanlar›n 
denetlenmesine iliflkin daha ayr›nt›l› mekanizmalar oluflturulmal›d›r; 

� MTA yoluyla aktar›lacak maddi ve teknolojik kazan›mlar; do¤al veya 
yerel popülasyon olan BGK’n›n yerinde korunmas›, kay›t baflvurular›n›n
giderlerinin desteklenmesi ve ilgili araflt›rma enstitülerinin araflt›rma ve
canl› koleksiyon olanaklar›n›n gelifltirilmesine yönelik kullan›lmal›d›r.

Bunlar›n yan› s›ra, BGK’n›n varl›¤›n› sürdürmesine ve erifliminin düzenlen-
mesine iliflkin yap›lmas› gerekenlere flu etkinlikler de kat›labilir:

� BGK’yla ilgili geleneksel bilgiye iliflkin fikri mülkiyet haklar›n›n 
korunmas› yönünde bir uluslararas› sözleflme oluflturulmas› için 
giriflimlerde bulunulmal›d›r;

� k›rsal nüfusun azalmas› ve de¤iflime u¤ramas›n›n geleneksel bilgi ve 
yerel çeflitler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik önlemler 
al›nmal›; geleneksel üretim etkinliklerini sürdürmek isteyenlere destek 
olunmal›d›r;

� çiftçilerle yerel çeflitlerin yerinde muhafazas› (TAN, 2007) için ilgili 
araflt›rma enstitüleri, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n taflra teflkilat›, 
çiftçi ve meslek örgütleri, di¤er ilgili birimler ve kurum/kurulufllar›n 
iflbirli¤iyle ivedi olarak çal›flmalara bafllanmal›d›r;

� Türkiye kökenli BGK materyaline dayal› olarak gelifltirilen yabanc› çeflit
veya bulufllar›n fikri mülkiyet hakk› (özellikle ›slahç› ve patent haklar›) 
baflvurular›n› ve yay›nlar›n› uluslararas› düzeyde de takip edecek; 
gerekti¤inde de savunuculuk faaliyetlerini yürütecek bir birim 
görevlendirilmelidir;

� taslak Tebli¤e yönelik bu çal›flmalarda oldu¤u gibi, tüm mevzuat 
çal›flmalar› bafl›ndan itibaren ilgili kurumlar, çiftçi ve meslek örgütleri ve
gönüllü kurulufllar›n katk›lar›yla yürütülmelidir.
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YÜKSEK DA⁄ ORMANLARINDA ÇI⁄ KONTROLÜ

Zafer YÜCESAN* - Sezgin HACISAL‹HO⁄LU*- Ercan OKTAN*
ÖZET

Türkiye yüksek ve da¤l›k bir ülkedir. Yeryüzü flekli, arazi yap›s›, iklim ve toprak özel-
liklerine ba¤l› olarak erozyon, sel, taflk›n, heyelan, ç›¤, moloz ak›fl›, tafl ve kaya
yuvarlanmas› gibi do¤al felaketlerin önemli zararlar oluflturabildi¤i bir co¤rafyada yer
al›r. Dolay›s›yla do¤al hayat› tehdit eden bu unsurlarla mücadele etmek insan hayat›
için vazgeçilmezdir. Gerek yap›lan a¤açland›rma çal›flmalar›, gerekse a¤açland›rma
çal›flmalar›na destek veren suni tesislerin oluflturulmas›, ç›¤ kontrolü aç›s›ndan
al›nacak önlemler bak›m›ndan önemlidir. Bu noktada do¤al yap›ya ba¤l› olarak
kendili¤inden geliflen, karakteristik a¤aç kolektifleri fleklindeki orman kurulufllar›
örnek al›nmas› gereken anahtar meflcere yap›lar›n› oluflturmaktad›r. Özellikle savafl
zonunda yer alan a¤aç kolektifleri ya¤›fl havzalar›n›n zirvelerinde bulunmalar›ndan
dolay› ç›¤ kontrolünde ilk hareketi durdurmakta yüksek öneme sahiptir. Ç›¤
önlemede etkin olan suni savunma yap›lar›, kar hareketinin tutulumunu sa¤layarak
do¤al gençleflmeye katk› sa¤lamakta, a¤açland›rma çal›flmalar›n›n baflar›s›n›
art›rmakta, böylece do¤a ve insan korumaya etki yapmaktad›r. Bu nedenle, k›sa
vadede büyük katk›lar› olan bu tesislerden, do¤al yap›yla uzun vadede istikrarl›l›¤›
sa¤lamak için faydalanmak gerekir.

Anahtar kelimeler: Yüksek Da¤ Ormanlar›, Ç›¤ Kontrolü

Avalanche Control in the High Mountain Forests
ABSTRACT

Turkey is a high and mountainous country. Due to the ground shape, land type, cli-
matic and soil characteristics it is in a critic geographic region where such natural
hazards erosion, torrent, overflowing, landslide, avalanche, stone and rock fall could
have been formed important damages. Consequently it is necessary for human to
struggle against those of natural hazards which are threatened natural life.
Especially precautions for avalanche control either by reforestation workings or by
construction of artificial defense buildings are important. In this sense natural tree
collectives are the exemplary key stand structures. Particularly tree collectives in
treeline because of being in the high altitudes of watersheds have great success in
stoppage of the first motion of snow in avalanche control. On the other hand artifi-
cial defense buildings which are very effective in avalanche control, supply contribu-
tion to natural regeneration, increase success in reforestation and also effect nature
and human conservation. So it is necessary to use those kinds of artificial structures
which have great contributions in a short period for construction of stabile natural
stands in a long period.
Key words: High Mountain Forests, Avalanche Control

* KTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisli€i Bölümü, 61080 Trabzon/Türkiye
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G‹R‹fi

Yüksek ve genellikle da¤l›k bir ülke olarak bilinen Türkiye, ortalama olarak
1132 m yükseltiye sahiptir. Bu de¤er 330 m ortalama yükseltiye sahip
Avrupa’n›n yaklafl›k olarak 3.5 kat›d›r. Türkiye’de yükseltisi 1.000 m den
fazla olan alanlar, ülke yüzölçümünün %56’s›n›; 1500 m nin üzerinde olan
alanlar ise %27’sini oluflturmaktad›r (UZUNSOY ve GÖRCEL‹O⁄LU, 1985).
Dolay›s›yla Türkiye erozyon, sel, taflk›n, heyelan, ç›¤, kaya yuvarlanmas› ve
moloz ak›fl› gibi do¤al felaketlerin son derece hayati tehlike oluflturabildi¤i bir
co¤rafyan›n içerisinde yer almaktad›r.

Ormanl›k alanlardaki do¤al tehlikelerin olumsuz etki fliddetini istikrarl› bir
flekilde azaltmak ya da tamamen ortadan kald›rmak ulusal tabanl› bir strate-
jinin gelifltirilmesini öngörür. Bu stratejinin gelifltirilmesi aç›s›ndan üzerinde
durulmas› gereken en önemli nokta, havzalar›n bafllang›ç noktalar›
içerisinde yer alan yüksek da¤l›k alanlardaki ormanlar›n yap›sal özellikleridir.
Do¤al yap›ya ba¤l› olarak kendili¤inden geliflen, karakteristik a¤aç kolektif-
leri fleklindeki orman kurulufllar›, do¤al tehlikelerin oluflum sürecindeki ilk
hareketi durdurmakta önemli görevler üstlenmektedir. Unutulmamal›d›r ki,
sorunlar ancak kökenine yani bafllang›ç noktas›na vard›r›larak incelenirse
çözüme kavuflturulabilir.

‹kinci önemli husus ise do¤al yap›lara destek olan suni tesislerin inflas›d›r.
Do¤al orman s›n›r›n›n antropojen etkilerle ya da do¤al felaketler sonucunda
afla¤› rak›mlara itildi¤i, f›rt›na ve ç›¤ devriklerinin kitlesel olarak olufltu¤u
sahalarda, eski orman yap›s›n›n do¤al yollarla yeniden oluflturulmas›
çal›flmalar› oldukça uzun vadeli ifllemleri gerektirir. Bu durumda suni yap›lar
ile ç›¤ unsurunun geçici kontrolünü sa¤lamak ve do¤al yap›n›n alana gelifl
seyrini h›zland›rmak son derece önem kazanmaktad›r. 

1. Do¤al Meflcere Yap›lar› ve Ç›¤ ‹liflkisi 

Da¤ ormanlar›n›n karmafl›k fonksiyonlar› için yatay ve dikey yap›lar anahtar
faktördür. Da¤ ormanlar› düflük rak›mlardakilerden biraz farkl› olarak tipik
yap›sal özellikler gösterirler. Yüksek rak›ml› ormanlardaki baz› tipik özellik-
ler, nispeten zay›f türler, kapal›l›¤› bozulmufl meflcereler, aç›k kümeler
halinde düzenlenmifl ve uzun tepeli k›sa gövdelerdir. “Meflcere yap›s›n›n
belirlenmesi”; ç›¤, kaya düflmesi, erozyon, moloz ak›fl›, toprak kaymas› veya
su taflk›n› gibi do¤al afetlerin önlenmesinde en önemli saptamalardan bir
tanesidir. Ayn› zamanda meflcere yap›s›, biyolojik çeflitlilik ve yaflam zengin-
li¤i ile yak›ndan iliflkilidir ve böylece do¤al hayat› koruma aç›s›ndan önem
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tafl›r (SCHÖENENBERGER, 1998). Bir orman taraf›ndan sa¤lanan koru-
man›n etkinli¤i, do¤al tehlikenin türüne, zarar›n s›kl›¤› ve yo¤unlu¤una ve
koruma alanlar›n›n koflullar›na ba¤l› olmaktad›r (BRANG, 2001). Bu neden-
le koruma ormanlar›n›n koruma etkisi önemli oranda “meflcere yap›s›na” ba¤l›
bulunmaktad›r. Dolay›s›yla koruma ormanlar›n›n planlanmas›ndaki son
yaklafl›mlar, meflcere yap› tiplerinin kullan›m›n› içermektedir (RENAULD, vd 1994).

Meflcere yap›lar› dinamiktir, meflcere dengesi de¤iflkendir ve meflcerelerin
yeniden yap›lanmas› her zaman kolay de¤ildir. Özellikle çok daha kritik eko-
sistemleri oluflturan yüksek rak›mlardaki ormanl›k alanlarda koflullara ve
ihtiyaçlara göre silvikültürel sistemlerin uygulanmas› son derece elzemdir.
Ekonomik ve teknik koflullar, da¤l›k alanlarda orman iflletmecili¤ini çok daha
zorlaflt›r›r. Meflcere yap›lar›n›n belirlenmesi, analiz edilmesi ve modellen-
mesi, karmafl›k orman fonksiyonlar›n›n anlafl›lmas› ve yönetimi aç›s›ndan
önceden gerekli olan unsurlard›r (SCHÖENENBERGER, 1998). Bu unsurlar›
ortaya koymadan orman iflletmecili¤i yapmak rasyonel olmayacakt›r.

Meflcere yap›lar› ormanlar›n fonksiyonel olarak önceliklerinin belirlenebilme-
si aç›s›ndan da anahtard›r. Yüksek da¤ ormanlar›n›n do¤al olarak bulun-
du¤u yerlere bak›ld›¤›nda, genel olarak dik yamaçlar, farkl› iklim koflullar› ve
ince toprak tabakalar›n›n bulundu¤u çok de¤iflken özelliklere sahip alan-
lard›r. Zorlu flartlarda yaflamlar›n› sürdürebilen son derece dayan›kl› ancak
bir o kadar da k›r›lgan bir orman ekosisteminin parças›n› oluflturan bu alan-
larda bulunan a¤açlar, ço¤unlu¤u ç›¤ düflmesi, kaya yuvarlanmas›, toprak
kaymas›, su bask›nlar› ve fliddetli rüzgârlar gibi do¤al tehlikelerin etkisi
alt›ndad›rlar (KIENHOLZ ve PRICE, 2000). Dolay›s›yla meflcereler, fonksi-
yonel olarak bu tehlikeleri önleyecek flekilde di¤er orman alanlar›ndan daha
özellikli yap›lar sergilerler. Bu yap›lar›yla k›rsal kalk›nma için seçkin bir
öneme sahip olan yüksek da¤ ormanlar›, odun üretimi aç›s›ndan çok önem-
li olmasalar da, koruma, ekoloji, ekonomi ve toplum aç›s›ndan çok yönlü bir
göreve sahiptirler (ÇOLAK ve PITTERLE, 1999) ve temel fonksiyonlar›; üre-
tim, koruma, kültürel ve estetik fonksiyonlard›r (PRICE ve KOHLER, 2000). 

Yüksek da¤ ormanlar›n›n az da olsa odun üretimi fonksiyonu bulunmas›na
karfl›n, özellikle koruyucu ve sosyal fonksiyonlar› ülkeler için daima daha
büyük önem tafl›maktad›r. Ormanlar›n üretim, koruma ve sosyal fonksiyon-
lar›n› kesin çizgilerle ay›rmak olanaks›zd›r ve ormanlarda bir fonksiyon
çeflitlili¤i bulunmaktad›r. Bu nedenle, yüksek da¤ ormanlar›n›n süreklilik
prensiplerine göre iflletilmesi gereklidir. Ayr›ca koruyucu, sosyal ve peyzaj
fonksiyonlar› sürekli olarak güvence alt›na al›nmak zorundad›r (ÇOLAK ve
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PITTERLE, 1999). Avrupa ormanc›l›¤›nda birçok yerde toplam y›ll›k odun
üretiminin büyük bir k›sm› ola¤an silvikültürel uygulamalar›n d›fl›nda kar,
f›rt›na ve di¤er etkiler sonunda ortaya ç›kan ola¤anüstü etaya dayanmak-
tad›r. Dolay›s›yla özellikle meflcere istikrarl›l›¤›na yönelik bak›m çal›flmalar›
yüksek da¤ ormanlar›n›n süreklili¤i aç›s›ndan oldukça önemlidir (OTT,
1976). Yüksek da¤ basama¤›nda, gövde kalitesi olarak iyi bireylerin yer
ald›¤› meflcere de¤eri yüksek olan, özellikle düflük e¤imli, erozyon ve ç›¤
tehlikesinin tetiklenmeyece¤i, meflcere dinami¤inin olumsuz etkilen-
meyece¤i küçük meflcere k›s›mlar›nda, kal›n çapl›, s›k y›ll›k halkal› kaliteli
tomruk üretimi talebe ba¤l› olarak gerçeklefltirilebilir (YÜCESAN, 2006).

Koruma orman› deyince; 1) ‹nsan› ve önemli düzeydeki emvali tehdit eden
önemli bir zarar potansiyeli 2) Do¤al felaket potansiyeli 3) Do¤al felaketlere
karfl› orman›n etkileri akla gelir.  Koruma önlemleri, a¤açland›rma ve orman
bak›m› önlemlerini, teknik suni yap›lar› ve tehlike aç›s›ndan riskli bölgelerin
belirlenmesini içerir (SCHÖENENBERGER, 1998). 

Ülkemiz da¤l›k arazi yap›s›na son derece benzer özellikler gösteren,
‹sviçre’deki da¤l›k alanlarda ormanlar›n % 20-35’i koruma orman› olarak
ayr›lm›flt›r. Bu ormanlar›n % 79’ u ç›¤ düflmesi, % 77’si toprak kaymas›,
% 54’ü de kaya düflmesi olaylar›na karfl› koruyucu görev yapmaktad›rlar
(SCHÖENENBERGER, 1998). Alpler’deki birçok sarp vadi da¤ ormanlar›n›n
koruyucu yap›lar› olmaks›z›n yerleflim imkân›na sahip olamazlar. ‹sviçre ikin-
ci milli orman envanteri (ANON‹M, 1998), tüm orman alanlar› içinde ç›¤ ve
kaya düflmesine karfl› koruma görevi olan ormanlar›n oran›n› % 8 olarak tah-
min etmektedir. Ç›¤a karfl› koruma görevi gören ormanlardaki baflar› oran›
iyi veya çok iyi koflullarda % 64’dür. Kaya düflmesine karfl› koyan ormanlar-
da ise bu oran % 19’dur. ‹sviçre’de ormans›zlaflma sonucunda gelecek 50
y›lda 65 milyar dolar zarar meydana gelece¤i tahmin edilmektedir
(ALTWEGG, 1989). Ç›¤ önleme ormanlar›n›n yan›nda, teknik anlamda sabit
ç›¤ savunma yap›lar›n›n oluflturulmas› 74 milyar dolara mal olmaktad›r.
Di¤er do¤al felaketler buna dâhil edilecek olursa, bu fiyat en az % 50
oran›nda artabilece¤i öngörülmektedir (SCHÖENENBERGER, 1998).

Karca zengin ortamlarda gençlik evresini geçen bireyler geliflmesini sürdü-
rerek kar örtüsünün d›fl›na ç›k›nca do¤rudan don etkisi, buzlanma ve don
kurakl›¤› ile karfl› karfl›ya kal›r. Dolay›s›yla bu bitkiler k›fl›n, iklim etkisine
karfl› yeterince dayan›kl›l›k gelifltirebilirse ancak yaflamlar›n› devam ettire-
bilirler. Bu durumda a¤aç kolektifi (=a¤aç toplulu¤u) fleklinde bulunan
bireyler tek tek yaflayan bireylere göre baz› üstünlüklere sahip olurlar.
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KOUCH (1972 ve 1973), artan yükseltiyle birlikte seyrekleflen subalpin ladin
ormanlar› içerisinde küme fleklindeki oluflumlar›, “a¤aç kolektifi kuruluflu”
olarak tan›mlam›flt›r (Foto¤raf 1-2). 

Foto¤raf 1 ve Foto¤raf 2: Yüksek Da¤l›k Alandaki Do¤al Ladin A¤aç
Kolektifleri

A¤aç Kolektifleri:

Yüksek da¤l›k alanlarda özellikle savafl zonu içerisinde yer alan a¤aç kolek-
tifleri, kolektifler aras›ndaki boflluklu yap› ve seyrek örtü vejetasyonu e¤ilimi
gösteren alanlar oluflturmalar›ndan dolay› kar hareketini ve yo¤un kar biriki-
mini engelleme özelli¤i gösterirler. Mevcut do¤al yap› bu özelli¤i aç›s›ndan
erozyonun ve kar hareketinin ilk tutulumunu sa¤lamas› aç›s›ndan oldukça
önemlidir. Meflcere içerisinde bulunan boflluklar özellikle kar birikimini
engellemekte, kar›n meflcere içlerine do¤ru tedrici ak›fl›n› sa¤layarak yo¤un
kar birikimine ba¤l› ç›¤›n oluflumunu s›n›rlamaktad›r.  Do¤al yap›y› taklit
ederek antropojen savafl zonu olarak nitelenen a¤açs›z alanlarda kolektif
oluflumunu sa¤lamak silvikültürel amaç olmal›d›r. Bu noktada kolektiflerin
oluflum yerleri belirlemek gerekecektir. Dikim yap›lacak küçük alanlar, lokal
s›rtlar, normal e¤imli yerlerin kenarlar›, omuzlar, küçük yamaçlar, a¤aç dip
kütükleri ve kaya deste¤i olan lokal olarak daha yüksek arazi k›s›mlar› a¤aç
kolektiflerinin oluflturulmas› için önceliklidir ve bu kapsamda arazi üzerinde
belirlenmelidir.

2.  Ç›¤ Kontrolünde Kullan›lan Ç›¤ Savunma Yap›lar›

Da¤l›k arazide ve buralarda yer alan havzalar›n yüksek kesimlerindeki
yamaçlar üzerinde birikmifl kar örtüsünün çeflitli nedenlerle dengesini yitirip
yamaç afla¤›s›na do¤ru harekete geçmesiyle kar ç›¤lar›n›n olufltu¤u ve bun-
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lara k›saca “Ç›¤” denildi¤i bilinmektedir. Ç›¤ genellikle da¤l›k ve e¤imli arazi-
lerde, vadi yamaçlar›nda tabakalar halinde birikmifl olan kar kitlesinin iç ve
d›fl kuvvetler etkisiyle vadi taban›na do¤ru h›zla akmas› olarak tan›mlan›r.
Ç›¤lar, tüm da¤l›k ülkelerde oldu¤u gibi ülkemizin da¤l›k bölgelerinde de her
y›l›n belli dönemlerinde meydana gelen ve önemli can ve mal kay›plar›na yol
açan do¤al afetlerdir (GÖRCEL‹O⁄LU, 2005). Erozyon ve ç›¤ olaylar›na
karfl› al›nabilecek teknik ve mekanik önlemler ancak, sorunun olufltu¤u
alan›n temel topo¤rafik, klimatik, hidrolojik, vejetatif vb. özellikleri göz
önünde bulundurularak en do¤ru flekilde belirlenebilir. Bu aflamada göster-
ilecek hassasiyet, uygulanacak yöntem ve yap›lar›n rasyonelli¤ini büyük
ölçüde etkileyecektir. 

Ç›¤lar›n oluflumunu veya meydana getirece¤i zarar› önlemek ya da en aza
indirmek için çok farkl› teknikler kullan›lmaktad›r. Uygulanan tekniklerden
elde edilecek sonuçlar›n uzun ya da k›sa vadeli olmas›na, uyguland›klar›
alanlara, ç›¤›n türüne, ç›¤›n etkiledi¤i alan›n boyutlar›na ve kullan›lan
materyale göre ç›¤ önleme yöntemleri de¤iflik flekillerde grupland›r›lmak-
tad›r. Ç›¤lar›n kontrolünde genel ilke; ç›¤lar›n oluflmas›n› önlemek ve
oluflacak ç›¤›n zarar›n› en aza indirmek olmal›d›r (GÖL, 2005).

Yüksek da¤l›k alanlardaki ç›¤ tehlikelerine karfl› korunma önlemlerinin
birço¤u, do¤al a¤aç s›n›r›na kadar olan ç›plaklaflm›fl arazi kesimlerindeki
a¤açland›rma çal›flmalar›n› da kapsam›na almaktad›r (AYDIN, 2006). Ancak
yüksek da¤l›k bölgelerdeki a¤açland›rmalar düflük yükseltideki
a¤açland›rmalara k›yasla daha pahal›, daha zor ve beklenmeyen iklim
koflullar› ile mantar, böcek zararlar› ve kar örtüsünden dolay› baflar› oran›
çok daha düflük olabilmektedir (KRÄUCHI vd,. 2000). Bu nedenle sadece
koflullar›n uygun oldu¤u yerler tercih edilmelidir. Bu tür alanlarda var olan
ormanlar›n korunmas› esas olmal›d›r. Üretim amac› yerini koruma amac›na
b›rakmal›d›r. A¤açland›rma çal›flmalar› mekanik koruma önlemleri ile birlikte
uygulanmal›d›r (GÖL, 2005). Orman s›n›r›n›n yukar›s›ndan ya da dik ve
kayal›k oyuntulardan bafllayan ç›¤ yollar›nda bafllama zonu, kar›n stabilizas-
yonu için destek yap›lar› yap›lmad›kça a¤açland›rma için uygun de¤ildir
(AYDIN, 2007).  Tamam›yla ormanl›k alanlar içerisinde bulunan, nemli ve
derin toprak koflullar›na sahip bulunan ç›¤ yollar› ise a¤açland›rma için
elveriflli yerlerdir (PERLA ve MARTINELLI, 1976; GÖRCEL‹O⁄LU, 2003;
GÖRCEL‹O⁄LU, 2005). Yüksek da¤l›k alanlardaki a¤açland›rmalar, e¤imin
fazlal›¤› ve kar örtüsünün kal›nl›¤›ndan dolay› ancak kar örtüsünün
dura¤anl›¤›n› sa¤layabilen maliyeti yüksek teknik önlemler al›nd›¤›nda
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mümkün olabilmektedir. Bu gibi yerlerde a¤açland›rma için seçilecek türler
mümkün oldu¤unca o yörede do¤al yetiflen türlerden seçilmelidir (HEUMAD-
ER, 2000).

Ç›¤ kontrolü konusunda kullan›labilecek baz› ç›¤ önleme yap›lar› ve bunlara
iliflkin görüntüler afla¤›daki Foto¤raf 3 ve Foto¤raf 4 de verilmifltir.  Ç›¤
önlemede son derece etkin olan bu yap›lar hem kar hareketinin tutulumunu
sa¤lamakta hem de a¤açland›rma çal›flmalar›n›n baflar›s›n› art›rmaktad›r.
Ayr›ca kar hareketini minimize eden izole alanlar oluflturmalar›ndan ve aç›k
alanda siper görevi görmelerinden dolay› do¤al olarak dökülen tohumlar›n
fidana dönüflmesini kolaylaflt›rmakta ve bu fidanlar›n hayatta kalma
baflar›s›n› art›rmaktad›r.

Foto¤raf 3: Ç›¤ Önlemede A¤açland›rma ve Kafes 

Foto¤raf 4: Ç›¤ Önlemede A¤aç Yap›lar

Gençlefltirme ya da bak›m faaliyetleri esnas›nda a¤aç kesim teknikleri ve
arazi üzerine sürtünmeyi art›r›c› a¤aç malzeme yerlefltirme tekniklerine ait
görüntüler Foto¤raf 5 ve Foto¤raf 6’da verilmifltir (Foto¤raf 5, Foto¤raf 6).
Yüksekten kesilen a¤açlar elde edilecek eta miktar›nda bir azalmaya neden
oluyor gibi gözükse de, ileriye dönük gerçeklefltirdi¤i koruma görevinin
sa¤layaca¤› ekonomik fayda son derece yüksek olmaktad›r. Ayn› zamanda
yüksek kesim neticesinde alanda b›rak›lan dip kütükler, biyolojik çeflitlilik için
mikro alanlar› oluflturduklar›ndan özel önem arz etmektedir. F›rt›na ve
rüzgâr devriklerinin görüldü¤ü e¤imi yüksek yerlerde ise, devriklerin bir
k›sm›n›n alanda kabuklar› soyulduktan sonra b›rak›lmas›, ç›¤ önlemede
oldukça baflar›l› sonuçlar vermektedir.
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Foto¤raf 5: Ç›¤ Önlemede Kesim Yöntemleri  

Foto¤raf 6: Ç›¤ Önlemede Tomruklar 

SONUÇ VE ÖNER‹LER

Yüksek da¤ basama¤›nda yer alan ormanlar do¤a koruma ve biyolojik
çeflitlilik aç›s›ndan büyük önem arz ederler. Bunun do¤al bir sonucu olarak
da ifllevsel ormanc›l›k aç›s›ndan oldukça yüksek bir çeflitlili¤e sahiptirler.
Do¤al yap›n›n korunmas›, sürdürülebilir kullan›m›n›n sa¤lanmas› ve
ormans›zlaflan sahalarda geri kazan›m için sabit ve geçici ç›¤ önleme
yap›lar›n›n oluflturulmas› bu kritik orman ekosistemleri aç›s›ndan
vazgeçilmezdir ve mutlak suretle Türkiye Ormanc›l›k politikas› ve orman
iflletme amaçlar› içerisinde yer almal›d›r.

Yüksek da¤l›k alanlarda özellikle savafl zonu içerisinde yer alan a¤aç kolek-
tifleri ç›¤ önleme aç›s›ndan oldukça önemli do¤al yap›lard›r. Meflcere
içerisinde bulunan boflluklar özellikle kar birikimini engellemekte, kar›n
meflcere içlerine do¤ru tedrici ak›fl›n› sa¤layarak yo¤un kar birikimine ba¤l›
ç›¤›n oluflumunu s›n›rlamaktad›r. Dolay›s›yla kolektifler fleklinde yap›lacak
a¤açland›rma çal›flmalar›yla ç›¤ önleme tesisi oluflturmak çok daha do¤ru
olacakt›r. Ayr›ca meflcere içerisinde tutulan kar birikiminin meflcerenin ve
yan derelerin su bilançosu aç›s›ndan da son derece yüksek önemi vard›r.

Ç›¤ önlemede son derece etkin olan suni savunma yap›lar›, hem kar hareke-
tinin tutulumunu sa¤lamakta hem de a¤açland›rma çal›flmalar›n›n baflar›s›n›
art›rmaktad›r. Ayr›ca kar hareketini s›n›rland›ran korunakl› alanlar olufltur-
malar›ndan ve aç›k alanda siper görevi görmelerinden dolay› do¤al fidan-
lar›n hayatta kalma baflar›s›n› art›rmaktad›r. K›sa vadede düflünüldü¤ünde
masrafl› gibi görünseler de uzun dönemde kazand›racaklar›
düflünüldü¤ünde gereklilikleri tart›fl›lmamal›d›r. Önemli olan mevcut flartlar
do¤rultusunda en ekonomik olana karar verip uygulamaya geçmektir.
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Meflcerelerin süreklili¤ini garanti alt›na almak için yüksek da¤ orman› ekosis-
temi içerisinde yer alan muhafaza ya da üretim karakterli ormanlarda,
devaml›l›¤› sa¤layacak silvikültürel önlemler al›nmal›d›r. Birçok yüksek da¤
orman› grup seçme yap›s› gösterir. Stabil yap›ya sahip grup seçme orman-
lar›nda de¤iflik yafll› ve basamakl› yap›da meflcere kurulufllar› kendini gös-
terir. Bu alanlarda mevcut olan bu yap›n›n devaml›l›¤› esast›r. Dolay›s›yla
özellikle orman s›n›r›nda ve orman s›n›r›n›n alt›nda, grup seçme iflletmesi
fleklindeki silvikültürel uygulamalar, mevcut yap›n›n devam ettirilmesinde
do¤aya en uygun, en etkin yöntem olarak düflünülmelidir. Özellikle orman
s›n›r›n›n alt›nda ve k›smen orman s›n›r›nda, meflcere yap›s›n› büyük ölçüde
k›ran veya meflcerede homojen kapal›l›¤› sa¤layan ve meflcere içerisine her
noktadan ›fl›k girifline neden olan tek a¤aç aralamas› fleklinde gerçeklefltir-
ilen silvikültürel uygulamalar, diri örtünün yay›lmas›na neden olaca¤›ndan,
gençli¤in geliflini engeller. Dolay›s›yla tek a¤aç aralamas› fleklindeki eflit
siper durumu oluflturacak nitelikteki müdahalelerden kaç›n›lmal›d›r. Öte yan-
dan, orman s›n›r›nda ve orman s›n›r›n›n alt›nda gençlefltirmede, yine
yetiflme ortam› farkl›l›klar› dikkate al›narak, hem a¤açlar› tek tek ç›karmak-
tan ve hem de büyük alanl› boflluklar oluflturmaktan özenle kaç›n›lmal›, daha
çok küçük küme ve kümeler halinde boflluklar oluflturarak gençlik getirilmeye
çal›fl›lmal›d›r (YÜCESAN, 2006). Böcek zarar›na u¤ram›fl a¤açlar kitlesel
olarak alandan uzaklaflt›r›lacaksa, genifl boflluklar oluflturmayacak düzeyde
kesim plan› yap›larak vadeli olarak tedrici al›mlar yap›lmal›d›r. A¤açlar
ç›kar›l›rken de odun üretiminde meydana gelecek kay›p gözetilmeden,
gö¤üs yüksekli¤i seviyesinden kesim yap›larak, dip kütüklerin koruma etkin-
li¤i ve ekolojik yararlar› art›r›larak do¤aya yapt›klar› katk› yükseltilmelidir.

*  *  *

YARARLANILAN KAYNAKLAR  

ALTWEGG, D., (1989); Die Folgekosten von Waldschaeden. 
Bewertungsansaetze fuer die volswirtschaftlichen Auswirkungen bei 
einer Beeintraechtigung der Schutzfunktion von Gebirswaeldern. 
Forstwissenschaftliche Beitraege des Fachbereichs Forstoekonomie 
und Forstpolitik ETH Zuerich, 8, pp: 339.

ANON‹M, (1998); Schweizerisches Landesfortinventar (National Forest 
Inventory). Ergebnisse der Zweiten Aufnahme 1993-1995. 
Eidgenoessische Forschungsanstalt fuer Wald, Schnee und 
Landschaft. 

70

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2008



AYDIN, A., (2006); Da¤ Ormanlar›n›n Ç›¤lar› Önlemedeki Rolü. ‹.Ü.Orman 

Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 56, Say› 2. ‹stanbul.

AYDIN, A., (2007); Ormanl›k Alanlarda Tafl ve Kaya Yuvarlanmalar›. 

‹.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, C‹lt 57, Say› 2, ‹stanbul.

BRANG, P., (2001); Resistance and Elasticity: Promising Concepts for the 

Management of Protection Forests in the European Alps,  Forest 

Ecology and Management, 145, 107-119.

ÇOLAK, A.H., PITTERLE, A., (1999); Yüksek Da¤ Silvikültürü. Cilt I-Orta 

Avrupa. Genel Prensipler. I. Bask›, ‹stanbul.

GÖL, C., (2005); Ç›¤ Olgusu ve Ormanc›l›k, Süleyman Demirel Üniversitesi

orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Say› 1, 49-63.

GÖRCEL‹O⁄LU, E., (2003); Sel ve Ç›¤ Kontrolu. ‹stanbul Üniversitesi Yay›n

No: 4415, Orman Fakültesi Yay›n No: 473, ‹stanbul

GÖRCEL‹O⁄LU, E., (2005); Sel ve Ç›¤ Kontrolü Yap›lar›, ‹stanbul 

Üniversitesi Yay›n No.4555, Orman Fakültesi Yay›n No.487, ‹stanbul.

HEUMADER, J., (2000); High-Elevation Afforestation and Regeneration of 

Subalpin Forest Stands Experiences in Austria. Internationales 

Symposion INTERPRAEVENT 2000, Band 2, Seite 29-40,  Villach-

Österreich.

KIENHOLZ, H., PRICE, M., (2000), Mountain Forests and Natural Hazards,

Mountains of the World-Mountain Forests and Sustainable 

Development, Mountain Agenda, 10-11.

KRÄUCHI, N., BRANG, P., SCHÖNENBERGER, W., (2000); Forests of 

Mountainous Regions: Gaps in Knowledge and Research Needs. 

Forest Ecology and Management 132 (2000) 73-82.

KUOCH, R., (1972); Zur Struktur und Behandlung von Subalpinen Fichten-

Wäldern. Schweizerische Zeits. Für das Fortwesen, 123.

KUOCH, R., (1973); Zur Verjüngung und Pflege Subalpiner Fichtenwälder 

(In: 1000 Jahre BOKU), Wien.

OTT, E., (1976); Probleme des Gebinswaldbaues. Schweiz. Zeitschr. 

Forstwes. 127.

PERLA, R.I. and MARTINELLI Jr.M., (1976); (Revised 1978), Avalanche 

Handbook, USDA Agricultural Handbook 489, Washington, DC

71

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2008



PRICE, M., KOHLER, T., (2000); Key ‹ssues in Mountain Forestry, 
Mountains of the World-Mountain Forests and Sustainable 
Development, Mountain Agenda, pp: 6-7.

RENAULD, J.-P., RUPÈ, C., LECLERC, D., (1994); Stabilité et Fonction de
Protection des Forêts de Montagne Dans les Alpes du Nord: 
L’example de la Forêt Domaniale de Rioupéroux (Isère). 2e Partie. 
Analyse des Structures et Diagnostic Sylvicoles Dans une Forêt à 
Fonction de Protection: Modes de Gestion et Stabilité. Rev. For. 
Franç. 46, pp: 655-669.

SCHÖNENBERGER, W., 1998; Adapted Silviculture in Mountain Forests in
Switzerland. Proceedings of IUFRO Inter-Divisional Seoul 
Conference, pp: 142-147. 

UZUNSOY, O., GÖRCEL‹O⁄LU, E., (1985); Havza Islah›nda Temel ‹lke ve
Uygulamalar, ‹.Ü. Orman Fakültesi Yay›nlar› No: 3 310/ 371, ‹stanbul.

YÜCESAN, Z., (2006); Çaml›hemflin-F›rt›na Vadisi Yüksek Da¤l›k 
Alanlardaki Saf ve Kar›fl›k Ormanlar›n Meflcere Dinamiklerinin Analizi,
KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon.

72

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2008



73

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2008

T A R T I fi M A T A R T I fi M A T A R T I fi M A T A R T I fi M A T A R

TUR‹ZM‹N YEfi‹L fiAPKASI: EKOTUR‹ZM VE D‹⁄ER
TUR‹ZM KAVRAMLARI ÜZER‹NE DE⁄ERLEND‹RMELER

O¤uz KURDO⁄LU"
ÖZET

Dünyada ve Türkiye’de do¤a temelli turizm, son y›llarda h›zl› bir yükselifl göstermekte-
dir. Klasik turizm önemini korumakla birlikte, keflfetmeye, do¤al alanlara ve k›rsal
yaflama dayal› turizm e¤ilimi artmaktad›r. Do¤a temelli turizm, da¤lara, ormanlara,
göllere, bozulmam›fl ekosistemlere ve geleneksel kültürel kaynaklara ihtiyaç duyan bir
turizm türüdür. Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde; bozulmam›fl ekosistemler ve geleneksel
k›rsal yaflam›n en özgün örneklerinin çoklukla bulundu¤u geliflmekte olan ülkelerin, iyi
planlar ve çevre korumal› kalk›nma modelleriyle büyüyen turizm pastas›ndan daha
büyük pay alabilme flanslar› vard›r. Ancak öte yandan çeflitli isimlerle ortaya ç›kan do¤a
temelli turizm tiplerinin, kavramsal çerçevesi henüz gerekti¤ince oluflturulmam›flt›r. Bu
durum, uygulamaya olumsuz yans›makta, yanl›fl politika ve planlar›n yap›lmas›na neden
olmaktad›r. Bu çal›flmada, turizmin gelece¤i ve potansiyeli tart›fl›lmakta; dünyada ve
Türkiye’de bilinen kimi turizm kavramlar› ile özellikle ülkemizdeki söylem ve uygulamalar›
konusunda de¤erlendirmeler yap›lmaktad›r.  

Anahtar kelimeler: Ekoturizm, Do¤a Temelli turizm

Green Hat of Tourism: Evaluations on Ecotourism and
Other Tourism Concepts

ABSTRACT
Nature-based tourism has shown a rapid rise in recent years both in the World and in
Turkey. While the classic tourism maintains its importance, trend towards tourism based
on exploring, natural areas, and rural life has increased.  Nature-based tourism is a type
of tourism that requires undisturbed ecosystems with mountains, forests, lakes and tra-
ditional culture.  Thus, developing countries that still keep undisturbed ecosystems and
original examples of traditional rural life style have more chance to get most out of this
tourism type with good plans and nature-protecting development models. However, bea-
cuse nature-based tourism types has been introduced with various names, a common
understanding in respect to its terminology and general concept has not yet been esta-
blished. This, in turn, has negative impacts especially during the implementation stage
and causes inaccurate policies and plans to be made. In this study, future and potential
of nature-based tourism were discussed. Also, evaluations were made regarding some
tourism concepts known in the World and Turkey along with detailed assessment about
the ongoing discussion and implications of nature-based tourism especially in Turkey. 
Key words: Ecotourism, Nature-based tourism, 
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G‹R‹fi

‹nsanl›k tarihiyle paralellik gösteren seyahat etme olay›, konaklama ile
birleflerek 20. Yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren dev bir endüstri haline
gelmifl ve turizm, pek çok ülkenin en önemli kalk›nma araçlar›ndan biri
olmufltur. 

Toplumlar›n gelirleri ile refahlar›ndaki art›fl ve özgürlüklerdeki geliflmeler,
ulafl›m ve iletiflimdeki ilerlemeler, turizm hareketlerindeki devasa art›fl›n en
önemli nedenleri olarak öne ç›km›flt›r. Hatta ulafl›mdaki geliflmeler; h›z, kon-
for, kapasite ve ucuzluk, turizmin insanlar›n vazgeçilmez etkinli¤i haline
gelmesinde en belirleyici rolü oynam›flt›r. Frans›z Sosyolog Siegfried (1875-
1959); turizmi “h›z›n ve demokrasinin çocu¤u olarak” tan›mlarken
(GÜRDAL,1990) herhalde günümüzdeki büyüklü¤ünü hayal bile etmemifltir. 

Turizmin bu büyüklü¤ü tesadüfen söylenmifl de¤ildir. Gerçekten de turizm
dünyan›n en büyük endüstrisi olma yolundad›r ve yaklafl›k 200 milyon
insana ifl sa¤lamas› yan›nda dünyan›n gayri safi milli has›las›n›n % 11.7’sini
oluflturmaktad›r (BRAUER, 2000).

Özetle turist say›s› ne kadar artarsa, turizm; o kadar baflar›l› olmufl, buna
karfl›l›k varl›¤›n› borçlu oldu¤u özellikleri yok etme riski de o denli artm›fl
demektir. Yine “turizmi turizm yok eder” sözü bu sürecin tan›mlanmas›nda
çok kullan›lan bir deyimdir. (GÜRDAL, 1990 ) 

Özellikle 1970’lerden itibaren kitle turizminin do¤al ve kültürel kaynaklar
üzerindeki tahrip edici etkisi daha da belirginleflmifl ve dile getirilmeye
bafllanm›flt›r. 

Bu süreçten itibaren insano¤lu kaynaklar› koruyarak yararlanma konusunda
yeni aray›fllara girmifltir ve kuramsal olarak bu y›k›mlar›n olmad›¤› ya da kay-
naklar›n korunabildi¤i turizm çeflitleri gündeme gelmeye bafllam›flt›r. Bu
çabalar› olumlu geliflme olarak görenlerin yan› s›ra, etkileyici söylemlerle tu-
rizmi yeni alanlara yayma gayreti olarak de¤erlendirenler de vard›r. 

Di¤er deyiflle kötü turizmin karfl›s›nda art›k yeflil flapkal› yeni turizm tipleri
vard›r. Bunlardan en yayg›n kabul ve kullan›m göreni, do¤a temelli turizmin
özel bir formu olan ve ilk kez Ceballos-Lascuarin (1996) taraf›ndan 1983
y›l›nda sözü edilen “ekoturizm”dir. 

Bu çal›flmada, en yayg›n kabul gören ve kullan›lan sözcük olarak ekoturizm
a¤›rl›kl› olmak üzere çok say›da turizm kavram› de¤erlendirilmektedir. Bu
de¤erlendirmeler bazen tan›mlar üzerinde bazen de ülkemizdeki kimi uygu-
lamalar temel al›narak yap›lmaktad›r.
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1. Kavramsal Çerçeve (Kargafla)   

1.1. Turizm, Ekoturizm, Sürdürülebilir Turizm ve Di¤erleri

Ne klasik turizm ne de alternatif turizm için herkesin hemfikir oldu¤u kesin bir
tan›m henüz yap›lamam›flt›r. Genel olarak turizm, devaml› yerleflme flekline
dönmemek ve para kazanma amac›na dayanmamak flart› ile insanlar›n
seyahatlerinden ve konaklamalar›ndan do¤an olay ve iliflkilerin bütünüdür
(GÜRDAL, 1990). Elbette bu etkinlikler öncelikli yap›lma amac›na göre kon-
gre, sa¤l›k vb isimlerle de an›labilmektedir. Ancak klasik baflka bir deyiflle
kitle (mass) turizminin çevresel de¤erlerde düflüfle neden olan etkilerine
karfl›l›k do¤aya ve yerel kültürlere sayg›l› ve onlar› de¤ifltirmeyen
düflüncenin ürünü olarak yeni bir kavramlar ortaya at›ld›. Önceleri “yumuflak”
ya da “yeflil turizm”, ard›ndan 1992’de Rio de Janeiro’da yap›lan Dünya
Zirvesi sonras›nda da “sürdürülebilir turizm” ismi gündeme geldi. Bir anlam-
da kitle turizmine alternatifler içerdi¤i için yayg›n olarak; Alternatif turizm
olarak da isimlendirilen bu turizm flekli ekoturizm, yeflil turizm, do¤a turizmi,
yayla turizmi, çiftlik turizmi, k›rsal turizm, da¤ turizmi, toplum temeli turizm,
düflük etkili turizm, vb çeflitli isimlerle de an›lmaya baflland›. 

Alternatif turizm de; do¤a temelli ve otantik kültürel temelli olmak üzere iki
bölüme ayr›ld› ve do¤a temelli olanlar çoklukla ekoturizm olarak
de¤erlendirilmeye baflland› (ERDO⁄AN, 2003).

Asl›nda hepsi birbiri içerisinde düflünülebilen bu tan›mlar içinde yayg›n kabul
ve kullan›m göreni, alternatif turizmin özel bir formu olan ekoturizmdir. Scace
et al., ekoturizmle iliflkisi olan yukar›dakileri de kapsayan 35 terim
tan›mlam›flt›r (CEBALLOS-LASCURAIN, 1996). 

Ekoturizm için de tam bir fikir birli¤i olmasa da benzer içeriklerin bulundu¤u
görülmektedir. IUCN’nin (Uluslararas› Do¤a Koruma Birli¤i) Ekoturizm
Program›’na göre ekoturizm ya da ekolojik turizm;  e¤lenmeyi, do¤ay› ve
kültürel kaynaklar› anlayarak korumay› destekleyen, düflük ziyaretçi etkisi
olan ve yerel halka sosyo-ekonomik yarar sa¤layan bozulmam›fl do¤al alan-
lara yap›lan çevresel aç›dan sorumlu seyahat ve ziyaret olarak aç›klanmak-
tad›r. Ekoturizm Derne¤i’nin tan›mlamas› da benzer yöndedir: Çevreyi ve
yerel halk›n refah›n›n devaml›l›¤›n› koruyan do¤al alanlara sorumlu seyahat
ekoturizm olarak tan›mlanmaktad›r (CEBALLOS-LASCURAIN, 1996).

Ayr›ca bu kavramlar›n bazen içinde bazen de tamam›n›n üzerinde oldu¤u
düflünülen sürdürülebilir turizm kavram› mevcuttur. Himmeto¤lu (1996),
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alternatif turizm kavramlar›n›n hepsinin sürdürülebilir turizm kavram› alt›nda
toplanmas› konusunda akademik bir uzlafl› sa¤land›¤›n› bildirmektedir
(GÜNEfi, 1998). Kimileri ise ekoturizm ve sürdürülebilir turizmi ayn› anlam-
da kullanabilmektedirler (BRAUER, 2000). Bunlar›n d›fl›nda ekoturizmi
sürdürülebilir turizmin bir formu olarak görenler de vard›r (BLANGY, 1997).
Oysa ekoturizm,  turizm sektörünün parçalar›ndan biri iken, sürdürülebilirlik,
alternatif ya da klasik turizmin tüm formlar›nda onlar›n uygulamalar›n›
düzenleyen -olmas› gereken- bir üst prensipler dizinidir. Di¤er deyiflle
sürdürülebilir turizm, klasik ya da do¤a temelli tüm turizm etkinliklerinin altl›¤›
durumundad›r. 

K›rsal turizm ise ço¤u ülkelerde çiftlik turizmi ya da agroturizm ile efl anlaml›
olarak kullan›lmaktad›r (WTO-UNEP,1994). Ancak k›rsal turizm; aktivitelerin,
hizmet ve ürünlerin çiftçiler ve yerel halk taraf›ndan karfl›land›¤› bir turizm
fleklidir ve bu yap›s›yla çiftlik ve agroturizmin de içinde oldu¤u çok daha fazla
etkinli¤i kapsamas›yla ekoturizm tan›m›na daha yak›n durmaktad›r. Erdo¤an
ve Uslu (2003), Budowski’ye göre ekoturizmi, “do¤a, do¤a koruma ve turizm
aras›ndaki simbiyotik iliflki” olarak aç›klamaktad›r. Erdo¤an ve Uslu (2003),
yine bu yay›nda ekoturizmi “do¤aya duyarl› ve çevrenin do¤al ve kültürel
özelliklerini koruma öncelikli bir aktivite olarak düflünüldü¤ünden,
sürdürülebilir turizm, sorumlu turizm, çevreye dost turizm” olarak da isim-
lendirildi¤ini belirtmektedir. Gülez (1992)’e göre de çevreye duyarl› yumuflak
turizm formu olan yeflil turizm olgusunun çeflitli formlar› vard›r. Bunlar›n,
do¤a turizmi, sorumlu turizm, bilinçli turizm, alternatif turizm, ekoturizm ve
yayla turizmi gibi adlarla an›ld›¤›n› belirtmektedir. Baflka bir kaynak ise alter-
natif ve yeflil turizmi ayn› kapsamda de¤erlendirmektedir (YALÇINDA⁄,
1994). Alternatif turizm kavram› da günümüzde terk edilmifl, onun yerini
sürdürülebilir turizm almaya çal›flm›flt›r. Ancak halen kitle turizminin d›fl›nda
olan turizm türlerinin nereyse hepsine birden yine de alternatif turizm den-
mektedir. Örne¤in k›rsal turizmi, alternatif turizm türü olarak tan›mlayanlar
da vard›r (AH‹PAfiAO⁄LU, ÇELTEK, 2006). Oysa alternatif turizmin kendisi
kavramsal olarak bir turizm türü de¤ildir. Ancak kullan›m kolayl›¤› için baz›
turizm çeflitlerinin hepsine birden verilen ortak bir bafll›kt›r.

Ceballos-Lascurain (1996) ise; ister do¤al isterse kültürel miras üzerinde
yo¤unlaflm›fl olsun turizm etkinliklerinin sonsuza kadar ayn› düzeyde devam
edebilece¤i flekilde planlanan ve uygulanan turizmi, sürdürülebilir turizm
olarak ifade etmifltir.
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Dünya Turizm Örgütü de sürdürülebilir turizmi tan›mlamaktad›r: Ev sahibi

ülkenin yaflam kalitesini gelifltiren, misafirler için yüksek kaliteli hizmet

tecrübesi sa¤layan ve alanlar›n çevre kalitesini art›ran bir turizm biçimidir

(ERDO⁄AN, 2003). Bak›ld›¤› zaman birbirine benzemeyen, ya da birbirini

tamamlamayan iki tan›m görülmektedir. Fennel (2003) ise Sürdürülebilir

Turizm ‹lkelerini 10 bafll›k alt›nda toplam›flt›r. Bunlar;

� Kaynaklar› sürdürülebilir kullanmak

� Afl›r› tüketimi ve at›klar› azaltmak

� Çeflitlili¤in devam›n› sa¤lamak

� Turizmi planlamaya entegre etmek

� Lokal ekonomiyi desteklemek

� Yerel topluluklar› kapsamak

� Paydafllara ve halka dan›flmak

� Personelin e¤itmek

� Turizmi sorumlu pazarlamak

� Araflt›rmalar yapmak fleklinde özetlenmifltir.

Ekoturizm kavram› üzerinde de tek bir tan›m yap›lamam›flt›r. Ancak üç temel

ögesi vard›r. Do¤a temelli olmal›, do¤al ve kültürel de¤erleri do¤rudan ya da

dolayl› korumal›, yerel halka katk› yapmal›.

‹dealde ekoturizm, sürdürülebilir kazanç sa¤layan ve do¤al alanlar›n korun-

mas›n› teflvik eden çevresel ve sosyal aç›dan düflük etkili ve düflük yat›r›m

gerektiren bir faaliyettir. Ne yaz›k ki bu duruma ço¤u zaman eriflilememek-

tedir. Bu nedenle baz›lar› ekoturizmi çevreyi yok eden baflka bir pazarlama

arac› olarak görürler (fiEKERC‹O⁄LU, 2002).  Sözgelimi, Amerika’dan

gelen bir turist, Türkiye’de Camili ormanlar›n› gezerse ve alanda ekoturizmin

tüm isteklerini yerini getirirse, Ülkemize gelirken yak›lan benzin ve oluflan

at›klar, ekoturizm tan›m›ndaki çevresel aç›dan sorumlulu¤un ne kadar›n›

ortaya koyabilir? Veya çok hassas olunsa dahi, bir kufl yuvas›na rahats›zl›k

vermeden küçük kufllar› izleyebilmek ne kadar olas›d›r? Ancak ne olursa

olsun yine de üzerinde en fazla çal›fl›lan ve en fazla teorik temeli oluflturu-

lan turizm tipi oldu¤una flüphe yoktur. Örne¤in bunlardan birine göre gerçek

ekoturizm 7 özellik tafl›mal›d›r (HONEY, 1999). Bunlar:
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� Do¤al alanlara seyahati içermeli

� Olumsuz etkileri en az olmal›

� Çevresel bilinci oluflturmal›/art›rmal›

� Korumaya do¤rudan parasal katk› sa¤lamal›

� Yerel halka finansal yarar ve yönetimde yasal yetki vermeli

� Yerel kültürlere sayg› duymal›

� ‹nsan haklar›n› ve demokratik hareketi desteklemeli.

Son y›llarda en fazla konuflulan do¤a temelli turizm tipi olan yayla turizmi ise
ülkemize ait zorlama bir terimdir ve henüz kabul gören bir tan›m› da
yap›lamam›fl, do¤a temelli bir turizm aktivitesi olan bu etkinlik için
sürdürülebilir bir geliflim de ortaya konamam›flt›r. Bu aç›dan yayla turizminin
yeni bir alternatif oldu¤u kabul edilmekle birlikte bu alternatifler içinde do¤a
turizmini ya da ekoturizmi adreslemedi¤i kesindir. Bugünkü uygulan›fl
biçimiyle koruma, önceli¤i almamakta, tersine klasik turizmin yayla alanlar›n›
kullanan bir tipi olarak öne ç›kmaktad›r.  Çünkü ekoturizm; ekonomik olarak
verimli, sosyal yönden sorumlu (GÜLEZ, 1989), teknik aç›dan planl›, ekolo-
jik olarak duyarl› ve korumac›, süre olarak uzun erimli olmal›d›r. Yaylalarda
yap›lagelen turizm yat›r›mlar› bu temel niteliklerin birine bile sahip de¤ildir ne
yaz›k ki. Bu aç›dan yayla turizminin bir alternatif oldu¤u kabul edilmekle bir-
likte bu alternatifler içinde do¤a turizmini ya da ekoturizmi ve özellikle otan-
tik yayla yaflam›n› adreslemedi¤i, tersine bugünkü uygulamas›yla; koruma
önceli¤i olmayan, klasik turizmin yaylalar› kullanan bir tipi oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.

Do¤al ve kültürel çevreyi koruyarak, gelecekte de ayn› kaynaklardan yarar-
lanmay› güvenceye alma ilkesine dayanan sürdürülebilir turizm; etkinliklerin,
do¤al ve kültürel çevre ile uyum içinde gerçeklefltirilmesini amaçlamaktad›r.
Bu yan› ile de¤erlendirildi¤inde bafll› bafl›na bir turizm türü olmaktan çok,
ekoturizm ilkeleri ile bire bir örtüflmesi nedeniyle ekoturizmin sürdürülebilir
formu olarak adland›r›lmal›d›r. 

Kald› ki son y›llarda olumsuz uygulamalar› gündeme gelip felsefesinden
uzaklaflma bafllay›nca, ekoturizm de sorgulanmaya ve yeni alternatifler
devreye sokulmaya baflland›. Zira ekoturizm “sürdürülebilir” tak›s›n›
kullan›rsa her halde bu sorunlar da ortadan kalkabilirdi. Böylece içeri¤inde
zaten var olan sürdürülebilirli¤e ra¤men “sürdürülebilir ekoturizm” terimi de
alternatiflere kat›lm›fl oldu. 
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Sürdürülebilir ekoturizm, ekoturizmin önceki önerilerine göre örgütlenme,
e¤itim ve yerel planlamalara biraz daha fazla a¤›rl›k vermekte (ERDO⁄AN,
2003), ancak geleneksel ve da¤ kültürlerine dayanan yeni turizm ürünlerinin
üretilmesini önermekten de kendini alamamaktad›r. Bu aç›dan alternatif
turizm çeflitlerinin temel elefltiri konusu olan “asl›nda yeni turizm pazarlar›
üretme” yönü bu tan›mda da yinelenmifl olmaktad›r. Dünya Turizm Örgütü
ve Birleflmifl Milletler 2002 y›l›n› Dünya Ekoturizm Y›l› olarak ilan ederken
insanlara yeni turizm hedefleri gösterme gibi bir misyonu da yerine getirmi-
yor muydu? 

Do¤a temelli turizm ise, müdahale görmemifl ya da insan akl› ile de¤ifltirilme-
mifl, manzara, topo¤rafya, vejetasyon, su ve yaban hayat› gibi do¤al kay-
naklar›n kullan›m› ile ilgili bütün turizm flekillerini içermektedir. Bu anlamda
ekoturizm de dahil, avc›l›k, k›r motosikleti ve rafting gibi macera turizmi
aktiviteleri de bu kapsam içinde de¤erlendirilmektedir. 

Kimi yazarlar, do¤a turizmi ile ekoturizm aras›nda bile fark bulundu¤unu ve
ekoturizmin; s›rf amaca dönük oldu¤unu ve do¤al sistemlerin korunmas›
üzerine odakland›¤›n› belirtir.  Öyle ki an›lan aktiviteler e¤er daha etkin bir
koruma sa¤layamazlarsa ekoturizm ile efl tutulamazlar. Örne¤in, yaban
hayat› turizmine veya macera turizmine kat›lanlar ziyaret ettikleri do¤al alan-
lar hakk›nda ne kadar derin bilgilere sahip olsalar da bunun sözkonusu alan-
lara do¤rudan bir faydas› olmad›kça ekoturizm say›lamazlar (CEBALLOS-
LASCURAIN, 1996).

K›rsal turizm ise ço¤u ülkelerde çiftlik turizmi ya da agro-ecoturizm ile efl
anlaml› olarak kullan›lmaktad›r. Ancak k›rsal turizm; aktivitelerin, hizmet ve
ürünlerin çiftçiler ve yerel halk taraf›ndan karfl›land›¤› bir turizm fleklidir ve bu
yap›s›yla çiftlik ve agro-ekoturizmin de içinde oldu¤u çok daha fazla etkinli¤i
kapsamas›yla ekoturizm tan›m›na daha yak›n durmaktad›r.

Peki; kuramsal olarak bu kadar kusursuz ve faydal› görülen bu turizm, uygu-
lamada teorisine ne kadar yak›n kalmaktad›r? 

Bir aktivitenin ekoturizm olabilmesi için; kayna¤a zarar verilmemeli ve do¤al
çevre tüketilmemeli, çevrede de¤ifliklik talebi olmamal›, yaban hayat›na ve
çevreye faydas› olmal›, turizm sürecine yerel topluluklar›n aktif kat›l›m› ve
kültürel kaynaklarla ilk elden buluflmay› sa¤lamal›d›r. Aç›kca görülmektedir
ki ekoturizm faaliyetleri,  yerel halk›n ekonomik kalk›nmas›n› amaçlarken
oluflacak olumsuz etkileri en aza indirgemeyi hedeflemek zorundad›r.
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Gerçekten bir keyif ve dinlenme arac› olan turizmden bu kadar genifl çapl›
ve olumlu bir tav›r beklenebilir mi? Ya da tan›mdaki koruma düflüncesinin
varl›¤›, gerçek anlamda koruma eylemine de yans›yabilir mi? Bu sorulara
cevap vermese de, ekoturizm, bir do¤a koruma yöntemi olarak da sunula-
bilmektedir. 

1.2. Turizm Kavramlar› Üzerindeki Farkl› Alg›lama ve Uygulamalar

Yukar›da say›lan turizm türleri konusunda akademik ortamda bile
gerçeklefltirilemeyen ortak dil ve ortak tav›r, do¤ald›r ki farkl› anlamalar ve
sonuçlar do¤urmaktad›r. Konu yat›r›m oldu¤unda do¤a temelli turizm
çeflitlerini, klasik turizm gibi alg›lanmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r. 

Karadeniz Bölgesi’nde Yayla Turizminin Gelifltirilmesi, Bölgesel Geliflme ve
Çevreye Uyumlu Yap›laflma adl› bir raporda “yaylalar›n düzenli, planl› bir
biçimde koruma kullanma dengesi gözetilerek, yat›r›m projelerine aç›lma
gere¤i vard›r, teflebbüs erbab›n›n önü aç›lmal›d›r” denmektedir (ANON‹M,
1995). Ayn› yay›n yayla turizmi için, “pazardaki yeni turist e¤ilimlerine
karfl›l›k verebilmek amac› ile haz›rlanm›fl projelerden biridir” demektedir.
Turistik ürün, üretildi¤i yerde tüketilece¤i için, turisti yayla turizm ürünü için
yaylaya götürmek ve yaylada, uygun konaklama üniteleri ve di¤er tamam-
lay›c› yap›laflmay› sa¤lamak gerekir. Ad› geçen çal›flmada, en çok “koruma
– kullanma” dengesi tan›m› kullan›larak sürekli pazarlama ve kullanma üze-
rine odaklan›ld›¤› halde, koruma üzerine söylenmifl tek bir cümle bulunma-
maktad›r.

Akar (1998) Turizm Bakanl›¤› ad›na 21. Yüzy›lda Türk Turizmini aç›klarken
Yayla Turizmini “mevcut turizm potansiyelinin gelifltirilmesindeki en önemli
bölümü” olarak aç›klam›flt›r. Bu kadar önem verilen bir konu olmas›na ve
yaylac›l›¤›n nas›l yap›ld›¤› anlat›lmas›na ra¤men bir türlü yayla turizmi nedir
aç›klanamam›flt›r. 

Bir baflka çal›flmada ise trofe avc›l›¤›, yamaç paraflütü, kayak, snow board,
film-belgesel yap›m›, da¤ bisikletçili¤i, tarihi eser ziyareti ve bo¤a güreflleri,
ekoturizm etkinli¤i olarak sunulmaktad›r (BAfiKAYA, 2002). Öyleyse
1980’lerin bafl›nda gündeme gelen ekoturizmin insanl›k tarihi kadar eski
oldu¤u anlafl›l›yor! Ayn› çal›flma içerisinde, literatürden ekoturizmin karak-
teristik özellikleri tam olarak anlat›ld›¤› halde, kiflisel yorum konuyu tamamen
farkl› boyutlara tafl›yabilmifltir. Bu yoruma göre ad› geçen turizm tiplerinin
hiçbirinin ekoturizm olamayaca¤› ortadad›r.
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Yayla turizmi ile ilgili baflka bir ilginç de¤erlendirmeyi ise Var (1992)
yapm›flt›r. Yaylalar›n turizme aç›lmas›nda yo¤un bir yol a¤›na ihtiyaç duya-
ca¤›n› belirtmifl ve yaylalar›n golf ve binicilik sporlar› için uygun ortamlar
oldu¤unu de¤erlendirmifltir. Yaz›s›nda yaylalar›n turizme aç›lmadan önce
çözüm bekleyen sorunlar›na de¤inmifl, ama yayla turizminin nas›l bir turizm
oldu¤unu aç›klamam›flt›r. Öyleyse bu çözüm önermeleri hangi turizm kriter-
lerini karfl›lamak üzere yap›lm›flt›r do¤al olarak o da belirsizdir. Ayr›ca
Karadeniz Yaylalar› için golf önerisi, bafll› bafl›na anlafl›lmaz bir durumdur. 

Yine Kahyao¤lu (1992), da¤ turizmi ile yayla turizmini ayn› s›n›fta
de¤erlendirmifl, hatta yayla turizmini alpinizm olarak belirtmifltir. 

Avc›kurt ve fiahin (2006) ise “alternatif turizm çeflitlerinden k›rsal turizm,
yayla turizmi, da¤ turizmi, ekoturizm gibi birbirine yak›n turizm çeflitleri, hem
turistler hem de do¤al ve sosyo kültürel kaynaklar›n korunmas›n› temel alan
yaklafl›m›yla dünyan›n gelece¤i için alternatif çözümler getirmektedir”
demekte, yayla turizmini adeta dünyan›n gelece¤inin sigortas› olarak
de¤erlendirmektedirler. 

Ülker (1992), ise ekoturizmden hiç bahsetmemifl, k›fl turizmini de yumuflak
turizm kapsam›nda de¤erlendirmifltir. E¤er kayak bile bu kapsamda
de¤erlendirilecekse, di¤er tüm klasik turizm etkinliklerini de bu kapsama
almak yanl›fl say›lmamal›d›r.

Bak›rc› (2002) ise, ülkemizdeki ekoturizm faaliyetleri içine, olmas› gereken
birkaç etkinlikle birlikte, inanç turizmi, antik kentler ve av turizmi gibi olma-
mas› gereken türleri de ilave etmifltir. Bu durum bile Turizm Bakanl›¤›’n›n,
do¤a temelli turizm türlerinin kavramsal temellerini bilmedi¤ini göstermektedir.

Ekoturizm konusu ile ilgili ilk ve en kapsaml› yay›nlardan biri ise (ERDO⁄AN,
2003), ekoturizmin; yeflil, alternatif,  özel ilgi turizmi vb alt› isimle ifade edil-
di¤ini bildirmektedir Bütün tan›mlar ve aç›klanan ilkelerine karfl›l›k yazar,
yine de çok say›da soru üreterek kavramlar›n içeriklerini aç›klamaya
çal›flmakta ve bir anlamda kavramlar›n inand›r›c›l›klar›n› sorgulamaktad›r.
Daha ilginç olan› ayn› yay›nda ekoturizm türleri olarak belirtilen çok say›da
etkinlikler aras›nda bisiklet, balon, su alt› dal›fl, av, kamp karavan, yamaç
paraflütü gibi asl›nda bildik klasik turizm organizasyonlar›n› da belirtmekte-
dir. Bu durumda ya ayn› yay›ndaki yerel halk›n kat›l›m› ve koruma gibi eko-
turizm ilkeleri yanl›flt›r ya da klasik turizme yeflil flapka giydirilmektedir. Yine
bu yay›nda ekoturizmin içinde –ilk s›rada- belirtilen yayla turizminin bir
tan›m› veya aç›klamas› yoktur. Oysa ekoturizmin onlarca tan›m› yap›labil-
mifltir.  
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Yukar›da belirtilmifl bulunan tüm bu de¤erlendirmelerin güncel sonuçlar›n›
ülkemizin do¤as›nda yayg›n olarak görmek olas›d›r. Üniversitelerimizden
uygulama birimlerimize kadar, henüz do¤a temelli turizm ile klasik turizm
aras›ndaki kavramsal fark›n tam olarak ortaya konamamas›, bu fark bir yana
en temel ekoturizm kavramlar› hakk›nda bile çok yanl›fl görüfllerin ileri
sürülüyor olmas›, hem turizme hem de turizme kaynak olan tüm unsurlara
ciddi zarar vermektedir. 

1.3. Baz› Yasa ve Stratejilerde Turizm Ad›na Yap›lanlar 

Dokuzuncu Kalk›nma Plan› Turizm ‹htisas Komisyonu Raporu’nda turizmin
ana sermayesi olan do¤al de¤erlerin korunmas›na yönelik herhangi bir
“amaç” ya da “politika” bulunmamaktad›r. 

Örne¤in Turizm Bakanl›¤›’n›n 2002 y›l›nda düzenledi¤i Turizm fiuras›’nda
ortaya konan 106 karardan birine göre (ANON‹M, 2002); 2020 y›l› için 60
milyon turist, 50 milyar dolar döviz hedeflenmektedir. ‹flin do¤rusu oldukça
gerçekçi ve önemli baz› önerilerin bulundu¤u flura kararlar›nda, her türlü
gelir getirici önlem iflaret edilmesine ra¤men bu gelirlerin gerçek sa¤lay›c›s›
ve turizmin ana sermayesi olan do¤al ve kültürel kaynaklar›n korunmas› ve
tafl›ma kapasitesinin belirlenmesine yönelik kayda de¤er hiçbir önlem öne
ç›kar›lmam›flt›r. Bu durum bile turizm sektörünün sadece yat›r›mlara odak-
land›¤›n› ve do¤al de¤erleri yok eden sürecin de bu düflüncenin bir ürünü
oldu¤unu gözard› etmemek gerekir. 

Türkiye Turizm Stratejisi’ndeki (ANON‹M, 2007) turizm vizyonunda
sürdürülebilir turizm yaklafl›m› benimsenerek ilk befl ülkeden biri olma “ha-
yali” belirtilmektedir. Burada belirtilen sürdürülebilirlik kavram›nda yukar›da
bahsedilen sürdürülebilir turizmden oldukça farkl› anlamlar yüklü oldu¤unu
anlamak mümkündür. Yine turizmin çeflitlendirilmesi stratejisinde ise “alter-
natif turizm türlerinden öncelikli olarak sa¤l›k turizmi, termal turizm, k›fl tu-
rizmi, golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar
turizminin gelifltirilmesi” denilmekte ve bildik tüm turizm çeflitleri alternatif tu-
rizm bafll›¤› alt›na al›nmaktad›r (s.22). Stratejide ekoturizm, yayla turizmi ile
birlikte bir bafll›k olarak ele al›nm›fl ancak içinde do¤a turizmi için faaliyetler
s›ralanm›flt›r (s 26). Yine strateji içinde tematik bölgeler belirlenmifltir. Ancak
ülkemizde ekoturizm için en uygun alanlar olmas›na ve 26 yayla turizm
merkezinden 23’ü bu bölgede bulunmas›na ra¤men Do¤u Karadeniz, “eko-
turizm geliflme bölgesi” olarak belirlenmemifltir. Oysa ayn› raporda, ekotu-
rizm yayla turizmi ile efl anlaml› tutularak de¤erlendirilmektedir.
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Sadece turizm geliflme koridorlar›ndan biri olarak Samsun-Hopa aras›
“yayla koridoru” (s. 33) olarak belirlenmifltir. Bu koridorda ise turizm faaliyet-
leri olarak golf, kayak, ma¤arac›l›k, balon, bungee jumping gibi ekoturizm
ana bafll›¤›na (ve yöreye)  uygun olmayan etkinlikler s›ralanm›flt›r.

Dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de h›zla geliflen turizm yat›r›mlar›, hep en
k›sa sürede en fazla kâr ilkesi üzerine oturtulmufltur. Turizm yat›r›mlar›na
gerçek anlamda yön verecek ulusal politikalar›n ve programlar›n oluflturula-
mam›fl olmas›; son derece de¤erli ekosistemlerin, tarihsel ve arkeolojk
miras›n yok olmas›na neden olmufl, turizm ve çevre birbirini destekleyen
olmas› gerekirken, yok eden iki z›t taraf› oluflturmufltur. Bu art›flta en belir-
leyici rolü do¤an›n korunmas› aç›s›ndan son derece olumsuz hükümler
içeren 2634 say›l› Turizmi Teflvik Kanunu oynam›fl ve oluflan tahribata adeta
yasal dayanak yap›lm›flt›r. Bu yasan›n 8. Maddesine ve 6831 say›l› Orman
Kanunu’nun (de¤ifltirilmifl) 17. Maddesine göre orman alanlar›n›n sorgusuz
sualsiz Turizm Bakanl›’¤›na bir ay içinde devri, anlafl›lan yetersiz görülmüfl
olacak ki 2634 say›l› Turizmi Teflvik Yasas›n›n baz› maddeleri de 2008
y›l›nda ç›kar›lan 5761 say›l› yasayla de¤ifltirilmifltir. 

Bu de¤ifliklikle; k›fl turizmi kapsam›nda uygun yap› ve tesislerin
yap›labilece¤i yeterli pist uzunlu¤unu ve gerekli rak›m› sa¤layan; eko-turizm
kapsam›nda yer alan yayla turizmi, k›rsal turizm ve benzeri turizm türlerine
yönelik tesislerin yer alabilece¤i çevresel ve sosyal anlamda imkan
sa¤layan; golf turizmine yönelik olarak uygun iklim yap›s› ve topografik özel-
likler dikkate al›narak uluslararas› standartlara uygun tesisler gerçekleflti-
rilmesine imkan sa¤layan; uluslararas› yar›flmalar›n yap›labilece¤i turizm
amaçl› spor tesisleri yap›labilmesi için uygun iklim yap›s› veya co¤rafi özel-
likler sa¤layan yerlerin Turizm Bakanl›¤›’na devri sa¤lanm›fl olmaktad›r.
Böylece turizm için yine turizmin ana sermayesinin tahribinin önü aç›lm›fl
olacakt›r. Bu durumda kazanan ekoturizmin kendisi de¤il, deyim yerindeyse
bu kavram›n olumlu imaj›n› kullanan “yeflil flapkal›” büyük turizm yat›r›mc›
gruplar› olacakt›r. Görüldü¤ü üzere bu yaz›da de¤inilen “green washing
(kendini çevreci gösterme)”  bazen yasalar› y›kamada da kullan›labilmekte-
dir. Özetle olan yine ormanlar›m›za olmaktad›r.

Bir baflka problem ise 2008 y›l›nda ç›kar›lan ve 3996 say›l› yasada de¤ifliklik
yapan 5762 Say›l› “Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin Yap-‹fllet-Devret Modeli
Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanun ‹le Devlet Su ‹flleri Umum
Müdürlü¤ü Teflkilat ve Vazifeleri Hakk›nda Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas›na
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Dair Kanun” la ortaya ç›kmaktad›r. Bu de¤ifliklikle, korunan alanlarda bile
“yap-ifllet-devret” yaklafl›m›yla ticari yap›laflmalar›n yolu aç›lm›fl olmaktad›r.
Bu inan›lmas› zor de¤iflikliklerin, Turizmi Teflvik Kanunu’nda yap›lan
de¤ifliklikle ard› ard›na gelmesi tesadüf olmasa gerekir.

2. Dünyada ve Ülkemizde Klasik ve Do¤a Temelli Turizmin 
Büyüklü¤ü  ve Korunan Alanlarla ‹liflkisi

2005 y›l›nda uluslararas› turist say›s› 808 milyon, turizm cirosu 680 milyar $,
2007 y›l›nda da turist say›s› 903 milyon, turizm cirosu ise 856 milyar $
olmufltur (URL-1). Turist say›lar›n›n 2010 y›l›nda 1 milyara, harcad›klar›
paran›n ise 1.5 trilyon Dolara yükselece¤i öngörülmektedir. Turist say›s›n›n
2020 y›l›nda ise 1.6 milyara ç›kaca¤› tahmin edilmektedir. Tüm bu turist mik-
tar›n›n en az dörtte birinin de üçüncü dünya ülkelerinde olaca¤› düflünülmek-
tedir (WTO,1999; TOPFER,1999; ANON‹M, 2001). Öte yandan iç turizm de
pazar›n› art›rm›fl; uluslararas› turizmin say›sal olarak on kat›, parasal olarak
yedi kat› büyüklü¤üne ulaflm›flt›r.

Sahip oldu¤u özgün do¤al ve kültürel miras› ile dünya turizm talebinin en
önde gelen ülkelerinden biri olan Ülkemize 1980 y›l›nda gelen turist say›s›
1.2 milyon iken, toplam gelir ise 327 milyon Dolard›. 2002 y›l›nda Türkiye’ye
gelen yabanc› ziyaretçi say›s› 13.2 milyona, gelirler 9 milyar Dolara, 2007
y›l›nda ise turist say›s› 23.4 milyona gelirler ise 14 milyar Dolara ulaflm›flt›r
(URL-2). Bu veriler, turizmin kaynaklar üzerindeki bask›s›na karfl›l›k, turizm
etkinliklerindeki art›fl›n flekil de¤ifltirerek de olsa sürmekte oldu¤unu
göstermektedir. 

Gelecekte de bu büyüme sürecek ve denizafl›r› kitle turizmi a¤›rl›¤›n› koru-
yacak; turizm çeflitlenecek ve bireysel turizm çok artacak; da¤c›l›k, yürüyüfl,
bisiklet, kufl gözleme, rafting vb giderek daha fazla say›da insan› kendine
çekecek;  bakir ve yaban›l alanlar daha fazla popülerlik kazanacak; özellikle
milli parklar›n ziyaretinde art›fl görülecek (ANON‹M,2002; TÜRKER‹, 1996).
Birleflmifl Milletler Çevre Program›’n›n (UNEP) bir araflt›rmas›na göre eko-
turizm bugün turizm endüstrisinin en h›zl› büyüyen bileflenlerinden birisi
olarak kabul edilmektedir. Yine Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) 1997
y›l›nda yapt›¤› araflt›rmaya göre ekoturizmin içinde oldu¤u do¤a seyahat-
lerinin dünya turizm harcamalar› içindeki pay› %7dir ve ekoturizm harca-
malar› dünya ortalamalar›n›n 5 kat› bir h›zla artmaktad›r. Ekoturizm faaliyet-
lerini ölçeklemek için kullan›labilecek en basit göstergelerden biri de ulusal
parklar›n ziyaretçi say›lar›d›r. Baz› bilinen ekoturizm var›fl noktalar›ndan
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al›nan bilgilere göre korunan alanlar ve di¤er do¤al alanlara olan ziyaretlerde
çok büyük bir art›fl olmaktad›r. Ekoturistler her zaman milli park ve korunan
alanlardan çok etkilenmektedirler. Bir korunan alana s›radan bir ziyaret, eko-
turizm de¤il bir do¤a turizmi etkinli¤idir. Ancak ekoturim amaçl› ziyaretler de
h›zla artmaktad›r (WOOD, 2002). Do¤a turizmi etkinli¤i olarak korunan alan-
lara yap›lan ziyaretlerin büyüklü¤ü ise, korunan alanlar›n bu konudaki etkin-
li¤ini de ortaya koymaktad›r. 

Korunan alanlardaki turizmin ekonomik de¤eri ile ilgili çal›flmalar çok fazla
de¤ildir. Bunun, ekoturizm kavram›n›n ilk kez 1980’li y›llar›n ortas›nda
konuflulmaya bafllanmas›ndan ve ekoturizm için sistematik bilgi toplanama-
mas›ndan kaynakland›¤› düflünülmektedir.

Ancak ne olursa olsun ekoturizmi de içeren do¤aya dayal› turizm bugün art›k
turizm ekonomisinin büyümekte olan bir sektörüdür ve 1988 y›l› itibar›yla
global de¤erinin 1 trilyon Dolar civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir
(CEBALLOS-LASCURAIN 1996). Do¤aya dayal› turizmin bu haliyle,
dünyan›n birçok bölgesinde çevre koruma için güçlü bir teflvik edici faktör
olaca¤› da ileri sürülmektedir. 

1988 y›l›nda 157 ile 236 milyon uluslararas› ekoturistin dünyada dolaflt›¤›
belirtilmektedir. Bu say›lar›n 79 ile 157 milyonluk bölümünü özellikle yaban
hayat› ile ilgilenenler oluflturmaktad›r. Baflka bir deyiflle ekoturizm, farkl›
ülkelerin milli gelirlerine 93 ile 233 milyar Dolar katk› sa¤lam›flt›r. (CEBAL-
LOS- LASCURAIN, 1996).  Dünya Ekoturizm Derne¤i’nin 2000 y›l› verilerine
göre ise, 1994 y›l›nda uluslararas› turizm seyahatlerinin 529 milyon kifliye
ulaflt›¤› ve bu say›n›n 211-317 milyonluk bölümünün do¤a turizmine ait
oldu¤unu bildirmektedir. Yine bu kayna¤a göre; her y›l turizmde % 4’lük bir
art›fla karfl›l›k, do¤a temelli turizmde % 10-30 aras›nda art›fl olmaktad›r
(ANON‹M, 2001). Ülkemiz için de do¤a turizminin önemi Gülez (1992)
taraf›ndan ortaya konmufltur. 1977 ve 1989 tarihlerinde yabanc› turistlere
yönelik yap›lan ve ayn› sorular›n soruldu¤u anketlere verilen cevaplar,
neredeyse birbirinin tekrar› olmufl, turistlerin Do¤u Karadeniz’i tercihlerinde
do¤an›n güzelli¤i birinci s›rada rol oynam›flt›r (GÜLEZ, 1992).

Do¤al alanlara yönelen turizm çok say›daki geliflmekte olan ülke
ekonomisinde de önemli bir yer tutmaktad›r. Kenya, Ruanda ve Nepal eko-
turizmden hat›r› say›l›r miktarda döviz girdisi sa¤lamaktad›r. Nepal sadece
Himalayalar’›n co¤rafya, kültür ve do¤as›na gelen turistlerden kazand›¤›
para, 1983 y›l›nda 45 milyon dolard› (WTO, UNEP 1994). 
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Ekoturizmden sadece az geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler yararlanm›yor
flüphesiz. Avustralya’da 1992 y›l›nda milli parklar› ziyaret edenlerin
Tazmanya Bölgesi ekonomisine katk›s› 143 milyon dolar› bulmufltur (STAN-
NERS, BOURDEAU, 1995). Yeni Zelanda, 1991 y›l›nda Kaynak Yönetim
Yasas›n› yürürlü¤e koyarak sürdürülebilir kaynak kullan›m› konusunda çok
ciddi bir alt yap› çal›flmas›n› tamamlam›flt›r. Bu ülke bozulmam›fl do¤al ve
kültürel kaynaklar›n›n büyük bölümünü korumaya alarak önemli oranda gelir
elde etmektedir. 

Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü verilerine göre, korunan alanlar› ziyaret eden-
lerin say›s› 1995 y›l›nda 4.2 milyondan 1997 y›l›nda 5.5 milyona yükselmifltir.
Milli parklar ve korunan alanlar›n ço¤unlu¤unun girifl kap›lar› bulunmamak-
tad›r. Bu yüzden verilen ziyaretçi say›lar›n›n bu rakamlar›n üzerinde oldu¤u
muhakkakt›r. Turizm ziyaretçilerinin bir parka girerken ödedikleri ücret
onlar›n parktan sa¤lad›klar› faydalar için uygun bir alt s›n›r (minimum) de¤eri
ifade eder. Sonuç olarak ziyaretçi say›lar› bilinen korunan alanlardan elde
edilen faydalar›n toplam alt s›n›r de¤eri 6.5 milyon Dolar› bulmaktad›r (BANN
ve CLEMENS, 1999). Ancak ülkemizde özellikle son on y›lda do¤a temelli
turizm ticaretinde flafl›rt›c› bir büyüme yaflanmaktad›r. Özellikle korunan
alanlar›n bu konuda ciddi taleple karfl›laflt›¤› bilinmektedir. Örne¤in Kaçkar
Da¤lar› Milli Park›, Camili Biyosfer Rezervi, Küre Da¤lar› Milli Park› önemli
ziyaretçi yo¤unlu¤u yaflamaktad›r. Bu nedenle korunan alanlardan elde
edilen faydalar›n bu rakamlar›n çok üstünde oldu¤u tahmin edilebilir.

SONUÇ

Do¤a temelli turizm ve özellikle ekoturizm ile ilgili yay›nlarda, ortak nokta
olarak “koruma”, “yerel halk” (k›rsal kalk›nma ba¤lam›nda) ve “sürdürülebilir-
lik” kavramlar›n›n varl›¤›n› görmekteyiz. Sürdürülebilirlik zaten “yararlan-
man›n” olmazsa olmaz moda deyimidir.  Yine çok say›da yay›n ise do¤a
temelli turizm çeflitlerinde ekoturizme karfl› daha az önyarg›l› tav›r tak›nmak-
tad›rlar. Bu durumun, ad›nda ekoloji teriminin bulunmas› ve en oturmufl
kavramsal çerçeveye sahip olmas›ndan kaynakland›¤› düflünülmektedir.
Di¤er neden ise söyleminde “yerel halk›n kat›l›m›” vurgusunu en güçlü yapan
turizm tipi olmas›d›r. 

Oysa ekoturizmin bile ikincil amac›n›n dikkatleri sürdürülebilirlik sorunlar›
olan kitle turizminden al›p, daha az zararl› olan ekoturizme kayd›rma çabas›
oldu¤unu (ERDO⁄AN, 2003)  söyleyenler de yok de¤ildir. Günümüzde “eko-
turizm” terimi kimi kifli ve kurulufllarca kendilerini çevreci gösterme (“green-
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washing”) amac›yla da kullan›lmakta ve bu yanl›fl kullan›m dünyaca yayg›n
bir problem olarak yerini korumaktad›r (WOOD, 2002). 

Çok say›da tan›mda birbirini destekleyen unsurlarm›fl gibi gösterilen “koru-
ma” ve “kullanma” uygulamadaki temel çeliflkiler olarak sadece turizmde
de¤il tüm do¤al kaynak kullan›mlar›nda ortaya ç›kan en stratejik z›tl›kt›r. Bu
nedenle olsa ki ekoturizmin sunumu kimilerine göre kitle turizminin olumsuz
imaj›n› düzeltmeye yönelik bir pazarlamadan baflka bir fley de¤ildir. Çünkü
ne olursa olsun turizm sektörü için di¤er alternatif türler gibi ekoturizm de
yeni kâr alanlar› demektir. Ancak ekoturizmin tan›m›na tam olarak uyarak
kâr› ençoklamak pek mümkün görülmemektedir.  Öyleyse yeni isimlerle yeni
do¤al alanlara yönelmek kolayc›l›¤›, yeni turizm tipleri olarak arz edilmektedir. 

Baz›lar› turizmi, sömürücülü¤ün maske takm›fl bir türü olarak da
adland›rmaktad›r. Baz› ekonomik koflullar da bu görüflü destekler nitelikte-
dir: 1) Pek çok geliflmekte olan ülke gelir aç›s›ndan turizme ve turistlerin tale-
plerini ne kadar iyi karfl›lad›klar›na ba¤l›d›r. Bunun için genellikle vergiler
kald›r›l›r, do¤an›n korunmas›na yönelik kanunlar gevfletilir. Di¤er deyiflle
politik ve ekonomik öncelikler turistlerin hoflnut edilmesi yönündedir. 2)
Yabanc› yat›r›mc›lar›n kazançlar›n›n büyük bölümünü kendi ülkelerine
götürmelerine dair yasal teflvikler oluflturulur. Ancak turizmin sömürgecilik
türü olmad›¤›n› savunan görüfllerde vard›r. Buna kan›t olarak da, turizmi
geliflmekte olan ülkelerin kendilerinin istedi¤i, bir zorlama olmad›¤› göste-
rilmektedir (YÜKSEL vd., 2002). Fakat Ülkemizde turizm ad›na yap›lanlar›
görünce “acaba?” dememek olas› de¤ildir. Yukar›da bir bölümü verilen yasal
düzenlemelerin ne yaz›k ki ayn› sürecin bir parças› olarak ortaya ç›kt›¤›
yads›namaz bir gerçektir.

Do¤a temelli turizm türlerinin onlarca de¤iflik isimleri kullan›lmaktad›r ve
bunlar tüm yaz›l› metinlerde ciddi karmaflaya yol açmaktad›r. Ama en
az›ndan klasik turizmin baz› kavramlar›n›n deyim yerindeyse
“ekoturizmlefltirilmek” istenmesi çok flafl›rt›c› olmufltur. Sözgelimi kimi
yazarlar, av turizmini, sualt› dal›fllar› ya da balon gezilerini bile ekoturizm
içinde göstermifltir. Baz›lar› da hiç yorulmadan bildikleri tüm kavramlar› eko-
turizm ile efl anlaml› olarak kabul etmifltir.

Yap›lan bu çal›flma göstermektedir ki, yayla turizmi diye bir olgu sadece
söylemde ve kimi resmi evraklarda vard›r. Deyim yerindeyse konunun
düflünsel derinli¤i oluflamam›fl/oluflturulamam›fl, bunun do¤al sonucu olarak
yayla turizmi kavramlaflamam›flt›r. Ancak 15 y›ldan fazlad›r bu konu ile ilgili
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onlarca konferans, sempozyum ve çal›fltaylar yap›lm›fl ve yönetmelikler
haz›rlanm›fl ancak bofla zaman ve enerji harcanm›flt›r. Bu nedenle yay-
lalar›n geleneksel yaflam› m› turistik ürün olacak? Yoksa yaylan›n do¤as›
m›? Öncelikle buna karar verilmelidir. Mevcut durum tüm olanaklar›n yay-
lalar›n turizme aç›lmas›na yönelik kullan›ld›¤›n› göstermektedir. Bunun
anlam›, yayla turizmi (ekoturizm) ad› alt›nda, do¤al alanlar›m›z›n “türlü
yat›r›mlara” aç›lmas› demektir. Gerekli yasal altyap›lar da zaten h›zla
haz›rlanmaktad›r. Yak›n gelecekte milli park ya da buzul vadisi manzaral›
yeni yerleflimler görülürse flafl›rmamak gerekecektir.   

Bütün elefltiri ve ön kabullere karfl›n ekoturizm, ortaya konan söylemler
içinde en tutarl› görünen do¤a temelli turizm anlay›fl›n› temsil etmektedir. Bu
nedenle turizm gelecekte de varl›¤›n› sürdürece¤ine göre, ekoturizm ilkeleri
özellikle Türkiye gibi turizme alt yap› olan kaynaklar aç›s›ndan dünyada pek
çok ülkeyi imrendirecek durumda olan ülkelerde en düflük turizm standartlar›
haline getirilmelidir. Buna ra¤men hiçbir fley tükenmez de¤ildir. Bu kay-
naklar› öncelikle korumak; ekosistem sa¤l›¤›n› da turizm ya da baflka amaçl›
yararlanmay› da sürekli k›lacak yegâne yoldur. 

Ekoturizm uygulamalar›nda çok önemli yeri olan milli parklar, koruma gibi,
turizmi desteklemede de öncelikli rol oynarlar. Örne¤in korunan alan
ziyaretçilerinden sa¤lanan gelir, yerel halk›n kendi mal ve hizmet üretimi
(rehberlik, konaklama, yiyecek ve geleneksel ürün sat›fl›)  ile yapt›¤› katk›lar
dahil edildi¤inde oluflan de¤er, düflük gelirli k›rsal bölge insan› için önemli bir
maddi kaynak giriflini ifade etmektedir (KURDO⁄LU, 2001). Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda do¤a koruma sistemleri, turizm a¤›rl›kl› kaynak kullan›mlar›nda
ifl ve gelir potansiyeli yarat›yorsa stratejik önem kazanmaktad›r (AKESEN,
1997). 

Bu durumda ülkelerin; do¤al kaynaklar›n› ve koruma sistemlerini, turizmi
gelifltirecek temel unsur, turizmi de do¤as›n› koruyacak önemli gerekçe
olarak görüp ona uygun koruma yat›r›mlar› yapmas› gerekmektedir.  

Bu nedenle turizmin ana var›fl noktalar› olan milli parklar›n talebi artt›rd›¤›
bilinmektedir. Ancak koruma oldu¤u için turizmin var oldu¤u, kaynaklar›n
korunmas› ile turizmin de sürekli olaca¤› unutulmamal›d›r. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda bir milli parkta öncelik turizmin de¤il, ekolojinin söyleyecekler-
ine verilmelidir.

Bölgeleme (zonlama) ve uyulmas› gereken ziyaret kurallar›; kaynaklar› koru-
ma konusunda korunan alanlara baz› avantajlar vermektedir. Yasal ve
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yönetsel aç›dan planlanm›fl ve korunmufl bir alan söz konusudur ve koruma
ya da kullan›ma ait tüm etkinlikler bir plana ba¤l› olarak yönlendirilir. Böyle
bir korunan alanda her türlü aktivitenin bir s›n›r› vard›r ve tafl›ma kapa-
sitesinin üstünde her hangi bir kullan›ma müsaade edilmesi söz konusu
de¤ildir. Bu aç›dan konuya yaklafl›ld›¤›nda; öncelikle bir korunan alanda
arzu edilen turizm ve turist tipini tan›mlamak; park yöneticileri, yerel halk ve
varsa tur operatörleri aras›nda koruma temelli bir ortakl›k yap›s› oluflturmak;
arzu edilir bir tafl›ma kapasitesini belirlemek; turizm etkisini azaltacak tüm
önlemleri almak ve bir izleme sistemini kurmak, temel yaklafl›m olmal›d›r.  

Planlar› bile yap›lmam›fl milli parklarda geçerli çok say›daki yasal statü, ayn›
kaynaklar üzerinde farkl› amaçl› uygulamalar› do¤urmakta ve çok ciddi
ekolojik ve yönetsel problemler ortaya ç›karmaktad›r. Baflka bir deyiflle çok
sahipli yerler adeta sahipsiz kalmaktad›r. 

Belli bir koruma statüsüne sahip alanlarda bile zor olan korumay›, di¤er alan-
larda sa¤lamak neredeyse olanaks›zd›r. Dünyada bu geliflimin en tipik
örneklerinden biri Himalayalar’da yaflanmaktad›r. 1965'den önce y›lda 10
binden az turistin ziyaret etti¤i Nepal’de son y›llarda artan turist say›s› ve bu
turistlere yakacak odun satmak için yap›lan kesimler nedeniyle orman gülleri
ile kapl› tepeler ç›plaklaflm›fl; sülün ve geyik gibi yaban hayvanlar›n›n say›s›
azalm›fl, at›lan oksijen tüpleri ve di¤er at›klar ise çevreyi çöp denizi haline
getirmifltir (CEBALLOS-LASCUARIN, 1996). Himalayalar’a yap›lan
ziyaretler kuramsal olarak bir ekoturizm etkinli¤i olsa da geliflmelerin bunun
tersi olarak gerçekleflti¤i ortadad›r. 

Türkiye’de ise yo¤un ziyaret ile problem yaflanmas›ndan çok, ekoturizm
alan› olabilecek yörelerde klasik turizm mant›¤› ile yat›r›m yap›lmas›n›n
do¤urdu¤u çevresel problemler daha öne ç›kmaktad›r. Pek çok milli park ve
yayla; turizm ve di¤er alt yap› yat›r›mlar›n›n do¤al de¤erlerde ve görsel kali-
tede oluflturdu¤u bozulmalar ile kazan›lmadan kaybedilmekte ve bu süreç
h›zla devam etmektedir.

Tahrip olmam›fl tüm da¤ ve yaylalar›n turizm alan› olarak alg›lanmas›,
tan›t›lmas› ve en önemlisi ayn› alan üzerinde çok say›da kamu kurumunun
kendi planlar›na göre uygulama yapmas›, ülkemizin pek çok bozulmam›fl
do¤al alanlar›n›n korunmas›n› ya da ekoturizme dayal› turizm yap›lmas›n›
olanaks›z k›lmaktad›r. Bunu önlemek için bölgesel ana planlar yerel halk› ve
kültürü d›fllamayacak tam tersi içine alacak flekilde haz›rlanmal›, turizme ait
planlar ve uygulamalar ise, yerel halk›n gelene¤ini, gelirlerini ve gelece¤ini
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yok etmeyecek flekilde uygulanmal›d›r. Ekinci (1998), turizm amaçl› her türlü
planlamada ilk hareket noktas›n›n “koruma” olmas› gerekti¤ini, bundan flu
veya bu düzeyde ödün vermek demek, orta ve uzun vadede “sürdürülemez
bir turizme” yeflil ›fl›k yakmak anlam›na gelece¤ini aç›klamaktad›r.

Yak›n gelecekte mevcut do¤a temelli turizm terminolojisine “milli park turiz-
mi” ad›yla baz› yeni tan›mlar›n eklenmesi de sürpriz olmayacakt›r. E¤er nor-
mal alanlarda ekoturizm yap›l›yorsa, milli parktaki turizmin ad› ekoturizm
olmamal›d›r. Ya da milli parklarda ekoturizm varsa, di¤er do¤al alanlarda
yap›lan turizme ekoturizm denmemelidir. Daha gerçekçi bir uygulama
gerekirse do¤a koruma ad›na kurallar›n en do¤ru uygulama alanlar› olarak
bilinen milli parklarda, kendilerine özgü standartlar› olan “milli park turizmi”
uygulama ilkelerinin hayata geçirilmesinin daha yararl› ve mümkün olaca¤›
düflünülmektedir. 

Ancak hiçbir turizm çeflidinin yaln›z bafl›na do¤al ve kültürel kaynaklar› koru-
mas› mümkün de¤ildir. Hangi turizm flekli olursa olsun yanl›fl uygulamalar›n
çevresel problemler do¤uraca¤› aç›kt›r (KURDO⁄LU, YÜKSEK, 2006). 

Ülkemize gelen turist say›s›ndaki büyük art›fla ra¤men, turist bafl›na düflen
harcama miktar› dikkatle de¤erlendirilmelidir. Bu durum, turizmde yanl›fl
fleyler oldu¤unun habercisi kabul edilmelidir. Turizm yok edilemeyece¤ine
göre, turizmin ve turizm yat›r›mc›lar›n›n çeflitli bahaneler ve yeni kavramlar-
la do¤al alanlar›m›z› yok etmesini önlemeye odaklan›lmal›d›r. 
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TARTIfiMATARTIfiMATARTIfiMATARTIfiMATARTIfi

‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ ve AR-GE

Yücel ÇA⁄LAR*

ÖZET

‹klim de¤iflikli¤inin nedenlerinin ve sonuçlar›n›n ekonomik ve toplumsal boyutlar› da
vard›r. Bu ba¤lamda;

� iklim de¤iflikliklerine yol açan süreçlerin a¤›rl›kla hangi toplumsal s›n›f ve kat
manlar›n etkinliklerinden kaynakland›¤›n›n;

� iklim de¤iflikliklerinin ne zaman, nerelerde, hangi toplumsal s›n›f ve 
katmanlar› nas›l ve ne denli etkileyebilece¤inin; 

� iklim de¤iflikliklerine karfl› hangi toplumsal s›n›f ve katmanlar›n neleri, nerede,
ne zaman, nas›l ve ne denli yapacaklar›n›n ve neleri yapmayacaklar›n›n da

bilinmesi gerekmektedir Ancak, Türkiye’de AR-GE etkinlikleri bu gere¤in yerine
getirilmesine katk›da bulunabilecek do¤rultuda yürütülmemektedir. Yap›lagelen AR-
GE etkinlikleri iki boyutlu bir yaklafl›mla tasarlanmakta, planlanmakta ve yürütülmek-
tedir: i) ‹klim de¤iflikli¤ine yol açan sal›n›mlar›n en aza indirilmesine yönelik teknik
ve teknolojilerin gelifltirilmesi ve ii) iklim de¤iflikli¤inin a¤›rl›kla olumsuz ekolojik et-
kilerinin belirlenmesi. Oysa, hem iklim de¤iflikli¤ine yol açan süreçlerin nedenleri
hem de iklim de¤iflikli¤inin olas› etkileri toplumsal s›n›f ve katmanlar özelinde
farkl›laflmaktad›r. Çünkü, toplumsal s›n›f ve katmanlar›n hem iklim de¤iflikli¤ine yol
açan süreçlere katk›lar› hem de iklim de¤iflikli¤inin olas› olumsuz etkilerinden et-
kilenme biçim ve düzeyleri farkl›d›r. Bu nedenle, bu farkl›l›klar›n kaynaklar›n›n ve
niteliklerinin belirlenmesine yönelik AR-GE etkinliklerinin de yap›lmas› gerekmekte-
dir. ‹klim de¤iflikli¤inin olas› olumsuz ekolojik, ekonomik ve toplumsal etkilerinin en
aza indirilebilmesine yönelik gerçekçi politika ve stratejilerin gelifltirilmesi ve gerek-
ti¤ince yaflama geçirilebilmesinin öncelikli koflullar›ndan birisi de bu gere¤in yerine
getirilmesidir.

Anahtar sözcükler: Küresel Is›nma, Ekonomik ve Toplumsal Yap›lar, Araflt›rma ve

Gelifltirme

Climate Change and Research - Development

ABSTRACT

Climate Change has economical and social aspects related to both reasons and

outcomes.

* K›rsal Çevre ve Ormanc›l›k Sorunlar› Araflt›rma Derne¤i, ‹letiflim: 

oduncugil@yahoo.com
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Within this context, it is necassary to know  

� which kind of activities of which social classes and layers cause 
particularly to the processes of climate changes;

� when and where climate changes would affect social classes and 
layers in which sense and to which extent;

� which social classes and layers, by which means, where, when, how 
and to what extent can and cannot act against climate changes. 

However R-D (Research and Development) activities in Turkey are not in line with
fulfillment of this requirement. The R-D activities have been envisaged, planned and
performed in two dimensions so far 1) improvement of techniques and technologies
to minimize emissions which result in climate change and ii) determination particu-
larly of negative ecological impacts of climate change. On the other hand, both the
reasons of processes causing to climate change and the potential impacts of climate
change would be different for each social class and layer. Because social classes
and layers take role in the processes of climate change at different levels whereas
the potential impacts of climate change on those people are varying in different cat-
egories and levels. Therefore R-D studies are necessarry as to determine back-
ground and features of those dissimiarities. This requirement is deemed also a pre-
requisite to improve and implement thoroughly the realistic policies and strategies
tin order to minimize negative potential effects of climate change in respect of eco-
logical, economical and social aspects 

Key words: Global Warming, Economical and Social Structures, Research and

Development

G‹R‹fi

� Paltolar depoda kald› !

� Ayakkab› ve bot sat›fllar› düfltü !

� Kömür sat›fllar› düfltü !

� K›fl lastikleri ra¤bet görmedi !

� Patinaj zinciri sat›lmad› !

� K›fl turizmi mutlu etmedi !

� Camc›lar da etkilendi !

� ‹laç sat›fllar› düfltü !

� Çiçekçilik sektörü soldu !

� K›fl çiçekleri itibar görmedi !

� Küresel ›s›nma mutlu da etti !
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Bunlar, Ankara Ticaret Odas›’n›n “Küresel Is›nman›n Sektörel Etkileri”
bafll›¤›yla kamuoyuna aç›klad›¤› yazanakta yer verilen saptamalara iliflkin
bafll›klardan seçmelerdir (ATO, 2007). Öte yandan,  Türkiye Ziraat Odalar›
Birli¤i Genel Baflkan›’n›n 9 A¤ustos 2007 günü kamuoyuna aç›klad›¤›
“TZOB Kurakl›k Raporunu Aç›kl›yor” bafll›kl› bas›n bildirisinde ise flu sap-
tamalara ve önerilere yer verilmifltir (TZOB, 2007):

� S›caklardan kuruyan ürünler daha fazla su istemekte, sulama 
yap›labilen alanlarda da sulama maliyetleri çiftçinin gücünü 
aflmaktad›r.

� Birli¤imizce 720 Ziraat Odam›zdan al›nan bilgilere göre yap›lan 
çal›flman›n sonucunda kurakl›¤›n ülkemize maliyeti, çiftçilerimize 
zarar› 5 milyar YTL olarak belirlenmifltir. ... 5 milyar YTL’lik toplam 
zarar›n ‹ç Anadolu Bölgesi illerini kapsayan birinci, sekizinci ve 
dokuzuncu tar›m bölgelerinde % 41,7’si, Ege Bölgesi’nde % 27,7’si, 
Marmara Bölgesi’nde % 15’i, Akdeniz Bölgesi’nde ise % 14,3’ü 
gerçekleflmifltir.

� Yaflanan bu durum dikkate al›narak kurakl›ktan zarar gören 
üreticilerimize yard›m yap›lmas› amac›yla 4 Temmuz 2007 tarihinde 
Bakanlar Kurulu Karar› yay›mlanm›flt›r. ... Karar›n tüm illeri ve ürünleri
kapsayacak flekilde geniflletilmesi talebinde bulunduk. Ancak, bu 
yönde henüz bir de¤ifliklik yap›lmad›.

� 2090 say›l› Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yap›lacak 
Yard›mlar Hakk›nda Kanun çal›fl›r hale getirilmelidir.

� Kurakl›¤› devlet destekli Tar›m Sigortalar› kapsam›na alabilmek için 
çal›flmalara h›z kazand›r›lmal›d›r.

� ...üreticilere nakdi destek ve borç ertelenmesini kapsayan 2007/12339
say›l› Bakanlar Kurulu Karar›’n›n zarar gören tüm iller ve ürünleri 
kapsamal›d›r. vb

Konuyla ilgili bir kuruluflun “konu uzman›” üst düzey yöneticilerinden Kayhan
ise “‹klim de¤iflikli¤i konusunda acilen tedbirler al›nmal›d›r” tezini öne
sürdükten sonra flu öneriyi getirmektedir: “..bunun için vakit geçirmeden yurt
genelinde bir seferberlik ilan ederek hiç bofl alan kalmayacak flekilde her
yerin daima yeflil kalabilen ve h›zl› yetiflen, az su isteyen ve yang›na
dayanakl› a¤açlarla a¤açland›r›lmas› gerekir.” (KAYHAN, 2007). Bilindi¤i
gibi, bu öneri do¤rultusunda (!) Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan
haz›rlanan "A¤açland›rma ve Erozyon Kontrolü Seferberli¤i Eylem Plan›
2008-2012" 1 Kas›m 2007 tarihinde de Baflbakanl›k genelgesiyle yürürlü¤e
konulmufltur. 
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Görüldü¤ü gibi bu saptama, istek ve öneriler, farkl› toplumsal s›n›f ve kat-
manlar› temsil eden örgütlerin iklim de¤iflikli¤i gerçekli¤ine yaklafl›mlar›n›n,
deyifl yerindeyse “gölge boksu yapmaktan” öteye geçemedi¤ini aç›kl›kla
ortaya koymaktad›r. Ne var ki, bu tutum, örneklenen kurulufllarla s›n›rl›
de¤ildir; çok daha yayg›n ve temellidir. Çünkü, Türkiye’de;

� yukar›da örneklenen bilinmesi gerekli durumlarla ilgili sorular, hemen 
hemen hiçbir düzlemde sorulmamakta; demokratik kitle örgütleri, iklim
de¤iflikliklerinin temsil ettikleri toplumsal s›n›f ve katmanlar›n yaflama 
koflullar›n› hangi yönlerde ve ne düzeyde etkileyebilece¤i ile 
gerekti¤ince ilgilenmemekte, ilgilenebilenleri de ilgili karar süreçlerine
kat›lamamaktad›r;

� ilgili ve yetkili kifli, kurum ve kurulufllar a¤›rl›kla iklim de¤iflikliklerinin ve
bu de¤iflikliklere yol açt›¤› düflünülen nedenler ile boyutlar›n›n genel 
olarak belirlenmesine ve sergilenmesine yönelik çal›flmalara a¤›rl›k 
vermektedir;

� araflt›rma ve gelifltirme etkinlikleri, ço¤unlukla sal›mlar›n azalt›lmas›na
yönelik teknik ve teknolojik ifl ve ifllemlerin belirlenmesine ve/veya 
gelifltirilmesine yöneliktir;

� iklim de¤iflikliklerinin ekonomik yap›lar ve k›smen de ekolojik koflullar
üzerindeki olas› olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine yönelik 
tart›flmalar ve etkinlikler ise ülkesel ve büyük ölçüde rastlant›sal olarak
da yerel ve sektörel düzlemlerde yürütülmektedir.

‹klim de¤iflikliklerine yol açan süreçlerin, en az›nda Türkiye özelinde kal›c›
biçimde önlenebilmesi, bir yandan bu de¤iflikliklerin neden olabilece¤i
ekonomik ve toplumsal sorunlar›n en aza indirilebilmesi, bir yandan da yol
açabilece¤i yeni ekolojik koflullar›n kamusal yarar› ençoklayabilecek biçimde
de¤erlendirilebilmesi için bu olumsuzluklar›n afl›lmas› gerekmektedir. AR-
GE etkinliklerine yeni boyutlar›n kazand›r›lmas›, ilgili hukuksal ve kurumsal
düzenlemelerin bu do¤rultuda dönüfltürülmesi, bu gere¤in yerine geti-
rilebilmesinin öncelikli koflullar›ndan birisidir. Ancak, öyle anlafl›lmaktad›r ki,
özellikle son on y›ld›r Türkiye’de de iklim de¤ifliklikleri ile ilgili teknik, hukuk-
sal ve kurumsal düzenlemeler s›ras›nda tasarlan›r ve yaflama geçirilirken bu
gerçekler yeterince göz önünde bulundurulmamaktad›r. 

Bildiriyle, sözü edilen olumsuzluklar›n kimi boyutlar›n›n sergilenmesi ve
afl›lmas›na yönelik önerilerin tart›flmaya aç›lmas› amaçlanmaktad›r.
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Tart›flmalar s›ras›nda göz önünde bulundurulmas› gereken temel 
gerçeklikler...

‹klim de¤ifliklikleri ile ilgili veri tabanlar› ve bilgiler, dolay›s›yla öne sürülen
tezler ne denli farkl› olursa olsun, afla¤›da sergilenen olgular›n gerçekliklerinin
yads›namayaca¤› aç›kt›r:

� ‹klimler de¤iflmektedir.

� ‹klimler, dünyan›n her yerine ayn› yönde ve h›zda de¤iflmemektedir.

� ‹klim de¤ifliklikleri üzerinde etkili olabilen temel süreçler bilinmektedir.

� ‹klim de¤ifliklikleri üzerinde etkili olabilen ekolojik, ekonomik, teknik, 
toplumsal ve kültürel süreçlerin niteli¤i ve etki düzeyi, dünyan›n her 
yerinde ve tüm zamanlarda ayn› de¤ildir.

� ‹klim de¤ifliklikleri üzerinde, baflta ABD olmak üzere “geliflmifl” say›lan 
ülkeler, egemen toplumsal s›n›f ve katmanlar görece olarak daha fazla
etkide bulunmaktad›r.

� ‹klim de¤iflikliklerinin yol açabilece¤i ekolojik, ekonomik, teknik, 
toplumsal ve kültürel de¤iflme ve geliflmelerin niteli¤i ve/veya boyutlar›
Dünyan›n her yerinde ayn› de¤ildir.

� ‹klim de¤iflikliklerinin yol açabilece¤i de¤iflme ve geliflmeler tüm ülkeleri,
do¤al varl›k ve süreçleri, toplumsal s›n›f ve katmanlar ile ekonomik 
sektörleri ayn› biçim ve düzeyde etkilememektedir.

Bu temel gerçeklikler veri al›nd›¤›nda; 

� ülkelerin ve sektörlerin yan› s›ra hangi toplumsal s›n›f ve katmanlar ile 
hangi etkinliklerinin iklim de¤ifliklikleri üzerinde ne yönde ve ne denli 
etkide bulundu¤unun,

� iklim de¤iflikliklerinin ne zaman, nerelerde, hangi do¤al varl›k ve 
süreçleri, toplumsal s›n›f ve katmanlar ile ekonomik sektörleri ne yönde
ve hangi düzeyde etkileyebilece¤inin; 

� iklim de¤iflikliklerine karfl› hangi toplumsal s›n›f ve katmanlar ile 
ekonomik sektörlerin nerede, ne zaman, neleri, nas›l yapacaklar› ve 
yapmayacaklar›n›n

tüm boyutlar›yla ortaya konulmas› zorunlu olmaktad›r. Aç›kt›r ki, bu zorunlu-

lu¤un yerine getirilebilmesi için uygun AR-GE strateji ve politiklar› ile  ve alt

yap›s›n›n oluflturulmas›, bu amaçla da, yayg›n ve egemen olan AR-GE

kültürü ve alt yap›s›nda iklim de¤iflikli¤i olgusunun ele al›nma biçiminin sorgu-

lanmas› öncelikli koflul olmaktad›r.
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Türkiye’de iklim de¤ifliklikleri alan›nda yo¤un çal›flmalar yap›lm›flt›r ve

yap›lmaktad›r; ancak ...

Bilindi¤i gibi ülkemizde, iklim de¤iflikli¤i sorunu ile ilgili tart›flmalar da ülke-

leraras› düzlemdeki geliflmelerin yönlendirmesiyle 1990’l› y›llar›n bafl›nda

gündeme gelmifltir. Yine bilindi¤i gibi, bu geliflmede, 1992 y›l›nda Rio’da

gerçeklefltirilen Çevre ve Kalk›nma Doru¤u’nda al›nan kararlar ile Birleflmifl

Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesi’nin (BM-‹DÇS) 1994 ve

Kyoto Protokolü’nün de 1997 y›l›nda yürürlü¤e konulmas› belirleyici olmufl;

Hükümetleraras› ‹klim de¤iflikli¤i Paneli’nin (IPCC) yay›mlad›¤›

yazanaklar, 2002 y›l›nda gerçeklefltirilen Johannesburg Doru¤u’nda al›nan

kararlar da bu süreci pekifltirmifltir. Türkiye ise, bu sürece;

� 1990’l› y›llar›n bafl›nda Devlet Meteoroloji ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nün

(DM‹) baflkanl›¤› ve sekreterli¤ini üstlendi¤i Ulusal ‹klim 

Koordinasyon Çal›flma Grubu’nun oluflturulmas› ve bu Grup 

taraf›ndan “Atmosferin Korunmas› ve ‹klim De¤iflikli¤i” ve “Enerji ve 

Teknoloji” yazanaklar›n›n haz›rlanmas›,

� 1993 y›l›nda etkinliklerini yine DM‹’nin sorumlulu¤unda yürüten Ulusal

‹klim Program›’n›n oluflturulmas›,

� 1998 y›l›nda Çevre Bakanl›¤› taraf›ndan National Report on Climate

Change belgesinin yay›mlanmas›,

� 2000 y›l›nda DPT’nin Sekizince Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› haz›rl›k 

çal›flmalar› s›ras›nda ‹klim De¤iflikli¤i Özel ‹htisas Komisyonu 

Raporu’nun haz›rlanmas›, 

� Ocak 2001’de de ‹klim De¤iflikli¤i Koordinasyon Kurulu’nun (‹DKK)

oluflturulmas› 

vb etkinliklerle devlet düzeyinde kat›lm›flt›r. Ancak, süreç, 24 May›s 2004 ta-

rihinde BM-‹DÇS’nin benimsenmesiyle birlikte hem h›zlanm›fl hem de yeni

boyutlar kazanm›flt›r. Sözgelimi; 

� Birleflmifl Milletler Johannesburg Dünya Sürdürülebilir Kalk›nma Doruk
toplant›s›na yönelik ulusal haz›rl›klar kapsam›nda, çal›flmalar›n› 
Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf›’n›n sorumlulu¤unda yürüten ‹klim 
De¤iflikli¤i Çal›flma Grubu’nun oluflturulmas› ve haz›rlanan Türkiye
Sürdürülebilir Kalk›nma Ulusal Raporu kapsam›nda “‹klim 
De¤iflikli¤i” bölümüne de yer verilmesi,
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� fiubat 2004’de ‹klim De¤iflikli¤i Koordinasyon Kurulu’nun üye 

bileflimi ve ifllevleri yeniden düzenlenmesi,

� Aral›k 2005-May›s 2006 döneminde, ‹ngiltere Çevre G›da ve K›rsal 

‹fller Bakanl›¤› (DEFRA) ile Avrupa Çevre Fonu taraf›ndan 

desteklenen ‹klim De¤iflikli¤i Alan›nda Hükümet ve Sivil toplum 

Kurulufllar›n›n Kapasitesinin Gelifltirilmesi Projesi’nin (‹KL‹M-

KAPGEP) gerçeklefltirilmesi,

� 2006-2008 döneminde gerçeklefltirilmek üzere AB Çevre Komisyonu 

LIFE-Üçüncü Ülkeler Program› ile ‹talyan Çevre Fonu  taraf›ndan 

desteklenen Türkiye’de ‹klim De¤iflikli¤i Politikalar›n›n Tan›t›lmas›

Projesi’nin (T‹DEP) yaflama geçirilmesi,

� Türkiye ‹klim De¤iflikli¤i Birinci Ulusal Bildirim Haz›rlama 

Projesi’nin (‹DBUB) 2007 y›l› bafl›nda sonuçland›r›lmas›,

� Küresel Is›nman›n Etkileri ve Su Kaynaklar›n›n Sürdürülebilir 

Yönetimi Konusunda Meclis Araflt›rma Komisyonu’nun 

çal›flmalar›na Aral›k 2007’te bafllamas›,

� Mart 2007’de gerçeklefltirilen 15. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 

Toplant›s›nda “Küresel ›s›nma, iklim de¤iflikli¤i, al›nacak tedbirler ve 

uyum için gerekli bilimsel ve teknolojik araflt›rma programlar›n›n 

sorumlu kurulufllar olan Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Tar›m ve Köyiflleri

Bakanl›¤›, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanarak

bir sonraki BTYK toplant›s›na sunulmas›” karar›n›n al›nmas›, 

� ‹DBUB’nin Birleflmifl Milletler’e sunulmas›n›n ard›ndan T.C. Çevre ve 

Orman Bakanl›¤› ve TÜS‹AD ortakl›¤›nda Birleflmifl Milletler Kalk›nma

Program› ‹klim De¤iflikli¤i Eylem Plan› (‹DEP) haz›rl›klar›na 

bafllanmas›

bu süreçte gerçeklefltirilen etkinliklerin bafll›calar›d›r. Öte yandan, 2006 ve

2007 y›llar›nda yaflanan “kurakl›k” say›labilecek iklim koflullar›n›n da,

konunun popülerleflmesine yol açt›¤›; bu süreçte üniversiteler ve çeflitli

demokratik kitle örgütleri taraf›ndan çok say›da etkinli¤in gerçeklefltirildi¤i de

söylenebilir*. 
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‹klim de¤iflikli¤i sorunu Türkiye’deki AR-GE evreninin neresinde, 
ne denli ve nas›l var?

Bafll›calar› yukar›da sergilenen geliflmeler, iklim de¤iflikli¤inin, çeflitli boyut-

lar›yla Türkiye’deki AR-GE evreninin de gündemine tafl›nmas›na yol

açm›flt›r: Etkinliklerini ‹DKK’n›n eflgümünde yürüten çal›flma gruplar›nda,

kamu araflt›rma kurulufllar› ile üniversitelerde, TÜB‹TAK’ta ve kimi

demokratik kitle örgütlerinde iklim de¤ifliklikleri ile ilgili çok say›da araflt›rma

projesi yürütülmektedir. Ancak, “‹klim de¤iflikli¤i sorunu Türkiye’deki AR-GE

evreninin neresinde, ne denli ve nas›l var?” sorusunun gerekti¤ince

yan›tlanabilmesi için söz konusu etkinliklerin üçü üzerinde a¤›rl›kla durul-

mas› gerekmektedir.

1) ‹klim De¤iflikli¤i Koordinasyon Kurulu:

Bilindi¤i gibi, ‹DKK, “‹klim de¤iflikli¤inin zararl› etkilerinin önlenmesi için

gerekli tedbirlerin al›nmas›, yap›lacak çal›flmalar›n daha verimli olabilmesi,

kamu ve özel sektör kurum ve kurulufllar› aras›nda koordinasyon ve görev

da¤›l›m›n sa¤lanmas› ve bu konuda ülkemizin flartlar›n›n dikkate al›narak

uygun iç ve d›fl politikalar›n belirlenmesi...” amac›yla ilk olarak 22 Ocak 2001

tarih ve 2001/2 say›l› Baflbakanl›k genelgesiyle oluflturulmufltur. Ancak,

Kurulun yap›s› ve ifllevleri, daha önce de de¤inildi¤i gibi, Baflbakanl›¤›n 18

fiubat 2004 tarih ve 2004/13 say›l› genelgesiyle yeniden düzenlenmifltir.

Çal›flmalar›n› Çevre ve Orman Bakan›’n›n baflkanl›¤›nda yürütmesi

öngörülen ‹DKK toplant›lar›na ilgili yedi bakanl›k ve DPT müsteflarlar› ile

TOBB Baflkan› kat›labilmektedir. Y›lda en az bir kez toplanmas› öngörülen

‹DKK yap›s›nda, “çal›flmalar›n bütünlük içinde gerçeklefltirilmesi ve

eflgüdümün sa¤lanmas›” amac›yla; • Sera Gazlar› Envanteri, • ‹klim

De¤iflikli¤i Etkilerinin Araflt›r›lmas›, • Sanayi, Konut, At›k Yönetimi ve Hizmet

Sektörlerinde Sera Gaz› Azalt›m›, • Enerji Sektöründe Sera Gaz› Azalt›m›, • 

* Dünya Bankas› destekleriyle, sözgelimi; Nisan 2000’de “Enerji ve Çevre 
Konular› ve Seçenekler” bafll›kl› yazanak yay›mlanm›fl, Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanl›¤›’nda “Enerji ve Çevre Projesi” yürütülmüfl, 2002 y›l›nda özel sektörün 
yürütece¤i projelere finansman deste¤i sa¤lamak üzere “Yenilenebilir Enerji 
Projesi”nin bafllat›lm›fl,  Ulusal Çevre ve Kalk›nma Program›’n›n çal›flmalar› 
kapsam›nda 1-3 Eylül 2004 tarihlerinde Ankara ‹klim De¤iflikli¤i Konferans› 

düzenlenmifltir.
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Ulafl›m Sektöründe Sera Gaz› Azalt›m›, • Arazi kullan›m›, Arazi kullan›m
De¤iflikli¤i, • Politika ve Strateji Gelifltirme, • E¤itim ve Kamuoyunu
Bilinçlendirme alt çal›flma gruplar› oluflturulmufltur. 

Görüldü¤ü gibi ‹DKK alt çal›flma gruplar›n›n a¤›rl›kla “sera gaz› envanteri” ile
“sera gaz› sal›m›n›n azalt›lmas›” alanlar›nda etkinlikte bulunmas›
öngörülmüfltür. “‹klim De¤iflikli¤i Etkilerinin Araflt›r›lmas› Alt Grubu”nun
görevleri ise;

� ‹klim de¤iflikli¤inin ülkemiz üzerindeki etkilerinin detayl›, küresel 
etkilerinin ise genel olarak belirlenmesi; 

� Meteorolojik ve atmosferik gözlemler (s›cakl›k, nem, ya¤›fl vs.) 

� Deniz gözlemleri (deniz yüzey s›cakl›¤›, seviyesi, s›cakl›k ve tuzluluk 
profilleri..) 

� Çevresel risklerin gerekli modeller kullan›larak tahmin edilmesi, 

� K›y› alanlar›ndaki muhtemel arazi kayb›n›n belirlenmesi, 

� Su kaynaklar› üzerindeki etkilerinin belirlenmesi (debi, su seviyesi vs.) 

� Tar›m üzerine etkilerinin belirlenmesi 

� Çölleflme üzerine etkilerinin belirlenmesi 

� ‹nsan sa¤l›¤› üzerine etkilerinin belirlenmesi 

� Ekosistem üzerine etkilerinin belirlenmesi 

olarak belirlenmifltir. Görüldü¤ü gibi;‹ ön çal›flma grubunda a¤›rl›kl› etkinlik
alan› AR-GE’dir. Ekim 2004’te kamuoyuna aç›klanan ilk yazana¤›ndan da
anlafl›labilece¤i gibi bu Çal›flma Grubu da a¤›rl›kla, Türkiye’deki iklim
koflullar› (s›cakl›k, ya¤›fl) ile deniz seviyesinde, vejetasyon ve biyokütlede,
akarsu havzalar›ndaki y›ll›k ak›mlarda, hasat edilebilecek tar›msal ürünlerin
niceli¤inde gündeme gelebilecek de¤iflmeler üzerinde yo¤unlaflm›flt›r.
Yazana¤›n “Türkiye’nin ‹klim De¤iflikli¤ine Duyarl›l›¤›” bafll›¤› alt›nda iklimbi-
limci Say›n Murat TÜRKEfi’in daha önce çeflitli düzlemlerde öne sürdü¤ü
ülke geneline iliflkin ilkesel saptama ve önerilerine yer verilmesiyle yetinil-
mifltir (ANON‹M, 2004). Öte yandan, yazana¤›n “Sistematik Gözlem ve
Araflt›rma” bafll›kl› ikinci bölümünde, a¤›rl›kla çeflitli kurum ve kurulufllarda
yap›lan konu ile ilgili araflt›rma ve gözlem çal›flmalar› tan›t›lm›flt›r. Çal›flma
Grubunun bu yaklafl›m›, yazana¤›n güncellefltirilmesi s›ras›nda da
sürdürülmüfl; Nisan 2006’da “Duyarl›l›k De¤erlendirmesi ‹klim
De¤iflikli¤inin Etkileri ve Uyum Önlemleri” ad›yla kamuoyuna aç›klanan
yazanakta da büyük ölçüde ayn› saptama ve önermelere yer verilmifltir. Her
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iki belgede de, “Türkiye’de araflt›rma ve sistematik gözlem konular›nda
bafll›ca sorun, insan gücü, bilinç düzeyi ve mali kaynak yetersizli¤idir” sap-
tamas› yap›ld›ktan sonra yer verilen “Türkiye’nin iklim de¤iflikli¤i bilimi kap-
sam›nda en fazla gereksini duydu¤u ve eksik oldu¤u araflt›rma alanlar›” ile
ilgili saptamalar yukar›da öne sürülen tezleri kan›tlay›c› içeriktedir.
Yazanakta bu alanlar; “iklim de¤iflikli¤inin etkileri ve etki de¤erlendirmeleri”,
“iklim modelleri ve öngörüleri” ile “iklim de¤iflikli¤inin etkilerini, iklim
de¤iflikli¤ine uyumu ve karfl› stratejileri içeren sosyoekonomik analizler”
olarak belirlenmifltir.

‹DKK’nun yönetiminde gerçeklefltirilen çal›flmalardan görece olarak en
önemlisi Türkiye ‹klim De¤iflikli¤i Birinci Ulusal Bildirimi’dir.

2) Türkiye ‹klim De¤iflikli¤i Birinci Ulusal Bildirimi:

Bilindi¤i gibi ‹DBUB; BM‹DÇS’nin bir gere¤i olarak Çevre ve Orman
Bakanl›¤›’n›n eflgüdümünde ve Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›’n›n
(UNDP) yürütücülü¤ünde, Birleflmifl Milletler Küresel Çevre Fonu’nun (GEF)
Ulusal Bildirim Destek Program›’ndan sa¤lanan destekle “kat›lmal›” bir
yaklafl›mla yürütülmüfl; Mart 2007’de de sonuçland›r›larak kamuoyuna
aç›klanm›fl ve Birleflmifl Milletler’e sunulmufl bir belgedir. 

Büyük ölçüde çeflitli kaynaklardan derlenen, haz›rl›k sürecinde gerçekleflti-
rilen çeflitli çal›fltaylarda öne sürülen ve ‹DKK Çal›flma gruplar› taraf›ndan
üretilen veri, bilgi, görüfl ve önerilerin BM’nin eflörnek yaz›m düzeni içinde bir
araya getirilmesiyle haz›rlanan ‹DBUB’de “Araflt›rma” bafll›¤› alt›nda;

“Türkiye’de iklim de¤iflikli¤i üzerine araflt›rmalar 1990’l› y›llar›n 
ortalar›nda bafllam›flt›r. Bu faaliyetler genellikle iklim sistemi ve süreci,
iklim etkileri ve k›smen etki araflt›rmalar› üzerine odaklanm›flt›r. fiu an
itibariyle Türkiye’de iklim de¤iflikli¤inin etkileri ve sosyo-ekonomik 
analiz alan›ndaki çal›flmalar s›n›rl› say›dad›r. Araflt›rmalar›n di¤er 
önemli bir aya¤›n› da Türkiye’de henüz çal›flma yap›lmam›fl olan 
mevcut ve adaptasyon ve etki azaltma yöntem ve teknolojileri 
oluflturmaktad›r.”

saptamas›na yer verilmifltir. Ne var ki, ‹DBUB’de, bu saptamada sözü edilen
yetersizliklerin neler oldu¤u, nas›l giderilebilece¤ine, nedenlerinin neler
oldu¤una ve nas›l giderilebilece¤ine yönelik herhangi bir aç›klama geti-
rilmemekte; bildirinin “Girifl” bafll›¤› alt›nda öne sürülen gereklerin yerine
getirilmesine yönelik herhangi de¤erlendirme yap›lmamaktad›r. Bu da,
gerçekte, flafl›r›lacak bir durum de¤ildir. Çünkü, dönemin Çevre ve Orman
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Bakan› imzas›yla sunulan “Önsöz” bafll›¤› alt›nda da belirtildi¤i gibi, ‹DBUB;

“...Türkiye’deki sera gazlar›n›n 1990-2004 dönemine ait envanterini 
haz›rlamay›, sera gaz› emisyonlar›ndaki art›fl› hafifletmek için al›nacak
tedbirleri analiz etmek ve iklim de¤iflikli¤inin Türkiye’de yarataca¤› 
olas› etkileri de¤erlendirerek uygulanacak tedbirleri ortaya koymay›, 
enerji politikas› alternatiflerinin iklim de¤iflikli¤i üzerinde yarataca¤› 
maliyet ve faydalar› de¤erlendirmeyi, sahip olunan bilimsel ve teknik 
potansiyel ile kurumsal altyap›y› gelifltirmek ve sürekli bilgi ak›fl› 
sa¤layabilmek için Türkiye’de bir bilgi ve veri a¤› oluflturma 
kapasitesini gelifltirmeyi amaçlamaktad›r.” (ANON‹M, 2007).

Ayr›ca, ‹DBUB haz›rl›k sürecinde üretilen “Türkiye’nin ‹klim De¤iflikli¤i Birinci
Ulusal Bildirimi’nin Haz›rlanmas› ‹çin GEF Projesinin Somut Ç›kt›lar›” kap-
sam›nda da söz konusu yoksunluklar›n giderilmesine yönelik bir ç›kar›ma
yer verilmemifl; daha çok sera gaz› sal›mlar›n›n azalt›lmas› baflta olmak
üzere çeflitli konularda “senaryolar›n” haz›rlanmas› ve “modellemelerin”
yap›lmas› gere¤i üzerinde durulmufltur.

3) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2005/5 Say›l› “Ulusal Kamu
Araflt›rmalar› Program›” ve 2007/101 say›l› “Küresel Is›nma, ‹klim
De¤iflikli¤i, Al›nacak Tedbirler ve Adaptasyon (Uyum) Alan›nda 
Çal›flma Yapmak” Kararlar›:

Bilindi¤i gibi, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), “Türk bilim
politikas›n›n  yürütülmesi, uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalar›n›n
tespitinde hükümete yard›mc› olunmas›, hedeflerin saptanmas›, plan ve
programlar›n haz›rlanmas›, kamu kurulufllar›n›n görevlendirilmesi, özel kuru-
lufllarla iflbirli¤inin sa¤lanmas›, gerekli yasa ve mevzuat›n haz›rlanmas›,
araflt›r›c› insan gücünün yetifltirilmesinin sa¤lanmas›, araflt›rma merkez-
lerinin kurulmas› için tedbirler al›nmas›, araflt›rma alanlar›n›n tespit edilmesi
ve koordinasyonun sa¤lanmas›” amac›yla 1983 y›l›nda oluflturulmufl bir
kuruldur. BTYK; 

� 2005 y›l›nda gerçeklefltirilen 11. toplant›s›nda ilgili kamu kurulufllar› 
taraf›ndan “Ulusal Kamu Araflt›rma Programlar› Haz›rl›k Çal›flmalar›” 
yapmas› (2005/5), 

� 2007 y›l›nda gerçeklefltirilen 15. toplant›s›nda da “Küresel Is›nma ‹klim
De¤iflikli¤i, Al›nacak Tedbirler ve Adaptasyon (Uyum) Alan›nda 
Çal›flma Yapmak” (2007/101) 

kararlar›n› alm›flt›r. 
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(a) Ulusal Kamu Araflt›rma Program›:

Mart 2007’ye de¤in 15 sektörde haz›rlanan “ulusal kamu araflt›rma program-
lar›” aras›nda;

� “Türkiye Ulusal Enerji ve Tabii Kaynaklar Araflt›rma Program›”, 

� “Türkiye Kamu Tar›m Araflt›rma Program›” ve 

� “Türkiye Kamu Çevre ve Orman Araflt›rma Program›” 

kapsam›nda iklim de¤ifliklikleri ile ilgili araflt›rma projelerine de yer verilmesi
gereken programlar bulunmaktad›r (TÜB‹TAK, 2007). Ne var ki, bu gere¤in
s›n›rl› düzeyde de olsa yerine getirilmesine katk›da bulunabilecek “Araflt›rma
Alan›”, “Araflt›rma Alt Alan›” ve “Proje Konular›na” yaln›zca, “Türkiye Kamu
Çevre ve Ormanc›l›k Araflt›rma Program›”nda yer verilmifltir:

(i) “I-Hava Kalitesi” bafll›kl› araflt›rma alan›n›n 

• “1.4. Hava Kirlili¤inin Etkileri” bafll›kl› araflt›rma alt alan› 
kapsam›nda; 

� “‹klim De¤iflikli¤ini Yaratan Sera Gazlar›n›n Kaynak ve 
Yutaklar›n›n Belirlenmesi, Envanterlerinin Ç›kar›lmas›, 
Azalt›lmas› ‹çin Gerekli Önlemlerin Al›nmas›”, 

(ii) “IV- ‹klim, Ekosistem ve Do¤a Koruma” bafll›kl› araflt›rma alan›n›n

• “4.1. Arazi Kullan›m›” bafll›kl› alt araflt›rma alan› kapsam›nda;

� “Arazi Kullan›m De¤iflikli¤inin ‹klim Üzerine Etkileri”

� “Sera Etkisinin Azalt›lmas› C4 Bitkilerinin (Tatl› sorgun, 
fil çimi vs) Yetifltirilece¤i Uygun Alanlar›n belirlenmesi” ile

• “4.4. ‹klim De¤iflikli¤i” bafll›kl› alt araflt›rma alan› kapsam›nda da 

� “‹klim De¤iflikli¤i ve Süreçlerin ‹zlenmesi” ile 

� “‹klim De¤iflikli¤inin Etkileri” 

bafll›kl› proje konular›na yer verilmifltir (ANON‹M, 2006). Son projenin
“tan›m›” yap›l›rken, önce “‹klim de¤iflikli¤inin insan sa¤l›¤›, çevre ve sosyal
ve ekonomik yaflama etkileri bulunmaktad›r.” bilgisi verilmekte, ard›ndan da
“Seçilme Gerekçesi” kapsam›nda flu aç›klama yap›lmaktad›r: 

“‹klim de¤iflikli¤inin izlenmesi, bulundu¤umuz Akdeniz kufla¤›nda 
oldukça önemlidir. Çünkü, ortaya konulmakta olan senaryolar›n bir 
ço¤unda muhtemelen iklim de¤iflikli¤inin en çok etkili olaca¤› iklim 
co¤rafyas› içerisinde ülkemiz de yer almaktad›r. ‹çinde bulundu¤umuz
iklim kufla¤› içerisinde gelecek iklimimizin nas›l olaca¤›n› senaryolar 
eflli¤inde çal›flmak ve gerekli önlemleri almak, tar›m, orman, bu ve 
hemen her sektörde planlamalar›m›z› gözden geçirmek zorunday›z.”
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Görüldü¤ü gibi, konu, TÜB‹TAK ve ilgili kamu kurulufllar›n›n AR-GE etkinlik-

leri düzleminde de gerekti¤ince ele al›nmamaktad›r.

(b) Küresel Is›nma ‹klim De¤iflikli¤i, Al›nacak Tedbirler ve Adaptasyon

(Uyum) Alan›nda Çal›flma Yapmak:

BTYK’n›n 15. toplant›s›nda al›nan 2007/101 say›l› karar› uyar›nca;

� Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n “Küresel Is›nma, ‹klim De¤iflikli¤i ve 

Senaryolar”

� Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n “‹klim De¤iflikli¤inin Etkileri” ve

� Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanl›¤›’n›n da “Al›nacak Tedbirler ve Uyum

Çal›flmalar›”

alanlar›nda “araflt›rma programlar›” haz›rlayarak bir sonraki toplant›da sun-

malar› karar› al›nm›flt›r. Kararda, ayr›ca, gereksinme duyulan ve tümü ekolo-

jik içerikte olan yedi çal›flma konusuna da aç›kl›k getirilmifltir*. 

BTYK’n›n Kas›m 2007’de gerçeklefltirilen 16. toplant›s›nda ise;

� “Türkiye ‹çin ‹klim De¤iflikli¤i Senaryolar›”,

� “Tar›msal alandaki Düzenlemeler ve Teknik Önlemler”,

� “Tar›msal Kurakl›k Alan›nda Yap›lan E¤itim ve Yay›n Çal›flmalar›” ve

� “Arazi Kullan›m› ve Ormanc›l›k”

* Bu yedi konu flunlard›r: 1) Ülkemizin ikliminde gözlenen de¤ifliklikler ile gelecekte 
ülkemiz ikliminin nas›l olaca¤›na iliflkin tahminler, 2) ...sulanan alanlarda iklim 
de¤iflikli¤i sebebiyle sulama suyuna duyulan ihtiyac›n takibi, mevcut sulama 
sistemlerinin performans›n›n da ortaya ç›kar›lmas› ve yeni kurulacak sulama 
sistemleri için de planlama kriterlerinin belirlenmesi, 3) Sulak alan yönetim 
planlar›n›n etkin uygulanmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› için sürdürülebilir su kullan›m›n 
sa¤lanmas›, 4)...tar›m kurakl›¤›n›n di¤er kurakl›ktan ayr› de¤erlendirilmesi, buna 
iliflkin verilerin izlenmesi, risk de¤erlendirmesinin yap›lmas› ve bu çerçevede 
tedbirlerin al›nmas›n›n sa¤lanmas›, 5) Su ve toprak kaynaklar›n›n kullan›m›nda 
oluflacak de¤ifliklikler, toprak erozyonu ve vejetasyon formasyonlar›ndaki ve/veya 
örtülerindeki de¤ifliklikler gibi çölleflme süreçlerinin izlenmesi ve kurakl›k tahmin ve
tedbir sistemlerinin kurulmas›, 6) Ülkemizin iklim de¤iflikli¤i, kurakl›k ve çölleflmeye
duyarl›l›¤›, bunlardan etkilenme e¤ilimi ve konuyla ilgili öngörüler dikkate al›narak 
iklim de¤iflikli¤ine karfl› tedbirlerin al›nmas› ve adaptasyon (uyum) çal›flmalar›n›n 
yap›lmas›, 7) Bitkisel ekosistemlerde (tar›m, mera, orman) karbon depolama 

de¤ifliminin izlenmesi için mekanizma kurulmas›.
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alanlar›nda ilgili kurulufllar taraf›ndan yürütülen çeflitli projelerle ilgili aç›kla-
malar yap›lm›flt›r.

BTYK’n›n “Sekreterya” hizmetlerini yürüten TÜB‹TAK taraf›ndan yap›lan bu
aç›klamalardan da anlafl›labildi¤i kadar›yla, yürütülen projelerin tümü de
iklim de¤ifliklikleri ile ilgili oluflumlar›n ölçülmesi ve izlenmesine, olas› ekolo-
jik etkilerinin öngörülebilmesine ve en aza indirilmesi için gerekli bilgilerin
üretilmesine, teknik ve teknolojilerin gelifltirilmesine yöneliktir. Sözgelimi,
“Türkiye ‹çin ‹klim De¤iflikli¤i Senaryolar›” alan› için yap›lan aç›klamaya
göre, “Projede atmosfer-okyanus genel dolafl›m modellerin ç›kt›lar›ndan
istatistik ve dinamik ölçek küçültme yöntemleri kullan›larak Türkiye ve
Bölgesi için iklimde gelecekte beklenecek de¤iflikliklere yönelik öngörüler
elde edilecek ve bu öngörü sonuçlar› ‘uzman görüflleri’ ile birlefltirilerek
çeflitli zaman ufuklar› ve iklim parametreleri için ülke geneline ve/veya sos-
yoekonomik önemi olan baz› özel alanlara yönelik iklim de¤iflikli¤i senar-
yolar› üretilecektir.” (TÜB‹TAK, 2007). 

Öte yandan “Tar›msal Alandaki Düzenlemeler ve Teknik Önlemler” alan›
için yap›lan aç›klamada, a¤›rl›kla, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’nda
kurakl›kla iliflkili yap›lagelen;

� “Türkiye Tar›msal Kurakl›k Eylem Plan›”, 

� “Çevresel Amaçl› Tar›m arazilerinin Kullan›lmas› Projesi (ÇATAK)”, 

� “Anadolu Su Havzalar› Rehabilitasyon Projesi (ASHRP)”, 

� “Karadeniz’de Tar›msal Kirlili¤in Önlenmesi Projesi”, 

� “‹yi Tar›m uygulamalar› ve Organik tar›m›n Yayg›nlaflt›r›lmas›”, 

� “Ulusal mera Kullan›m ve Yönetim projesi” vb. 

projeler tan›t›lm›flt›r.

“Arazi Kullan›m› ve Ormanc›l›k” alan› için ise yine yürütülegelen; 

� “2005 Y›l› Sera Gaz› Envanter Raporu’nda Yer Almak Üzere Sera 
Gaz› Emisyonlar›n›n Yutak Alan Envanteri”, 

� “Türkiye’de Sürdürülebilir Orman Yönetiminde Ormanc›l›k Bilgi 
Sisteminin Gelifltirilmesi”,

� “Devlet Su ‹flleri Veri Taban› Yaz›l›m›”, 

� “Kentler ve ‹klim De¤iflikli¤i/‹liflkisi”, 

� “Binek araçlar›n C02 Emisyonunu Azaltmak ve Sektörün 
Yükümlülükleri” 

vb çal›flmalardan söz edilmektedir.
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Oysa bilindi¤i gibi, TÜB‹TAK’ta 2002 y›l›ndan bu yana “Sosyal ve Befleri
Bilimler Alan›ndaki...” araflt›rmalar›n desteklenmesine yönelik çal›flmalar da
yap›lmaktad›r ve 2002-2007 döneminde bu içerikte 500 dolay›nda araflt›rma
projesine, 2005 y›l› fiyatlar›yla, toplam 37,6 milyon YTL destek sa¤lanm›flt›r.
Öyle ki, TÜB‹TAK Sosyal ve Befleri Bilimler Araflt›rma Grubu (SOBAG)
taraf›ndan yönlendirilen bu süreçte, projelerin % 92’si ve sa¤lanan parasal
deste¤in de % 98’i 2005-2007 döneminde; daha aç›k bir söyleyiflle,
BTYK’n›n 2007/101 say›l› karar›n›n al›nmas›ndan bu yana
gerçeklefltirilmifltir (TÜB‹TAK, 2007). Ancak, desteklenen projeler aras›nda,
BTYK’n›n söz konusu karar› do¤rultusunda oldu¤u öne sürülebilecek bir tek
araflt›rma projesi yoktur. Ek olarak, 16. BTYK toplant›s›nda yap›lan söz
konusu aç›klama kapsam›nda “TÜB‹TAK Taraf›ndan Desteklenen ve
Projeler ‹le TÜB‹TAK Enstitüleri Taraf›ndan Gerçeklefltirilen Projelere Örnek-
ler” bafll›¤› alt›nda tan›t›lan projeler aras›nda iklim de¤ifliklikleri ile ilgili bir tek
proje bile say›lmam›flt›r. 

SONUÇ ve ÖNER‹LER

2006 ve özellikle de 2007 y›l›nda yaflanan kurakl›kla birlikte daha da öne
ç›kan iklim de¤iflikliklerinin hem nedenleri hem de yol açt›¤› ve açabilece¤i
etkiler ülkesel, sektörel ve s›n›fsal olarak ayn› nitelik ve yo¤unlukta de¤ildir.
Bu nedenle, iklim de¤iflikliklerinin;

� hem nedenlerinin hem de olas› etkilerinin toplumsal boyutlar›n›n göz 
önünde gerekti¤ince bulundurulmamas›, genel ve 
“toptanc›/ortalamac›” söylemlerle aç›klanmas›,

� nedenlerinin belirlenmesine ve ortadan kald›r›lmas›na yönelik politika
ve eylemlerin, bu kapsamda da AR-GE etkinliklerinin yaln›zca teknik 
ve teknolojik ifl, ifllem ve süreçlere indirgenmesi, 

� önlenmesine yönelik politika ve eylem önerilerinin üretim ve tüketim 
biçimleri ve politikalar› ile gerekti¤ince iliflkilendirilmemesi, 

� kamuoyuna önemsetilmesine yönelik yay›m etkinliklerinin s›ras›nda 
yaln›zca “korkutma” içerikli söylemlerin ye¤lenmesi,

yaflamsal önemde yan›lsamalard›r. Türkiye’de, neredeyse tüm düzlemlerde
yaflanan bu yan›lsama, iklim de¤iflikliklerinin olas› etkilerinin gerekti¤ince
de¤erlendirilebilmesini, bu kapsamda da olas› olumsuz etkilerinin en aza
indirilmesine yönelik önlemlerin toplumsallaflmas›n›, giderek de
siyasallaflmas›n› engellemekte, en az›ndan güçlefltirmektedir. Bu ba¤lamda;
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sürdürülegelen çal›flmalar›n ve bu kapsamda da örneklenen AR-GE etkinlik-
lerinin, önerilen içerikte AR-GE etkinliklerinin gerekti¤ince yap›labilmesinin
öncelikli koflulu oldu¤u öne sürülebilecektir. Bu do¤ru, ancak, eksik bir öner-
medir; çünkü, sürdürülen AR-GE etkinliklerinin planlanmas› aflamas›nda
önerilen içerikte AR-GE etkinliklerinin ç›kt›lar›n›n da göz önünden bulun-
durulmas› yöntemsel bir zorunluluktur. ‹klim de¤ifliklikleri ile ilgili her türlü
çal›flman›n, bu kapsamda da AR-GE etkinliklerinin, Türkiye’de de hemen
hemen yaln›zca kamu kurum ve kurulufllar› taraf›ndan ve kamu kaynaklar›
kullan›larak gerçeklefltirildi¤i göz önünde bulunduruldu¤unda bu
zorunlulu¤un önemi ve nesnel temelleri daha kolay kavranabilecektir.

Öte yandan, bilindi¤i gibi iklim de¤iflikli¤i olgusunun üç boyutlu bir yaklafl›mla
ele al›nmas› gerekmektedir: i) ‹klim de¤ifliklikleri üzerinde etkili olan
sal›mlar›n en aza indirilmesi; ii) iklim de¤iflikliklerinin olas› olumsuz etki-
lerinden korunma ve iii) iklim de¤iflikliklerinin olas› sonuçlar›ndan
yararlan›lmas›. Ancak, Türkiye’de iklim de¤ifliklikleri ile ilgili stratejik yöne-
limde sal›mlar›n azalt›lmas› ile yutak kapasitesinin art›r›lmas› boyutlar› öne
ç›kar›lmakta; bu do¤rultudaki çal›flmalara öncelik ve a¤›rl›k verilmektedir. Ne
var ki, bu yaklafl›mda söz konusu sal›mlar›n azalt›lmas›na yönelik önlemlerin
belirlenmesi s›ras›nda bu önlemlerin gerekti¤i gibi yaflama geçirilmesi duru-
munda yol açabilece¤i ekonomik toplumsal de¤iflme ve geliflmeler
gerekti¤ince sorgulanmamaktad›r. Ek olarak,  yutak kapasitesinin “yeter-
ince” art›r›labilmesi için gerekli kaynaklar›n nas›l ve hangi maliyetlerle
sa¤lanabilece¤i tart›flma konusu yap›lmamaktad›r. Bu yönelim, iklim
de¤iflikliklerinin olumsuz ekonomik ve toplumsal etkilerinin azalt›lmas›na
ve/veya önlenmesine yönelik çal›flmalar›n, en az›ndan gecikmesine, bu
amaçla kullan›labilecek parasal kaynak, iflgücü ve kurumsal olanaklar›n
daha da k›s›tlanmas›na yol açmaktad›r.

TÜB‹TAK’›n çal›flma stratejisi, kifli, kurum ve kurulufllar›n genel olarak belir-
lendi¤i “araflt›rma alanlar›”, “araflt›rma konular›” ve “öncelikleri” kapsam›nda
oldu¤unu saptanan tekil proje önerilerine çeflitli düzeyde parasal destek
sa¤lama do¤rultusundad›r.  Özellikle iklim de¤ifliklikleri ile ilgi AR-GE etkin-
likleri söz konusu oldu¤unda bu parçac› yaklafl›m, rastlant›sal geliflmelere,
gecikmelere ve kaynak savurganl›¤›na yol açabilecektir. Ayr›ca, TUB‹TAK
taraf›ndan desteklenen AR-GE etkinlikleriyle üretilen ç›kt›lar›n uygulamaya
aktar›lmas› yönünden herhangi bir yapt›r›m yoktur. 

Türkiye’de ‹klim de¤iflikli¤inin belirleyici bir etmen oldu¤u ve/veya olabilece¤i
alanlarda çok say›da “ulusal plan/program”, “eylem plan›/program›”
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haz›rlanm›flt›r*:  Farkl› zamanlarda, farkl› dönemleri kapsayacak biçimde,
farkl› yöntemlerle ve kapsamlarla haz›rlanan bu belgeler aras›nda hiçbir
ifllevsel iliflki bulunmamaktad›r. Yaflama geçirilmesine yönelik hiçbir hukuk-
sal yapt›r›m›n bulunmad›¤› bu belgelerde, iklim de¤ifliklikleri olgusu, do¤al
olarak, rastlant›sal olarak ele al›nm›flt›r.

Öte yandan, 60. Hükümet Eylem Plan›’nda “Küresel ›s›nmayla ilgili sektörel
alandaki çal›flmalara kararl›l›kla devam edilecektir” biçiminde dillendirilen
eylem ile ilgili aç›klama, bu yönelimin önümüzdeki dönemde de
de¤iflmeyece¤ini ortaya koymaktad›r: Aç›klamaya göre; “Ülkemizde enerji,
kentleflme, ulaflt›rma, ormanc›l›k, sanayi ve tar›m sektörlerinde sera gaz›
emisyonlar›n›n azalt›m›n›n ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri
araflt›r›lacak ve bütüncül bir bak›fl aç›s› ile ülkemizin özel koflullar› da göz
önünde bulundurularak karar destek sistemleri oluflturulacakt›r.” (DPT, 2008).

Aç›kt›r ki, böylesi koflullarda, iklim de¤ifliklikleri olgusu ile ilgili AR-GE etkin-
liklerinin tümleflik bir düzen içinde yürütülebilmesi ve sonuçlar›n›n yaflama
geçirilebilmesi, dolay›s›yla, ifllevsel, baflka bir söyleyiflle yönlendirici ola-
bilmesi tümüyle rastlant›sald›r. Oysa, iklim de¤iflikliklerinin olas› etkileri göz
önünde bulunduruldu¤unda, bu durumun afl›lmas›, kesin bir zorunluluk
olmaktad›r. Türkiye’deki, bu zorunlulu¤un yerine getirilebilmesi için gerekli
bilgi ve deneyim birikimi, AR-GE alt yap›s› ve donan›m›, yeterince vard›r.
Sorun, bu varl›¤›n gerekti¤ince etkili biçimde yönetilmesidir. Bu amaçla;

� iklim de¤ifliklikleri üzerinde etkili olabilen sal›mlar›n azalt›lmas› de¤il 
iklim de¤iflikliklerinin olas› olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine ve 
kimi alanlarda da sonuçlar›ndan yararlan›lmas›na yönelik strateji öne 
ç›kar›lmal›; ülkemizin geliflmifl ülkelerin sal›m azalt›c› teknik ve 
teknolojileri için pazar olmas›n› önleyebilecek düzenekler gelifltirilmeli
ve iflletilmelidir,

� iklim de¤iflikliklerinin nedenlerinin ortadan kald›r›lmas› ve/veya 
etkisinin en aza indirilmesi, olas› etkilerinin önlenmesi ile do¤rudan ve
dolayl› olarak ilgili her alanda, bu kapsamda da AR-GE evreninde

* • Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalar› Strateji Belgesi (2003-2023), • Türkiye 
Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Plan›, • Türkiye Ulusal Ormanc›l›k Program› 
(2004-2023), • Çölleflme ile Mücadele Ulusal Eylem Program›, • Ulusal Biyolojik
Çeflitlilik Stratejisi-Eylem Plan›, • Bitki Gen Kaynaklar›n›n Yerinde Korunmas› 
Ulusal Plan›, • Türkiye Cumhuriyeti AB Çevre Uyum Stratejisi, Ulusal K›rsal 

Kalk›nma Stratejisi vb.
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politika, strateji ve eylemleri temel yaflama etkinliklerine
d›flsallaflt›rabilecek özel plan, program “eylem plan›” vb belgeler 
haz›rlanmamal›; söz konusu politika, strateji ve eylemler temel yaflama
etkinliklerinin bir bilefleni olarak tasarlanmal›, planlanmal› ve 
yürütülmelidir; bu süreçte ekonomik, toplumsal ve kültürel yaflam›n 
düzenlenmesinde;

� Devlet Planlama Teflkilat›, ekonomik ve toplumsal politika
ve stratejilerin gelifltirilmesi ve yaflama geçirilmesinde 
“yönlendirme”, 

� TÜB‹TAK, AR-GE alan›nda  “eflgüdüm”, 

� üniversiteler ile bakanl›klar, yerel yönetimler, meslek 
örgütleri vb kamu kurum ve kurulufllar› da “uygulama”, 
“izleme” ve “de¤erlendirme” 

ifllevlerini üstlenmeli; bu gere¤in yerine getirilmesine yönelik hukuksal
düzenlemeler gerçeklefltirilmeli; 28 fiubat günü kabul edilen 5746 
say›l› Araflt›rma ve Gelifltirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakk›nda Kanun bu do¤rultuda yeniden düzenlenmelidir, 

� her nedense “T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› baflta olmak üzere 10 
kamu kurumu, alan›nda uzman akademisyenler, TÜS‹AD ve ‹ngiltere
Büyükelçili¤i'nden temsilcilerin kat›l›m›yla...” haz›rland›¤› belirtilen 
‹klim De¤iflikli¤i Eylem Plan›’nda (‹DEP) hangi eylemlere yer verildi¤i
henüz kamuoyuna aç›klanmam›flt›r. Ancak, “sorun alan›” odakl› 
böylesi planlardan beklenen yönlendiricili¤in demokratik karar 
süreçleriyle haz›rlanacak orta dönemli ülkesel kalk›nma plan› ve bu 
plan›n gerekleri do¤rultusunda haz›rlanacak k›sa dönemli sektörel 
programlarla gerçeklefltirilmesi hedeflenmelidir,

� ‹klim De¤iflikli¤i Koordinasyon Kurulu’nun yönetsel yap›s› ve ifllevleri, 
yukar›da tart›flmaya aç›lan gereklerin yerine getirilmesini sa¤layacak 
do¤rultuda yeniden düzenlenmelidir. 

* * *
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YILLI⁄I’n›n gönderilmesini istemedi¤inizi de bildirebilirsiniz

Ad›n›z-Soyad›n›z :

Mesle¤iniz :
Kurumunuz/Kuruluflunuz :
‹letiflim Bilgileriniz :
Telefon:…………………………   e-posta :………………………………….
Yaz›flma/Gönderme Adresi: …………….……………………………………
……………………………………………………………………………………..

GÖRÜfi ve ÖNER‹LER‹N‹Z 
(Lütfen, afla¤›da belirtilen bafll›klar alt›nda aç›klay›n›z.)

A)   ‹ÇER‹K
1) Konular
2) Yaz› katk›s› istenebilecek kifliler ve kurulufllar
3) Dil, Söylem 
4) Görsellik (Foto¤raf, Harita, Çizim vb)

B)   B‹Ç‹M
1) Sayfalar›n Düzeni (Yaz› karakteri ve büyüklü¤ü, sat›r aral›¤› vb)
2) Sayfa Say›s›
3) Boyutlar›
4) Kapak
5) Yaz›lar›n Uzunlu¤u

C)   DA⁄ITIM (Lütfen K›rsal Çevre Y›ll›¤›’n›n gönderilmesini yararl› 
gördü¤ünüz kiflilerin adlar›n› ve gönderme adreslerini belirtiniz)

Kifliler Kurum ve Kurulufllar
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