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BASIN BİLDİRİSİ 06 Eylül 2001 
 

ANADOLU RALLİSİ ANADOLU’NUN SON ALAGEYİKLERİNİ TEHDİT
EDİYOR! 

 
7-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 30. Uluslararası Anadolu Rallisi’nin güzergahının büyük bir 
bölümü Antalya’daki Beydağları-Olimpos Milli Parkı ve Anadolu’nun son 50 vahşi alageyiğini 
barındıran Düzlerçamı Yaban Hayatı Koruma Sahası’ndan geçiyor! 
 
Yarışın gerçekleştirileceği güzergah üzerinde yer alan Beydağları-Olimpos Milli Parkı ve Düzlerçamı
Yaban Hayatı Koruma Sahası, bitki türleri ve yaban hayatı zenginliği açısından sadece Türkiye’de 
değil, uluslararası düzeyde önde gelen alanlardır. Özellikle Düzlerçamı, nesli tehlike altındaki dağ
keçisi (Capra aegagrus), vaşak (Lynx lynx) ve karakulak (Caracal caracal) gibi hayvan türlerini 
barındırmasının yanısıra, Anadolu’nun son 50 vahşi alageyiğinin (Dama dama) yaşam savaşını
sürdürdüğü tek bölgedir. 
 

ALAGEYİKLERİN VE ORMANIN HAYATI TEHLİKEDE! 

Bölge, sürekli insan kaynaklı olumsuz etkinliklerin baskısı altında olduğundan son derece hassas bir 
ekosistem yapısına sahiptir. Yaklaşık 50 kadar arabanın yarışa katılacağı, güzergah üzerinde yapılan 
hazırlıklar, yarış süresince yapılacak etkinlikler, binlerce seyircinin alana gireceği ve alanın özellikle 
yangın gibi tehditlere karşı da açık olduğu düşünüldüğünde orman ekosistemine ve yaban hayatına
verilecek zararın son derece büyük olacağı açıktır.  
 

MİLLİ PARKLAR YASASINA AYKIRIDIR! 
 
2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 14. Maddesinde, bu kanunun kapsamına giren alanlarda; doğal 
ekosistemi bozacak, yaban hayatına zarar verecek, bu alanların özelliklerinin kaybolmasına veya 
değişmesine sebep olabilecek müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları
yaratacak iş ve işlemlerin yapılamayacağı belirtilmektedir. Nitekim, 31 Ağustos 2001 tarihinde 
Milliyet gazetesine yapılan açıklamada, Orman Bakanlığının bu rallinin güzergahının Beydağları-
Olimpos Milli Parkı ve Düzlerçamı Yaban Hayatı Koruma Sahası’ndan geçmesini onaylamadığı yer 
almış; Milli Parklar Av-Yaban Hayatı Genel Müdürü A. Hüsrev ÖZKARA ise alageyiklerin ralliden 
olumsuz yönde etkileneceğini belirtmiştir. Buna karşın, Orman Bakanlığı yetkilileri gerekli 
müdahaleyi yapmamış; 30. Uluslararası Anadolu Rallisi’nin güzergahı değişmemiş; Türkiye Otomobil 
ve Motor Sporları Federasyonu 7 Eylül günü saat 10:00’da yarışın başlayacağını duyurmuştur. 
 

RALLİNİN GÜZERGAHINA İZİN VERİLMEMELİDİR! 
 

Orman ekosistemine ve yaban hayatına giderilmesi olanaksız, son derece büyük zarar verebilecek bu 
etkinliğin Beydağları-Olimpos Milli Parkı ve Düzlerçamı Yaban Hayatı Koruma Sahası dışına
çıkarılması gerekmektedir. Yetkililere bu güzergaha izin vermemeleri gerektiğini hatırlatıyor; bu 
orman ekosistemine ve Anadolu’nun son 50 vahşi alageyiğine sahip çıkılması için ilgili kamuoyunu 
uyarmayı görev sayıyoruz. 
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