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PROJENİN KAPSAMI 
 

Dernek Amaçlarının ve Başlıca Çalışmalarının Tanıtımı

Ek 1’de verilmiştir 

Projenin Hedefi  

Türkiye’de çeşitli koruma statüleri bulunmaktadır.  2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. 
Maddesinde “bilim ve fen bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya 
yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva 
eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere 
ayrılmış tabiat parçaları”olarak tanımlanan tabiatı koruma alanlarıdır. Orman 
Bakanlığı’nın Milli Parklar, Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
çalışmalar sonunda 1997 sonuna değin 32 tabiatı koruma alanı ayrılmıştır. Çeşitli özeliklere 
sahip olan bu alanların sahip olduğu biyolojik çeşitlilik düzeyine ilişkin genel gözlemler 
düzeyindedir. Daha da önemlisi; bu alanların varlığı ve özelikleri, ilgili kuruluşun dışında, ne 
yöre halkı, ne de ülke ne de dünya tarafından bilmemektedir. Projeyle; 
 

• 32 tabiatı koruma alanın biyolojik özeliklerinin (bitki ve yabanıl hayvan varlığı ile 
yeryüzü biçimi; halkla ilişkileri vb) var olanlardan daha ayrıntılı biçimde belirlenmesi; 
görüntülenmesi (slay, video filmi) 

 
• Üretilen sayısal bilgilerin ve görsel malzemelerin çoğaltılması (kitap, kartpostal, 

afiş/poster) ve ulusal düzeyde dağıtımı;

• Kapalı salonlarda, yerel radyo ve TV kanallarında yöre halkına dönük tanıtım ve
eğitim toplantıları;

• İnternette uluslararası tanıtım amaçlı webb sayfalarının düzenlenmesi 
 
amaçlanmaktadır. 
 
Böylece yöre halkının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında düzeyinde insanlar ülkemizin, giderek de 
dünyamızın sahip olduğu doğal zenginliklerin ve özellikle de biyolojik çeşitliliğin bilincine 
varmalarına; doğal çevreleriyle daha özenli ve dolayısıyla anlamlı ilişkiler kurmalarına
katkıda bulunulabilecektir.  
 
Proje, Gündem 21  Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi başta olmak üzere çeşitli uluslararası
bağıtlanmaların Türkiye özelinde yaşama geçirilebilmesi yönünden önem taşımaktadır. 
 



Proje Kapsamında İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar 

Başta Orman bakanlığı Milli Parklar, Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü ile Çevre 
Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili  kamu kurum ve kuruluşlarını
merkez ve yerel birimleri; GÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; yerel gönüllü 
kuruluşlar ile tabiatı koruma alanlarıyla doğrudan ilişki içinde bulunan köy ve/veya beldelerin 
yöneticileri ile çeşitli düzey ve biçimlerde işbirliği yapılacaktır. 
 

Projeye Yöre Halkının ve İlgi Gruplarının Katılımı

Daha önce de belirtildiği gibi, “tabiatı koruma alanı” olarak ayrılan alanların varlığı, çoğu
yörede yöre halkı ve ilgi grupları tarafından da bilinmemektedir. Ayrıca, gerek belirlenmesi ve 
ayrılması öncesi ve sırasında ve gerekse sonrasında yöre halkı yakınlarındaki tabiatı koruma 
alanlarının neden önem taşıdığının da bilincinde değildir. Öyle ki, yörede kurulu bulunan 
gönüllü kuruluşlar bile gerekli bilgilerden çoğunlukla yoksundur. Dolayısıyla ilk aşamada, 
yöre halkının ve ilgi gruplarının Projeye herhangi bir biçimde katılabilmesi olası değildir. 
Ancak, tanıtım çalışmaları sırasında yöre halkının eğitsel etkinliklere katılmalar; giderek, 
sahip oldukları zenginliğe sahip çıkmalarına yönelik düzeneklerin onlarla birlikte 
geliştirilmesi aşamalarında çalışmalara bireysel ve örgütlü katılımları sağlanabilecektir. 
öngörülmektedir. 


