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 KIRSAL ÇEVRE Haber Bülteni
 

TABİATI VE BİYOLOJİK              
ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU 
TASARISI ÜZERİNE…  

Çevre ve Orman Bakanlığı, şimdi de yeni yasa 
adı altında doğal alanların tahribatının ve ko-
runan alanların özelleştirilmesinin önünü açı-
yor. Kuruluş amacı Türkiye’nin sahip olduğu do-
ğal zenginliklerin korunması olan Çevre ve Orman 
Bakanlığı, GEF II yatırım döneminde yürüttüğü 
“Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi” 
projesi kapsamında, farklı kanunları bir çerçeve 
altında toplayacak bir kanun tasarısı çalışmasına 
2003 yılında başlamıştı. Bu süreçte çeşitli kamu 
kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve gönüllü 
kuruluşların çağırıldığı çeşitli çalıştaylarla bir ka-
nun tasarısı ortaya çıktı. Birçok uzmanın ve örgü-
tün olumsuz eleştirileri olsa da, çeşitli kurumların 
katkısı alınarak hazırlanan bu taslak kanun, ilerle-
yen yıllarda tamamen unutuldu ve Meclise sunul-
madı.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geçtiğimiz son birkaç ay içinde Çevre ve Orman 
Bakanlığı, “yeni yasa” söylemini yeniden günde-
me getirerek “katılımcı” bir şekilde hazırladıklarını 
iddia ettikleri bir tasarının kanunlaşması için ça-
lışmalara başladı. Ancak, bu tasarıya bakıldığın-
da, GEF II yatırım döneminde yetersiz de olsa 
katılımcı bir şekilde tartışılan metinden oldukça 
uzak ve Türkiye’nin doğal kaynaklarına kalıcı za-
rarlar verecek maddeler içeren yeni bir metin ol-
duğunu görüyoruz. Üstelik “AB’ye uyum sürecinde 
katılımcı hazırlanıldı” denilen bu son metin, de-
mokratik kitle örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla da 
paylaşılmış değil. Bu nedenle Tabiat Kanunu İz-
leme Girişimi adı altında bir araya gelen doğa 
koruma konusuyla ilgili pek çok kuruluş, Mayıs 
2010 tarihinde yaptıkları açıklamada “katılımcı” 
denilmesine rağmen gerçekte katılımcı olmayan 
bu tasarıyla ilgileri olmadığını belirtti.  
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Doğal çevrenin, bitki ve hayvan varlığının korunması 
ve tüm olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi gibi unsurla-
rı içermesi beklenen “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Ko-
ruma Kanunu” tasarısı, bu amaçların tersine “doğal 
kaynakları olabildiğince kullanma” odaklı olarak hazır-
lanmış. Bu da, hükümetin tüm kaynakları kullanmaya 
yönelik yaklaşımını yansıtıyor. Hidroelektrik santraller, 
turizm yatırımları, madenler, yollar ve pek çok yatırı-
mın önü, bu kanun tasarısında sıklıkla geçen “kullan-
ma” tabiriyle daha da açılacaktır. 
 
Dikkati çeken bir diğer nokta da, Avrupa Birliği’ne u-
yum gerekçesiyle hazırlanan bu tasarıda birçok kav-
ram karmaşası bulunması. Özellikle korunan alan sta-
tülerinde görülen bu karmaşa, uygulamada pek çok 
sıkıntıyı beraberinde getirecektir. Dünyada pek çok 
hükümet, korunan alan tanımlarını yaparken Uluslara-
rası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) sınıflandırmasını 
örnek alıyor. Milli Parklar Kanunu’nda da IUCN ölçütle-
rine benzer bir şekilde sınıflandırma bulunmasına 
rağmen, yeni tasarıda çok net olmayan tanımlar geti-
rilmiş. Tasarındaki bir diğer olumsuz durum ise, Türki-
ye’deki en sıkı koruma statülerinden biri olan ve pek 
çok kıyı alanlarımızın talanını durduran doğal sitlerin 
ve bu alanlardaki kaçak faaliyetlerin önünde bir engel 
olan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kuru-
lu’nun yürürlülükten kalkacak olması. Bakanlık, bu a-
lanların mevcut statülerdeki alanların içine dahil edile-
ceği belirtse de, yürürlükten kalkacak olan bu statüye 
sahip alanlar yatırımcıların ilgisini daha fazla çekecek-
tir. Bununla ilgili olarak AB’nin Türkiye 2010 İlerleme 
Raporu'nda, Türkiye’nin doğa koruma konusunda iler-
leme sağlayamadığı ve bu tasarının kanunlaşması du-
rumunda da birçok alanın mevcut koruma statüsünü 
yitirerek Natura2000 ağına katılmasının zorlaşacağı 
belirtilmiştir.  
 
Tasarıdaki korunan alanlarla ilgili başka bir olumsuzluk 
ise; eğitim ve araştırma dışında herhangi bir kullanıma 
izin verilmeyen tabiatı koruma alanlarının ve diğer sta-
tüler içindeki mutlak koruma bölgelerinin, “üstün kamu 
yararı” ve “stratejik kullanım gereksinimi” gerekçesiyle 
Bakanlar Kurulu kararıyla her türlü kullanıma açılabilir 
hale getirilmesidir.  
 
Kanun tasarısı, Meclis tarafından onaylanıp yürürlüğe 
girerse, ülkemizdeki doğal yıkım daha da artarak de-
vam edecek. Tasarı kamuoyunun görüşüne açıldığı 
takdirde, konunun uzmanları yukarıda bahsedilmeyen  
daha pek çok sıkıntıyı dile getirecektir. Mevcut tasarıyı 
incelemek için ilgili kurumlara resmi yollarla başvurul-
duğunda ise çalışmaların devam ettiği ileri sürülerek 
tasarı verilmiyor. O zaman aklımıza bir soru geliyor “bu 
nasıl bir katılımcılıktır böyle?” 
 



ÇOK AMAÇLI ENERJİ ORMANCILIĞI  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel 
Çevre Fonu Küçük Destek Programı 
(UNDP/GEF/SGP) tarafından desteklenen odunu 
enerji kaynağı olarak kullanan yurttaşlarımızın yaka-
cak odun gereksinmelerini sürdürülebilir biçimde 
karşılayabilecekleri “çok amaçlı enerji ormanı kurma” 
çalışmalarının gereğini ve yararlarını, koşul ve ola-
naklarını kavramalarına katkıda bulunulmasını a-
maçlayan “Çok Amaçlı Enerji Ormancılığı ve 
Yaygınlaştırılmasına Yönelik Yaklaşım Geliştirme 
ve Yayım” projesi kapsamında çeşitli etkinlikleri 
gerçekleştirdik. Öncelikle, projede görev alan gönül-
lülerin yetkinliklerinin “yaparak, yaşayarak öğrenme” 
ilkesine uygun olarak geliştirilmesi için Prof. Dr. Ne-
dim Saraçoğlu, Yrd. Doç. Dr. Tülay Üstündağ, Doç. 
Dr. Yücel Çağlar ve Doç.Dr. Bülent Gülçubuk çeşitli 
seminerler verdiler. Ayrıca, Kızılcahamam Orman 
İşletmesi’nin enerji ormancılığı çalışmalarını, Derne-
ğimiz tarafından Polatlı’nın Kargalı ve Yenimehmetli 
Köyleri’nde yapılan ağaçlandırma çalışmalarının so-
nuçlarını, Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Pro-
jesi kapsamındaki uygulamaları ve Sinop’un Saray-
düzü İlçesi’nin Cumakayalı Köyü’nde enerji ormancı-
lığı yapılabilecek arazileri yerinde inceledik.   
16 Mayıs 2009’da ODTÜ Mezunları Derneği tarafın-
dan düzenlenen Enerji Ormanları ve Biyokütlelerin 
Değerlendirilmesi paneline “Türkiye’de Enerji Or-
mancılığı (Gerekleri, Olanakları ve Kısıtları)” adlı 
sunumla; 28-29 Eylül 2009 tarihlerinde de Gazi Üni-
versitesi’nin NÜYEK-2009 Ulusal Katılımlı Nükleer 
ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konferansı’na da 
“Enerji Ormancılığının Kırsal Yerleşmelerde Yaygın-
laştırılma Gereği, Kısıtları ve Olanakları” başlıklı bir 
bildiriyle katıldık. 
Enerji ormancılığının gerekliliği, gerçekleştirilebilme-
sinin olanakları ve bu hedefin kamuoyunda nasıl yer 
bulabileceği gibi sorularının tartışıldığı çalıştayımızı 
benzer çalışmalar yapan gönüllü kuruluş temsilcileri 
ve konu uzmanlarının katılımıyla 29 Mayıs 2009 gü-
nü Derneğimizde gerçekleştirdik.  
En fazla zaman ve emek, “Çok Amaçlı Enerji Orma-
nı” kurulacak yerlerin belirlenmesi sırasında harcan-
dı: Beş coğrafi bölgenin ekolojik, ekonomik, toplum-
sal ve kültürel yapısını yansıtabilecek özelliklere sa-
hip uygulama alanları ve köy tüzel kişiliklerinin belir-
lenmesi amacıyla Antalya, K.Maraş, Bursa, Sinop, 
Burdur, Elazığ, Balıkesir, Çankırı, Mersin ve Anka-
ra’da birçok köyde inceleme ve girişimlerde bulun-
duk. Alanların üç nesnel ölçütü (ısınma ve pişirme 
için odun kullanım oranı, kooperatif varlığı, ekolojik 
koşulların enerji ormancılığı çalışmalarına uygunlu-
ğu) sağlaması amaçlandı. Söz konusu çalışmalar 
kapsamında başta OR-KOOP olmak üzere ilgili ku-
ruluşlarla işbirliği yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 4 
köy tüzel kişiliğinin ağaçlandırma için arazi tahsisi 
başvurusu yapmasına karşın, Ağaçlandırma Yönet-
meliği’nde yapılması öngörülen değişikliklerin ge-
cikmesi nedeniyle tahsise yönelik iş ve işlemler so-

nuçlandırılamadı. Bilindiği gibi, Ağaçlandırma Yönetmeli-
ği’nde 30 Nisan 2009 tarihinde yeni düzenlemeler yapıl-
mıştı. Bu düzenlemelerle, enerji ormanı  kurma çalışma-
ları devletçe desteklenen özel ağaçlandırmalar kapsamı 
dışında bırakılmıştır. Böylelikle, köy tüzel kişiliklerinin ge-
reksinim duydukları yakacak odunu devamlı olarak karşı-
layabilmeleri için devlet ormanı sayılan arazilerde ve/veya 
Hazine arazilerinde enerji ormanı  kurma olanağı kaldırdı. 
Bu gelişme üzerine AGM’ye, enerji ormancılığı çalışmala-
rını kapsam dışında tutan bu düzenlemelerin çalışmamı-
za olası etkileri konusunda kaygılarımızı ilettik. Ayrıca,  
enerji ormancılığı çalışmalarının gereği, olanakları ve 
kısıtlarının ilgili kamuoyuna tüm boyutlarıyla anlatılması-
na ilişkin etkinliklere ağırlık verdik.  

 

Dört hedef kitleye (or-
man köylüleri, Çevre ve 
Orman Bakanlığı orman 
mühendisi çalışanları, 
gönüllü doğa/çevre ko-
rumacı yurttaşlar, orman 
fakülteleri) yönelik olarak 
31 Mart-30 Mayıs 2010 
tarihleri arasında Kasta-
monu, Çankırı, İstanbul, 

Düzce, K. Maraş, Bartın, Artvin, Bolu, İzmir ve Ankara’da 
toplamda 19 seminer gerçekleştirildi. Proje yayınları se-
miner katılımcılarına, ilgili kişi, kuruluş ve ilgili köylere 
dağıtıldı.  

Başarılı enerji ormancı-
lığı çalışmalarının köy 
muhtarları ve ilgili kişiler 
tarafından görülmesi için 
Nallıhan Kaymakamlığı, 
Belediye Başkanlığı ve 
Nallıhan Turizm Gönüllü-
leri Derneği’yle işbirliğiy-
le 12-13 Haziran  
2010’da Kırıkkale’deki 

enerji ormancılığı çalışmaları incelendi ve köylülerin alan 
yetkilileriyle görüşerek doğrudan bilgi alması sağlandı. Bu 
gezinin ardından, özel ağaçlandırma kapsamında enerji 
ormanı kurma konusunda istekli görünen Nallıhan köyle-
rinde de incelemeler yapılmış; ancak örnek çalışma yapı-
labilecek uygun arazi arayışı sonuçlandırılamamıştır. 
Ana teması odunun yakacak olarak değerlendirilmesi 
olarak belirlenen bir belgeselin çekimleri kapsamında 
Bartın-Ulus Uluyayla’da orman köylülerinin yaşantıları, 
karşılaştıkları sorunlar, sıkıntılar gibi konularda röportajlar  
da yapıldı.  
Önümüzdeki günlerde,  
ilgili kuruluşlardan gelecek 
seminer istemlerini  
karşılamaya devam 
etmeyi ve Proje sürecinde  
yaşadığımız deneyimleri- 
mizi aktaracak yayım  
çalışmalarını gerçekleştir- 
meyi öngörüyoruz. Bu kapsamda, sizlerden gelebilecek 
seminer ve/veya yayın istemlerini elimizden geldiğince 
karşılamaya çalışacağız. 



ÜÇ ANIT AĞAÇ TESCİL EDİLDİ, 
YİRMİALTISI DA YOLDA… 

Ankara-Beypazarı İlçesi sınırları içinde bulu-
nan tüylü meşe (Quercus pubescens Willd.) 
ağacı anıt ağaç olarak tescil edildi. Çapı bir 
metrenin üzerinde ve boyutları itibarıyla az rastla-
nan tüylü meşe örneklerinden biri olan ağaç, Bey-
pazarı’nda bulunan soda fabrikası yakınlarındadır. 
Bozkıra en fazla sokularak karaçam, ardıç türleriy-
le karışık orman kurduğu bilinen tüylü meşe, baş-
ka bölgelerde olduğu gibi bu çevrede de tahribat 
görmüştür. Başvurumuz üzerine, Ankara Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Ni-
san 2009’daki tescil kararıyla bu tüylü meşe anıt 
ağaç olarak koruma güvencesine kavuştu. 

Tescil edilen diğer ağaçlar 
ise Ankara-Akyurt İlçesi 
sınırları içindeki kokulu ar-
dıç (Juniperus foetidissima 
Willd.) ve Anadolu palamut 
meşesidir (Quercus 
ithaburensis Decne). Hiç 
bir ağacın bulunmadığı 
geniş bir çevrede anıtsal 
boyutlara ulaşmış kokulu 
ardıç ağacının tek ağaç 
olarak kalabilmiş olması 
şaşırtıcıdır.  

Eski adı Samut iken değiştirilerek Bozca olan ve 
günümüzde Akyurt Belediyesi sınırları içinde ka-
lan yerleşimde, 175 cm çap ve 510 yaşına ulaş-
mış bir Anadolu palamut meşesi ağacının bulun-
ması olağandışıdır. Her iki ağaç için Ankara Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuru-
da bulunulmuş ve Kurul bu ağaçları Ocak 2010’da 
anıt ağaç olarak tescil etmiştir.  
Muğla-Fethiye İlçesi Uzunyurt (Faralya) Köyü sı-
nırları içinde anıtsal nitelik taşıyan iki kermes me-
şesinin de (Quercus coccifera L.) anıt ağaç olarak 
tescil edilmesi için Muğla Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulu’na başvuru yaptık. Ak-
deniz, Ege, Marmara bölgeleri ile Karadeniz Böl-
gesi’nin bazı yerlerinde doğal olarak yetişen bu 
tür, çoğunlukla çalı formundadır. 204 cm ve 155 
cm çapa ulaşmış, 630 ve 490 yaşında olan bu 
ağaçların tescili hakkında ilgili kuruldan bu güne 
değin haber alınamadığından Ağustos 2010’da 
yazılı olarak bilgi istenmiştir. Aynı tarihte bir başka 
bilgi istemi yazısıyla, Konya Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan Konya-
Cihanbeyli’de bulunan saplı meşe ağaçlarının da 
anıt ağaç olarak tescil edilmesine ilişkin başvuru-
muz hakkındaki gelişmeler sorulmuştur. 
Ayrıca, 2010 yılında Akyurt’ta 2 adet, Nallıhan’ da 
20 adet ve Kazan’ da 1 adet olmak  üzere çeşitli 
türlerden toplam 23 ağacın da anıt ağaç olarak 

tescil edilmesi için Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’na başvuruda bulunduk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öte yandan, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü sınır-
ları içinde bulunan, flora ve fauna yönünden varsıl bir 
çeşitlilik gösteren, özgün bir orman yapısına sahip olan 
Sarıçalı Dağı’nın Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan 
edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğü’ne başvurup; Orman Genel Müdürlüğü’ne bilgi 
verdik. Bu ağaçların anıt ağaç olarak, Sarıçalı Dağı’nın 
ise Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilmesini bekli-
yoruz.   
 
 
“DERNEĞİMİZİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE  
YARINI” ÇALIŞTAYI  
 
20. yılını geride bırakan Derneğimize yeni bir ufuk 
kazandırabilmek için 30 Ocak tarihinde üyelerimize; 6 
Şubat tarihinde de ilgili taraflara yönelik üyemiz 
Yıldıray Lise’nin kolaylaştırıcılığında iki çalıştay ger-
çekleştirdik. Çalıştaylarda Derneğimizin geçmişte yap-
tığı çalışmaları nedenleriyle birlikte irdeleme, mevcut 
durum analizini yapma ve geleceğe yönelik bir yol hari-
tasını çıkarma olanağını bulduk. Bu iki çalıştayın so-
nucunda yapılan değerlendirme, gelecekteki çalışma-
lara ışık tutması amacıyla bir yazanak haline getirildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kermes meşesi, Uzunyurt 

Kokulu ardıç, Akyurt 

Üyeler çalıştayı, 30 Ocak 2010 



21 MART’TA NALLIHAN’DAYDIK… 

21 Mart 2010 Dünya Ormancılık Günü etkinli-
ğini Nallıhan’da gerçekleştirdik. Etkinliğe Der-
nek üyelerimiz, Nallıhan halkı, Nallıhan-Beycik ve 
Uluhan köylüleri katıldı. İlk olarak, Beycik köyü 
yakınında bulunan yaşlı karaçam ormanında top-
lanıldı. Burada ormanın yapısı, yaşlı ormanların 
önemi ve bu ormanların korunması için yapılması 
gerekenler konusunda Orman İşletme Şefi Utku 
Danış ile Ahmet Demirtaş açıklamalarda bulundu. 
Köyde yaşayan emekli muhafaza memuru ve 
köyden kişiler de ormanla ilgili düşüncelerini dile 
getirdiler. Daha sonra Uluhan Köyü yakındaki 
başka bir yaşlı karaçam ormanı ve yine Uluhan 
sınırları içindeki orman fidanlığına gidilerek ince-
lemeler yapıldı. Yaşlı ormanların korunarak gü-
nümüze gelmesinde köylerin katkısı vurgulandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karacasu’da verilen yemek arası ardından Nallı-
han Kültür Merkezi’nde yapılan “Orman ve Or-
manların Önemi” konulu panele katıldık. Orman 
İşletme Şefi Utku Danış, emekli öğretmen Meh-
met Özbek ve Derneğimizden Ahmet Demirtaş 
panelde konuştular. Böylelikle geçmiş yıllardan 
farklı olarak, Nallıhan halkı ve yetkilileri, orman 
içinde yerleşik köylüler ve Dernek üyelerimizin 
orman ve ormancılık konularında hem arazide 
inceleme yapıp hem de panelde görüş alışverişin-
de bulunduğu bir 21 Mart etkinliğini gerçekleştir-
miş olduk.  
 

DENDROLOJİ (AĞAÇBİLİM) OKULU 
Her yıl düzenlediğimiz Dendroloji (Ağaçbilim) 
Okulumuzu 15 Mayıs 06 Haziran tarihleri ara-
sında 4 hafta olarak Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Nail Oraman 
Anfisi’nde gerçekleştirdik. Gönüllülük temelinde 
yürüttüğümüz Okul’da, Ahmet Demirtaş, Salih Us-
ta, Hasan Torlak, Gürkan Alpsoy, Can 
Çokçalışkan, Nafi Altunöz ve Necati Güvenç 
Mamıkoğlu eğitmen olarak görev aldılar. “Ekoloji, 
Ekosistemler, Sınıflandırma, Dendrolojiye 
(Ağaçbilim) Giriş, Açık Tohumlu ve Kapalı        

Tohumlu Ağaç ve Ağaççıklar, Ağaçlandırmada Tür 
Seçimi ve Bakım, Ağaç ve Ağaççıkların Kültürümüz-
deki Yeri” konuları işlenen Okulumuza ilk hafta 89 kişi 
katıldı. 

 
Derslerin yanı sıra, 9 gruba 
ayrılan katılımcılarla birlikte 
3 hafta boyunca öğleden  
sonra A.Ü. Fen Fakültesi 
Bahçesi, Kurtuluş Parkı ve 
Botanik Parkı alan uygu-
lamaları da yapıldı. Her 
gruba, ağaç örneklerinin 
işaretlendiği krokiler verildi. 
Gruplardan krokilerde belir-
tilen ağaçları bulup, bir su-
numla diğer katılımcılara 
tanıtmaları istendi. Sunum-
lar oldukça ilginç ve öğreti-
ciydi. 

A.Ü. Fen Fakültesi, Haziran 2010  
 
Okul, 19 Haziran 2010 Cumartesi günü Karabük Yeni-
ce Ormanı gezisi ile son buldu. 
 
 
YENİMEHMETLİ KÖYÜ’NDE FİDAN  
DİKİMİ YAPILDI 
Derneğimiz tarafından 1997 yılında gerçekleştiri-
len “Mera İyileştirme ve Erozyon Önleme Entegre 
Projesi” çalışmasının yerinde incelenmesi sonu-
cunda arazide kurumuş, kırılmış fidanlar belirlendi. 
Bu yıl, tamamlama dikimleri yapılması kararlaştırıldı 
ve bu kapsamda iğne yapraklı ve geniş yapraklı tür-
lerden (ardıç, mavi servi, karaçam, mahlep, 
akçaağaç, yalancı akasya ve iğde) yaklaşık bin adet 
fidan sağlandı. Bu fidanların bir miktarı 4 Nisan Pazar 
günü, kalan bölümü ise 10 Nisan Pazar günü Dernek 
üyeleri, gönüllüler ve köy muhtarı Mehmet Yıldırım’ın 
öncülüğünde az sayıda köylüyle birlikte alana dikildi. 
Dikim alanının çevresine çekilmiş olan dikenli tellerin 
zarar gören kısımlarının Köy Muhtarlığı tarafından 
onarılması kararlaştırıldı. 

Uluhan, 21 Mart 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yenimehmetli, Nisan 2010 



YUVARLAKÇAY’I ZİYARET ETTİK 
Köyceğiz-Yuvarlakçay üzerinde kurulması 
planlanan hidroelektrik santraliyle (HES) ilgili 
bir inceleme gezisi yaptık. Köyceğiz-
Yuvarlakçay’da HES inşaatına başlanması üzeri-
ne çevre köylüleri yargıya başvurmuş ve çeşitli 
etkinliklerle kamuoyunun dikkatini alana çekmeyi 
başarmışlardı. 13-15 Mart 2010 tarihlerinde üyele-
rimiz ve gönüllülerimizle gerçekleştirdiğimiz gezi-
de köylüler, Köyceğiz Kaymakamı ve Belediye 
Başkanı, Orman İşletme Müdür Vekili, İlçe Tarım 
Müdürü, Özel Çevre Koruma Müdür Yardımcısı ve 
HES’ten doğrudan etkilenecek olan köylerin muh-
tarlarıyla görüştük. Ayrıca HES’in kurulacağı 
Yuvarlakçay çevresini inceledik. Görüşmeler ve 
incelemeler sonucunda, kurulacak HES’in çevre 
köylerin içme ve sulama suyu gereksinmesinin 
karşılanmasına ve sulak alan ekosistemine olum-
suz yönde etki edeceği anlaşılmıştır. Nitekim HES 
uygulaması, daha sonraki bir tarihte yargı kararıy-
la durdurulmuştur. 
 
HASANOĞLAN ÖĞRENCİ  
YAZOKULU 2010 

Hasanoğlan Öğrenci Yaz Okulu, Yeni Kuşak Köy 
Enstitülüler Derneği’nin öncülüğünde, Ankara Mi-
marlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
katkılarıyla 23 Temmuz-1 Ağustos 2010 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Hasanoğlan Köy Enstitü-
sü ruhunu canlandırmak amacını taşıyan Okul 
etkinlikleri, Hasanoğlan Köy Enstitüsü Yerleşke-
si’nde yapıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yaz Okulu kapsamında üniversitelerin değişik bö-
lümlerinden öğrencilerin de katıldığı beş çalışma 
grubu oluşturuldu. Derneğimizin sorumluluğunda 
oluşturulan “Ağaç Envanteri ve Rölöve” çalışma 
grubunda peyzaj mimarlığı ve ziraat mühendisliği 
bölümü öğrencileri ile Dernek üyelerimiz ve gönül-
lülerimiz görev aldılar. Çalışma grubunun görevi, 
Yerleşke’de rölövesi çıkarılacak binaların etrafın-

daki ağaçların envanterinin çıkarılması olarak belirlen-
di. Böylelikle, 596 ağacın envanteri ve rölövesi tamam-
lanmış oldu. 
Ayrıca; Yerleşke’ye gelen ziyaretçilerin, öğrenci ve 
öğretmenlerin görebileceği yerlerdeki 80 ağaca yaşı, 
çapı, boyu ve tepe çapının yanında kısa bilgilerin ya-
zıldığı tabela asıldı. Envanter bilgileri doğrultusunda 
İsmail Hakkı Tonguç’un dikmiş olduğu çınar ağacının 
(No: 80) ANIT AĞAÇ olarak tescil edilmesi için Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvu-
rulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Yerleşke girişi 
başta olmak üzere en az iki yere pano yapılmasının 
uygun olacağı ve bu panoda Yerleşke içinde bulunan 
ağaçların yeri ve listesinin yer alacağı belirtildi. 
 
 
UNDP/GEF/SGP 2010 BULUŞMASI 
 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre 
Fonu Küçük Destek Programı’nın (UNDP/GEF/SGP) 
2010 Projeler Buluşması, 6-8 Ekim tarihleri arasında 
Gökova’da Sualtı Araştırmaları Derneği’nin ev sahipli-
ğinde yapıldı. Ana Teması “İklim Değişiminin Biyolojik 
Çeşitlilik ve Koruma Alanları Üzerine Etkileri: Deniz 
Ekosistemleri ve Deniz Koruma Alanları Örneği” olan 
toplantıda Akyaka Belediye Başkanı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Köy 
İşleri Bakanlığı ve Muğla Özel Çevre Koruma Müdür-
lüğü temsilcilerinin açılış konuşmaları yaptılar. Ardın-
dan Sualtı Araştırmaları Derneği’nin (SAD) “Doğu Ak-
deniz’de Yok Olan Alglerin ve Ekosistemin Gökova 
Körfezi İçerisinde Avcılığa Kapalı Deniz Rezervi Yara-
tılarak İyileştirilmesi” projesi Zafer Kızılkaya tarafından 
anlatıldı.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gökova, 2010. Foto : Ahmet Çabuk 

Hasanoğlan, Temmuz  2010  
SGP tarafından desteklenen birçok kuruluşun temsilci-
leri de kendi projelerini tanıttılar. Böylelikle çeşitli alan-
larda edindikleri deneyimleri birbirlerine aktarma imkâ-
nı buldular. Üyelerimizden Gülcan Çelebioğlu ve Han-
de Akçakoca da “Çok Amaçlı Enerji Ormancılığı ve 
Yaygınlaştırılmasına Yönelik Yaklaşım Geliştirme ve 
Yayım” projemizi sundu. Bu tanıtımların yanı sıra, katı-
lımcılar gruplara ayrılarak yerel balıkçılarla alan çalış-
ması yaptı ve balıkçılık kooperatifini ziyaret etti.  



Buluşmada, UNDP ve diğer kuruluşların uzmanla-
rı tarafından da mali ve proje yönetimi konuların-
dan, Türkiye’nin deniz ve kıyı alanları ile enerji 
gündemine kadar geniş bir yelpazeyi içeren semi-
nerler verildi. SGP yöneticileri, 4 yıl sürecek olan 
GEF 5 dönemi konusunda da bilgi verdi. GEF 5 
döneminde “küresel arazi bozunumu”, ormansız-
laşma” ve “çölleşmeyle mücadele” çerçevesinde 
olan projelerin destekleneceğini ve Kasım 2010 
içinde kaynak dağılımı için çağrı yapacaklarını 
belirttiler.  
 
 “TOPRAKLARIMIZIN VE  
ORMANLARIMIZIN DOSTLARI  
TEŞEKKÜR BELGESİ” 2009 YILI  
SAHİBİNİ BULDU 
Derneğimiz her yıl kırsal çevre alanında olum-
lu örnek olarak gösterilebilecek başarılı çalış-
malarda bulunan kişi ya da kuruluşlara “Top-
raklarımızın ve Ormanlarımızın Dostları Teşek-
kür Belgesi” veriyor. Değerlendirme Kurulumu-
zun adaylar arasında yaptığı belirleme sonucun-
da, Konya Ereğli Beyören Köyü yöresinde ağaç-
landırma çalışmaları yapan emekli matematik öğ-
retmeni Sayın Rahim Demirbaş’a belgeyi verme-
ye uygun bulmuştur. 19 Ocak 2010’da Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu İşliği’nde düzenlenen Derne-
ğimizin kuruluşunun 20. yılı töreninde Sayın Ra-
him Demirbaş’a belgesi takdim edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 YILI “TOPRAKLARIMIZIN VE  
ORMANLARIMIZIN DOSTLARI  
TEŞEKKÜR BELGESİ”   
BAŞVURULARINIZI BEKLİYORUZ… 
Derneğimiz her yıl kırsal çevre alanında olumlu 
örnek olarak gösterilebilecek başarılı çalışmalarda 
bulunan kişi ya da kuruluşlara “Topraklarımızın ve 
Ormanlarımızın Dostları Teşekkür Belgesi” veri-
yor. Bu belgeye aday olabilmek ya da gösterile-

bilmek için adayların ödüle değer gösterilen çalışmala-
rının kamuya yararlı, sıra dışı, geliştirici olmasının yanı 
sıra, bu çalışmaların gönüllü olarak gerçekleştirilmesi 
koşulu da aranıyor. Adaylık/aday önerisi başvuruları, 
her yılın 1 Aralık gününe değin Dernek Yönetim Kuru-
lu’na yazılı olarak yapılması gerekiyor. Başvuruyla ilgili 
yönergeyi ve başvuru formunu iletişim adresimizden 
ve web sayfamızdan edinebilirsiniz.  

 
KIRSAL ÇEVRE FACEBOOK SAYFASI  
Günümüz dünyasında en hızlı değişen alanlardan 
biri iletişim. Facebook ise dünyada yaklaşık 600 mil-
yon kullanıcısı olan sanal ortamın en büyük iletişim 
araçlarından biri. Derneğimize gönül verenler başta 
olmak üzere, kırsal çevre sorunlarıyla ilgilenenlerle 
daha iyi iletişim kurmak ve yaptığımız çalışmaların top-
lumda nasıl bir yankı oluşturduğunu daha yakından 
takip edebilmek için bir facebook sayfası kurduk. Kırsal 
Çevre adıyla yayınlanan sayfa, kısa sürede 500’ü aş-
kın kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Sayfada 
resmiyetten uzak ancak Derneğimizin ilkelerinden ö-
dün vermeden, Dernek ile ilgili çalışmalar, haber ve 
duyurular gönüllülere ulaştırılmakta; basında çevre ile 
ilgili çıkan haberler ve köşe yazıları paylaşılmaktadır. 
Sayfada Derneğimizin geçmiş çalışmalarına ait fotoğ-
raf ve videolar da yer almaktadır. Sayfayı izleyenlerin 
sayfaya kırsal çevre ile ilgili yazı, fotoğraf, video gibi 
her türlü katkıyı yapmaları da mümkün olmaktadır. Kır-
sal Çevre’ye gönül vermiş herkesi bekliyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kırsal Çevre, Ocak 2010 
KIRSAL ÇEVRE WEB SAYFASI  
YENİLENİYOR 
www.kirsalcevre.org.tr alan adıyla yayımda olan web 
sayfamızın yenilenmesi çalışmaları devam ediyor. Ça-
lışmalarımızı ve bilgi kaynaklarını daha iyi bir tasarımla 
sunmayı amaçladığımız yeni web sayfamızı çok ya-
kında hizmete sunmayı amaçlıyoruz. 

 



KIRSAL ÇEVRE YILLIĞI 2010’DA  
“BİYOÇESİTLİLİK YILI” … 
 
2000 yılından bu yana Derneğimizin süreli 
yayını olan, Kırsal Çevre Yıllığı’nı, son derece 
kısıtlı olanaklarımızla ve tümüyle gönüllü emek-
le yayımlıyor; ilgili olduğunu düşündüğümüz kişi 
ve kuruluşlara ücretsiz olarak gönderiyoruz. 
İstiyoruz ki, Kırsal Çevre Yıllığı, alanındaki bilgi 
alışverişine ve tartışmalara karınca kararınca, 
ama her yıl bir önceki yıldan daha çok ve daha 
yetkin biçimde katkıda bulunabilsin. Bu isteği-
mizin, günümüzün giderek çoraklaştığını üzün-
tüyle gözlemlediğimiz kültürel koşullarında, an-
cak sizlerin desteğiyle gerçekleştirilebileceğine 
inanıyor ve çalışmalarınızı bizimle paylaşma 
yoluyla katkınızı esirgemeyeceğinizi umuyoruz. 
Kırsal Çevre Yıllığı 2010’un daha yetkin içerik 
ve biçimle yayıma hazırlanabilmesi için özgün 
yazı katkılarınızı 31 Aralık tarihine kadar bekli-
yoruz. 2010 yılının Birleşmiş Milletler tarafından 
Biyoçeşitlilik Yılı olarak kutlanması nedeniyle, 
Yıllığımızda biyoçeşitlilik konusundaki çalışma-
lara öncelik vereceğiz. 
  
 
KIRSAL ÇEVRE YILLIĞI 2009’DA  
NELER VAR?  
 
Kırsal Çevre Yıllığı 2009’da tarım, peyzaj plan-
lama, kanun değerlendirmeleri, ormancılıkla 
ilgili özgün makaleler ve çevirilerin yanı sıra bü-
yük yazarımız Yaşar Kemal’le yaptığımız “Bu 
Devir Böyle Giderse, Bu Dünya Biter” isimli 
röportaj da yer alıyor. Yıllık’ta ayrıca, “Enerji 
Ormancılığı Bir Yanlışlık mı Yoksa Bir Gereklilik 
mi?” dosya konusu altında özgün değerlendir-
meler ve çevirilerin toplandığı ayrı bir tartışma 
bölümü bulunuyor. 2009 Kırsal Çevre Yıllığı’nı 
Derneğimizden isteyebilir veya yenilenecek o-
lan web sayfamızdan elektronik olarak edinebi-
lirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIRSAL ÇEVRE YILLIĞI YAYIM KURALLARI 
Yıllık’ta yayımlanması istenen yazılar hazırlanır ve 
gönderilirken aşağıda açıklanan yazım kurallarına 
uyulmasını bekliyoruz: 
o Yazılar daha önce herhangi bir yayın organında 

yayımlanmamış olmalıdır. 
o Sayfalar, üst ve alt boşlukları 4,5 cm; sağ ve sol 

boşlukları da 4 cm olacak biçimde düzenlenmeli; 
yazılar 11 punto verdana yazı karakteriyle yazıl-
malıdır ve cilt payı bırakılmamalıdır. 

o Yazıların uzunluğu ekleri ve resim, harita vb gör-
sel nesneleriyle birlikte 25 sayfayı geçmemeli; 
bilgisayar ortamında gönderilecek taranmış re-
simlerin, basılması istenilen boyutlarda en az 
300 dpi çözünürlükte olmalıdır. 

o Yazıların adı hem Türkçe hem de İngilizce olarak 
yazılmalı; boşluklu 1500 karakteri geçmeyecek 
uzunlukta Türkçe ve İngilizce özetleri ile “Anah-
tar Sözcükleri” de verilmelidir. 

o Yararlanılan kaynaklar metin içinde geçtiği her 
yerde yazar soyadını yahut kurulusun kısaltılmış 
adını büyük harflerle ve yayımlanma/çoğaltma 
tarihi verilerek belirtilmeli [Örneğin: (ARSLAN, 
2000)]; ayrıca kaynakların toplu dökümü de ki-
tap, makale, tez gösterim kurallarına uygun ola-
rak yazının sonunda, alfabetik düzen içinde top-
luca verilmelidir. 

o Yıllık’ta daha önce yayımlanmış yazılara ilişkin 
eleştirel değerlendirmeleri içeren yazılar da gön-
derilebilir. Ancak, eleştirel değerlendirmelerde 
kişilik haklarını zedeleyici söylemden 
kaçınılmalıdır. 

o Yazılar, herhangi bir yerde yayımlanmadığını ve 
telif ücreti istenmediği belirten bir ön yazıyla, en 
gec 31 Aralık gününe değin Derneğimizin, 
kirsalcevreormancilik@yahoo.com adresine 
gönderilmeli; ön yazıda, ayrıca yazarın varsa 
akademik sanı, kuruluşunun adı ve iletişim bilgi-
lerine de (telefon, faks, posta, e-posta) yer veril-
melidir.Gönderilen yazıların değerlendirme so-
nuçları en geç 31 Ocak tarihine değin Sayın ya-
zarlarına kesinlikle bildirilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIRSAL ÇEVRE YILLIĞI 2008 DÜZELTME 
Kırsal Çevre Yıllığı 2008’in 54. sayfa 19-22. satırlarda 
geçen;  “… Türkiye, İspanya ve Bulgaristan’da 1996 
yılında ortaya çıkan yeni suşlarına karşı dayanıklı iki 
adet yabani ayçiçeğinin Türkiye’den toplandığını ve 
bunların Pioneer firmasının ayçiçeği eşey hatlarıyla 
çaprazlandığı aktarılmaktadır.” ifadesinin doğrusu, 
“…Türkiye, İspanya ve Bulgaristan’da 1996 yılından 
itibaren yeni canavarotu suşlarının ortaya çıktığı; ayçi-
çeği genetik kaynaklarının bir setinin Türkiye’de tarla 
koşullarında test edildiği; iki tip dayanıklılık tepkisinin 
Pioneer firmasının ayçiçeği genetik kaynaklarıyla çap-
razlanan yabani tür kaynaklarında tespit edildiği akta-
rılmaktadır.” olacaktır. Bu düzeltmeyle, sayfa 54’te 16-
22 satırda yer alan örnek, konu kapsamı dışında kal-
dığından tamamen çıkartılabilir. Okuyuculardan, ilgili 
firmadan ve kaynak sahibinden özür dilerim.  
Banu Avcıoğlu Dündar.  
Kaynak:http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?wo=2003073837 
&IA=US2003004931&DISPLAY=STATUS 



 SON ÇIKAN YAYINLARIMIZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNDP/GEF/SGP tarafından desteklenen “Çok Amaçlı Enerji Ormancılığı ve Yaygınlaştırılmasına Yöne-
lik Yaklaşım Geliştirme ve Yayım” projesi kapsamında yayımlanan beş kitapçıktan oluşan eğitim dizisi-
ni, proje afişimizi, Kırsal Çevre Yıllığı 2009’da bulunan “Enerji Ormancılığı Bir Yanlışlık mı Yoksa Bir 
Gereklilik mi?” başlıklı özel bölüme ait kitapçık ve diğer yayınlarımızı Derneğimizden isteyebilirsiniz. 
Tüm yayınlarımızın listesi ve bazılarının elektronik kopyaları web sayfamızda da (www.kirsalcevre.org) 
yer almaktadır. 
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