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RALLİCİLER YİNE MİLLİ PARKTA; 
 

ALAGEYİKLER YİNE ÖLEBİLECEK ve 
 

“SORUMSUZ SORUMLULARIN” YAPTIKLARI  YİNE 
YANLARINDA KALACAK... 

 
Anadolu Ralli’si, bu yıl yine Antalya’da yapılıyor ve güzergahı,
kısmen de olsa yine Beydağları-Olimpos Milli Parkı’nın içinden 
geçiyor. Geçtiğimiz yıl da, tüm uyarılara karşın Milli Park’ta ve 
Düzlerçamı Yaban Hayatı Koruma Sahası’nda gerçekleştirilen 
ralli, gebe yabanıl alageyiklerin düşük yaparak ölmesine ve 
çoğunun da yaralanmasına yol açmıştı.

Hiç, ama hiç ders alınmamış... 
 

Anımsanacağı gibi, Uluslararası 30. Anadolu Ralli’si, 7-9 Eylül 2001 tarihlerinde 
Antalya’da; Beydağları-Olimpus Milli Parkı ile Düzlerçamı Yaban Hayatı Koruma Sahası
içinde gerçekleştirilmişti. Konu gündeme geldiğinde, aralarında Derneğimizin de bulunduğu
çok sayıda gönüllü kuruluşun girişimi üzerine Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban 
Hayatı Genel Müdürlüğü, rali güzergahının milli park ve yaban hayatı koruma alanının
içinden geçmesine önce izin vermemişti. Ancak, raliye, hazırlık çalışmalarının bitirilmiş ve
dünya kamuoyuna duyurulmuş olduğu gerekçesiyle; “sadece bir yıla mahsus, risklere karşı 
her türlü önlemin alınması” koşuluyla izin verilmişti. Ne var ki, gerekli önlemler alınmadığı 
için alandaki elli dolayında yabanıl alageyiğin yedisi düşük yaparak ölmüş; geri kalanların
çoğunluğu da kaçarken yaralanmıştı. Yabanıl alageyiklerin tam üreme mevsiminde 
gerçekleştirilen ralinin öteki yabanıl hayvanlara ne gibi zarar verdiğini ise kimseler bilmiyor. 
Bu olası zararı belirlemek için bölgede herhangi bir kapsamlı araştırma yapılmamıştır çünkü. 
 

Bu son derece acı durum karşısında; “uluslararası” olduğu öne sürülmekle birlikte bir tek 
yabancı yarışmacının bile katılmadığı raliye; “sadece bir yıla mahsus; risklere karşı her türlü 
önlemin alınması koşuluyla” izin verebilen; ancak, gerekli önlemin alınmasını sağlayamayan 
ve bu önlemleri almayan “sorumsuz sorumluların” bu aymazlıkları karşısında ne gibi bir 
işlem yapıldığı bilinmemektedir. Bu aşamada,  
 

� Başta yabanıl alageyiklerin ölümü olmak üzere Bölgedeki 
yabanıl yaşama zarar veren düzenlenmeden sorumlu 
“sorumsuz sorumlular” için ne gibi işlem yapılmıştır? 
 

� Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ralinin öteki çevresel etkileri 
neler olmuştur; bir araştıran, bilen var mıdır? 

 

soruların yanıtlanması gerekmektedir. 
 

“Uluslararası” olduğu öne sürülen Anadolu Rallisi, bu yıl da, 6-8 Eylül 2002 tarihleri 
arasında aynı bölgede yapılacak. Ralli Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu 
tarafından düzenlenmektedir. Ancak, Federasyon ralli güzergahını, yine başına buyruk bir 
tutumla Milli Park’ın içinden geçecek biçimde belirlemiştir.  
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Aralarında Doğal Hayatı Koruma Derneği, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Batı
Akdeniz Şubesi ile Derneğimizin de bulunduğu konuyla ilgili çok sayıda gönüllü kişi ve
kuruluş bu yıl da çeşitli düzeylerde uyarılarda bulunarak ısrarla rallinin, başta milli park ve 
yaban hayatı koruma sahası olmak üzere, Bölgedeki yaban hayatına hiçbir zarar vermeyecek 
bir yerde düzenlenmesini istemiştir. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel 
Müdürlüğü’nün merkez ve taşra kuruluşları da rallinin Milli Park ve Yaban Hayatı Koruma 
Alanı’nda yapılmasına karşı çıkmıştır: Sözgelimi Milli Parklar ve Av Yaban hayatı Genel 
Müdürlüğü, Antalya’daki ilgili birimlerine yazdığı 2 Temmuz 2002 tarihli yazıda; 
<<Olimpos Milli Parkı sınırları içinde rali yapılmasına izin verilmediği>> belirtilerek; 
<<olay vukuu bulduğunda yasal işlemin yapılacağının Antalya Valiliği’ne bildirilmesi>> 
istenmiştir. Doğal olarak, bu istek Antalya Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 
bildirilmiştir. Bu bildirime karşın, Anadolu Rallisi’nin güzergahı değiştirilmemiştir.  
 

Bu durum üzerine Derneğimiz yine TMMOB Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz 
Şubesi’nin de yardımlarıyla Orman Bakanlığı Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü ve Türkiye 
Otomobil ve Motorsporları Federasyonu’ndan bilgi edinme amacıyla çeşitli düzeylerde 
girişimlerde bulunmuştur. Ancak, alınabilen yanıtlar, son derece çelişkili bir durumu ortaya 
koymaktadır: 
 

Milli Park Müdürlüğü’nün Orman Bakanlığı Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü’ne yazdığı 
19 Ağustos 2002 tarihli yazıya göre; 

 

<<…Simena etabına ilişkin yer Müdürlüğümüzce incelenmiş olup, güzergahın sarı
ve mavi renkle işaretlenmiş olan kısımlarıMilli Park sınırları içinde kalmakta…>>

Buna karşılık, Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu’nun Derneğimizin 
başvurusuna verdiği 28 Ağustos 2002 tarihli yanıtta ise; 
 

<<…Anatolian Rally organizasyonumuz parkuru içinde yer alan etaplar Milli Park 
sınırları içinde yer almamaktadır.>> 

 

Görüldüğü gibi ilgili ve “sorumlu” kuruluşların birbirine yakın tarihli açıklamaları
birbirleriyle çelişmektedir.  Bu çelişkili açıklamalar karşısında Derneğimizin ilgili uzmanları,
Federasyon’un ralli güzergahını işaretlediği eski ve yeni haritaları edinerek gerekli 
incelemeleri yapmış; güzergahın yaklaşık 3-4 km’lik kısmının, ilgili Milli Park 
Müdürlüğü’nün 19 Ağustos 2002 tarihli açıklamasında da belirtildiği gibi, Olimpos Milli 
Parkı içinde kaldığını saptamıştır. 
 
İlgili ve duyarlı kamuoyuna duyuruyoruz… 
 

6-8 Eylül 2002 tarihleri arasında; Antalya’daki Beydağları ve Olimpos Milli Parkı
yakınlarında ve kısmen de içinde gerçekleştirilecek olan “Anatolian Rally”, 2873 sayılı
Milli Parklar Kanunu’nun 14. Maddesine tümüyle aykırı bir uygulamadır. Bu 
uygulama, öngörülen güzergahta gerçekleştirildiğinde, Bölgedeki ender ve geleceği
tehlike altında olan alageyikler başta olmak üzere yabanıl yaşam yine zarar 
görebilecek; yabanıl alageyikler yine ölebilecek ve/veya yaralanabilecektir. 50-60 kişilik 
bir grubun özel keyifleri ve otomobil markalarının reklamından başka hiçbir yararı
olmayan, ancak, milli park ve yaban hayatı koruma sahası gibi özel olarak korunaması
gereken alanlarda yaşamsal önemde yıkımlara yol açabilecektir.  
 

Bu nedenle, “sorumlu sorumsuzların” bu yıl da yineledikleri aymazlıkları, iş işten yine 
geçmeden önlenmesi gerekmektedir. İlgili ve duyarlı kamuoyunu gereğini yapmaya 
çağırıyoruz. 
 

Banu AVCIOĞLU 
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