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Bilindiği gibi, Türkiye, her alanda hem di-
key ve hem de yatay olarak son derece de-
ğişken bir ülke. Bu değişkenliğin tüm bo-
yutlarıyla kavrayanabilmesi ve geçirdiği
evrelerin yakından izlenebilmesi, bilgi
üretme ve yayma etkinliklerinin olabildi-
ğince yoğunlaştırılması ve sürekli kılın-
masını gerektiriyor. Derneğimiz, bu gere-
ğin yerine getirilmesine karınca kararın-
ca katkıda bulunmak amacıyla 1989 yılın-
da kuruldu: Başta ormanlar olmak üzere,
kırsal çevrenin tüm öğeleri; sözgelimi top-
raklar, bozkırlar, sulakalanlar, akarsular,
yabanıl hayvanlar, kırsal yerleşmeler; do-
layısıyla ormancılık, tarım, hayvancılık,
avcılık, turizm gibi bu öğelerle ilgili her
türlü etkinlik  Derneğimizin ilgi alanına
giriyor. Bu öğeler ve etkinlik alanlarıyla
ilgili sorun alanlarında araştırma ve eği-
tim yapma; yapılan ve/veya yapılmak is-
tenen araştırma ve eğitim çalışmalarına
olanaklarımızın elverdiğince destek olma
çabası içindeyiz. Bu çabamızı tümüyle gö-
nüllü kafa ve beden emeğiyle sürdürüyo-
ruz. Çünkü, Kırsal Çevre’de temel bir-
liktelik ilkesini “herkesin gönlü, yetene-
ği, olanakları elverdiğince ve istediğince
birlikteliğe katkıda bulunması” olarak
belirledik. Başka ilkelerimiz de var gö-
zetmeye çalıştığımız ve gözetilmesini
beklediğimiz...

Bu ilkelerimizle varız ve var olmayı he-
defliyoruz. Siz de olursanız, seviniriz.
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Böyle ilkelerle de 
üretilebiliyor...

Günümüzde gönüllü kuruluşların çoğun-
luğunun içinde bulunduğu ilişkiler ve so-
runlar göz önünde bulundurulduğunda
böylesi ilkelerin “işimizi” kolaylaştırma-
dığını söyleyebiliriz. Ancak, bu ilkelerle
giderek zorlaşsa da amaçlarımız doğrul-
tusunda “kamuya yararlı” sayılabilecek
“iyi” çalışmalar yaptığımızı söyleyebili-
riz. Sözgelimi;

√ Artık Ankara’nın kültürel gelenek-
lerinden birisi olan “Dendroloji 
(ağaçbilim) ve Orman Ekolojisi Okulu” 
etkinliğimizi 1992 yılından bu yana 
aksatmadan sürdürüyoruz. 

√ “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çevre Yöne-
timi”, “1. Ulusal Doğa Tarihi”, “Kent 
Ormancılığı” gibi Türkiye’de ilk sayıla-
bilecek bilimsel kongreler düzenliyor; 
sunulan bildirileri kitap olarak yayım-
layarak katılımcılara ve ilgililere üc-
retsiz olarak gönderiyoruz.

√ Her yılın sonunda özgün inceleme ve 
araştırma sonuçlarına yer verdiğimiz 
“Kırsal Çevre Yıllığı” ve gerekli gördü-
ğümüz zamanlarda da “Kırsal Çevre 
Bülteni” ile “Güncel Sorunlar Dizisi” 
gibi süreli yayınların yanı sıra “Türki-
ye’nin Tabiatı Koruma Alanları”, “Baş-
kentimizin Anıtsal Ağaçları”, “Sözlü Or-
mancılık Tarihi”, “Dendroloji (ağaçbi-
lim) ve Orman Ekolojisi Okulu Ders 
Notları” gibi kitaplar yayımlıyoruz.
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√ Yeterli destek bulduğumuzda “Borçka 
Camili ve Karagöl Orman Ekosistemleri-
ni Koruma ve Geliştirme Araştırması”, 
“Yurttaş Katılımlı Erozyon Önleme Pro-
jesi”, “Ağaçlandırma, Mera İyileştirme 
ve Arıcılık Entegre Projesi”, “Türkiye’de
Tabiatı Koruma Alanlarının Yöresel Ulu-
sal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtımı ile 
Bitki Gen Kaynaklarının Yerinde Korun-
ması (Gevne Vadisi Örneği)”, “Orman 
Köyü Kalkındırma Kooperatifleri Yöneti-
ci ve Üyelerine Yönelik Orman Ekosis-
temlerindeki Biyolojik Çeşitliliği Koru-
ma Eğitimi” projeleri hazırlıyor ve yü-
rütüyoruz.

√ “Ağaçlandırma Yönetmeliği”,  “2924 Sa-
yılı Orman Köylülerinin Kalkınmaları-
nın Desteklenmesi Hakkında Kanunun 
Uygulanması Yönetmeliği”, milli park 
ve tabiat parkı gibi alanlara girişin ve 
tesislerinden yararlanmanın özelleşti-
rilmesi, Gemile Koyu’nun (Fethiye) ko-
runması vb ormanlarımıza ve daha ge-
nel bir söyleyişle de kırsal çevreye za-
rar verebilecek düzenleme ve uygula-
maların engellenmesi için ilgili mahke-
melerde davalar açıyor; Anayasamızın
169 ve 170. maddelerinin değiştirilmesi,
doğal sit alanlarının yapılaşmaya açıl-
ması vb olumsuz gelişmeler karşısında
yurttaşlarımızın uyarılmasına yönelik 
etkinlikler düzenliyor ve düzenlenen et-
kinliklere katılıyoruz.

√ İlgili kurum ve kuruluşların kırsal çev-
re ile ilgili çalışmalarına katkıda 
bulunuyoruz.
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Size de “iş” düşebilir

Ağaçlara, ormanlara, topraklara, bozkır-
lara, sulakalanlara, akarsulara ve şimdi
aklımıza gelmeyen öteki doğal varlık ve
süreçlere gönlü düşenler için ülkemizde
üretilmesi ve yayılması gereken o denli
çok bilgi; yapılacak o denli çok “iş” var
ki... İsterseniz, Siz de bu “işlerin” bir
ucundan da tutabilir; Derneğimizin il-
keleri doğrultusunda istediğinizi is-
tediğiniz gibi yapabilirsiniz. Söz, yapmak
istediklerinize tüm birikim ve donatımı-
mızın elverdiğince ve koşulsuz destek
olacağız. Kırsal Çevre, bunun için var.
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