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GİRİŞ

Türkiye biyolojik çeşitlilik açısından Avrupa ve Orta Doğu’nun en zengin
ülkesidir. Daha da önemlisi bir çok endemik, nadir ve nesli tehlikede bitki-hayvan
türlerinin varlığını sürdürmesi için yaşamsal olan habitatları barındıran ekosistemlere
sahiptir. Bu önemli alanların bir kısmına, ilgili yasal düzenlemeler kapsamında çeşitli
koruma statüleri verilmiş olup, bu doğrultuda koruma ve kullanmaya yönelik çeşitli
uygulamalar yapılmaktadır.

Çok önemli bir doğal kaynak olarak değerlendirilen biyolojik çeşitliliğin
korunmasına yönelik politika, mevzuat ve kurumların oluşturulmasının ele alınması,
Türkiye’de özellikle 1990’ların başından itibaren hızlanan oldukça yeni bir süreçtir
(Hamamcı, C., Emre, C. 1992).

1958’de Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın ilan edilmesiyle başlayan ve neredeyse
40 yılı aşan bu süreçte koruma alanları statüleri ve uygulamalarının, Türkiye’de
beklenen düzeyde korumayı sağladığını söylemek güçtür. Bunun nedenleri arasında
merkezi yönetimin kurumları ve alt birimleri arasındaki yetki ve görev karmaşası,
yönetsel çok başlılık, üstüste getirilen statülerin artırdığı bürokratik tıkanmalar ve
karmaşalar, koruma için gerekli mali kaynakların ayrılmayışı ve koruma stratejilerinde
yerinden yönetime geçilemeyişi sayılabilir. Diğer yandan, gerek koruma alanlarında
yaşayan insanların, gerekse toplumun diğer ilgili kesimlerin katılmadığı ve/veya
dışlandığı alanların çoğu kağıt üzerinde korunuyor gözükmekte, bir kısmının ise
koruma statüsünün verilişini takiben aksine daha da tahrip edildiği görülmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye’de koruma alanlarının mevcut durumunun analizini
yapmayı ve bu alanlar için bilimsel temellere, çağdaş çevre yönetiminin gereklerinden
olan katılımcı yaklaşıma ve uluslararası yükümlülüklerimize uygun yeni bir model
sunmayı amaçlayan bu Tezde sadece literatüre yönelik bir çalışma yapılmaması,
özellikle

uygulamaya

yönelik

eylem

ve

hedeflenmiştir.

1

tartışmalara

ivme

kazandırılması

Tezin genel amacı; Türkiye’de mevcut koruma alanları statülerini, ilgili tüzel
düzenlemeleri ve günümüze kadar izlenen koruma politikalarını tespit ve analiz
etmek ve uluslararası koruma statüleri ile beraber değerlendirmek, yalnız günümüzün
değil, geleceğin de gereksinim ve koşullarını dikkate alan yeni bir alan koruma
yaklaşımı önermektir.

Tezin ulaşmak istediği nihai hedef ise; biyolojik çeşitliliğin korunması ve
kullanılmasında sürdürülebilirliğin sağlanabilmesidir. Çünkü, biyolojik çeşitliliğin
koruma alanları oluşturularak korunması ve yönetimi bu hedefe ulaşmaya yönelik
araçlardan sadece biridir.

Gözlemler ve değerlendirmeler, alan koruma konusunda varolan bilimsel ve
teknik yaklaşımların koruma alanlarının yönetiminde her zaman işlevsel olamadığını,
hatta bazen mevcut durumu daha da kötüleştirdiğini göstermektedir. Bugün alışılmış
olarak nitelendirilebilecek bu yaklaşımlar, güçlü merkezi kurumlar ve sektörel bakış
açılı çalışma yöntemleri olarak tanımlanabilir. Söz konusu yaklaşımlara eşlik eden
süregelen siyasi ve ekonomik politikaların da, gerektiği şekilde sosyal bakış açısı
ağırlıklı olan ve merkez ile yerel’in işbirliğine dayalı bir yönetim yaklaşımıyla
yapılacak reformların gerçekleşmesini de güçleştirmekte olduğu görülmektedir.

Günümüzün klasik ekonomik kaygılarında faydacılık ve istismara yönelik
dünya görüşü hakim olup, bu görüş doğal kaynak yönetimi ve doğa koruma
olgularına da yansıtılmaktadır. Bu kapsamda, insanın sadece faydalanma değil,
ancak

sorumluluk

ve

yaşamsal

uyum

açısından

da

koruma

kavramıyla

bütünleşmesine eşit veya öncelikli olarak ağırlık veren bir yaklaşımın önü kesilmekte,
ya da bu tür yaklaşımlar mevcut yapılanmadan dolayı imkansız hale gelmektedir.

Bununla beraber; genel anlamda çevresel kaynakların, özel olarak ise bir
doğal kaynak olan biyolojik çeşitliliğin korunduğu koruma alanlarının yönetimi için
“sürdürülebilir kalkınma” kavramının literatüre yerleşmesiyle gelen; yerel’e önem
veren, katılımcı ve uygulanabilir küçük ölçekli projelerle denenen yönetim modelleri
üzerindeki arayışların ve çabaların arttığı görülmektedir.

2

Koruma alanlarına farklı bir gözle bakan ve yasakçı bir yaklaşımla bu alanları
bireylerden/toplumdan soyutlayan, her bir koruma alanını kurumsal güç olarak gören
mevcut hakim yönetim anlayışının değişmesi gereklidir. Bireyin doğa ve doğal
kaynaklar üzerindeki sorumluluk ve haklarını kapsamı içine alan ve politikaların
uygulamadaki uyumu ile karşılıklı desteklenen çağdaş bir yönetim modeli koruma
alanlarının varlığını sürdürebilmesi için kaçınılmazdır.

Koruma alanlarının yönetiminde, sağlıklı bir ekosistemle sağlıklı işleyen bir
yönetim sisteminin birbirine bağlı olduğunu kabul etmek için bizzat uygulamalardan
edinilen deneyimler bulunmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de ekosistem özellikleri ile
tüm sosyal faktörleri ilişkilendirebilen ve tarafların ortaklığını mümkün kılan ortaklaşa
yönetim anlayışının (co-management) geliştirilmesi ve yerleştirilmesi gerekmektedir.

Tez kapsamında ele alındığı üzere, ekolojik, yönetsel, yasal ve sosyal
boyutların bütünleştiği yeni bir koruma alanları yönetimi anlayışının var olan yönetsel
yapıyla nasıl bütünleştirilebileceği önemli bir konudur. Çünkü çevre yönetimi içerikli
çalışmaların

çoğunda,

genellikle

alışılagelmiş

(conventional)

yöntemler

kullanılmaktadır. Radikal değişiklikler sunulmakla beraber uygulama için gerekli
sosyal mekanizmalar harekete geçirilmediği için öneriler işlevsiz kalmaktadır. Kısaca,
vurgulamak gerekir ki, bugün doğal kaynak ve koruma alanları yönetiminde klasik
ekolojik bakış ve onun kendini sosyal yapının irdelenmesinden dışlayan tavrı
günümüzün hakim yaklaşımı olmuştur.

Tezde, koruma alanlarının nasıl bir yaklaşımla yönetilmesi gerektiği ve
günümüz koşullarına uygun bir yeni bir yönetim anlayışından neler anlaşıldığı ön
planda ele alınması gereken konular olmuştur. Bu çerçevede, sosyal ve ekolojik
sistemlerin ilişkilendirilmesi tartışılmış, ekolojik ve sosyal sistemler arasındaki
bağımlılık (interdependence) ilişkisi önemle sorgulanmıştır.

Türkiye’de bugüne kadar korunması gereken alanlara verilen yasal ve
kurumsal statüler, kalkınmanın önündeki engeller olarak görülmüştür. Bu nedenle de
koruma statülerinin ekonomik yatırımların yapılabileceği alanlara verilmesinde her
zaman sorunlarla karşılaşılmıştır. Diğer yandan, koruma statüsü verilen alanlarda;
korumanın telafuz edilmesiyle beraber daha da ağır bir tahribat başlamış, yörede
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yaşayanlarla, karar verenler arasında çatışma hep süre gelmiş, koruma statülerinin
iptali için çeşitli davalar gündemde olmuştur. Bu gerçeklerden hareketle, Tez
çalışmasının en önemli varsayımlarından birini, Türkiye’de alan korumaya yönelik
mevcut uygulamaların olumlu yönde değil, aksine bu alanların tahribini hızlandıran en
önemli etmenlerin başında geldiği iddiası oluşturmaktadır.

Merkezi otoritenin bütünleşik bir yönetim anlayışına sahip olmaması; çevredoğa koruma politikalarını diğer sektörlerle bütünleştirmemesine, farklı merkezi idare
birimleri tarafından aynı, ya da benzer alanlara farklı koruma statülerinin verilmesi de,
farklı statülerin alan kullanımında çelişkililer yaratmasına neden olmuştur. Böylece
yönetimin farklı birimleri arasında birbirleriyle uyumsuz uygulama ve planlama
örnekleri görülmekte ve tüm bu uygulamalar Türkiye’de koruma alanlarında olması
gereken başarının elde edilememesinin temel nedenlerini oluşturmaktadır.

Ayrıca koruma alanlarının bu alanlardan doğrudan, ya da dolaylı fayda
sağlayan kitlelerin ve kamuoyunun ilgisinden uzak olduğu görülmektedir. Koruma
statüleri çoğu zaman bu yörelerde yaşayan kişilerin gözünde kendi varlıklarına tehdit
olarak algılanmaktadır. Burada; çevre-doğa korumada bilinç düzeyinin düşük olması
bir yana, hem koruma alanlarının oluşturulması aşamasında ve hem de sonrasında
yapılacak düzenlemelere dair kararların merkezde alınıp, çoğunun merkezden
yönetiliyor olması da önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle yerel yönetimlerin ve yöre
insanlarının karar süreçlerine katılmaması; koruma alanlarına olumsuz yaklaşımları,
uygulamalara yönelik engellemeleri ve hatta alanlara fiziki olarak zarar vermeye
kadar uzanan sonuçları doğurmaktadır. Bu değerlendirmeler Tez çalışmasının temel
varsayımlarından birisi olmuştur.

Diğer yandan, koruma statüsüne sahip alanların önemli bir kısmının sınırları
içindeki nüfusun hareketlerini ve kullanımlarını düzenleyici uygulamalar yok denecek
kadar azdır, ya da koruma alanının özellik ve koruma ölçütlerine uymamaktadır. Bu
da, ya kaçak yapılaşma ve kullanımlar oluşturmakta, ya da taşıma kapasitesi
saptaması yapılmaksızın öngörülen nüfus yoğunluklu planlar sonucu, koruma alanları
niteliklerini kısa sürede kaybetmektedir.
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Koruma alanlarına yönelik politikalar ve yönetim biçimleri sadece doğa
korumaya yönelik ve hatta iddia edildiği gibi “lüks politikalar” oluşturulması anlamında
değerlendirilemez. Tez çalışmasında temel varsayım; koruma alanlarının ulusal
kalkınma politikalarıyla yakından ilişkili olması ve yöresel, bölgesel ve ulusal
kalkınma süreçlerinde, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ölçütlerinde değere
dönüştürülebilecek alanlar olmasıdır. Bu ise tamamen “koruma-kullanma dengesi”nin
oluşturulması ile mümkün kılınabilir.

Türkiye’de koruma alanları ile ilgili ulusal mevzuatın yanısıra, aynı zamanda
bölgesel ve uluslararası anlaşmalar kapsamında üstlenilen yükümlülükler söz
konusudur. Oysa ki, Türkiye’de iç mevzuatın uluslararası anlaşmalarla uyumlu hale
getirilmeyişi önemli bir eksiklik olup, uluslararası kriterlere uymayan koruma alanları
yönetim modelleri sonucu, taraf olunan uluslararası yükümlülüklerin de ihlali söz
konusudur. Diğer yandan son dönemlerde gündemde yeri giderek artan Türkiye’nin
Avrupa Birliği ile uyum sürecinde, çevrenin kentsel boyutlu gürültü, hava ve su kirliliği
gibi boyutları ağırlıklı olarak ele alınırken, koruma alanları ile ilgili mevzuat ve politika
uyumu çalışmasının göreceli olarak ihmal edildiği öne sürülebilir.

Bu

varsayımlardan

hareketle

hazırlanan

Tez

çalışmasında,

durum

çözümlemesi yapılmakta, aynı zamanda tüm çelişki ve sorunların çözümüne yönelik
bütünleşik düzenlemeler ve ortaklaşa yönetim kavramına dayanan, uluslararası
mevzuatla uyum sağlayabilecek esneklikte doğal ve kültürel değerleri korumayı
amaçlayan çağdaş bir yaklaşım da öngörülmektedir.

Çalışmada koruma alanlarından sorumlu merkezi yönetim birimlerinin tutucu,
statükocu ve parçacı yaklaşımları, Tezin önerdiği modelin hayata geçirilmesine
yönelik kısıtlamalar olarak tespit edilmiştir.

Tezin hazırlanması aşamasında öncelikle, Türkiye’de koruma alanlarına dair
mevzuat, kurumsal yapılanmalar ve mevcut uygulamadaki koruma statüleri hakkında
literatür çalışması yapılmıştır. Bu çerçevede uluslararası mevzuat açısından özellikle
Türkiye’nin taraf olduğu ilgili anlaşmalar incelenmiş ve söz konusu akitlerin Türkiye’de
uygulamaya yansıması üzerinde önemle durulmuştur.
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Diğer yandan, özellikle koruma alanlarından sorumlu merkezi idare birimlerinin
politika belirleyici grupları ve uzmanlarıyla mevcut durum, sorunlar ve kısıtlamalar
hakkında gereken sıklıkta görüşmeler yapılmıştır.

Ayrıca, Tez sahibinin koruma alanlarında yürüttüğü çalışmalardan elde ettiği
bulgular Tez’e aktarılmıştır. Bu alanlar çoğunlukla üstüste gelen koruma statüleri
taşıyan alanlar olup, uygulama sorunları yaşanan bu alanlarda, merkezi ve yerel
düzeyde yönetimden sorumlu birimler ve yöre halkı ile görüşmeler Tezin
değerlendirme bölümlerine yansıtılmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
KORUMA ALANLARI

1. Koruma Alanlarına Dair Kavramlar

Kavramsal yaklaşımlarda beraberlik sağlamak, ortak bir dil konuşulması
açısından önemlidir. Türkiye'de yenilerde, ortak bir koruma sözlüğü oluşması için
çabalar kaçınılmaz olarak artmaktadır. Ancak gelinen noktada, bir çok kavram için
henüz fikir birliği sağlandığı söylenemez. Bu nedenle Tez kapsamında, tez konusu ile
doğrudan ilgili olmak bakımından, başta Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 1 olmak üzere
şemsiye özelliği taşıyan sözleşmelerde belirlenen tanımlar kullanılmıştır. Diğer
yandan Tezin kapsamına giren bazı kavramlara da açıklık getirilmektedir.

1980'li

yıllarda

dile

getirilmeye

başlanan2

sürdürülebilir

kalkınma

(sustainable development) kavramı üzerinde zamanla bir çok tartışma gelişmiştir.
Bugün itibariyle sürdürülebilir kalkınma felsefesine karşı görüşler, kavramın
doğruluğu,

uygulanabilirliği

üzerindeki

tartışmalarda

hala

tam

bir

uzlaşma

sağlanabildiği söylenemez. Sürdürülebilir kalkınma üzerine kavramsal bir tartışmaya
girmek bu Tezin kapsamı dışında kalmaktadır. Ancak burada ele alınması gereken;
doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği (sustainability) olmalıdır.
Çünkü Tezin amacı; koruma alanlarının yönetim şekillerinin, edinilen deneyimlerle
nasıl daha etkinleştirilebileceği üzerindedir. Bu çerçevede ulaşılacak üst düzey amaç
ise, ekosistemlerin, biyolojik çeşitliliğin, tüm varlıkların ve dolayısıyla da insan
yaşamının sürdürülebilirliğidir.

1980 yılında yayınlanan Dünya Koruma Stratejisi (World Conservation
Strategy), insanlığın doğanın bir parçası olarak varolduğu, doğanın kendisi ve doğal
kaynakları korunmaksızın bir geleceğinin olmadığı vurgulanmıştır3. Gerek Dünya
Koruma Stratejisinde gerekse Ortak Geleceğimiz (1987) Raporunda 4 da benzer bir

1

R.G. 27.12.1996 tarih ve 22860 sayı.
IUCN, UNEP,WWF, 1980.
3
Ibid.
4
World Commission on Environment and Development Report (WCED), 1987.
2
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doğrultuda mesaj verilmiş ve mümkün olduğunca kalkınma süreçlerinde koruma ve
doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının kaçınılmazlığı gerekçelendirilmiştir.

Burada koruma (conservation) kavramı hem doğanın (türler ve ekosistemler)
korunmasını (protection) hem de doğal kaynakların akılcı kullanımını içermektedir.
Eğer insanlar, bugünün yaşam kalitesini yükseltirken, şimdiki ve gelecek kuşakların
refahını da güvence altına almak istiyorlarsa o zaman, sürdürülebilirlik yaklaşımının
hayata geçirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Tüm bu bakış açılarında, yüz milyonlarca
insanın yoksulluğunun azaltılması için hedeflenen kalkınma olmaksızın, korumanın
da imkansızlığı vurgulanmaktadır5. Bu noktada, kalkınma ve koruma arasındaki
bağımlılığı vurgulayan bu akımda yeralan temel üç ilkeyi belirtmek yararlı olacaktır:

•Karakteristik/önemli ekolojik süreçler ve yaşam-destekleme (life-support)
sistemleri korunmalı,
•genetik çeşitlilik korunmalı
•tür ve ekosistemlerin kullanımı sürdürülebilir olmalıdır 6.

Bu üç ilkenin uygulanabilmesi ancak, sürdürülebilirlik temel kavram olarak
alınabilirse mümkün olabilir. Bu ilkelerden hareketle ve 1980'lerden bugüne katedilen
mesafede, sürdürülebilir kalkınma kavramının üzerinde yapılan ve hepsinin de
doğruluk payı olan tartışmaları bir yana bırakarak bir sentez yapmak, bu kavramı, bu
Tez kapsamında biraz daha rafine etmek ancak sürdürülebilirliği temel kavram olarak
alabilirsek mümkün olacaktır. Bu doğrultuda “sürdürülebilirlik” dünya üzerinde varolan
her canlının temel ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam destek sistemlerinin korunması,
doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin kendini yenileyebilme süreçleri kapsamında
ve temel gereksinimleri karşılayacak kadar kullanılması, bu kaynaklara bağlı olan her
canlının yaşam hakkının tanınması ve korunması ve herkesin doğrudan ve/veya
dolaylı olarak bu kaynaklar üzerindeki haklarını tanıyarak yaşam kalitesini
yükseltmektir.

Sürdürülebilirlik salt bir kavram değildir, kendi dinamikleri vardır. Berkes ve
Folke (2000), sürdürülebilirliğin bir süreç olduğunu; ekolojik, sosyal ve ekonomik
5
6

Ibid.
Ibid.
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boyutları olduğunu belirtir. Genel amacımıza yönelik olarak ise sürdürülebilirlik;
ekolojik

eşiklerin,

mekansal

(spatial)

ve

zamansal

(temporal)

ölçeklerde

zorlanmamasına işaret etmektedir. Bunun tersi ekolojik ve sosyal sistemleri olumsuz
olarak etkileyecektir (Berkes, F., Folke, C., 2000).
Bu doğrultuda sosyal ve ekolojik sistemler7, yaşamın kendisi olarak,
birbiriyle bağlantılı, hatta içiçedir. Bu iki sistem arasında şekilci ayırımlar yapay olup,
kişisel görüşlere bağlıdır8. Berkes ve Folke (2000), bu görüşün klasik (conventional)
ekoloji ve sosyal bilimlerde henüz kabul görmediğini söyler. Bütünleşik içerikte
doğadaki insandan (human-in-nature) söz etmek istediğimiz zaman sosyo-ekolojik
sistem ve sosyo-ekolojik bağlar kavramları kullanılır9.

Yerel bilgiden (Indigenous knowledge) kastedilen, korunan alanlarda yaşayan
insanlarca sahip olunan bilgidir. Yerel bilgi; bir kültür veya yerel topluma ait, bu kültür
ve sosyal yapı kapsamında hayatın içinden elde edilmiş, geleneksel ve eşi olmayan
(unique) bilgidir.

Geleneksel Ekolojik Bilgi (Traditional Ecological Knowledge) kavramının
kullanılması tercih edilir.10 Bu kavram, daha özel olarak, yaşayan canlıların
(insanoğlu dahil) birbiriyle ve yaşadıkları çevre ile ilişkisi üzerine, kültürel iletimle
kuşaklara devreden ve artarak büyüyen bilgi ve inançları ifade etmektedir. Burada
geleneksel (traditional) kelimesi tarihi ve kültürel devamlılığa gönderme yapar ve
toplumların sürekli olarak neyin geleneksel olduğunu yeniden tanımlamasını kabul
eder.

Yönetim (management) en kısa deyişle belli bir amacın, eldeki kaynak ve
imkanlar kullanılarak planlı karar ve eylemler sonucunda gerçekleştirilmesin
sağlamaktır. Planlama, örgütlenme, kaynakları düzenleme ve temin etme, denetim ve
izleme yönetimin temel unsurlarıdır. 11
7

Ekolojik sistemler (eco-systems), bu Tez kapsamında doğal çevreye referans gösterilen geleneksel
ekolojik anlamda kullanılmaktadır.
8
Ibid.
9
Ibid.
10
Ibid.
11
T. Özşen, Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Değişen Yönetim Yaklaşımlarının
Türkiye’nin Geleceğine Etkileri, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2005.
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Kurumlar (institutions), insan tarafından geliştirilen ve insanın ekolojik ve
sosyal sistemlerle etkileşimini belirleyen aracı yapılardır. Bu aracı yapıları ikiye
ayırarak inceleyebiliriz. İlki resmi araçlar olup, bir dizi kurallar ve onun uygulama
organlarından oluşur ve anayasa, kanun, tüzük gibi yasal araçlarla bunları uygulayan
kuruluşları kapsar. Diğeri ise gayri resmi araçlardır. Bunlar arasında davranış
normları (norms of behaviors) sayılabilir. Kurumlar bir grup bireyin organize ettiği,
birbirini tekrar eden faaliyetlerin halihazırda kullanıldığı bir kurallar dizini olup, diğer
bireyleri ve potansiyel olarak "diğerlerini" etkileyen çıktılar üretir. Kurumlar, tüm doğal
kaynakların karakterinden kaynaklanan iki temel sorunla uğraşmak durumundadır
i) doğal kaynağa geçiş (access) nasıl kontrol edilebileceği, ii) ortak akıl ve kamu
yararı için olanla bireyler arasındaki potensiyel ayrılmayı çözmek için, kullanıcılar
arasında kurallar oluşturmak12 .

Mülkiyet (Property), bu Tez kapsamında, bireyin ya da bir grubun bir kaynağı
kullanmak için sahip olduğu haklar ve yükümlülükler olarak sınırlandırılabilir. Bunlar,
kaynağın kullanımı veya o kaynaktan bir gelir veya fayda sağlamasında mülkiyet
sahibinin haklarını, görevlerini ve sorumluluklarını belirleyen bir dizi hak ve
yükümlülüklerdir.

Mülkiyet hakkı (Property right), mülkiyet sahibinin, bir üst düzey kurumdan ki
genellikle devlettir bu- fayda sağlamak için talepte bulunmasıdır13 .

Temel Kavramlar14
Biyolojik çeşitlilik, diğerlerinin yanı sıra kara, deniz ve diğer su ekosistemleri
ile bu ekosistemlerin bir parçası olduğu ekolojik kompleksler de dahil olmak üzere
tüm kaynaklardan canlı organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır; türlerin
kendi içindeki ve türler arasındaki çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği de buna dahildir.

12

F. Berkes, C. Folke, Cambridge, 2000.
Ibid.
14
Bu tanımlar, 29 Ağustos 1996 TBMM Genel Kurulu Kabul Tarihli ve 4177 sayılı Kanun ile
onaylanması uygun bulunan ve 21 Kasım 1996 tarihli ve 96/8857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
onaylanarak, 27 Aralık 1996 tarih ve 22860 sayılı Resmî Gazete’de (RG) yayınlanan Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi’nden aynen alınmıştır.
13
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Biyolojik kaynaklar, genetik kaynakları, organizmaları veya parçalarını,
populasyonları veya ekosistemlerin insanlık için şimdiden, ya da gelecekte kullanım
imkânı veya değeri olan diğer biyotik unsurlarını kapsar.

Biyoteknoloji, özgün bir kullanım amacıyla ürünler veya prosesler meydana
getirmek veya varolanları değişime uğratmak üzere biyolojik sistemlerin, canlı
organizmaların veya bunların türevlerinin kullanıldığı her türlü teknolojik uygulama
anlamındadır.

Ekosistem, bitki, hayvan ve mikro-organizma toplulukları ile bunların cansız
çevrelerinin işlevsel bir birim olarak karşılıklı etkileşen dinamik bir kompleks
anlamındadır.

Ex-situ koruma, biyolojik çeşitlilik unsurlarının kendi doğal yaşam ortamları
dışında korunması anlamındadır.

Genetik

materyal,

işlevsel

kalıtım

birimleri

içeren,

bitki,

hayvan,

mikroorganizma veya başka menşeli olan her türlü materyal anlamındadır.

Genetik kaynaklar, bugün veya gelecek için değer taşıyan genetik materyal
anlamındadır.

Yaşam ortamı (habitat) herhangi bir organizma veya populasyonun doğal
olarak bulunduğu yer veya çevre tipi anlamındadır.

In-situ koşullar, genetik kaynakların ekosistemler ve doğal yaşam ortamları
içinde var oldukları koşullar; evcilleştirilmiş veya kültüre alınmış türler sözkonusu
olduğundaysa bunların ayırt edici özelliklerini geliştirdikleri çevre anlamındadır.
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In-situ koruma, ekosistemlerin ve doğal yaşam ortamlarının korunması,
yaşayabilir tür populasyonlarının doğal çevrelerinde; evcilleştirilmiş veya kültüre
alınmış türlerinse ayırt edici özelliklerini geliştirdikleri çevrelerde muhafazası ve geri
kazanılması anlamındadır.
Koruma alanı, özgün koruma amaçlarını gerçekleştirmek için belirlenen,
düzenlenen ve yönetilen, coğrafi olarak tanımlanmış bir alan anlamındadır.

Sürdürülebilir kullanım, biyolojik çeşitlilik unsurlarının, uzun dönemde
biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açmayacak şekilde ve oranda kullanımı, ve
böylece biyolojik çeşitliliğin bugünkü ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını ve
özlemlerini karşılama potansiyelini muhafaza etmesi anlamındadır.

2. Koruma Alanları Sınıflandırması

Koruma alanı kavramının daha çok, bu alanların çeşitli işlevleri açısından
değerlendirilmekte olduğu görülmektedir. Öncelikle, söz konusu alanların, biyolojik
çeşitliliğin korunması için yaşamsal önemde oldukları öne sürülmekte, özellikle
akarsu

havzalarındaki

toprakların

korunması

açısından

önemli

işlevler

yüklenmektedir. Bu nedenle koruma alanlarına yönelik hedefler, sürdürülebilir arazi
kullanımı açısından önemli deneyimler sağlarken; bu alanlarını araştırma ve eğitim,
bireylerin ve toplumların bilinç düzeyinin yükseltilmesi açısından katkıları olduğu
varsayılmaktadır15.

Dünyada koruma alanlarının yerel topluluklar (local communities) açısından
önemli

olduğu,

özellikle

yaşamlarını

sürdürebilmeleri

doğal

kaynakların

sürdürülebilirliğine bağlı olan yerli halk (indigenous people) için koruma alanlarının
yaşamsal önemde olduğu vurgulanmaktadır16. Koruma alanları, doğru yönetim
aracılığıyla yerel ve bölgesel ekonomiye katkılar sağlamasının yanısıra, insanoğlunun
yerleşim alanları ve sorunlarının dışına çıkarak, huzur bulduğu alanlar olarak manevi
katkı işlevi ile de değerlendirilmektedir.
15
16

IUCN, 1994.
IUCN Web Sitesi: http: www.iucn.org/wcpa
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Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN-World Conservation Union) tarafından ilk
olarak 1978'de ortaya konan ve 1994 yılında geliştirilerek üzerinde fikir birliği
sağlanan koruma alanı tanımı şöyledir: “Biyolojik çeşitlilik ile doğal ve kültürel
kaynakların korunması ve onarımı için özel olarak ayrılmış, yasal ve diğer etkin
araçlarla yönetilen karasal ve/veya denizel alanlardır17. Burada uluslararası ve ulusal
ölçeklerde birbirinden oldukça farklı bir sınıflandırma çeşitliliğinin var olduğu
durumda, bütüncül bir yaklaşım için nasıl bir yöntem geliştirilmesi gerektiği sorusunun
yanıtlanması gerekir.

Hemen her ülkenin üzerinde ortak fikir birliği sağladığı veya sağlamaya
yaklaştığı IUCN kategorilerini bu kapsamda ortak bir dil ve sınıflandırma için
kullanmak doğru olacaktır. Her ne kadar koruma alanları statüleri ülkelere göre isim
farklılıkları gösterse de, aslında ortak noktaları yönetim şekilleri olup, bu bağlamda
yönetim şekillerine göre sınıflandırmayı temel alan IUCN kategorilerini kullanmak
anlamlı olacaktır. IUCN sınıflandırması ilk olarak 1978'de yapılmış ve 1994 yılında
bugün kullanılan yönetim şekline göre sınıflandırılma oturtulmuştur18.

Bu tanımlamanın altında koruma alanları Tablo 1'de görüldüğü gibi, yönetim
şekillerine göre altı sınıfa ayrılmıştır:

17
18

IUCN, 1994.
IUCN, 1994.
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Tablo 1: Yönetim Şekillerine Göre Koruma Alanları Sınıflandırması
KATEGORİ
Ia

TANIM
Mutlak Doğa Koruma Alanı (Strict Nature Reserve): El
değmemiş doğa parçası olan ve temelde sadece bilimsel açıdan
yönetilen koruma alanı.

Ib

Yabanıl Alan (Wilderness Area): İnsan eli değmemişliği korumak
üzere yönetilen alan.

II

Ulusal Park (National Park): Temelde ekosistemin korunması ve
rekreasyon (recreation) için yönetilen koruma alanı.

III

Doğal Anıt (Natural Monument): Özel bir doğal yapı ve doğa
parçasının korunması için yönetilen alan.

IV

Habitat/Tür

Yönetimi

Alanı

(Habitat/Species

Management

Area): Bir veya bir kaç türün kendisi ve yaşam alanının korunması
için yönetsel müdahelelerin yapıldığı koruma alanı.
V

Korunan

Karasal

veya

Denizel

Peyzaj

(Protected

Landscape/Seascape): Denizel veya karasal koruma ve kullanma
amacıyla yönetilen koruma alanı.
VI

Yönetilen Kaynak Koruma Alanı (Managed Resource Protected
Area): Temelde doğal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanım
amacıyla yönetildiği koruma alanı.

Kaynak: IUCN, 1994.

IUCN tarafından yapılan ve bu Tez kapsamında da benimsenen koruma
alanları sınıflandırmasının ana yaklaşımları şunlardır:


Sınıflandırmanın dayandığı temel, bu alanların yönetim şekline göredir.



Bu sınıflandırmadaki bir statünün bir alana verilmesi, yönetimin etkinliği üzerine
bir yorum değildir.



Bu sınıflandırma sistemi uluslararasıdır bu nedenle kaçınılmaz olarak geniş
kapsamlıdır.



Ulusal ölçekte koruma alanlarına verilen isimler farklı veya aynı da olabilir. Aynı
şekilde farklı ülkelerde kullanılan aynı isimler değişik koruma alanlarına karşılık
gelebilir.
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Tüm

kategoriler

önemlidir

ama,

insan

etkisi

ve

çevresel

değişimin

derecelendirilmesi uygulanmıştır19.

Birleşmiş Milletler (BM) Koruma Alanları Listesine göre, 2003 yılında dünyada
koruma alanlarının sayısı 102,102'dir20. Tüm bu koruma alanları bir çok açıdan
farklılıklara sahiptir. Bu alanlar büyüklükleri, barındırdıkları türler, ekosistemler ve
fiziki özellikleri, yönetim şekilleri, yönetim için varolan kaynakları, barındırdıkları
sosyal ve kültürel özellikler, korunmalarındaki güçlükler ve ulusal ölçekte aldıkları
statü isimleriyle birbirlerinden farklıdırlar. Bununla beraber 2003 BM Listesinde
belirlenen alanların 68,066'sı IUCN sınıflandırmasına göre belirlenmiş alanlardır. Yine
toplam

koruma

alanlarının

4,633'ü

de

uluslararası

koruma

alanı

olarak

21

belirlenmiştir .

Tablo 1'de verilen koruma alanları statülerinin tanımları, yönetim hedefleri,
oluşturulmasında gözönünde tutulması gereken genel kriterler ve genel olarak
yönetim sorumluluğu aşağıda irdelenmektedir:
2.1. Mutlak Doğa Koruma Alanı22

Bu alanlar, temel olarak bilimsel araştırma ve izleme amaçlarıyla yönetilen
alanlar olup IUCN tanımlamasına göre, bazı olağanüstü ekosistem/leri temsil eden
ve/veya çok önemli karasal ve/veya denizel alanlardır. Bu alanlar 1978 IUCN
sınıflandırmasında Mutlak Koruma Alanı (Strickt Nature Reserve) veya Bilimsel
Reserve (Scientific Reserve) olarak da geçmektedir. Ancak hala bazı çevirilerde
Mutlak Doğa Koruma Rezervi olarak da adlandırılır ve her ülke sınıflandırmasında
farklı statülerle örtüşmektedir. Örneğin Türkiye'de bu tanıma en yakın koruma
statüsü, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'ndaki Tabiatı Koruma Alanı’dır.

Mutlak Doğa Koruma Alanlarında yönetim amaçları şöyle sıralanabilir:


Yaşam alanlarını, ekosistemleri ve türleri bu alanda mümkün olduğunca
rahatsız edilmeyen durumda saklamak (preserve),

19

Phillips, A., 2002
Chape., S. Blyth, L. Fish, P. Fox and M. Spalding (compilers), 2003.
21
Ibid.
22
Mutlak Doğa Koruma Alanı - Ia. (Strict Nature Reserve)
20
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Genetik kaynakları dinamik ve evrimsel durumlarında onarmak (maintain),



Varolan ekolojik süreçleri onarmak,



Yapısal peyzajın korunması (protection),



Doğal çevreye ait örnekleri; bilimsel çalışmalar, çevresel izleme, ve eğitim
için güvence altına almak,



Araştırmalar ve diğer onaylanmış faaliyetleri dikkatli bir planlama ile en
aza indirgemek ve



Alana girişleri sınırlamak.

Mutlak Doğa Koruma Alanlarının oluşturulması için IUCN tarafından
belirlenen ölçütlerin başında alanın yeterince büyük olması gelmektedir. Yeterli
büyüklükteki bir doğa rezervinde, ekosistemlerin bütünlüğü korunabilir ve yukarıda
belirtilen yönetim hedefleri gerçekleştirilebilir. Diğer yandan böyle bir alanın mümkün
olduğunca insan etkileşimden uzak olması ve öyle kalması gerekir. Doğa koruma
alanlarında koruma faaliyetleri yaşam ortamlarına bir müdahale gerektirmemelidir.

Bu alanlarda, alan yönetimi ülkenin yapısına göre değişmekle beraber
genelde merkezi yönetim tarafından olmaktadır. Alan yönetimi ulusal düzeyde veya
sınır aşan durumlarda bölgesel işbirliği içinde olurken, koruma ve araştırma yapmak
üzere kurulmuş olan profesyonel bir kurum, özel vakıf, üniversite veya enstitü
tarafından da gerçekleştirilebilir. Alana uygun koruma ve uzun dönemli koruma için
gerekli kontrol mekanizmaları, koruma alanının ilanından önce garanti edilmelidir.
Ulusal egemenlik dışında kalan ve uluslararası anlaşmaların geçerli olduğu
Antarktika gibi alanların yönetimi farklı uygulamalar gerektirmektedir.

16

2.2. Yabanıl Alan23
Doğal karakterini koruyan, değişime uğramamış veya çok az değişime
uğramış, üzerinde kalıcı veya belirgin yerleşim olmayan, doğal koşullarını saklamak
ve esas olarak yaban hayatı korunmasının amaçlandığı karasal veya denizel bir alan
için kullanılan koruma statüsüdür. Yönetim hedefleri;


gelecek kuşakların, uzun zamanlar boyunca insan tarafından büyük ölçekte
dokunulmamış alanlara sahip olması ve anlaması şansını güvence altına
almak,



uzun dönemde ve gelecek kuşaklar için çevre kalitesi ve yaşamsal doğal
karakteri korumak ve iyileştirmek,



bu alanlara insanlara değişik geçiş hakkı vererek, ziyaretçilerin fiziksel ve
ruhsal rekreasyon anlamında buralardan yararlanmalarını sağlamak ve



bu alanlarda ve çevresinde varolan yerel toplulukların, düşük nüfus
yoğunluğuyla ve varolan doğal kaynaklarla uyum içinde yaşamlarını sağlamak
ve iyileştirmek olarak sayılabilir.

IUCN'e göre yabanıl alan oluşturma ölçütleri ise şunlardır:


Alan yüksek doğal kaliteye sahip olup, alanı yöneten öncelikle doğal süreçler
olmalı, sürekli insan müdahalesinin olmadığı ve önerildiği şekilde yönetildiği
takdirde bu özelliklerini koruyabilecek olmalı,



Alan; belirgin ekolojik, jeolojik, jeomorfolojik ve diğer bilimsel, eğitim bilim ve
ya tarihi değer özelliklere sahip olmalı,



Alan, böyle bir muhafaza gerçekleştirebilecek büyüklükte olmalı,



Alanda ziyaretçilere geçiş hakkı verildiği durumlarda bu, basit, kirletici ve
motorize olmayan seyahat yöntemleriyle yapılmalıdır.

23

Yabanıl Alan – Ib. (Wilderness Area)
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Bu alanın yönetim sorumluluğu da doğa rezervlerinde olduğu gibi ulusal
düzeyde ve doğa koruma alanında uzmanlaşmış kurum, kuruluş, vakıf, enstitü gibi
yapılarca üstlenilmelidir.

IUCN sınıflanması sürecinde, 1978 sınıflandırmasında görülmeyen bu statü,
IUCN Genel Kurulu 16/34 Sayılı Yabanıl Kaynakların ve Değerlerin Korunması Kararı
(IUCN General Assembly Resolution (16/34) on Protection of Wilderness Resources
and Values) ile ortaya konmuş ve

1984 yılında Madrid'te yapılan IUCN Genel

Kurulunda benimsemiştir.

2.3. Ulusal Park24
1994 IUCN sınıflandırmasına göre, ulusal park doğal bir karasal veya denizel
alanda; bir veya daha fazla ekosistemin ekolojik bütünlüğünün, bugünkü ve gelecek
kuşaklar için korunduğu,

bu statünün amacına uygun olmayan işler ve üretim

süreçlerinin kurulmasına izin verilmeyen, kültürel ve çevresel uygunlukta manevi,
bilimsel, eğitim ve rekreasyon amaçlı ziyaretlere açık olan alanlardır.

Bu alanların yönetim hedefleri ise;


ulusal ve uluslararası önemdeki doğal alanların korunması ve manevi,
bilimsel, eğitim, rekreasyon ve turizm amacıyla yönetilmesi,



ekolojik çeşitliliği ve devamlılığı sağlamak için, genetik kaynaklar, türler,
biyotik topluluklar ve fizyografik (physiopgraphic) bölgeleri temsil eden
örnekleri, mümkün olduğunca doğal durumunda saklamak,



alanın doğal veya doğala yakın konumunda kalmasını sağlayacak ve
sadece belirli bir düzeydeki rekreasyonel, bilimsel, eğitim ve manevi
amaçlı kullanımların yönetilmesi,



bu statünün amacına uygun olmayan işlerin ve kullanımları varsa
kaldırmak, tamir etmek ve sonrasında önlemek

24

Ulusal Park – II. (National Park)
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bu statü ile güvence altına alınan; ekolojik, jeomorfolojik, kutsal veya
estetik değerlere olması gereken değerler için saygıyı oluşturmak ve



yörede yaşayan yerel toplulukların sürdürülebilir kaynak kullanımı dahil
olmak üzere,

ihtiyaçlarını dikkate alarak, bunun daha ileride diğer

yönetim hedefleri ile çatışmasını önlemektir.

Ulusal Park oluşturmak üzere seçilen alan bir veya daha fazla ekosistemi
kapsayacak büyüklükte olmalıdır. Buralarda başlıca doğal ekosistemleri temsil eden,
bitki ve hayvan türlerini, habitat ve jeomorfolojik alanlar yer almalı ve rekrasyonel,
bilimsel, manevi, eğitsel ve turizme temel oluşturacak özellikler olmalıdır. Alanda
fiziksel olarak, bu özelliklerle örtüşmeyecek insan etkinliklerinin olmaması önemlidir.

Ulusal parkların yönetimi ve mülkiyeti normalde, ülkenin bu alanlarda yetkisi
olan en güçlü kurumu tarafından yapılması gerekir. Bununla beraber, ulusal parklar,
bir başka düzeydeki hükümet, yerel topluluklar konseyi, vakıflar veya yasal olarak
kurulmuş bir başka kuruluşça da idare edilebilir.

Ulusal parkların tarihi geçmişi 1872'de ABD'de Yellowstone Milli Parkı'nın
kuruluşuna uzanır ve bunu Yeni Zellanda'da Mt. Tauranga Milli Parkı'nın kuruluşu ve
bir çok diğerleri izler.

2.4. Doğal Anıt25
Bir veya birden fazla, önemli/güzel, sahip olduğu özelliklerden dolayı eşsiz
değerlerde, temsil veya estetik kalitesi olan özel bir doğal ve/veya kültürel alanlardır.
Bu alanların yönetim hedeflerinin başında; söz konusu özellikleri, temsili kalitesi,
manevi katkısı, eşsizliği ve/veya doğal öneminden dolayı sonsuza dek korumak
(protect) veya saklamak (preserve) gelmektedir. Diğer yandan, sürdürülen yönetim
kapsamında araştırma, eğitim, anlama ve kamuoyunun bilinçlenmesi/beğenisini
oluşturmak için de belli bir ölçüde fırsatlar yaratmak hedeflenmektedir. Alana verilen
25

Doğal Anıt – III. (Natural Monument)
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koruma statüsü ile örtüşmeyen faaliyetlerin bertaraf edilerek sonrasında önlenmesi
ve diğer hedeflerle uyum içinde alandaki yerleşik nüfusa fayda sağlaması yönetsel
hedefler arasındadır.

Doğal Anıtların seçilmesi için alanın bir, ya da daha fazla çok güzel ve/veya
önemli doğal özellikleri barındırması gerekir. Beraberinde eşsiz ve temsili bitki ve
hayvan türlerini barındıran şelaleler, mağaralar, kraterler, fosil yatakları, kıyı
kumulları, denizel özellikler doğal anıt olarak koruma statüsü kazanabilir. Ayrıca,
yaşam olan mağaralar, arkeolojik alanlar veya yerel topluluklardan miras barındıran
doğa alanlar bu statüyü kazanmaya uygundur.

Doğal anıt olan bir alanın mülkiyeti ve yönetiminin ulusal hükümet düzeyinde
olması gerekir. Bununla beraber, koruma ve kontrol, yerel hükümet, yerel topluluk
konseyi, bir sivil toplum kuruluşu veya özel bir kurumsal yapı tarafından yapılabilir.
Alan varolan özelliklerinin uzun dönem korunması, statü ilanından önce garanti altına
alınmalıdır.

2.5. Habitat/Tür Yönetimi Alanı26

Özel türler ve/veya yaşam alanlarının gereksinimlerini karşılamak üzere,
iyileştirilmesini veya onarılmasını garanti altına almak amacıyla, yönetilmesi gereken
karasal ve/veya denizel alanlardır. Bu alanlardaki yönetim hedefleri; özel bir türün, tür
gruplarını, biyotik toplulukları veya çevrenin fiziki özelliklerinin korunması için gerekli
optimum yönetim için insan yönlendirmesi gereken yaşam ortamı koşullarını güvence
altına almak, onarmak veya iyileştirmektir.
Bu alanlarda öncelikli olarak, bilimsel araştırma ve çevresel izlemenin,
sürdürülebilir kaynak yönetimi ile beraber yapılması amaçlanır. Halk için, yaygın
eğitim ve yaşam ortamının özelliklerini benimseme sağlamak üzere sınırlı alanlar

26

Habitat/Tür Yönetimi Alanı – IV. (Habitat/Species Management Area)
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oluşturulması yaban hayatı yönetiminin bir parçasıdır. Bu alanlarda yönetimin diğer
hedefleriyle paralel olarak, koruma alanında yaşayan insanlara faydalar sağlamak ve
statünün

hedefleriyle

ters

düşen

faaliyetleri

ortadan

kaldırarak

kaynakların

tükenmesini önlemek amaçlanmaktadır.
Söz konusu alanların oluşturulması için alanın, doğa korumada ve türlerin
yaşamlarını sürdürebilmesi için önemli bir rolü olması gerekir (türlerin üreme alanları,
sulak alanlar, mercan kayalıkları, çayırlar, ormanlar ve deniz dibi yatakları vb.). Yine
bu sınıfa giren bir alanda, yaşam ortamının korunması, ulusal veya yerel ölçekte
önemli bir bitki ile göçmen veya yerleşik bir hayvan türünün iyi olması için elzem
olmalıdır.
Bu alanlarda bulunan türlerin ve habitatların korunması, gerektiğinde yaşam
ortamına müdahale eden yöneten kurumun aktif etkisine bağlı olmalıdır. Alanın
büyüklüğü, türlerin korunması için gerekli olan yaşam ortamına bağlı olarak yaygın,
ya da küçük olabilir.
Habitat ve tür yönetimi yapılan kategorideki koruma alanlarının yönetiminin
ulusal düzeyde hükümet kuruluşu seviyesinde olması gerekir veya alan koruma ve
kontrolü yerel hükümet düzeyinde, sivil toplum kuruluşu, birlik, ya da özel bir grup
tarafından yapılabilir.
Bu statü 1978 IUCN sınıflandırmasında Doğa Koruma Rezervi (Nature
Conservation Reserve), Yönetilen Doğa Rezervi (Managed Nature Reserve) ve
Yaban Hayatı Sığınağı (Wildlife Sanctuary) kategorilerine karşılık gelmektedir.

2.6. Korunan Karasal/Denizel Peyzaj27
IUCN sınıflandırmasına göre, bu alanların tanımı şöyledir; duruma göre
karasal veya denizel parçalarıyla beraber, belirgin estetik, ekolojik ve/veya kültürel
değerlerle sıklıkla yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip, uzun bir zaman sürecinde insan
ve doğa etkileşiminin yarattığı değişik karakterdeki alanlardır. Böyle alanlarda;

27

Korunan Karasal/Denizel Peyzaj – V. (Protected Landscape/Seascape)
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geleneksel etkileşimin bütünlüğünü güvence altına almak, koruma, iyileştirme ve
evrim açısından yaşamsaldır.

Peyzaj (Landscape) değişik yaklaşımlarda değişik anlamlar yüklenen zor bir
kelimedir. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (European Landscape Convention), bu konu
için özel olarak düzenlenmiş ilk uluslararası sözleşmedir ve peyzajı; insanlar
tarafından algılandığı gibi, karakteri doğa ve/veya insan etkileşimi ve
sonucu olan/belirlenen alan olarak tanımlamaktadır.

faaliyetleri

Bu tanımda ve literatürün

önemli bir kısmında geçtiği gibi, temel olarak peyzaj, zaman içinde insanın çevresiyle
olan etkileşimi sonucu doğmaktadır28.

Peyzaj manzaradan daha fazla bir anlam ifade eder ve insan-doğa
etkileşiminin görüntüsüdür. Bununla beraber peyzajda; bir dizi doğal, fiziki ve insana
ilişkin manevi-maddi ilişkiler zinciri görülür. Bu bağlamda, insan peyzajın ayrılmaz bir
parçası olup, bu alanlara dair korumanın temelinde yatan, tamamiyle insan tarafından
yapılan yönetim yatmaktadır. Koruma kavramında çoğu zaman salt 'doğa'nın
(nature) ele alındığı yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Ancak peyzaj ve koruma
kavramları yanyana konduğu zaman insan eliyle yapılması gereken bütünleşik bir
yönetimden söz etmek daha doğru olacaktır.

“Peyzaj kavramı yalnız karasal alanlar değil, insan faaliyetinin görüldüğü
denizel alanlar da kapsamaktadır. Peyzaj, insanların günlük hayatının geçtiği her
yerde olup, hem insan tarafından şekillendirilir, hem de insanın yaşamına şekil
verirken, refahı ve sosyal hayatının ayrılmaz bir parçası olur”29.

Kıyıyı oluşturan karasal alanlarla denizler birbiriyle fiziki, ekolojik ve ekonomik
açılardan ayrılmaz ilişkiler ve etkileşimler içindedir. Bu nedenlerden dolayı IUCN
sınıflandırmasında tanım, Korunan Karasal veya Denizel Peyzaj olarak geçer30.

Peyzaj alanları insan yaşamının kültürel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerinden
etkilenirken, bu alanların genellikle biyolojik çeşitlilik açısından da zengin alanları

28

Philips, Adrian, 2002
y.n. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, “Giriş” Bölümü.
30
Adrian. Philips, 2002.
29
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oluşturduğu görülmektedir. Kimi peyzaj alanlarında, biyolojik çeşitliliğin sürmesi,
orada yaşayan toplulukların doğa ile olan ilişkisi ve kültürel yapıları doğrultusunda
devam etmiş, kimilerinde ise ekonomik ağırlıklı faaliyetler nedeniyle ileri derecede
tahrip olmuştur. Diğer yandan, bu alanların tarihsel geçmişi de gözönünde
bulundurulmak durumundadır. Örneğin Karayipler’in Küçük Ada Devletlerinde, erken
koloniyel (pre-coloniel) devirlerindeki peyzaj, koloniyel dönemde zorla ihraç edilen
işgücü ile sömürgeci üretim yoluyla tahrip edilmiştir. Bu alanlarda peyzajın korunması
ve yönetiminde tarihsel geçmişi dikkate almak önemlidir31.

Peyzaj alanlarının önemi Dünya Mirası Komitesi (World Heritage Committee)
tarafından 1992 yılında kabul edilmiş olup, bu alanların kendine özgü önemi
nedeniyle, son 50 yıldır korunması için uluslararası düzenlemeler yapılmaya
başlanmıştır. Avrupa'da; uzun tarihsel geçmişi olan insan yerleşmelerinin olması,
doğal olarak kalan alanların sınırlı oluşu, insan etkisinde kalmış çok çeşitli ancak hala
biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanların bulunması, erken turizm gelişimleri ve
yüksek nüfus yoğunluğu nedeniyle peyzaj alanlarının korunması girişimlerine daha
erken başlanmıştır. Diğer yandan, dünyada Avrupa'da olduğundan daha da eski
geçmişi olan ve dokunulmamış sanıldığı halde, insan ve doğanın beraber evrildiği
alanlar vardır. Bu nedenle de peyzaj koruma alanları sadece Avrupa'ya özgü
kalmayıp, diğer kıtalarda da benimsenmeye başlanmıştır. Özellikle biyolojik çeşitliliğin
korunması ve sürdürülebilir kırsal kalkınma (sustainable rural development) ve
koruma alanları yönetimi konularında peyzaj alanlarının önemli bir yeri olduğu açıktır.

2.7. Yönetilen Kaynak Koruma Alanı32
Yönetilen “Kaynak Koruma Alanları”, temel olarak değişime uğramamış doğal
sistemleri kapsar. Burada yaşayan toplulukların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
olarak doğal ürünler ve hizmetlerin sürdürülebilir akışı sağlanırken, biyolojik çeşitliliğin
uzun dönemli korunması ve iyileştirilmesi için yönetilmesi esastır.

31

Ibid.

32

Yönetilen Kaynak Koruma Alanı – VI. (Managed Resource Protected Area)
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Bu alanların, uzun dönemde alanın biyolojik çeşitliliğinin ve diğer doğal
değerlerin korumak ve onarılması, sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların
sunulması, doğal kaynakların temellerinin oradaki biyolojik çeşitliliğe zarar veren
diğer arazi kullanımlarına dönüştürülmesinden korunması, bölgesel ve ulusal
kalkınmaya katkı sağlanması amaçlarıyla yönetilmeleri gerekir.

Bir alanın söz konusu statüyle koruma altına alınması için bu alan, bazı
değişime uğramış ekosistemlerden sınırlı parçalar kapsasa da, prensipte alanın üçte
ikisinin doğal koşullarda olması gerekmektedir. Yine alan, sürdürülebilir kaynak
kullanımını,

kaynağın

uzun

dönem

bütünsel

değerine

zarar

vermeden

uygulayabilecek büyüklükte olmalıdır.

Yönetilen “Kaynak Koruma Alanları”, kamu kurumları tarafından yerel düzeyde
işbirliği içinde yönetilebilirler. Bir diğer yaklaşım da böyle alanların, ulusal hükümet
kuruluşu veya bir sivil toplum kuruluşunun desteği ile yerel bir yapı tarafından
yönetilmesidir.

IUCN Sınıflandırmasında Kategori VI olarak geçen Yönetilen Kaynak Koruma
Alanları 1978 sınıflandırma sisteminde yoktur. Ancak 1978 sınıflandırmasında
yeralan ve daha önce kullanılan şekilde Kaynak Rezervi (Resource Reserve), Doğal
Biyotik Alanlar (Natural Biotic Areas/Anthropological Reserve) ve

Çok Kullanımlı

Amaçlı Yönetilen Alanlarını (Multiple-Use Management Areas/Managed Resources
Areas) kapsayabilir.

Bu alanlar Kategori V' de tanımlanan Peyzaj Alanları ile insan-doğa etkileşimi
nedeniyle benzerlikler gösterir. Her iki kategori de, koruma kurallarının diğer
kategorilere göre daha az sınırlayıcı olmasıyla benzeşirler. Yine her iki kategori de
sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının gerekliliği nedeniyle örtüşmektedir. Bununla
beraber bu iki kategorinin birbirinden ayrıldığı önemli yanlar vardır. Peyzaj alanları
insanların içinde yaşadığı işlenen alanlar olup, geçen zamanda değişime uğramıştır.
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Kategori VI alanları ise temel olarak doğal sistemler/süreçlerce değişikliğe
uğramış olup, en az üçte ikisinin böyle kalması gerekir 33. Bu alanlarda yönetim, uzun
dönem koruma ve biyolojik çeşitliliğin onarılmasına yöneliktir ve bu alanlarda yaşayan
toplulukların gereksinimlerinin sürdürülebilir olarak karşılanması da hedeftir. Her iki
kategori de insanı korumanın merkezine koyar, ancak peyzaj alanlarında çevresel
değişim daha büyüktür34. Ana yönetim felsefesinde Kategori V' de doğa ve insanın
etkileşimi onarılıp iyileştirilirken, Kategori VI' da esas olarak doğal koşulların
sürdürülebilir yaşam için bir temel oluşturması hedeflenir. Yani Kategori VI' da doğal
veya doğala yakın koşullar vardır.

Ağırlıklı ve yaygın arazi kullanımları açısından ise; Kategori V' de daha çok
tarım, ormancılık ve turizm etkinlikleri görülürken, Kategori VI' da avcılık, toplayıcılık,
hayvan otlatma ve doğal kaynak yönetimi etkinlikleri görülmektedir.

3. Dünya’da Koruma Alanları ve Stratejik Girişimler

2003 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Koruma Alanları Listesi'ne göre,
dünyada 102,102 koruma alanı olup, bu alanlar 18.8 milyon km 2 yüzölçümüne
sahiptir35. 2003 yılı itibariyle deniz koruma alanlarının sayısı ve yüzölçümü karasal
koruma alanlarına göre oldukça düşük olup, toplam 1.64 milyon km2 yüzölçümüne
sahiptir ve toplam korunan alanların yüzde 8.7'sine karşılık gelmektedir 36.

1962

yılında sayısı 1000, 1997'de ise 12,754 olan koruma alanları sayısının 2003 yılında
102,102'ye ulaşmış olması çarpıcıdır. Daha önceki listelerle karşılaştırıldığı zaman,
koruma alanlarının sayısında, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren çarpıcı
bir artış göze çarpmakta, bununla beraber bu artışın daha çok karasal koruma
alanlarında olduğu görülmektedir. Diğer yandan karasal biyomlar içerisinde de göller
ve geçici çayırlıklar (temperate grasslands) daha düşük orandadır. Karasal korunan
alanlar dünya yüzölçümünün yüzde 11.5' ine karşılık gelmekte iken deniz koruma
alanları dünya denizleri/okyanuslarının yüzde 0.5'ine veya başka bir ifade ile
dünyadaki korunan alanlarının onda birini temsil etmektedir.
33

Ibid.
Ibid.
35
Chape., S. Blyth, L. Fish, P. Fox and M. Spalding (compilers), 2003.
36
Ibid.
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Birleşmiş Milletler Koruma Alanları Listesi 1962 yılından bugüne UNEP, IUCN
ve IUCN-WCMC ortak çalışmalarıyla hazırlanmaktadır. 2003 yılı Listesi, 1994 yılında
benimsenmiş olan IUCN kategorileri temel alınarak hazırlanan ikinci liste olup (ilki
1997 Listesidir.), uluslararası ortak bir dil kullanılması açısından önemlidir. Dünyada
hala çok farklı koruma alanları sınıflandırmasının kullanıldığı bilinmekle beraber, bir
çok IUCN sınıflandırmasının yaygın olarak kullanılmaya başlandığı da saptanmıştır37.

Yakın zamanda, koruma çerçeve yaklaşımlarında; ekosistem yaklaşımı,
(ecosystem approaches), ekolojik koridorlar (ecological corridors) ve koruma
alanlarının işlevlerinin 2003 BM Listesine dahil edilmesi rol oynamıştır38. Bu
kapsamda 2003 Listesinde; alanın büyüklüğü veya IUCN Sınıflandırmasına isim
olarak uyup uymamasına bakılmaksızın bütün koruma alanları dahil edilmiştir 39.

Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, biyolojik çeşitliliğin korunması
ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı kavramları yaygınlaşmıştır. Koruma
alanlarının bu kavramlarla birlikteliği, söz konusu alanların genel olarak çevre ve
kalkınma konularıyla ilişkilendirilmesi özellikle son otuz yılda küresel ölçekte daha iyi
anlaşılmış ve tanınmıştır. Bunda, 1972 Birleşmiş Milletler (BM) Stockholm İnsan
Çevresi Konferansının, 1992 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansının,
diğer uluslararası ve uluslararası/bölgesel stratejik yaklaşımların, politika taahhüt
belgelerinin ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin (BÇS) benimsenerek uygulamaya
başlanmasının önemli rolü vardır.

1972'de Stockholm Konferansının doğrudan bir sonucu olarak kurulan UNEP
ve bugün itibariyle 187 tarafı olan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, son yıllarda koruma
alanları hakkında yürütülen çalışmaların ivme kazanmasında önemli role sahiptir.
Özellikle BÇS’nin uygulamasında; Article 8 (in-situ koruma) ve koruma alanlarının,
BM Milenyum Kalkınma Hedeflerine (Millenium Development Goals) gösterge olarak
dahil edilmesiyle WSSD Uygulama Planı (2010 Hedefleri) koruma alanlarının küresel
koruma ve sürdürülebilir kalkınma gündeminde daha da ön plana çıkmasını

37

Ibid.
Ibid., s.1.
39
Ibid., s. 2.
38
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sağlamıştır40. Bunda şüphesiz ki, bir çok uluslararası anlaşma ve stratejik girişimin
önemli rolü olmuştur. Bu kapsamda yalnız koruma alanlarında sadece sayısal bir
artış görülmekle kalınmamıştır. Bu süreçte bu alanların yönetimleri ve sürdürülebilir
kullanımları konularında da gelişmeler kaydedildiğini söylemek mümkündür.

Diğer yandan, koruma alanları ile ilgili olarak görülen bu dikkat çekici ilerleme
de, BM sistemi içinde ulusal hükümetlerin işbirliği yapmaları, alınan kararlar 41 ve
ortak eylem planların oluşturulması, UNEP, IUCN ve WCPA’nın ve son 40 yıldır
uluslararası sivil toplum kuruluşlarının aralarındaki işbirliği çalışmalarıdır. Bu durum
koruma alanlarının yaygınlaşmasında da önemli bir rol oynamıştır. Geçen süreçte
koruma alanlarının sayısının ve öneminin arttığı, korumada küresel, bölgesel ve yerel
ölçeklerde ilgili tarafların kayda değer biçimde genişlediği de gözönünde tutulmalıdır.

Geçen 40 yıl içinde, BM Koruma Alanları Listesi içerik ve ölçütler açısından
revizyonlara tabi tutulmuştur. Bu Listeye veri akışı büyük ölçüde hükümetlerin verdiği
bilgilere dayanmakta olup, IUCN Sınıflandırması her ülkede ilgili kuruluşlar
tarafından varolan alanlara uygulanmıştır.

Geçmiş

yıllarda

UNEP-WCMC;

hükümet

kuruluşları

tarafından

sınıflandırılmayan alanlar için, koruma alanlarının yönetim hedefleri ve mevzuat ile,
hükümet dışı kuruluşların tavsiyelerini de dikkate alan şekilde yönetim sınıfları
(Management

Categories

System)

tanımlamıştır.

Koruma

alanları

sınıflandırılmasında daha etkin ve yapısal bir yaklaşım belirlenmesi; IUCN ve Cardiff
Üniversitesi, UNEP-WCMC tarafından ortaklaşa sürdürülen "Speaking a Common
Language" projesi kapsamında ele alınırken, bu konu aynı zamanda Beşinci Dünya
Parklar Kongresi'nde (Eylül 2003) irdelenmiştir42.

40

Ibid.
UNEP Yürütme Konseyi'nin (Governing Council) 2003 Şubat'ta aldığı 22/1/III sayılı Kararı ile 1959
yılında alınan 713 numaralı ECOSOC Kararları (World List of National Parks and Equivalent
Reserves) geliştirmiş ve revize etmiştir. Böylece küresel işbirliği ve WCPA ile BM Koruma Alanları
Listelerinin önemi hükümetler düzeyinde ortaya konulmaktadır.
42
Chape., S. Blyth, L. Fish, P. Fox and M. Spalding (compilers), 2003.
41
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BM 2003 Koruma Alanları Listesinde;


Liste’ye dahil edilen koruma alanlarının değeri içerdiği özelliklerle genişletilmiş,



veri tabanı sadece BM üyesi ülkelerle sınırlı kalmayıp, tüm ülkeleri kapsayacak
şekilde genişletilmiş,



Liste'ye dahil edilme ölçütlerinden biri olan alanın büyüklüğü adalarda ise dikkate
alınmamış IUCN Sınıflandırmasına göre koruma alanlarının yönetim hedefleri ile



alanların bugünkü tanımları (1992 Dünya Parklar Kongresinde alınan karara göre)
listeye yansıtılmıştır43.

Bu liste'ye dahil edilme ölçütleri ise şunlardır:


IUCN Sınıflandırmasını kullanan veya kullanmayan tüm koruma alanlarından
IUCN koruma alanı tanımlaması ile örtüştüğünü gösteren yeterli bilginin
sağlandığı alanlar,



Büyüklüğüne bakılmaksızın tüm koruma alanları,



Bütün ülkeler ve sınırlar,



Uluslararası ve bölgesel alanlar: Doğal ve Karma Dünya Mirası Alanları,
RAMSAR Alanları, ASEAN Mirası Alanları, Yabani Kuşların Korunması
Hakkında Avrupa Komisyonu Direktifi ve diğer bölgesel alanlar.

Dünyada, koruma alanları ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında
doğrudan, ya da dolaylı olarak düzenlenmiş uluslararası yasal düzenlemeler ve çeşitli
stratejik girişimler Tablo 2'de verilmektedir:

43

Ibid., s.10.
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Tablo 2: Dünya'da Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına
Dair Stratejik Girişimler ve Sözleşmeler

BAŞLIK

İNGİLİZCE ADI

Balina Avcılığının Tanzimi Hakkında

International Convention for the

Mukavelename (1931), (Cenevre, 1946)

Regulation of Whaling

Kuşların Korunması Hakkında
Uluslararası Sözleşme (Paris, 1950)

The International Convention on the

Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi,

Convention on International Plant

FAO (1951)

Protection

Özellikle Su Kuşları Bakımından

RAMSAR Convention on Wetlands of

Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar

International Importance Especially as

Sözleşmesi (1971) RAMSAR ve Protokolü

Waterfowl Habitat and its Protocol (to

(Paris, 1982)

amend)

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Convention for the Protection of the

Korunması Sözleşmesi (Paris, 1972)

World Cultural and Natural Heritage

Nesli Tehlikede olan Yabani Flora ve

Washington Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild
Flora and Fauna

Protection of Birds

Fauna türlerinin Uluslararası Ticareti
üzerinde Washington Sözleşmesi (1973)
Göçeden Yabani Hayvan Türlerinin

ekleri 1985 ve 1988’de revize edilmiştir.)

Bonn Convention on the Conservation
of Migratory Species of Wild Animals
(1979, with appendices as amended
1985, 1988)

Birleşmiş Milletler Dünya Doğa Şartı

UN World Charter for Nature (1982)

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku

UN Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS)

Korunması Bonn Sözleşmesi (1979 -

Sözleşmesi (1982)
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1992) Rio

Convention on Biological Diversity and

de Janeiro

the 1995 “Jakarta Mandate” adopted by

İkinci Taraflar Toplantısı Jakarta Fermanı

the Second Conference of the Parties to

(1995)

the Convention.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği

UN Framework Convention on Climate
Change (New York, 1992)
Kyoto Protocol (1997)

Çerçeve Sözleşmesi (New York ,1992)
Kyoto Protokolü (1997)
Çevre ve Kalkınma Deklarasyonu (Rio de

Declaration on the Environment and

Janeiro, 1992)

Development (Rio de Janeiro, 1992)

Gündem 21 (Rio de Janeiro, 1992)

Agenda 21 (Rio de Janeiro, 1992)
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BAŞLIK

İNGİLİZCE ADI

Her tür Ormanın Yönetimi, Korunması ve

Non-legally binding Authoritative

Sürdürülebilir Kalkınmasına Yönelik

Statement of Global Consensus on the

Küresel Bir Görüş Birliği İçin Yasal

Management, Conservation and

Bağlayıcı Olmayan İlkeler Bildirimi (Rio de

Sustainable Development of all Types of

Janeiro, 1992)

Forests (Rio de Janeiro, 1992)

Ciddi Kuraklık ve Çölleşmeye Maruz

Convention to Combat Desertification in

Ülkeler ve Özellikle Afrika'da Çölleşme ile

Those Countries Experiencing Serious

Mücadele Sözleşmesi (1994)

Drought and/or Desertification,
Particularly in Africa (1994)

Gezici Balık Türleri ve Göçmen Balık

UN Agreement on Straddling Fish

Stoklarını Sözleşmesi (1995)

Stocks and Highly Migratory Fish (1995)

Sorumlu Balıkçılık için FAO Anlaşması

FAO Agreement for the Establishment

(1995)

of a Commission Code of Conduct for
Responsible Fisheries (1995)

Kartegana Biyogüvenlik Protokolü (2000)

Cartagena Protocol on Biosafety (2000)

Tarım ve Gıda için gerekli Bitki Genetik

International Treaty on Plant Genetic

Kaynakları Üzerine Uluslararası Anlaşma

Resources for Food and Agriculture

(FAO Konferansında benimsenmiştir.)

(2001)

(2001)
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflarının

The Hague Ministerial Declaration of the

Hague Bakanlar Deklarasyonu (2002)

Conference of Parties to the Convention
on Biological Diversity(2002)

4. Avrupa'da Koruma Alanları ve Stratejik Girişimler

Değişik statülerdeki koruma alanları Avrupa yüzölçümünün yüzde 10.9' unu
oluşturmaktadır. Bu alanların yüzde 7’sini Peyzaj Koruma alanlarına karşılık
gelmektedir ki, bu koruma alanlarının üçte ikisine karşılık gelmektedir (IUCN Kategori
V). Bir çok Avrupa ülkesinde, özellikle Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Latvia,
Lüksemburg, Slovakya, İsviçre ve İngiltere'de toplam karasal alanların yüzde 10'u
Kategori V kapsamında olup, bu oran Almanya ve Avusturya'da yüzde 20'den
fazladır44. Avrupa ile diğer kıtalardaki koruma statüleri karşılaştırıldığında, bu
44

Adrian, Phillips, 2002
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alanların ortalama büyüklüğü Avrupa'da daha fazla gözükmektedir. Buradan Kategori
V' in Avrupa'da daha yaygın olduğu kanısına varılabilir. Bununla beraber; statüsü ve
sınıflandırması farklı olsa da, dünyanın bir çok yerinde farklı koruma alanları IUCN
kategorileri ile örtüşmektedir.

Avrupa ve bu kapsamda Akdeniz Havzası için, çevre koruma amaçlı
oluşturulmuş bir çok uluslararası program ve bu programların yasal çerçevesini
oluşturan çok taraflı düzenlemeler (multi-lateral arrangements) vardır. Bu girişimler;
sözleşmeler, protokoller, bağlayıcı olmayan (non-legally binding) düzenlemeler ve
programlar olup, doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik çeşitliliğin korunmasına
yöneliktir (Tablo 3).

Bunların bir kısmı Avrupa kıtasında biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik
gereksinimleri kapsarken, bir kısmı sadece Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde çevre
korumaya yöneliktir. Bazı girişimler ise Avrupa’nın sadece bir bölgesine veya bir
akarsu havzasına yöneliktir (örneğin Akdeniz ve Karadeniz). Bazıları ise, kirliliğin
önlenmesi/azaltılması gibi belli konular üzerine odaklanmıştır. Çoğu bölgesel ölçekte
düzenlenmiş olan bu girişimlerden bir kısmı örneğin, Akdeniz ve Karadeniz ile ilgili
olanlarda olduğu gibi, çok taraflı (multi-lateral) düzenlemelerle uygulamaya yönelik
yasal araçlar da sunmaktadır. Bu girişimlerin çoğu biyolojik çeşitliliğin korunmasına
odaklanırken, bir kısmının kapsamında koruma alanlarına yönelik parçalar bulunur.
Bununla beraber, bu girişimlerden hiçbiri, doğrudan koruma alanlarında uluslararası
eylemi teşvik etmek üzere başlatılmamış ve tasarlanmamıştır (IUCN, 1993). Bununla
beraber son yıllarda oluşturulan Biyogenetik Reservler için Avrupa Ağı 45 (The
European Network of Biogenetic Reserves), Özel Koruma Gerektiren Alanlar için
Zümrüt Ağı46 (The Emerald Network of Areas of Special Conservation Interest
(ASCIs), 1997’de Uzmanlar Komitesi47 tarafından hazırlık çalışmaları başlatılan ve
2005 yılında kurulan Pan-Avrupa Ekolojik Ağı (Pan-European Ecological Network)
Avrupa ölçeğinde doğrudan koruma alanlarına yönelik girişimlerdir (Öztürk, B, 2002).

45

1976’da kurulmuştur. Avrupa Konseyi Kararı (76/ 1).
AB üyesi olmayan ülkeler için 1989 da tanıtılmış, 1999’da çalışmalarına başlanmış olup, AB üyesi
ülkeler için Zümrüt Ağı’na dahil alanlar “Natura 2000” olarak belirlenen alanlardır.
47
Pan-Avrupa Ekolojik Ağı’nın oluşturulması için kurulan Uzmanlar Komitesi tarafından 1965’ten beri
Avrupa’nın en iyi korunan flora, fauna ve peyzaj açısından önemli alanlarına Avrupa Diploması
(European Diploma) verilmektedir.
46
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Tablo 3: Avrupa’da Koruma Alanları, Peyzaj ve Biyolojik Çeşitliliğin
Korunmasına Dair Stratejik Girişimler ve Yasal Belgeler

BAŞLIK

ODAK KURULUŞ

AMAÇ

Avrupa Konseyi

Avrupa’nın bitki ve hayvan türleriyle, bunların

PAN-EUROPEAN
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal
Yaşam Ortamlarının Korunması

doğal habitatlarının korunması için uluslararası

Bern Sözleşmesi (1979)

yükümlülüğün sağlanması

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması için

Avrupa Konseyi

1992’deki Rio BM Çevre ve kalkınma

Uluslararası Araçların

Konferansında kabul gören Biyolojik Çeşitlilik

Uygulanmasında Bern

Sözleşmesine Avrupa bölgesinde verilen

Sözleşmesinin Rolü Hakkında

önemin beyanı ve söz konusu Sözleşmenin

Monaco Bildirgesi (1994)

Bern Sözleşmesi sorumlulukları ile organik
bağın kurulması

Avrupa Biyogenetik Rezervler Ağı

Avrupa Konseyi

(1976)
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi,

seçilmesi
Avrupa Konseyi

Floransa (2000)
Pan-Avrupa Biyolojik ve Peyzaj

Avrupa doğal mirası için temsili örneklerin

Avrupa’nın peyzaj değerlerine özel önem
verilmesi

Avrupa Konseyi

Çeşitliliği Stratejisi, Sofya, (1995)

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi hazırlığı sürecinde,
tüm Avrupa ülkeleri için gerekli bir stratejik
taahhüt belgesinin gerekliliği

Avrupa’nın Doğal Mirasının

Avrupa Konseyi

Korunması Maastricht Bildirgesi

Avrupa doğal değerlerinin korunması ve
ülkelerin sorumluluklarının pekiştirilmesi

(1993)
EECONET

Avrupa Çevre Programı

EuroMAB

Hollanda, Tarım

Doğanın korunması için Avrupa çapında bir

Bakanlığı, IIEEP

yaklaşımın geliştirilmesi.

UN/ECE/EC/UNEP/I

Avrupa için hükümetlerarası bir “Çevre

UCN et al.

Programı” nın hazırlanması.

Euro-MAB, c/o

Uluslararası bilimsel işbirliği için özellikle

UNESCO

biyosfer rezervleri için bir “Avrupa Ağı”
oluşturulması

Zümrüt Ağı (1999)

Avrupa Konseyi

Avrupa’da özel koruma allanlarına farklı önem
verilmesi

Pan-Avrupa Ekolojik Ağı (2005)

Avrupa Konseyi

Avrupa Birliği’ne yeni üye devletleri de
kapsayacak şekilde ekolojik koruma ağının
oluşturulması
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BAŞLIK

ODAK KURULUŞ

AMAÇ

Avrupa Koruma Yılı (1995)

Avrupa Konseyi

1995 yılı için koruma amaçlı bir kampanyanın
geliştirilmesi

AVRUPA BİRLİĞİ
Çevre Eylem Programları

Avrupa Komisyonu,

Avrupa Topluluğu’nun “Sürdürülebilir Kalkınma

(6. Çevre Eylem Planı)

Çevre Genel

ve Çevre” için politika ve eylem programı

Müdürlüğü (DGENV)
Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi

Avrupa Komisyonu

Avrupa’nın biyolojik çeşitliliğinin korunması için

Çevre Genel

taraf olunan ilgili sözleşmenin şartlarına

Müdürlüğü

uymak amacıyla belirlenen strateji

Bütüncül Kıyı Alanları Yönetimi

Avrupa Komisyonu

Avrupa kıyılarının korunması için girişim

Bildirgesi (COM 95/551)

Çevre Genel
Müdürlüğü

Yabani Flora ve Faunanın Doğal

Avrupa Komisyonu

Avrupa Birliği için önemli hayvan ve bitki türleri

Yaşam Ortamlarının Korunması

Çevre Genel

ile yaşam ortamlarının korunması

Direktifleri (92/43/EEC-97/62/EC

Müdürlüğü

ile değişiklik)
Yabani Kuşların Korunması

Avrupa Komisyonu

Direktifleri (1979) (79/409/EEC)

Çevre Genel

Kuşların ve habitatların korunması

Müdürlüğü
CORINE Arazi Örtüsü (CLC)

Avrupa Komisyonu

Tüm Avrupa için doğa koruma için geniş bir

Çevre Genel

veri tabanı oluşturulması

Müdürlüğü,
(European Topic
Centre, ETC/CLC)
Natura 2000

Avrupa Komisyonu

Kuş ve Habitat Direktifleri kapsamında kuşlar

Çevre Genel

için Özel Koruma Alanları (Special Protection

Müdürlüğü

Areas) ve habitat türleri, hayvanlar ve bitkilere
yönelik Koruma için Özel Alanlar (Special
Areas for Conservation) ağı oluşturmak
(Habitat Direktifleri Madde 3)

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Avrupa Komisyonu,

Yatırımların çevresel etkilerinin irdelenmesinin

Direktifi (85/333/EEC 1997’de

Çevre Genel

tüm AB ülkeleri için taahhüt altına alınması

revize edildi)

Müdürlüğü
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BAŞLIK

ODAK KURULUŞ

AMAÇ

Çevre Hakkında Bilgiye Ulaşma

Avrupa Komisyonu

Halkın çevre konularında bilgiye ulşaması,

Özgürlüğü Direktifi (90/313/EEC)

Çevre Genel

karar mekanizmalarına aktif katılımı ve

Müdürlüğü

gerektiğinde yargıya başvuru hakkının
güvence altına alınması

Shellfish Waters Directive

Avrupa Komisyonu

Doğanın korunması amacıyla ilgili alanlarda

(79/923/EEC)

Çevre Genel

AB tarafından yürürlüğe konan ve üye

Tehlikeli Maddeler Direktifi

Müdürlüğü

ülkelerin uyması zorunlu taahhütleri içeren

(76/464/EEC)

mevzuat

Bathing Water Directive
(76/160/EEC)
Kısa ve Orta Dönem Çevresel

Avrupa Komisyonu

Akdeniz’in biyolojik çeşitliliğinin korunması için

Eylem Programı (SMAP,1997)

Çevre Genel

bölgesel çerçeve program (Bütünleşik su, atık,

Müdürlüğü

kıyı alanları yönetimi, sıcak noktalar, çölleşme
ile mücade)

Avrupa-Akdeniz İşbirliği (MEDA)

Avrupa Komisyonu

SMAP’ın uygulanması için mali araç

EIB, WWF-Austria

18 sınıraşırı koruma alanının kurulmasının

(1997)
ORTA VE DOĞU AVRUPA
“Avrupa Ortak Evimiz” için Ekolojik
Eşikler

desteklenmesi

Orta ve Doğu Avrupa için Çevresel

Bakanlar tarafından

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde çevre ve

Eylem Programı (1993 -1995)

kurulan Grup, (AB,

kalkınmayı entegre eden bir programın

OECD, WB, EBDR)
Biyolojik Çeşitlilik Servisi

48

uygulanması

UNEP/IUCN/ECNC

CEE/NIS50 ülkelerinde; arza bağlı ve ülkeye

/ REC49

özel hazırlanmış (demand-driven and tailormade) ulusal biyoçeşitlilik stratejileri ve eylem
planları aracılığı ile Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesinin uygulanmasını kolaylaştırmak

Avrupa’nın Yeşil Akciğerleri (1993)

Sürdürülebilir

Polonyo deneyiminden hareketle sürdürülebilir

Kalkınma Enstitüsü,

kalkınma zonları yaratmak (Belarus, Estonya,

Varşova

Latvia, Litonya, Polonya, Rusya, Ukrayna)

BALTIK DENİZİ

48

European Centre for Nature Conservation.
The Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe.
50
Central and Eastern Europe and the Newly Independent States.
49
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BAŞLIK

ODAK KURULUŞ

AMAÇ

Baltık Denizi Ortak Çevre Eylem

HELCOM, Helsinki

Deniz ve kıyı koruma alanlarını da

Planı

kapsayarak, Baltık çevresinin kalitesini
geliştirmek.

Helsinki Sözleşmesi (1974, 1992)
KARADENİZ
Karadeniz Eylem Planı

UNEP, UNDP, GEF

Karadeniz için Çevre Yönetimi Programı

ve taraf ülkeler.
Karadeniz’in Kirliliğe Karşı

UNEP, UNDP, GEF

Çeşitli alanlarda (Kara kökenli kirleticiler,

Korunması Bükreş Sözleşmesi

ve taraf ülkeler.

petrol kirliliği, gemilerden boşaltılan kirliliğin

(1992) ve eki protokolleri

önlenmesi) Karadeniz’in Kirliliğe Karşı
Korunmasını sağlamak

Karadeniz’in Korunması için

UNEP, UNDP, GEF

Karadaniz’in kirliliğe karşı korunması ile ilgili

Odesa Bakanlar Bildirgesi (1993)

ve taraf ülkeler.

yasalv belgelerin hayata geçirilmesi için
uygulama bildirgesi

(Odessa Ministerial Declaration on
the Protection of the Black Sea)
Karadeniz’in Korunması ve

UNEP, UNDP, GEF

Karardeniz’de kirliliğin önlenmesi çalışmaları

Rehabilitasyonu için Stratejik

ve taraf ülkeler.

için bie stratejijni belirlenmesi gerekliliği

Birleşmiş Milletler

Karadeniz’de balıkçılığı ndüzenlenmesi

NATO ve

Ekosistem modeli kullanarak Karadeniz’in

Karadeniz’e kıyısı

korunması ve sağlıklı kılınması.

Eylem Planı (Istanbul, 1996)
(Strategic Action Plan for the
Rehabilitation and Protection of
the Black Sea)
Karadeniz’de Balıkçılık
Sözleşmesi (1959)
Karadeniz Ekosistemi Projesi

olan devletler
Karadeniz Ekonomik İşbirliği

Karadeniz’de

Karadeniz’de ekosistem, kıyı ve deniz biyolojik

Parlamenterler Birliği

Ekonomik İşbirliği

çeşitliliğinin parlamentolar düzeyinde

için Karadeniz

koruması.

Ekonomik İşbirliği ve
Parlementerler
Meclisi
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BAŞLIK

ODAK KURULUŞ

AMAÇ

Karadeniz’de Kirlilik ve

Uluslararası Atom

Bu programın ana amaçları, Karadeniz’deki

Süreçlerinde Tracer (İzleme)

Enerjisi Kurumu

“radyonükleid”lerin envanterini yapmak;

Tekniklerinin Uygulanması

(IAEA)

radyoaktif kirlenmede geleceğe yönelik

Araştırma Programı (1994 -1996)

eğilimleri analiz etmek; oşinografik süreçlerde
ve kirleticilerin naklinde İzleme (Tracer)
metotlarını uygulamaktır.

Karadeniz için Ortak Deniz

Katılan ülkeler ve

Karadeniz’de çevresel koruma ve akılcı

Bilimleri Programı (1991)

Hükümetlerarası

kullanımı kapsayan bütüncül ve etkin yönetimi

(The Cooperative Marine Science

Okyanuslar

için bilimsel temel oluşturmak.

Programme for the Black Sea,

Komisyonu (IOC)

CoMSBlack)
Karadeniz’de çeşitli bilimsel
araştıma projeleri

UNESCO

Karadeniz’de kirlenmenin önlenmesi ve dolaylı
olarak biyolojik çeşitliliğin korunması.

IOC işbirliği ile

KUZEY DENİZİ
Kuzey-Doğu Atlantiği Koruma

Oslo-Paris

Kuzey-Doğu Atlantik’te kirliliği önlemek.

Sözleşmesi

Komisyonu, Londra

AKDENİZ
Barselona Sözleşmesi ve

Birleşmiş Milletler c/o Akdeniz ve çevresinin korunmasını hedefleyen

Protokolleri (1976), Barselona

20 kıyısı olan ülke ve

Sözleşme ve Protokolleri aynı zamanda

Sözleşmesinin ve Protokollerinin

AB/MAP

AEP’nına yasal dayanak teşkil eder.

Değişiklikleri

Akdeniz’de sürdürülebilir kalkınma hedefleri,
bütüncül kıyı alanları yönetimi, biyolojik
çeşitliliğin korunması, halkın katılımı, ÇED,
önleyici prensipler ve Sözleşmenin
genişletilmiş uygulama alanlarını belirlemek

Akdeniz Eylem Planı (AEP)

UNEP Cenova,

Barselona Sözleşmesi (1976) çerçevesinde

Mediterranean Action Plan (MAP)

Atina, Valbonne,

Akdeniz’in çevresel kalitesinin geliştirilmesi

Tunus, Split Bölgesel
Merkezleri
1995 Akdeniz Eylem Planı,

UNEP/MAP

Barselona Sözleşmesinin taahhütleri

II. Aşama, Barselona Kararları,

doğrultusunda Akdeniz’de çevre ve

Akdeniz Havzası’nda Çevre ve

kalkınmanın entegrasyonu çabalarının

Kalkınma için Öncelikli Etkinlik

güçlendirilmesi

Alanları (1996 -2005)
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BAŞLIK

ODAK KURULUŞ

AMAÇ

Akdeniz Foku Monachus

Avrupa Ekonomik

Akdeniz Foku’nun Monachus Monachus

Monachus Eylem Planı (1989)

Komisyonu (AEP)

Yönetimi ile ilgili Eylem Planı (1989’da kabul
edilmiştir)

Akdeniz’de deniz

AEP

Akdeniz Kaplumbağası’nın Korunması ile ilgili

kaplumbağalarının korunması için

Eylem Planı (1989’da kabul edilmiş, 1999’da

Eylem Planı (1999)

revize edilmiştir)

Akdeniz’de büyük memelilerin

Akdeniz’de Küçük Memelilerin (Cetacea)

AEP

Korunması için Eylem Planı (1991)

Korunması ile ilgili Eylem Planı (1991’de kabul
edilmiştir)

Akdeniz’de Deniz Vejetasyonunun

AEP

Akdeniz Deniz Vejetasyonunun Korunması ile

Korunması için Eylem Planı
MedSPA

MED-PAN

ilgili Eylem Planı (1999’da kabul edilmiştir)
Avrupa Komisyonu,

Biyotop’ların korunması dahil olmak üzere

DGXI

Akdeniz çevresini korumak

EIB/Dünya Bankası

Koruma alanları yöneticileri arasında bağları
güçlendirmek

MedWet

Çeşitli

Akdeniz Sulak alanlarını korumak

Akdeniz Çevresel Teknik Yardım

Dünya Bankası/EIB/

Varolan çevresel degredation’ı değiştirmek için

Programı METAP (1988)

UNDP/UNEP/MAP

Europena Program for the Mediterranean
(EPM) 2.nci fazı olup öncelikli alanları
bütüncül su yönetimi, katı ve sıvı atık yönetimi,
bütüncül kıyı alanları yönetimi ve sıcak
noktalarda kirliliğin önlenmesi ve
azaltılmasıdır.

Akdeniz Havzasında Avrupa-

Avrupa

Euro-mediterranean bölgesinde sürdürülebilir

Akdeniz İşbirliği Hakkında Nikosia

Birliği/UNEP/MAP

kalkınma için yakın işbirliği sağlamak (doğa

Şartı (1990)

koruma dahil )

Akdeniz için Genel Balıkçılık

FAO,

Canlı kaynakların yaşam ortamlarının, deniz

Konseyinin Kurulması Anlaşması

ICLARM

rezervlerinin daha iyi korunması egzotik

(1949)
Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma

türlerin, ve kirliliğin önlenmesi.
UN -UNEP

Akdeniz ülkeleri ve Avrupa ülkeleri arasında

Organizasyonun Kurulması

bitki koruma alanında işbirliği

Anlaşması (1955)
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BAŞLIK

ODAK KURULUŞ

AMAÇ

İkinci Akdeniz Onyılı ile ilgili 1985

Birleşmiş Milletler

Akdeniz’in kirliliğe karşı korunması ile ilgili

Cenova Bildirgesi

Çevre Programı-

Sözleşme ve eki protokollerinin uygulama

Akdeniz Eylem Planı

belgesi

(UNEP –MAP)
1992 Kahire Bildirgesi ve

UNEP - MAP

Akdeniz’de çevresel taahhütlerin Rio

Akdeniz’in Çevresi için Özel

sürecinde pekiştirilmesi

Avrupa-Akdeniz Eylem Programı
1994 Tunus Bildirgesi ve Akdeniz

UNEP-MAP

“Gündem 21” in Akdeniz’de uygulanması için

Gündem 21’i (Med 21)
Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma

taahhüt
UNEP-MAP

Rio kararlarının Akdeniz bölgesine

Komisyonu’nun Kurulması

yansıtılması ve uygulama araçlarının

(MCSD) 1996

güçlendirimesi amacıyla bölgede bir
Komisyonun kurulması

Akdeniz Orman Eylem Programı

Avrupa Orman

Akdeniz bölgesinde yer alan her ülkenin

(1992)

Bakanları Konferansı

“Ulusal Ormancılık Programı”nın hazırlanması

C/o CIPRA Vaduz

Alpler’in korunması

Kara Üçgen Bölgesel Programı

Avrupa Komisyonu

Yüksek kirliliğe sahip Çek-Alman-Polonya sınır

(1995)

Çevre Genel

sonunda çevresel koruma

DİĞER
Alp Dağlarını Koruma Sözleşmesi
(1991)

Müdürlüğü
Tuna Nehri Havza Programı

Avrupa Komisyonu

(1991)

Çevre Genel

Tuna Nehri için çevresel koruma

Müdürlüğü
Kaynak:
- IUCN 1993.
- N. Algan, A. Dündar, “Türkiye’nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler”, TÜBA–Türkiye Bilimler
Akademisi Raporu, Ankara, Şubat 2005.

Tablo 3’te verilen ve sayıları giderek artan bu gibi hukuki girişimlerin birbiriyle
bütünlüğü zayıf olup, uygulama ve yürütme konusunda, bölgesel birliktelik sağlayan
eylem planları yoktur. Bu anlaşma ve stratejiler arasında eşgüdüm alanı boşluklarla
doludur. Diğer yandan Avrupa Birliği tarafından biyolojik çeşitliliğin korunmasına
yönelik olarak hazırlanan girişimler mali ve teknik yardımlarla desteklendiği için biraz
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daha farklı görülebilir. Ancak, bu grupta belirlenenlerle diğerleri arasındaki uygulama
farklılıkları ve koordinasyon eksikliğinin belirgin olduğu söylenebilir51.

Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen Bern Sözleşmesi türler ve onların yaşam
ortamlarının korunmasına yönelik ilk yasal çerçevelerden biridir. 1995’de Pan-Avrupa
Biyolojik ve Peyzaj Çeşitliliği Stratejisi (The Pan-European Biological and Landscape
Diversity Strategy)’nin kabulü ile tür ve yaşam ortamlarının korunmasına yönelik
çalışmaların daha bütüncül bir boyuta ulaştığı söylenebilir.

Avrupa’da Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği tarafından uygulamada olan
program ve stratejilerin yanı sıra; OECD, BM, UNDP gibi kuruluşlar tarafından da
geliştirilmiş ortak mali, teknik ve ilke düzenlemesine yönelik programların da
uygulandığı görülmektedir. Örneğin; OECD tarafından 1992 yılında benimsenen ve
kıyı alanlarının bütüncül yönetimi konusundaki düzenlemeler, bütünleşik kaynak
yönetimi stratejileri ve kapsamlı arazi kullanım planlaması tavsiye kararları
(recommendations) ile Avrupa Konseyinin geliştirdiği tavsiye kararlarının örtüştüğü
görülmektedir. Bu ve diğer OECD önerileri, kıyı alanları ile ilgili olan ve dolaylı olarak
koruma alanlarına da yönelik kullanılabilecek insan faaliyetleri ile kıyı ve denizel
ortamlar arasındaki karşılıklı etkileşim ve ilişkileri tanımlamaktadır52.
Tablo 3’de de görüldüğü gibi, sadece Avrupa ölçeğinde-Akdeniz ve Karadeniz
havzalarını da içerecek şekilde bakıldığı zaman-oldukça fazla sayıda sözleşme,
program, proje gibi stratejik yaklaşımlar ve politika taahhüt belgeleri olduğu
görülmektedir. Söz konusu yaklaşımların eşgüdümünün farklı odak noktası olan
kuruluşlarca sağlandığı gözönüne alındığı zaman, bu kadar sayıda yaklaşımın
birbiriyle uyumlu ve çakışmayan ama birbirini tamamlayan sonuçlara ulaşması teorik
olarak da zor gözükmektedir.
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Öztürk, B.2002
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i) Kıyı Yönetimi Prensipleri Hakkında OECD Konsey Tavsiye Kararı. 12 October 1976 [C (76) 161
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(Final)] ii) Turizm ve Çevre Hakkında OECD Konsey Tavsiye Kararı. 8 May 1979. [C (79) 115];
iii) Çevre Üzerinde Belirgin Etkisi Olan Projelerin Değerlendirmesi Hakkında OECD Konsey Tavsiye
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iv) Su Kaynakları Yönetimi Politikaları: Bütünleştirme, Talep Yönetimi ve Yeraltı suyu Koruması
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Diğer yandan, söz konusu yaklaşımların hayata geçirilmesi için yaşamsal olan
mali araçlar her zaman tam anlamıyla geliştirilemediği gibi, politik olarak farklı
konumdaki ülkelerin (AB üyesi olan ve AB üyesi olmayan ülkeler gibi) bir arada mali
ve teknik araçları kullanma pratikleri de eşitsizlik yaratabilmektedir. Özellikle bir çok
sözleşmede benzer düzenlemeler vardır. Örneğin RAMSAR Sözleşmesinin 2.1, 3.1,
4.5 maddeleri ile BÇS' nin 6, 7, 8, 10, 12 ve 13. maddelerine bakıldığında, RAMSAR
Sözleşmesi Stratejik Planı (1997-2002) bu iki sözleşmenin ortak noktaları (concerns)
olarak nitelendirilmektedir53.
Diğer yandan, AB üyesi ülkeler hariç, Akdeniz ve Karadeniz’e kıyısı olan
ülkelerin bu kadar çok sayıdaki hukuki düzenleme ve uluslararası programın ulusal
düzeyde yeterince izlenebileceği konusunda bile kuşkuya düşülebilir. Zira bu
ülkelerde, çevre yönetimi yasal, kurumsal, mali, teknik ve politik açılardan yeterince
gelişmiş değildir54. Diğer yandan her iki denize de kıyısı olan bir çok ülke için söz
konusu hukuki düzenleme ve programların sadece yol gösterici dahi olsa, önemli
rolleri olduğunun yadsınmaması gerekir. Bir çok ülke zaman içerisinde kendi
planlama ve mevzuat gereksinimlerini giderirken, mali ve teknik yardımların yanı sıra,
bu programlardan sadece kapasite geliştirme (capacity building) için dahi olsa
yararlanmıştır.
Son yıllarda, çeşitli uluslararası programların sekreter kuruluşları arasında
protokoller imzalanarak işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasının

amaçlandığı

görülmektedir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi
ve İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi arasında oluşturulan ortak Bağlantı Grubu
(Liaison Group of the Secretariats), RAMSAR ve BÇS Sözleşmeleri sekreteryaları
arasında imzalanan İşbirliği Anlaşması (Memorandum of Cooperation), Barselona,
Bern ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmelerinin sekreteryaları arasında inşaa edilen
işbirliği yukarıda sözü edilen koordinasyon eksikliğini gidermek üzere yapılan
girişimlerdir. Ayrıca Barselona Sözleşmesinin BÇS ile uyum içinde alt-bölgesel
strateji

hazırlama

sürecinde

olması

da

önemli

bir

gelişme

olarak

değerlendirilmektedir. Ancak bazı kaynaklarda söz konusu ortak girişimlerin henüz
çok etkin olmadığı belirtilmektedir55.
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B.Öztürk, 2002.
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Diğer yandan, her Sözleşmenin kendi başına uygulanması ile ilgili sorunlar
gözönünde bulundurulduğu zaman, uygulamada somut sonuçların görülmesi için
henüz erken olduğunu söylemek mümkündür.

Diğer yandan, Tablo 3’de sunulan stratejik yaklaşımların etkinliği konusunda
bütüncül bir değerlendirme hemen hemen imkansızdır. Bir diğer bakış açısında ise,
her bir sözleşme ve stratejik yaklaşımın kendi başına değerlendirilmesi gerekir ki, bu
kapsamda, değerlendirilen konuya göre farklı bir izleme ve değerlendirme kriterlerinin
oluşturulması kaçınılmazdır. Bu da bütüncül bir değerlendirmeyi neredeyse imkansız
kılmaktadır. Diğer yandan her bir sözleşme ve stratejik yaklaşımın ayrı ayrı
ülkelerdeki ve/veya bölgesel ölçekteki uygulanmalarının, koruma alanlarına yönelik
nasıl bir değişim yarattığı, uzun yıllara yayılmış izleme ve değerlendirme
programlarıyla ele alınması gerekir ve bu ise hemen hemen imkansızdır.
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İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE KORUMA ALANLARI DURUM ANALİZİ

1. Türkiye’de Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma Alanları

Basit bir yaklaşımla, biyolojik çeşitliliğin korunması için, onun üç bileşeni olan
tür, habitat ve genetik çeşitliliğin korunmasından söz etmek mümkündür. Koruma
alanları oluşturulmasının en temel amacını da, bu üç bileşenin korunması olarak
görmek gerekir. Koruma alanlarının etkin yönetimi ise, bu alanların sahip olduğu ve
ilan edilmesinde çıkış noktası olan, zengin biyolojik çeşitliliklerin korunması ve doğal
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması için gereklidir. Bu noktadan
hareketle, Türkiye'de koruma alanlarına yönelik bir analiz ve değerlendirme
yapmadan önce, ülkenin biyolojik çeşitliliği ve zenginliği ile buna yönelik sorunları
kısaca irdelemek yararlı olacaktır56.

1.1 Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği ve Zenginliği
Türkiye birbirine paralel uzanan Kuzey Anadolu Dağları ve Güney’de Toros
Dağları ile biçimlenmiş engebeli ve yüksek bir ülke olup, yüzölçümü toplam 779.452
km2 ’dir. Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’le üç tarafından çevrili
olan Türkiye kıyılarının toplam uzunluğu, adalar hariç 8.333 km’dir. İç sular ülke
alanının yüzde 1.6’sını kapsar, 200 doğal gölün alanı 906.000 hektar, baraj göllerinin
yüzey alanı ise 380.000 hektardır. Bu göllerden en büyüğü Van Gölü (374.000
hektar) olup, onu Tuz Gölü (128.000 hektar) izler. Türkiye’nin en uzun nehirleri
Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehri olup, bunların tümü Karadeniz’e dökülür.

Türkiye iklimi bölgesel açıdan farklılıklar gösterir. Ülkenin güney ve batısındaki
kıyılarda yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimine karşın,

56

Çevre Bakanlığı, 2002. Bu bölümün hazırlanmasında, tezin yazarı tarafından Türk Deniz
Araştırmaları Vakfı adına Çevre Bakanlığı için hazırlanmış olan, Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma
Dünya Zirvesi, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınma Raporu (2002) kullanılmıştır.
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Karadeniz kıyıları her mevsim yağışlı ve serindir. İç ve Güneydoğu bölgeleri yarıkurak özellik göstermekte olup, bu ülkenin yüzde 40’ına karşılık gelmektedir.

Yedi coğrafi bölgesinin her biri ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri gösterirken
Türkiye, Avrupa ve Orta Doğunun en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerinin
başında gelir. Her biri kendi endemik türlerine ve kendi doğal ekosistemlerine sahip
olan, dünyanın en önemli üç eko-bölgesi Türkiye'de yer alır:


Yaşlı kolşik ormanlarıyla Kuzeydoğu Anadolu kolşik florası/ormanlar.



Orta Anadolu’nun step tipi otlakları.



Dünyanın varolan en geniş yayılımlı Selvi (Cupressus sempervirens) ve Sedir
(Cedrus libani) ormanlarını ile maki vejetasyonu, önemli kıyı habitatlarıyla
Akdeniz bölgesi.

1.2 Tür Çeşitliliği
Türkiye, Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin yüzde 75’ini barındırmakta
olup, bunun üçte birini endemik bitkiler oluşturur. Diğer yandan kiraz, kayısı, badem
ve incir gibi türlerle, başta lale olmak üzere bir çok süs bitkisinin anavatanıdır.

Türkiye’deki bitki türlerinin yüzde 33’ü endemik olup, en zengin familya, toplam
olarak 431 türe sahip olan ve bunun da yüzde 40’ı endemik olan Compositae
familyasıdır. 400 tür içeren Baklagiller’in (Leguminosae) yüzde 41’i , 306 tür içeren
Labiate familyasının ise yüzde 57’si endemiktir. Yaklaşık 3.000 endemik toplam
9.000’den fazla bitki türü içeren zengin Türkiye florasında 500’den fazla soğanlı bitki;
kardelen, karçiçeği, siklamen, lale, çiğdem türleri ile uluslararası çiçek soğanı
ticaretinde çok tanınır (Atay, S., 1996).

Bu yüksek endemizm düzeyi, Türkiye’ye bu türlerin, özellikle de dünyanın
büyük bölümünün bağımlı olduğu tahılların türetildiği yabani türlerin korunması
sorumluluğunu yüklemektedir. 19. ve 20. yüzyılda Türkiye’deki sekiz endemik bitki
türünün soyunun tükendiği kesinlik kazanmıştır. Bunlardan ikisi Keban Barajı su
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toplama havzasının doldurulması sırasında sular altında kalarak, diğerleri ise aşırı
otlatma ve plansız yerleşmelerin yol açtığı tahribat sonucunda yok olmuştur 57.

Endemizm oranının oldukça yüksek olduğu Türkiye florası, tıbbi ve aromatik
bitkiler açısından da oldukça zengindir. Tıbbi ve aromatik amaçlarla kullanılan bazı
önemli türler var olup, 183’ü endemik olan, 388 zarar görmeye açık bitki türü
mevcuttur. Diğer yandan şu anda 46’sı endemik olan 104 bitki türü tehlike altındadır.
Sternbergia candida, Saponaria halophilla, Glycirrhiza iconica, Thermopsis turcica ve
Helichrysum persmenianum

gibi süs bitkileri de yok olma tehlikesiyle karşı

karşıyadır.

Anadolu faunası 80 binin üzerindeki tür zenginliğiyle dikkati çekmekte, 120
memeli, 454 kuş, 130 kadar sürüngen, 400’e varan balık türünü barındırmaktadır.
Alageyik ve sülünün anavatanı olan Anadolu'da, bozayı, yaban domuzu, kurt, vaşak
memeli türleri de görülürken, yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının izlerini süren
çalışmalar başlatılmıştır58.

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyıları, nesli tükenmekte olan Akdeniz foku
(Monachus monachus) ile deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta ve Chelonia
mydas) yaşam alanlarıdır. Akdeniz fokunun, Türkiye denizlerinde, 1970'lerde 150 ila
300 arasında

birey olduğu tahmin edilirken, bugün 100’den az birey kaldığı

belirtilmektedir. Bu yok oluşun ana nedenleri arasında; aşırı balıkçılık nedeniyle balık
stoklarının azalması, çevreye duyarlı olmayan turizm yatırım faaliyetleri ve plansız
yapılaşma nedeniyle yaşam ortamlarının yok olması sayılmaktadır.

Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında, Samandağ (Antakya) ile Dalyan (Köyceğiz)
arasında kışlama, üreme ve yumurtlama alanları olan deniz kaplumbağaları da gerek
yaşam ortamları gerekse yumurtlama alanları olan kumsallara yönelik tehditler,
balıkçılık sırasında tesadüfi yakalanma (bycatch) ve kirlilikten dolayı tehlike
altındadır.

57
58

Çevre Bakanlığı, 2001.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF -Türkiye) sözlü bilgi.
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Anadolu

yarımadasının

etrafını

çevreleyen

denizler,

deniz

memelileri

(Cetaceans) açısından zengin olup, başlıcaları Delphinus delphis, Tursiops truncatus,
Phocoena phocoena'dır. Kalkan (Turbot) avı sırasında tesadüfi yakalanma Phocoena
phocoena için en büyük tehditler arasında iken ayrıca, diğer deniz canlılarına yönelik
tehditler bu türler için de geçerlidir.

Türkiye’deki soyu tükenmiş fauna türleri hakkındaki bilgiler sınırlı olup, bazı
omurgalı türlerinin tükendiği bilgileri vardır. Örneğin, kunduz’un (Castor fiber)
geçtiğimiz yüzyılın başlarında nesli tükenmiştir. Amik Gölü'nün tarım alanı kazanmak
amacıyla kurutulması sonucu, Türkiye için endemik bir tür olan yılanboyun'un
(Anhinga melanogaster rufa) soyu tükenmiştir.

Türkiye’deki balık türü sayısı 472’dir ve bunların 50’si tükenme tehlikesiyle
karşı karşıyadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda, tatlısu balıklarından 26
familyaya bağlı 192 tür belirlenmiştir. Sulak alanlarımızda en yaygın bulunan türler;
alabalık, turna, sazan, karabalık, kefal, kızılkanat, sudak, tatlısu levreği'dir.

Kuş göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle, Türkiye pek çok kuş türü için
anahtar ülke konumundadır. Avrupa'da global olarak tehlike altında kabul edilen
tepeli pelikan, yaz ördeği, küçük karabatak, Ada martısı, dikkuyruk ördek, incegagalı
kervan çulluğu, balaban, küçük sakarca kazı, kızılboyunlu kaz ve pasbaş patka
Türkiye’de üremektedirler.

Türkiye'nin, özellikle sulak alanları, nesli tehlike altında olan kuş türleri
açısından önemlidir. Örneğin; nesli tehlikede olan tepeli pelikan (Pelecanus crispus)
Manyas Gölü (Kuş Cenneti) ve Çamaltı Tuzlasında ve Gediz ve Büyük Menderes
Deltalarında üremektedir. Büyük flamingoların (Phoenicopterus ruber) Batı Palearktik
bölgedeki en önemli kuluçka alanlarından birisi Tuz Gölü'dür ve burada 5-6 bin
yuvadan oluşan iki kuluçka kolonisi bulunmaktadır.

Akdeniz bölgesinde yalnızca belirli bölgelerde rastlanan ve sayıları gittikçe
azalan saz horozu (Porphyro porphyro), ülkemizde özellikle Göksu Deltasında
üremektedir. Ülkemizde yaklaşık 454 kuş türü olup, bunlardan, örneğin Toy (Otis
tarda) küresel ölçekte tehdit altındadır. Leylek, flamingo, kaşıkçı, uzunbacak,
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kılıçgaga, turna ile balıkçıllar ve ördekler, Türkiye’nin sulak alanlarında yaygın olarak
görülmekte olan kuş türleri arasındadır. Bazı yıllar dünya populasyonunun yaklaşık
yüzde 70'inin Burdur Gölü'nde kışladığı dikkuyruk ördeği (Oxyura leucocephala)
önemli türlere örnek gösterilebilir.

Sulak alanların çoğunda bulunan susamurları (Lutra lutra) nesli tehlikede olan
ve tüm Avrupa'da koruma altına alınmış bir türdür. Türkiye’de, 52 memeli türü, 93 kuş
türü ile Akdeniz foku, deniz kaplumbağaları, yumuşak kabuklu Nil kaplumbağalarıyla
ilgili tür koruma çalışmaları vardır. Tür koruma çalışmalarına ışık tutması açısından
aşağıda deniz kaplumbağaları, Akdeniz foku ve diğer bazı türlerle ilgili koruma
çalışmalarına değilmektedir.

1.2.1 Deniz Kaplumbağası Koruma Çalışmaları
Deniz kaplumbağaları bayrak tür (flagship species) olarak Türkiye'de tür
koruma çalışmalarının da başlangıcı sayılabilir. Uluslararası alanda faaliyet gösteren
bir sivil toplum kuruluşu olan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), ile ulusal bir sivil
toplum kuruluşu olan Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) ve Dokuz Eylül
Üniversitesi tarafından, ilk kez 1988 yılında gerçekleştirilen bir araştırma ile deniz
kaplumbağalarının yumurtlama alanları belirlenmiştir.

1989

yılında

ise,

önemli

bir

üreme

kumsalı

olan

Köyceğiz-Dalyan

kumsallarında inşaatına başlanan kitle turizmine yönelik turizm yatırımların, ulusal ve
uluslararası doğa korumacı sivil toplum kuruluşları ve basın-yayın organlarının
eylemleri sonucu iptal edilmesi tür korumada da bir ilki gündeme getirmiştir.

Bunu takiben Dalyan, 1991 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan
edilmiş, onu, yine deniz kaplumbağası üreme kumsalı olan iki alan; kıyı sulak alanı
olan Göksu Deltası ile kıyı kumulları açısından önemli Patara kumsalları izlemiştir.
Daha sonra yine bu türün korunması amacıyla, Fethiye, Belek-Acısu, Parekende
kumsalları ve Fethiye kumsalları ÖÇKB statüsü almıştır. Özellikle Yeşil deniz
kaplumbağası (Chelonia mydas) için Doğu Akdeniz’de en önemli ve bozulmamış
kumsal olan Akyatan kumsalı, 1997’de 1.Derecede Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir.
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Türkiye, Barselona Sözleşmesi ve eki Protokolleri çerçevesinde Akdeniz'de
deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla, 1987 Olağan Taraflar Toplantısında
Eylem Planını kabul etmiştir. Bunu takiben, yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının 59
26. maddesinde "deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktıkları 17 önemli yuva
bölgesinin koruma altına alınması ile deniz kaplumbağaları populasyonlarının ve
çevredeki

zararlı

etkilerin

uzun

süreli

kontrolünü

sağlayacak

bir

program

başlatılacaktır" hükmü bulunmaktadır.

1992 yılından bugüne kadar deniz kaplumbağalarının 17 önemli üreme
alanlarının çoğu, aynı zamanda bir koruma statüsü kazanmış, bu alanlardan AntalyaBelek, Manavgat, Finike, Kumluca, Kale, Hatay-Samandağ üreme kumsalları
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, Çevre Düzeni Planlarında yeralmıştır. 60

Deniz kaplumbağaları ve yaşam ortamlarının korunması konusunda sivil
toplum kuruluşları çalışmalarının önemli bir kısmı başlangıçta DHKD tarafından,
WWF ve uluslararası diğer kuruluşların mali desteği ile yürütülmüş olup 61; yönetim
planlamasının farklı boyutlarında ve halkın katılımı, bilinç düzeyinin yükseltilmesi,
okullarda eğitim programları ve araştırma/durum tespiti62 gibi çeşitli konularda
konularında projeler yapılmıştır. Diğer yandan, özellikle, ÖÇKB olan alanlardan,
Patara, Belek, Fethiye-Çalış, Köyceğiz-Dalyan ve Göksu Deltası kumsallarında da
bilimsel araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır.

59

1990 Yılı Programı - 89/14622 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki. (30 Ekim 1989 tarih ve 20327 sayılı
Resmi Gazete.)
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1991 yılında Çevre Bakanlığının kurulması ile birlikte çevre düzeni planlarını hazırlamak, ya da
hazırlatmak, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak görevini Çevre Bakanlığı almıştır. Bu durum her
iki bakanlık açısından bu defa, daha önemli bir yetki sorununu ve karmaşasını beraberinde getirmiştir.
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Ancak 2003 Mayıs ayında Çevre ve Orman Bakanlığının kurulması ile birlikte, , hükümet iradesinin,
bu yetkinin Çevre ve Orman Bakanlığında kalması yönünde kullanılarak kurumsal çatışmalara bu
noktada bir son verildiği görülmektedir. 2005 yılında çıkarılan bir dizi yasal düzenleme il, ayrıca yerel
yönetimler de bu planları hazırlamakla yetkili ve görevli kılınmıştır.
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1.2.2 Akdeniz Foku Koruma Çalışmaları
1991 yılında, Akdeniz fokunun korunması için, ulusal ve uluslararası
stratejilerin belirlenmesi ile ilgili kuruluşların katılımıyla, Çevre Bakanlığının 63
koordinasyonunda Akdeniz Foku Türk Ulusal Komitesi oluşturulmuştur. Bu çalışmalar
ışığında 1993 yılında, Foça ÖÇKB olarak ilan edilmiş, sonrasında Çevre Bakanlığı ve
Yerel Komite’nin kurumsal desteği ile Foça Belediyesi, Akdeniz Foku Araştırma
Grubu (AFAG64) ve WWF’in mali/teknik destekleri kapsamında koruma çalışmaları
sürdürülmüştür.

1.2.3 Diğer Türlerle İlgili Koruma Çalışmaları

Türkiye’de tür koruma ile ilgili uygulama çalışmalarının önemli bir kısmı Çevre
ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) tarafından
yürütülmekte olup, bu çalışmalar Tabiatı Koruma Alanları ve Tabiat Anıtı alanlarda
yaygınlaştığı görülmektedir. Pinus nigra Arnold ssp. pallassiana (lamb) Holmboe var.
pyramidata’nın türlerini koruma üzere; Vakıf Çamlığı Tabiatı Koruma Alanı, Türkiye
için endemik tür olan Quercus vulcanica (Kasnak Meşesi) ve Liquidambar orientalis
(Sığla) koruma altına alınarak, Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Sütçüler
Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiştir. Yumurtalık Lagünü Tabiatı Koruma
Alanında ise Halep Çamının (Pinus halepensis) yanı sıra nesli tehlike altındaki yeşil
deniz

kaplumbağasının

(Chelonia

mydas)

üreme

alanının

korunması

amaçlanmaktadır.

Dağ Keçisi (Capra aegagrus): 2001 yılı itibarıyla dağ keçisinin Türkiye’deki
dağılımının araştırılması için, değişik illerde, kısıtlı olanaklarla çalışmalar başlamış,

63

Mayıs 2003’de Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı ile birleşmiş ve Çevre ve Orman Bakanlığı
kurulmuştur. (Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Kanun No: 4856,
Kabul Tarihi: 1 Mayıs 2003.(8 Mayıs 2003 tarihli ve 25102 Sayılı RG.)
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AFAG, 1997 yılında Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) bünyesine geçerek STK kimliği kazanmıştır.
AFAG, Batı İçel kıyılarındaki foklar üzerinde çalışan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki bir
grup biyoloğunun, 1998 yılında SAD-AFAG’a katılımı ile grubun kapasitesi ve çalışma alanı
büyümüştür.
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ancak sınırlı bilgi ve envanter çalışması ve yetersiz insan kaynakları nedeniyle
koruma planının uygulanması henüz başlamamıştır.

Yaban koyunu (Ovis gmelinii anatolica): Bu türün korunmasına yönelik
çalışmaların geçmişi 1960’ların ortasına kadar uzanmaktadır (1966-Konya Bozdağ42.000 ha. Alanda Yaban Hayatı Koruma Sahası ilanı). Ne yazık ki, aradan geçen
zaman ve 1992’den bu güne yapılan bu konudaki çeşitli çalışmalar sadece akademik
araştırma çalışmaları düzeyinde kalmıştır. Benzer şekilde, son on yılda az sayıda da
olsa, çengel boynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra), ulu geyik (diğer adıyla kızıl
geyik - Cervus elaphus), yaban domuzu (Sus scrofa) türlerine yönelik bilimsel ve
noktasal araştırmalar yapılmakla beraber, koruma çalışmalarında kayda değer bir
ilerleme görülmemiştir.

Susamuru (Lutra lutra): Bu tür konusunda sadece International Otter Survival
Fund (IOSF) tarafından desteklenen bireysel çalışmalar varolup ayrıca, Türkiye
Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) 2000 yılını susamuru yılı ilan etmiştir.

Bursa-Karacabey Ayı (Ursus arctos) Barınağı: Dünya Hayvanları Koruma
Derneği (WSPA)65 Dünya Ayılara Özgürlük Kampanyası (Libearty Campaign)
çerçevesinde boz ayıların, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan’da dansçı olarak
kullanılmasını yasaklanması ve bu amaçla kullanılan boz ayıların toplanarak
rehabilite edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmüştür. WSPA, Çevre ve Orman
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışılarak,
Bursa-Karacabey’de bir rehabilitasyon merkezi kurulmuştur. Merkezin yönetimi
Bakanlığın Genel Müdürlüğü tarafından, merkezi Almanya’da bulunan ProAnimalia
adlı kuruluşa verilmiştir.

Diğer türler olarak; Asya Fili (Elephas maximus asurus)’nin M.Ö. 1. Yüzyılın
başlarına kadar Kahramanmaraş ve Hatay çevresindeki göl ve sulak alanlarda, Fırat
ve Dicle nehirlerinin vadilerinde, yine aynı çağlarda Yaban öküzü (Bos primigenius
boganus) Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yaşadığı bilinmektedir. Yaban eşeği'nin
(Equus hemionus anatoliensis) 12. Yüzyıl sonlarına kadar Fırat ve Karasu çevresinde
65

http://www.wspa.org/ 25 Mayıs 2005.
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yaşadığı belirtilmiş olup, Aslan'a (Panthera leo persicus) Anadolu’da en son 19.
yüzyılın ikinci yarısında Fırat vadisinde Birecik çevresinde rastlanılmıştır. Çita da
(Acinonyx jubatus) 19. Yüzyıla kadar Güneydoğu Anadolu'da yaşamış, kaplan
(Panthera tigris virgata) bir kayıda, göre en son 1970 yılında Güneydoğu Anadolu'da
avlanmıştır. Yine Kelaynak (Geronticus eremita) geçtiğimiz yüzyılın sonunda doğada
neslini

devam

ettirememekte

olup,

Birecik’te

koruma

altında

sayılı

birey

yaşamaktadır. Yok olmuş türlerin yanısıra, geyik (Cervus elaphus maral), karaca
(Capreolus capreolus capreolus), alageyik (Cervus dama), yaban koyunu (Ovis amon
anatolica) ve ceylan (Gazella subgutturosa) gibi bazı memeli türlerin ise azalmakta ve
nesli tehdit altında olduğu kabul edilmektedir.
1.2.4 Genetik Çeşitlilik
Türkiye’nin coğrafi yapısındaki farklılık yüksek endemizm ve genetik çeşitliliği
sağlar. Akarsularda

yaşayan omurgasızların büyük çoğunluğu bu nedenle

endemiktir. Türkiye, iki önemli gen merkezinin kesiştiği noktada yer almaktadır:
Akdeniz ve Yakın Doğu. Bu iki bölge tahılların ve bahçe bitkilerinin ortaya çıkışında
çok önemli bir role sahiptirler.
Tablo 4: Anadolu Kökenli Tarım Bitkisi Türleri ve Türkiye’deki Mikro-gen
Merkezleri
BÖLGELER

TÜRLER

Trakya-Ege

Ekmeklik buğday, durum buğdayı, Poulard buğdayı,

Bölgesi

değnek buğdayı, küçük kızıl buğday, mercimek, nohut,
kavun, burçak, acıbakla ve yonca.

Güney-

Çift taneli buğday (Tritucum dicoccum), küçük kızıl

Güneydoğu

buğday, Aegilops speltoides, kabak, karpuz, salatalık,

Anadolu

fasulye, mercimek, bakla, üzüm asması ve yem bitkileri.

Kayseri ve çevresi

Badem, elma, bezelye, meyve türleri, üzüm asması,
mercimek, nohut, kaba yonca (alfalfa) ve evliyaotu.

66

Samsun, Tokat,

Çok sayıda meyve cinsi ve türü, bakla, fasulye, mercimek

Amasya

ve hayvan yemi olarak kullanılan çeşitli baklagiller.

Ağrı ve çevresi

Elma, kayısı, kiraz, vişne, yem baklagilleri ve karpuz66.

Ibid.
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Türkiye florası, kültürü yapılmış önemli tarımsal bitki türlerinin yabani
akrabalarını ve bu türlerle ilgili genetik çeşitliliği kapsar (örneğin buğday, nohut,
mercimek, elma, armut, kayısı, kestane ve antep fıstığını bu türler arasında
sayabiliriz). Bahçe bitkileri ise; üretilmekte olan yaklaşık 50 cinsi ve yetiştirilip
dağıtımı yapılmakta olan 100 kadar türle beraber ve yerli varyeteler ve diğer
kaynaklardan gelenlerle beraber 200’ü bulduğu düşünülmektedir. Bu çeşitlilik meyve
türlerinde de belirgin olup, 138 civarında olduğu tahmin edilen meyve türlerinin, 80’i
Türkiye’de yetiştirilmekte, tropikal ve sup-tropikal meyvelerin girmesiyle bu sayı
artmaktadır. Tarım türlerinde yabani asma türünü (Vitis silvestris) de barındıran
Anadolu, üzüm asmasının (Vitis vinifera ) gen merkezidir. Son otuz yıl içinde yerel ve
ithal soyların kullanımıyla geliştirilen ve kaydedilmiş olan tahıl çeşidi 256 olup; bunun
95’i buğday, 91’i mısır, 22’si arpa, 19’u pirinç, 16’sı süpürge darısı, 11’i yulaf ve 2’si
de çavdar çeşididir.

Yerli çiftlik hayvanı türleri açısından ise; yedi sığır, 18 koyun, dört keçi, yedi at
ve sekiz kümes hayvanı ve Ankara tavşanını içermektedir. Yerli hayvan ırklarının
yabancı ırklarla çiftleşmesi genetik aşınmaya yol açmaktadır. Örneğin; Trakya
Bölgesi’nin ‘Kıvırcık’ koyunu da Tahirova ırkının geliştirilmesi amacıyla, Alman ‘OtsFriz’ ırkıyla çaprazlanmış ve bu durum her iki endemik türün de genetik aşınmaya
uğramasına yol açmıştır. Kuzey geçiş kuşağında yaşayan ‘Karakul’ ile Kars
yöresinde yaşayan ‘Tuj’ gibi bazı koyun varyetelerinin soyları tükenme tehlikesi
altındadır. Tehdit altındaki diğer bir yerli hayvan ırkı da, tamamen yok olmasının
önlenmesi için koruma altına alınan Ankara keçisidir67.

1.3 Ekosistemler

Aşağıdaki bölümlerde Türkiye’deki farklı ekosistemler hakkında ayrıntılı bilgiler
derlenmiştir.

67

Ibid.
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1.3.1 Orman Ekosistemleri
Türkiye ormanlarını bir kaç grup altında belirlemek mümkündür. Ormanlar
ekosistemlerin karakterine göre; nemli, yarı-kurak ve kurak alanlarda ormandan stepe
geçiş zonundaki ormanlar olarak ayrılabilir. Eko-bölgeler kapsamında Akdeniz, Doğu
Karadeniz ve Batı Karadeniz orman ekobölgeleri olarak gruplandırırken, orman tipine
göre iğne yapraklı ve yapraklı ormanlar olmak üzere; iki ana orman tipi ayırmak
mümkündür. Diğer yandan bu iki grup karışımlarına göre; ormanlar Çam, Sedir,
Göknar, Kayın veya Meşe-Kayın karışık ormanları olarak belirlenebilir.

Kolşik ormanlar ve alpin özellikteki çayır alanlar yüksek endemizmiyle Doğu
Karadeniz’de dikkat çekerken, Batı Karadeniz Bölgesinde odunsu türlerden oluşan
yapraklı ormanlar görülür. Dünyada en geniş kalan doğal Sedir (Cedrus libani)
ormanları ise Akdeniz Bölgesinde Toros dağlarında yer almakta olup, bu ekolojik
bölge ormanları çok yüksek sayıda endemik bitki türleri içermesi nedeniyle yüksek
endemizm oranına sahip olarak tanımlanmaktadır. Türkiye ormanları yalnız bitki
türleriyle değil, fauna özellikleriyle de biyolojik çeşitlilik açısından çok zengindir.
Örneğin, Avrupa'da global olarak nesli tehdit altında bulunan, Şah Kartal (Aquila
heliaca) ve Esmer Akbaba (Aegypius monachus) Türkiye ormanlarında üremektedir.

Türkiye yüzölçümünün yüzde 25,9’u (20.199.296 ha) orman rejimine tabi
alanlardır. Türkiye’deki orman ekosisteminde, bozuk orman alanları ülkedeki toplam
orman alanlarının yaklaşık yüzde 56’sına (11.342.839 ha) karşılık gelmektedir. Bu
oran zaten yüksek bir orandır ve gittikçe de artmaktadır. Bu değer biyolojik çeşitlilik
açısından dikkat çekici bir orana ulaşmıştır 68.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde, çalılık ve makilerin yanı sıra, nemli, yarı-nemli
iğne yapraklı ve kuru ormanlar (meşe, kara ve kızıl çam) da bulunur. Türkiye’de,
orman nitelik ve niceliğine ilişkin envanterler çamlar dışında, türler düzeyinde bilgi
vermemektedir. Dolayısıyla var olduğu belirlenen 10 akçaağaç, 2 kayın, 20 dolayında
meşe türünden hangilerinin nerede ve ne kadar olduğu bilinmemektedir 69.
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Işık, Yaltırık, Akesen, 1997
Türkiye Çevre Vakfı (TÇV), 1999, s. 305.
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Diğer yandan orman envanteri çalışmaları, Türkiye’de ormanların, başta
orman ağacı türleri olmak üzere biyolojik çeşitlilik ve yapısal özellikler açısından son
derece önemli bir zenginliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye
ormanlarında 5 çam, 4 göknar, 2’şer kayın, fındık, karaağaç, gürgen, dışbudak, 20
dolayında meşe, 10 akçaağaç, 5 huş türü ve çok sayıda alt tür ile çeşit doğal olarak
yetişmektedir. Bunlar arasında Sığla ağacı (Liquidambar orientalis), Kazdağı göknarı
(Abies nordmanniana subsp. Equi-tjorani) ve Toros göknarı (Abies cilicica
subsp.isaurica Coode et Cullen), Kasnak meşesi (Quercus vulcanica), bazı akçaağaç
türleri (Acer cappadocicum Gleditsch var. Stenocaryum Yalt, A.divergens Pax s.1;
A.hyrcanum Fisch.et Mey.subsp. keckianum (Pax) Yalt; A. monspessulanum
L.subsp.oksalinum Yalt. ve A.undalatum Pojark.), kızılağaç (Alnus glutinosa (L.)
Gaertner subsp.anttaurica Yalt ve A.orientalis Decne var.pubescens Dippel) gibi 20
dolayında endemik tür bulunmaktadır70.

Türkiye’deki büyük memelilerin çoğu orman ekosisteminde yaşar. Örneğin
ormanlar; ayı (Ursus sp.), tilki (Vulpes sp.), kurt (Canis aureus), çakal (Lynx lynx),
sırtlan (Hyena hyena) gibi etobur memeliler, geyik (Cervus sp. ve Capriolus sp.),
çengel boynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra), yaban keçisi (Capra aegaprus
aegaprus) ve yaban domuzu (Sus scrofa scrofa), türleri ile, porsuk (Meles meles),
sansar (Martes foina), kirpi (Erinaceus sp.), tavşan (Lepus capensis), gelincik
(Mustela sp.), sincap (Sciurus sp.) gibi memeliler ile yılan, bukalemun (Chameleo
chameleon), kertenkele (Lacerta sp.), kaplumbağa

(Testudo sp.) türleri gibi

sürüngenler ve sülün (Phasianus colchicus), ürkeklik (Tetraogallus caspius), huş
tavuğu (Tetrao mlokosiewiczi), ağaçkakan (Dendrocopus sp.), yırtıcı kuşlar (Aquila
sp., Accipiter sp., Circus sp., Buteo sp., Pandion sp., Falco sp., Pernis sp.) gibi çeşitli
baykuş türleri ile çok sayıda ötücü kuş türüne yaşama ortamı oluşturmaktadır. Bu
türlerden Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (Rupicapra rupicapra), Yaban Kedisi (Felis
silvestris), Esmer Akbaba (Aegyphius monachus), Şah Kartal (Aquila heliaca), Büyük
Orman Kartalı (Aquila clanga) ve Küçük Orman Kartalı (Aquila pomarina) gibi türler
uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış orman faunası türlerindendir 71.
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Ibid.
Çevre Bakanlığı, 2001.
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Türkiye’nin orman ekosistemlerinin karşı karşıya olduğu sorunlar şöyle
özetlenebilir72. Türkiye’de 8 milyonu aşan orman köylüsü 17.797 orman köyünde
yaşamaktadır. Yapılan araştırmalara göre, bu ormanlarda her yıl yasa dışı kesim,
tarım alanı için orman açma, yasa dışı yerleşim ve yasa dışı otlatma sonucu olarak
1937'den 1995'e kadar 200.000 ha orman alanı tarım alanına çevrilmiş (tüm orman
alanının yaklaşık yüzde 1'i) ve 27.000 ha orman alanı yerleşmeye açılmıştır73.

Orman köylerinde yaygın olan tarım ve yakacak odun kesme/toplama
uygulamaları sağlıksızdır ve bunlar ormansızlaşma ve orman arazilerindeki toprak
erozyonunun başlıca nedenini oluşturmaktadır. 1990 yılında 12,2 milyon ton odun
yakıt olarak tüketilmiş ve bu miktarın yalnızca 5,5 milyon tonu yasal yollardan elde
edilmiştir. Bazı bölgelerde ise, tüketilen yakacak odunun tamamı uzun yıllar yasal
olmayan yollardan elde edilmiştir. Bu uygulama, Anadolu'daki ormansızlaşmanın
başlıca nedeni olmuştur. Gözlemler, odunun yakacak olarak kullanılmasında bir
azalma eğilimi olduğunu göstermektedir.

Diğer yandan Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'nün
ormanların korunması ve yönetimi için insan kaynakları ve donanımı sınırlı olup, bazı
uygulamalarının

ormanların

bozulmasına

neden

olduğunu

söylemek

yanlış

olmayacaktır. Ayrıca bu alanda bazı yetkilerin değişik kuruluşlara dağıtılmış olduğu
görülür.
Kadastro çalışmaları ormanların yüzde 72'sini kapsamakta olup, kalan
alanlarda mülkiyet hakları belirsizdir. Yasalarda yapılan sık değişiklikler ve özellikle
uzman

personel

politikalarındaki

düzensizlikler

ormanların

yönetimini

zorlaştırmaktadır. 1950-1989 arasında 1,4 milyon hektarlık "orman" alanı Bakanlığın
yetki alanı dışına çıkarılmıştır. Bunun üstüne her yıl olan yaklaşık 11.000-15.000 ha
orman alanını yok eden 1500 ila 2000 orman yangını dikkate alındığı zaman,
yukarıda önemli ve değeri sunulan ormanların kaybının büyüklüğü anlaşılabilir.

Türkiye’de orman yangınlarının yüzde 99’u insan kaynaklıdır. 1991 yılına
kadar orman yangınları sonucu kaybedilen alan 1.398.198 hektar olup, kayıp yangın
başına 28 hektar iken, son on yılda artan önlemlerle bu kayıp 2.5 hektara düşmüştür.
72
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DPT, 1997, 1998, Konukçu, 2001.
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54

Bu yangınların yüzde 28'i kasıtlı çıkarılmakta, yüzde 24'ü ise dikkatsizlik sonucu
çıkmaktadır. Uzun yıllar orman yangınlarının çıkarılmasında, yoksul orman
köylüsünün tarım arazisi açma çabası, bilinçsizlik rol oynamışken, son yıllarda
yangınlar, kentsel veya turizm amaçlı arazi kazanmak isteyen arazi spekülatörleri ve
rekreasyon amacıyla ormanı kullanan kişiler tarafından çıkarılmaktadır 74. Bu konuda
denetim mekanizmalarının zayıflığı da önemli bir tespittir.

Diğer yandan; aşırı otlatma, orman alanlarına keçi sokulması, atmosferik
kirlilikler, yabancı türler, iklim değişikliği, bitki ve hayvan türlerinin kontrolsüz
toplanması, avcılık, böcek tahribi ve orman yangınları, orman ekosistemlerinin
yapısını etkileyerek biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir.

1.3.2 Step Ekosistemleri
Türkiye’nin 12.000 yıl kadar önce, yüzölçümünün yüzde 70’ine yakınının
ormanlarla kaplı olduğu, steplerin ise Tuz Gölü civarında küçük bir alanı kapladığı
bilinmektedir75. Ormanlar üzerinde artan tahribat sonucu Anadolu’da step florası
hakim olmuştur. Ancak, son elli yılda, yanlış sulama ve arazi kullanımları ile tarım
alanlarının açılması nedeniyle step alanlarının da önemli bir kısmı geriye
dönüşümsüz olarak tahrip edilmiş, varolanların da önemli bir kısmı aşırı otlatma
nedeniyle bozulmuştur.

Step ekosistemin bir parçası olan ve herbaceous bitkilerle beraber, 1935’te
44.300.000 hektar, 1950’de 37.800.000 hektar olan çayır alanları bugün sadece
toplam 21.745.000 hektar kalmıştır. Çayırlarla beraber tarımsal kullanıma uygun
olmayan marjinal alanları da kapsayan step ekosistemlerinin toplam alanı 28.000.000
hektardır76.

Stepler, bitki ve hayvan türleri ile biyolojik çeşitlilik açısından yaşamsal öneme
sahiptir. Bir çok tahıl yaşam ortamı, stepler olan yabani endemik türlerden
74
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yetiştirilmektedir. Tahılların büyük çoğunluğu yalnızca Türkiye’ye özgü olan yabani
türlerden yetiştirildiklerinden, ekonomik açıdan bakıldığında stepin, belki de en önemli
ekosistem olduğu görülmektedir.

Türkiye step ekosistemleri; endemik bir alt-tür olan Anadolu miflonu (Ovis
orientalis anatolica), step vaşağı (Felis caracal), kurt (Canis sp.), huş faresi (Sicista
caucasia), köstebek (Talpa europea), gelengi (Citellus citellus) ile Avrupa'da global
olarak nesli tehlikede olan kuş türlerinden Toy (Otis tarda), Küçük kerkenez (Falco
naumanni) ile yılankartalı (Circaetus gallicus), şahin (Buteo sp.), doğan (Falco sp.),
delice (Circus sp.) mezgeldek (Otis tetrax), ibibik (Upupa epops), bıldırcın (Coturnix
sp.) gibi pek çok önemli türünün yaşam ortamlarını barındırır.

Ekili alanlar (27.100.000 hektar), çoğunluğu step bölgelerinde yer almak
üzere, Türkiye’nin toplam yüzölçümünün yüzde 35’ini oluşturmaktadır. Toplam
tarımsal alanın yüzde 70’ini tahıl, yüzde beşini meyve bahçeleri, yüzde 2,7’sini sebze
bahçeleri, yüzde ikisini üzüm bağları ve yüzde 2,2'sini zeytinlikler oluşturur. Kalan
yüzde 18, tahıl tarımına göre nadasa bırakılan alanlardır 77.
Son 2000-3000 yıl içinde, çeşitli nedenlerle olan 1500'den fazla insan
göçünün, Anadolu’da bitki ve hayvan türleri üzerinde tahrip edici etkileri olmuştur.
Son 50 yılda; aşırı nüfus artışı ve tüketim, meralarda gelişigüzel ve aşırı otlatma,
meralardan tarımsal alan açılması, yanlış tarım uygulamaları, kontrolsüz avcılık, anız
yakma, kirlilik, erozyon; yol ve baraj inşaatları, başta tıbbi bitkiler olmak üzere
ekonomik değeri olan bitkilerin aşırı toplanması ve yanlış madencilik step alanların
büyük ölçüde tahrip olmasına neden olmuştur. Bilinçsizlik, bilimsel araştırmalardaki
yetersizlikler, tapu ve kadastro alanlarında yetersiz uygulamalar ile yanlış siyasi
yaklaşımlar bu tahribata neden olan etmenleri tetiklemektedir.
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1.3.3 Sulak Alan Ekosistemleri
İçsular, Türkiye yüzölçümünün yüzde 1.6’sını kapsarken, sayısı 200'ü bulan
doğal göllerin alanı yaklaşık 906.000 hektardır. Yapay baraj göllerinin yüzeyi ise
380.000 hektardır. Doğal göllerin en büyüğü Doğu Anadolu Bölgesindeki Van
Gölü’dür (374.000 ha.). Orta Anadolu steplerindeki tuzlu sığ göllerin büyüğü,
Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'dür (128.000 ha.). Tuz Gölü’nün yaz
aylarında hemen hemen tamamı kuruyan ve yüzeyi 30 cm kalınlığında tuz tabakası
ile kaplanmakta ve göl, ekonomik olarak büyük değer taşımaktadır 78. Türkiye’de
başta Van ve Tuz gölleri olmak üzere bir çok göl kirlilik tehditi altındadır.
Türkiye’nin 26 su havzasının yıllık ortalama yüzey akışı 186 milyar m 3'tür.
Yüzey akışının yarıdan fazlası Fırat, Dicle, Doğu ve Batı Karadeniz, Antalya ve Batı
Akdeniz ana havzalarından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de uzunluğu 500 km’den
daha fazla olan dokuz uzun nehir vardır; Kızılırmak, Fırat, Sakarya, Murat, Aras,
Seyhan, Dicle, Yeşilırmak ve Ceyhan.

Ege Denizine ulaşan nehirlerin Meriç, Gediz, Büyük Menderes ve Küçük
Menderes Deltaları ile Akdeniz’e ulaşan Göksu, Seyhan ve Ceyhan Deltalarının
çoğunda varolan lagünleriyle çok sayıda su kuşu, diğer sucul türler ve bitkiler önemli
habitatları oluşturmaktadırlar. Karadeniz’e ulaşan Kızılırmak nehrinin deltası ise
doğrudan Karadeniz’i aşan göçmen kuş türleri için çok önemlidir. Deltalar başta su
kuşları olmak üzere biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşımakta, verimli
topraklarıyla ekonomik açıdan da, paha biçilemez zenginliğin bir parçasını
oluşturmaktadırlar.

RAMSAR Sözleşmesinde sulak alanlar; ‘’doğal veya yapay, devamlı veya
geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin
çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, bütün sular, sazlık,
bataklık ve turbalar’’ olarak tanımlanmaktadır. Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün
en fazla biyolojik üretimine sahip olan sulak alanlar; başta su kuşları olmak üzere,
değişik tür ve karakterde çok zengin bitki ve hayvan topluluklarının gelişmesine ve
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barınmasına olanak sağlarken, varoldukları bölgenin su rejimini düzenleme, taşkın
kontrolü, yöresel iklimdeki olumlu etkileri, suyu doğal arıtmadan geçirmesi gibi çok
yönlü işlevlerinin yanı sıra, balıkçılık, saz üretimi ve rekreasyon gibi katkılarıyla
ekonomik açıdan da önemlidir.

Türkiye’de baraj gölleriyle beraber sulak alanlar 1.851.000 hektar alan
kaplamakta olup, su kuşları ve sucul türler için önemli yaşam ortamlarını
oluşturmaktadır. Yalnız türler açısından değil, insanlık için de yaşamsal önemde olan
sulak alanlar, 1960’lı yıllardan itibaren başlayan kurutma, ıslah, sulama, baraj ve su
düzenine müdahele eden benzeri uygulamalarla tahrip edilmiştir. 1.300.000 hektar
sulak alan-ki bunun üçte biri bir zamanlar önemli kuş alanlarının da bir parçasıydı1960'lı yıllarda başlayan ''bataklık kurutma'' furyasında yok olmuştur. Tarım alanı
yaratmak gerekçesiyle yapılan bu tahribattan edinilen tarım alanları da gittikçe
verimsizleşmiştir.

Türkiye’deki 250 sulak alandan 81’i uluslararası öneme sahip olup, bunlardan
18’i uluslararası ‘’A’’ sınıfı sulak alan olarak kabul görmektedir. Türkiye’nin sulak
alanlarından 76’sı (1.240.000 hektar) Önemli Kuş Alanı (ÖKA) olarak tespit edilmiştir.
Halihazırda inşaatı süren ya da planlaması biten DSİ projelerinin daha yüzbinlerce
hektar sulak alanı olumsuz etkilemesi beklemektedir. Sıtma ile mücadeleyi
amaçlayanlar hariç, bu projelerin tümü tarım sektöründe gelişme sağlamak amacıyla
uygulamaya konmuştur79.

Ayrıca, her ne kadar DSİ yetkililerince bataklıklarda 1960 yılından bu yana
kurutma amaçlı projelerin bulunmadığı ifade edilmekte ise de, 5516 sayılı
Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun80
halen yürürlüktedir.

Türkiye’deki sulak alanlar yalnızca bu alanlarda üreyen, kışlayan türler için
değil, aynı zamanda göçmen türler için de yaşamsal öneme sahiptir. Dünyadaki üç
önemli kuş göç yolunun ikisi (Batı Palearktik ve Afrika arasındaki) Türkiye’den
geçmektedir. Her yıl 200.000’den fazla yırtıcı kuş türü Türkiye’nin Doğu Karadeniz
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Bölgesinden Çoruh Vadisi rotası ile Çoruh nehri üzerinden uçarak Doğu Anadolu
Bölgesindeki sulak alanlarda barınırlar. Bu göç dünyada Batı Palearktik Bölgedeki en
büyük yırtıcı kuş göçü olarak bilinir. Kuşların uzun göçleri sırasında Türkiye'deki sulak
alanlar yaşamsal öneme sahiptir.

Türkiye’de hakim ekosistem türünün step olması nedeniyle sulak alanlar
sadece göç eden kuş türleri açısından değil, ancak buralarda üreyen su kuşları ve
bazı türlerde global populasyonun önemli bir kısmını barındırmaları açısından da son
derece önemlidir.

Türkiye’nin sulak alanlarında saz (Typha sp.), kamış (Phragmites sp.),
hasırotu (Schoenoplectus sp.), kofa (Juncus sp.) gibi bitkiler geniş topluluklar
oluştururlar. Ayrıca su yüzeyini kaplayan nilüfer (Nymphae sp.) gibi bitkilerin yanısıra
derin olmayan göllerde yetişen ördek otu (Phodophyllum sp.), ördek mercimeği
(Wolffia sp.), su mercimeği (Lemna sp.) ve Ceratophyllum sp., Myriophyllum sp.,
Potamogeton sp. gibi su altı bitkilerine rastlanır81.

Türkiye’nin sulak alanları; kendisini besleyen kaynaklar üzerinde inşaa edilen
barajlar, sulama gerekçeleriyle akarsu yönlerinin değiştirilmesi ve su kaynaklarının
israfa varan ölçekte kontrolsüz kullanımı, tarımsal, endüstriye ve evsel atıklarla
kirlenme; tarım ve yerleşim arazisi kazanmak üzere yapılan kurutma ve ıslah, moloz
doldurma veya arazi kazanmak için doldurma, aşırı ve yasa dışı balıkçılık ve avcılık,
canlı türlerinin yumurta/yavrularının yasa dışı toplanması, kontrolsüz saz kesimi, saz
yakımı, lagünlerde balık yetiştiriciliği; sedimantasyon, turizm sektörünün neden
olduğu bozulma ve su yönetimi yapılmayışı gibi bir dizi faaliyetle tahrip olmaktadır.

1.3.4 Deniz ve Kıyı Ekosistemleri
Türkiye kıyıları adalar hariç 8333 km olup, ülke her biri farklı ekolojik özelliklere
sahip olan Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizleri ile çevrilidir. Marmara
Denizi bir içdeniz özelliğinde iken, Karadeniz’in kıyı uzunluğu 1700 km, Ege Denizinin
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2805 km (adalar hariç) ve Akdeniz kıyıları ise 1577 km uzunluğundadır. Türkiye
denizlerinde yaklaşık 3.000 bitki ve hayvan türü tanımlanmıştır82.

Karadeniz, dünyanın en geniş ve okyanuslardan kopuk kapalı denizidir.
Bugün, Karadeniz, aşırı balıkçılık, deniz taşımacılığı ve karasal kaynaklardan
meydana gelen kirlilik, yabancı türler ve ötrafikasyon (eutrophication) tehdidi
altındadır. Karadeniz insanının yaşamı önemli ölçüde balıkçılığa bağlıdır. Bununla
beraber aşırı balıkçılık; kalkan, hamsi, uskumru, ton, kılıç balığı (turbot, anchovy,
mackerel, tuna, sword fish) gibi ticari balık türü stoklarının azalmasına ve Mersin
balığı (sturgeons) gibi türlerin neslinin tükenme noktasına gelmesine neden olmuştur.
Bugün 26 ticari olarak önemli tür arasından sadece altı türün kaldığı söylenebilir.
Kuzey Amerika’nın Atlantik okyanusu kıyılarından gemi balast (ship ballast waters)
sularıyla gelen ve hamsi, uskumru, palamut (Anchovy, Mackere, Bonito) gibi pelajik
(peligic) balık türlerinin yumurtası ve larvalarıyla beslenen yabancı bir tür olan (alien
species) Mnemiopsis leidyi, Karadeniz’in önemli sorunlarından yalnızca birisidir. Bu
türün önemli ölçüde ticari değeri olan türlerinin yok olmasına neden olması
Karadeniz’li balıkçıların gelir ve yaşam standartlarını etkilemektedir. Diğer yandan
deniz memelileri, kirlilik ve tesadüfen avlanma (bycatch) sonucu tehdit altındadır.
Nesli tükenmekte olan Akdeniz foku, genetik izolasyon ve habitat tahribi sonucu
Karadeniz’de neredeyse yok olmuştur.

PCB (Polychlorinated Biphenyle) ve DDT (Dichlorodiphenyl Trichloroethane)
türü organoklorin kirleticiler (Organochlorine contaminants) liman alanlarında aşırı
yoğunlukta bulunmaktadır. Kara kökenli kirleticiler ise, çoğunlukla Tuna Nehri
havzasından kaynaklanmakta, ötrafikasyon ve mevsimsel hipoksiye (seasonal
hypoxia) neden olmaktadır. Örneğin; her yıl yüzde 48’i Tuna Nehri tarafından taşınan
111,000 ton yağ ve bileşikleri Karadeniz’e akmaktadır. Yılda 50,000 geminin girdiği
Karadeniz atık su, yağ akıntısı (oil spill) ve benzeri kirleticilerle dolmaktadır.

İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi biyolojik, coğrafik,
meteorolojik ve hidrolojik karakteristiklerinin bileşimi ile Akdeniz ve Karadeniz
arasında özel bir ekosistem oluşturur. Bu ekosistemin korunması, Akdeniz ve
82
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Karadeniz’in korunması için yaşamsal öneme sahiptir. Deniz taşımacılığı kazaları,
kirlilik ve yabancı türler (exotic species) bu önemli deniz ekosistemine yönelik en
büyük tehditlerdir.

Dünyadaki en fazla trafiğe sahip olan Türk Boğazlarındaki kazalarının önemli
bir kısmı gemi/tankerlerin, zayıf görüş ve kuvvetli akıntılardan doğan seyir hataları
sonucu olmaktadır. Örneğin; 1999 yılında geçen 50.000 gemiden 6.000’i petrol
taşıyan tankerdir. Sürekli artan trafik sonucu, daha fazla kaza, çevresel risk ve
muhtemelen daha fazla yabancı türün tanker balast (ballast) sularıyla Karadeniz’e
taşınması söz konusudur. Türk boğazlar sisteminde; 2’si deniz algleri, 3’ü deniz
yosunları, 10’u omurgasızlar, 15’i balık türleri, 9’u deniz kuşları ve 4’ü deniz
memelileri olmak üzere toplam 43 tür koruma altına alınmıştır.

Ege Denizi Akdeniz’in bir parçasıdır ve bir çok ada, adacık ve kayalıkları ile
ekosistem çeşitliliği açısından önemli bir konumdadır. Ege adaları Anadolu-Avrupa
geçiş zonunda bulunmaktadır. Bu nedenle, hem Avrupa hem de Anadolu’nun
biyolojik çeşitliliğinin korunması açısından son derece önemli bir konuma sahiptir.
Ege Denizi ve adaları, ekosistemin sürdürülebilirliğinde önemli rolü olan bir çok
mikrohabitatı barındırır (Posidonia oceanica ve Cystoseira spp.).

Ege Denizi nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku
(Monachus monachus) için son derece önemlidir. Ege Denizi’nin flora ve faunası;
petrol sızıntıları, yabancı türlerin yayılması, aşırı balıkçılık ve habitat yokolması
tehditleriyle karşı karşıyadır. Ege Denizine kıyısı olan yerleşimlerin yeterli alt yapısı
yoktur, dolayısıyla hem kentsel, hem de endüstriyel atıkları ciddi bir tehlike
oluşturmaktadır. Diğer yandan bölge, Akdeniz ve Karadeniz’le olan bağlantısı
nedeniyle petrol tankerleri trafiğinin bir parçasıdır ve tehdit altındadır. Ege Denizi
habitatları ayrıca, adalardaki yeni yerleşimler, kıyılarda ekosisteme hassasiyet
göstermeyen turizm yatırımları, liman inşaatları ve yol yapımları nedeniyle de tahrip
olmaktadır.

Ege ve Akdeniz birincil üretim açısından fakir olmakla beraber, tür çeşitliliği
açısından zengindirler. Aşırı balıkçılık nedeniyle, Akdeniz ve Ege Denizinin kapalı
koylarında su ürünleri işletmeciliğine yönelik yatırımlar artış göstermektedir. Bununla
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beraber, iyi planlanmamış ve kontrolsüz durumdaki büyük ölçekli balık çiftlikleri su
sirkülasyonunun zayıf olduğu bu koyları etkileyerek ötrofikasyona neden olmaktadır.
Özellikle, balık yemi artıkları ve kimyasallar tüm havzanın doğal deniz fauna ve
florası üzerinde tahribat yaratmaktadır.

Akdeniz havzasında egzotik (exotic) türlerle ilgili sorunlar göreceli olarak
yenidir. En yaygın egzotik tür, Hint Okyanusundan gelen ve Süveyş Kanalından
geçerek Akdeniz’e ulaşan Lessepsian türleridir. Ege Denizinin fauna ve florası bir
egzotik denizanası türü olan ve ilk olarak 1987 yılında tankerlerin balast suları ile
Kuzey Atlantik’ten Karadeniz’e taşınarak tahribata neden olan Mnemiopsis leidyi’nin
tehditi altındadır. Bu gibi zararlı türlerin girişini önlemek üzere balast sularının
kontrolünü sağlayan bütünsel bir eylem planı elzemdir. Bir diğer risk de, başka bir tür
alg olan Caulerpa racemose olup, Ege’nin doğal florasını tehdit etmektedir. Bu tür
halihazırda Kuzey Ege’de Bozcaada’ya kadar ulaşmıştır.

En son araştırmalarda,

Ege’de gemi balast sularıyla taşınan 26 egzotik tür tespit edilmiştir 83.
1.3.5 Dağ Ekosistemleri84

Alp-Himalaya dağ kuşağında yer alan Türkiye'nin yaklaşık yarısı dağ
ekosistemi içerisinde yer almaktadır. Dağların uzanışı ve yüksekliği, Türkiye'de farklı
bitki ve orman kuşaklarının ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır. Örneğin
Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarındaki farklı orman kuşakları ve özellikle
Doğu Karadeniz'deki Ladin ormanlarının varlığı, Karadeniz'den gelen nemli hava
kütlesinin dağlar boyunca yükselmesi ile oluşan sisle ilgilidir. Toros dağlarının Güney,
Kuzey Anadolu dağlarının kuzeye bakan yamaçlarının fazla yağış alması, dağlar
boyunca cephelerin engellenmesinin bir sonucudur. Ayrıca dağlar arasında uzanan
tektonik kökenli koridorlar ile dar ve derin yarılmış vadiler yağmur gölgesinde kalarak
kurakçıl vejetasyonun yerleşmesini sağlamıştır. Nur (Amanos) dağlarındaki kayın
ormanlarının varlığı, Antakya-Kahramanmaraş oluğu ile İskenderun Körfezi arasında
meydana gelen rüzgar sirkülasyonunun oluşturduğu sisle ilgilidir.
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Kısaca Türkiye'deki dağ ekosistemlerinin kendi içindeki çeşitliliği farklı orman
kuşaklarının varlığını da beraberinde getirmektedir. Dağların engebeli topoğrafyaları,
dikey ve yatay yönde farklı habitatları oluşturarak gerek Kuaterner ve Tersiyer
dönemleri bitki topluluklarının, gerekse yeni oluşan neoendemiklerin bulunmasına
olmaktadır85.

neden

Türkiye’nin

relik

ve

endemik

bitki

zenginliğinde

dağ

ekosistemlerinin önemli bir rolü vardır.

Kuzey Anadolu dağlarının yamaçlarında, kayın, kızılağaç, ıhlamur, meşe
türlerinden oluşan yapraklı ormanlar, 1000 metrenin üzerindeki soğuk ve rutubetli
ortamlarda ise, sarıçam, karaçam, ladin ve göknar türlerinden oluşan ibreli ormanlar
görülür. Kuzey Anadolu dağlarının tabii orman sınırı üzerindeki rakımlarında alpin
çayırları bulunur. Bu dağların kuzey yamaçlarında Doğu Kayını, Ihlamur, Kızılağaç,
Karaağaç ve Kestane türlerinden oluşan ormanlar, güney yamaçlarında ise Karaçam,
Meşe ve Sarıçam türlerinden oluşan ormanlar bulunmaktadır. Toros dağlarında ise,
üç vejetasyon kuşağı bulunmaktadır. Kızılçam ormanları ve Maki toplulukları, deniz
kıyısı ile 1000/1500 m. arasındaki Akdeniz ikliminin sıcak ve kuru şartlarında
bulunmaktadırlar. Kızılçam kuşağının üzerinde Sedir, Toros Göknarı ve Karaçam
türlerinin oluşturduğu ormanlar bulunmakta olup, doğal orman zonunda çayırlar
bulunur.

Karstik çukurlar, bilhassa relik ve endemik türler olmak üzere, bazı bitki
türlerinin yetişebileceği özel habitatları oluştururlar. Örneğin, relik ve endemik bir
meşe türü topluluğu olarak Quercus vulcanica, özellikle Batı Toroslardaki karstik
çöküntülerde bulunur. Toros Dağlarının derin ve karstik vadileri boyunca bazı AvrupaSibirya türlerine rastlanır.

2. Türkiye’de Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Sorunlar

Türkiye’nin zengin biyolojik çeşitliliğine yönelik tehditler ve bu çeşitliliğin
korunmasında yaşanan problemler şöyle özetlenebilir:
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Ibid.
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Biyolojik çeşitlilik ve doğa korumaya dair en büyük sorunların başında,
korumaya dair mevzuatta görülen karmaşa, çelişki ve çakışan kısımlarla beraber
kurumsal yapıdaki çok başlılık ve sektörel yaklaşımlar gelmektedir.
Kırsal alanlarda, hızlı nüfus artışından kaynaklanan ekonomik baskı ve
mevzuat boşlukları nedeniyle, tarım alanlarının parselizasyonunda yaşanan sorunlar,
çiftçilerin gelirlerinin düşmesine neden olmaktadır. Bu durum küçük çiftçileri, arazi
kazanmak üzere orman açma, aşırı otlatma ile meraların tahribi ve bitkilerin aşırı
toplanması gibi biyolojik çeşitliliği tahrip eden faaliyetlere yöneltmektedir. Diğer
yandan bugün sürdürülebilir ormancılık politikalarına geçişle değişim gösteren
ormancılık politikalarındaki sürdürülemez uygulamalar biyolojik çeşitliliği olumsuz
etkileyen faktörlerdendir.
Step alanlarında; geleneksel ve sürdürülebilir olmayan tarım yöntemleri,
verimli toprak elde etmek için meraların tahrip edilmesi biyolojik çeşitliliğe yönelik en
büyük tehditler arasındadır. Anız yakma topraktaki mikro organizmaları yok etmekte,
bir çok küçük hayvanın ve böceklerin yok olmasına neden olarak toprak yapısının
verimliliğini yok etmektedir. Tarımsal faaliyetler 5.1 milyon hektar alanda 5 ve 6. sınıf
topraklarda gerçekleşmektedir. Bu arazilerin çoğu yasa dışı orman kesimi ve mera
açılması sonucu elde edilmiştir. Kontrolsüz aşırı otlatma, hassas step ekosistemlerini
tahrip etmeye devam ederken, yaşamları hayvancılığa bağlı olan kırsal toplulukların
üzerinde ekonomik baskı oluşturmaktadır.
Türkiye’de verimli tarım toprakları, farklı kullanım alanlarını (zonlarını)
düzenleyen mevzuat eksikliği veya kentsel/metropolitan alanlar çevresindeki plansız
uygulamalar nedeniyle yok olmuştur. Özellikle bu durum, kentsel/metropolitan alanlar
çevresinde

kırsal

kesimden

gelen

göçlerle

beraber,

endüstriyel

ve

konut

yerleşmelerinin kontrolsüz ve plansız yayılması sonucu katlanarak artmakta ve doğal
habitatlar yok olmaktadır.
Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde olmak üzere, kıyı alanlarındaki arazi
spekülasyonları ikinci konut patlamasıyla sonuçlanmaktadır. Çevresel bozulmayı
önlemeye yönelik kurumsal yapının etkinleştirilemeyişi ve mevzuattaki eksiklikler ve
karmaşa, biyolojik çeşitliliğin en büyük tehdidi olan doğal habitat kaybına neden
olmaktadır.

Kıyı habitatlarının tahrip edilmesi, bir çok alanda karasal ve denizel

ortamlardaki bir çok hayvan ve bitki türünün kaybolmasına neden olmaktadır.
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Aşırı balıkçılık, yaban hayvanları ve kuşların toplanması ve avcılık, kontrolsüz
tıbbi bitki ve otların/soğanların toplanması/sökülmesi süreçlerindeki yetersiz denetim
ve takipsizlik bir çok türün yaşamını sürdürmesini engelleyen en büyük tehditlerdir.
Türkiye’de önemli miktarlarda hayvan ve bitki türü toplanarak ihraç edilmektedir.
Diğer yandan gerek, iç sular gerekse denizlerde balıkçılık sürelerini ve dönemlerini
düzenleyen denetim mekanizmalarının yetersizliği denizel ve tatlı su ortamlarındaki
biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir.
Şu anda yasaklanmış olmasına rağmen, dinamitle balık avcılığı özellikle 1950
ile 1980 yılları arasında balık populasyonlarının ciddi bir şekilde azalmasına neden
olmuştur. 1980’lerde balık yemi üreticilerine verilen teşvikler de özellikle Karadeniz’de
büyük ölçekli aşırı avlanmaya neden olarak biyolojik çeşitliliği etkilemiştir. Türkiye’de
avcılık-özellikle kurt (Canis lupus), boz ayı (Ursus arctos), vaşak (Lynix lynix), dağ
keçisi (Capra aegagrus) gibi büyük memeliler ve bir çok kuş türü üzerindeki aşırı
avcılık biyolojik çeşitliliğe yönelik en büyük tehditler arasındadır. Konunun eylemsel
ölçekte ilgili kurumlarca önceliklendirilmeyişi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK’lar)
konuyu gerektiği gibi kamuoyu gündemine taşıyamayışı da sorunların giderek
ağırlaşmasına neden olmaktadır.
Tarım sektöründe, çevre olgusunu gözönünde bulundurmaksızın dağıtılan
teşvikler, yoğun kimyasal ve gübre kullanımı ile yanlış sulama projelerinin
uygulanmasına neden olmuştur. Şu anda nispeten düşük oranda gözükmekle
beraber; Türkiye yoğun ve sulu tarıma doğru geçiş yaptıkça, aşırı kimyasal ve gübre
kullanımının biyolojik çeşitlilik ve sağlığa olan etkilerinin gelecekte artacağı da
öngörülmektedir.
Verimli olmayan sulama nedeniyle, tarım alanlarının tuzlanması biyolojik
çeşitliliğin kaybına neden olmaktadır. Kıyı, deniz ve sulak alan ekosistemleri özellikle
endüstriyel ve tarımsal kirlilik ile evsel atıklarla ciddi bir şekilde etkilenmektedir.
1980’lerden itibaren turizm sektörüne verilen teşvikler, büyük kitle turizmi
yatırımlarının

inşaasında

patlama

yaratarak

bütün

kıyı

habitatları

(deniz

kaplumbağaları üreme alanları, Akdeniz foku yaşam alanları gibi), kumullar, lagünler,
kıyı ormanları ve verimli tarım alanlarının geri dönüşümsüz olarak tahrip olmasına
neden olmuştur. Bu kapsamda, sürdürülebilir olmayan avcılık, balıkçılık ve toplama
yöntemleriyle, orman keserek arazi açma gibi turizm sektörünün taleplerini
karşılamaya yönelik baskıların oluşması ve aynı zamanda evsel atıkların kontrolsüz
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denize boşaltılması ve sezonluk değişen nüfus biyolojik çeşitlilik ve habitatlara
yönelik önemli sorunlar arasındadır.
Türkiye’de hemen her kesimde (merkezi ve yerel yönetim, STK, bilim camiası
vb.) biyolojik çeşitlilik koruma faaliyetlerinde uzmanlığa sahip insan kaynağının
geliştirilmesi öncelikli adımlardan biri olmalıdır. Özellikle de biyolojik çeşitliliğin yaygın
olduğu kırsal kesimde ve koruma alanlarında çalışan kişilerin uzmanlığı ve yetkinliği
çok önemlidir. Ayrıca ihtisaslaşmada disiplinler-arası dağılımın göz ardı edilmesi
bakış açılarında tek yönlülük riskini beraberinde getirmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE'DE KORUMAYA YÖNELİK STRATEJİ VE POLİTİKALAR

Bu bölümde özellikle son 15 yıl içinde, Türkiye'de, doğa koruma alanında
gerçekleştirilen yasal ve kurumsal düzenlemeler ve politikalar incelenmiş ve daha çok
biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik düzenlemelerin üzerinde durulmuştur. Bu
adımların çoğunun, dolaylı olarak bir kısmının ise doğrudan koruma alanları ile ilgili
olduğu söylenebilir.

Doğa koruma ve biyolojik çeşitliliğin korunması alanındaki çalışmaların dünyadaki
ivmeye paralel olarak, Türkiye'de de 1992 Rio Zirvesini takiben hız kazandığı
görülmektedir86. Bu nedenle, 1992 yılı Türkiye için bu alanda genel değerlendirme
açısından başlangıç zamanı olarak seçilebilir. Aslında 1992 yılı sonrasında,
Türkiye’de uluslararası taahhütler açısından yapılanlara da bakıldığı zaman, böyle bir
değerlendirme yapmak anlamlıdır. 1992 yılı ve sonrasında atılan adımların koruma
alanında önemli olduğu görülmektedir. Türkiye, Rio Zirvesindeki sonuç belgelerini
kabul etmiş ve Rio’da imzaya açılan sözleşmelere bugün itibariyle taraf olmuş olup,
bu kapsamda koruma alanlarını da kapsayan bir dizi uluslararası taahütte
bulunmuştur. Bu sözleşme ve belgeler şunlardır:


Rio Deklarasyonu87



Orman Prensipleri 88



Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi89



Gündem 2190



İklim Değişikliği Sözleşmesi91

86

Kaplan, A., 1997.
United Nations, 1992.
88
Her Tür Ormanın Yönetimi, Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınmasına Yönelik Küresel Bir Görüş
Birliği İçin Yasal Bağlayıcı Olmayan İlkeler Bildirimi (Non-legally binding Authoritative Statement of
Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of
Forests), 1992.
89
United Nations, 1992.
90
United Nations, 1992
91
United Nations, 1992.
87
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Bu

belgelerin

tamamı

dolaylı

veya

doğrudan

koruma

alanları

ile

ilişkilendirilecek taahhütleri içerir. Bununla beraber, gerek kavramsal yaklaşımlar
gerekse biyolojik çeşitliliğe doğrudan yönelmesi nedeniyle, Birleşmiş Milletler
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) koruma alanlarıyla doğrudan ilişkilendirilebilecek
olan Sözleşmedir. Bu sözleşmeye taraf olarak Türkiye92, olarak biyolojik çeşitliliğin
küresel ve ulusal ölçekte korunması, yaşamsal ve sosyo-ekonomik değer ve önemini
ile, Sözleşme ile belirlenmiş olan aşağıdaki hedeflere ulaşmayı kabul etmiş ve
sorumluluk üstlenmiştir:

i. Biyolojik çeşitliliğin korunması.
ii. Biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı.
iii. Genetik kaynakların kullanımından elde edilen faydaların adil ve eşit paylaşımı.

Bu

doğrultuda

olmamasıyla

gerçekleşen

beraber,

çalışmaların

Türkiye’de

önemli

yavaş
ve

ve

beklenen

destekleyici

bir

kapsamda
dizi

hukuki

düzenlemelerin de uygulamaya konduğu görülmektedir.

Aşağıda Tablo 5’de doğa koruma alanında Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerin
bir listesi verilmektedir:

Tablo 5: Doğa Koruma Alanında Türkiye’nin Taraf Olduğu Çok Taraflı Sözleşme
ve Protokoller
SAYI

YIL

YER

1

18.10.1950

Paris

2

19.09.1979

Bern

3

13.12.1968

Paris

4

5

02.02.1971

6
92

Ramsar

ADI
Kuşların Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme
Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama
Ortamlarının Korunması Sözleşmesi
Hayvanların Uluslararası Nakliye Sırasında Korunması
Konusunda Avrupa Sözleşmesi
Hayvanların Uluslararası Nakliye Sırasında
Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol
Onay Kararı (Karar sayısı: 1989/13724)
Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak
Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında
Sözleşmeye (RAMSAR) Katılmamıza Dair Karar.
(03.11.1982 Paris Protokolü ile düzeltilmiş, 28.05.1987
tarihli sözleşmedeki 6-7 maddelerde yapılan değişiklik
şekliyle) (Karar sayısı: 94/5434)
Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme

RG.27.12.1996 tarih ve 22860 sayı.
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RG TARİH –
SAYI
17.12.196612480
20.02.198418318
20.02.1971
15.02.198920081

17.05.199421937

24.08.2000-

7

18.04.1951

Paris

8

03.03.1973

Washington DC

9

05.06.1992

Rio de Janerio

10

29.01.2000

Montreal

11

17.06.1994

Paris

12

13
14

18.10.1999

Strazburg

15

20.10.2000

Floransa

Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar
Sözleşmesi)’nin Uygulanmasını Sağlamak Amacıyla
Başta Ramsar Sözleşmesi Listesine Dahil Edilen Sulak
Alanlar Olmak Üzere Uluslararası Öneme Sahip Sulak
Alanların Korunması Hakkında Karar (Karar sayısı:
2000/1082)
Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı Kurulması
Hakkında Sözleşme (Değişik)
Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ile I, II
ve III Sayılı Eklerine Katılmamız Hakkında Karar
(Karar sayısı: 96/8125)
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanması
Hakkında Milletlerarası Sözleşme (Karar sayısı:
96/8857)
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik
Kartagena Protokolünün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun (Karar sayısı: 2003/5937)
Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye
Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş
Milletler Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar
(Karar sayısı: 98/11003)
Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Kurulu ile Tahıl
Genetik Kaynaklarının Muhafazası ve Değişimi İçin
Avrupa İşbirliği Programı Üyesi Ülkeler Arasındaki
Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
(Karar sayısı: 1989/14161)

24150

Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesinin
Onaylanmasına Dair Karar (Karar sayısı: 1989/13942)

18.06.198920199

Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa
Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar
(Karar sayısı: 2003/6168)
Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında
Karar. (Karar sayısı: 2003/5908)

10.08.1965
20.06.199622672
27.12.199622860
11.08.200325196
16.05.199823344

03.10.198920301

20.10.200325265
27.07.200325181

Kaynak: N. Algan, A.Dündar, Türkiye’nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler, TÜBA–Türkiye Bilimler
Akademisi Raporu, Ankara, Şubat 2005.

Türkiye, 70’li yıllarda Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında
Sözleşmeye 80’li yıllarda taraf olmuştur. 93 Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Sözleşmesi’ne ise, 1992 yılında başlayan uzun uluslararası müzakereler sonucunda
2003 yılında taraf olmuştur.94

Yukarıda belirtilen uluslararası sözleşmelerin yanısıra, Türkiye’de koruma
alanları ile doğrudan veya dolaylı ilgili ulusal düzeyde bir çok strateji ve politika
belgesi üretilmiş olup, uygulamaların sağlıklı yürütülmesi amacıyla sürekli, ya da
geçici birimler de ihdas edilmiştir. Bu doğrultuda;
93

RG. 14.04.1983 tarih ve 17959 sayı.
Kanun No: 4990, Kabul Tarihi: 16.10.2003. (RG. 21.10.2003 tarih ve 25266 sayı., Yürürlük:
24.5.2004.)
94
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Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı (UÇEP)



Ulusal Gündem 21 Belgesi



Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı



Ulusal Çölleşme ile Mücadele Eylem Planı



Türkiye Bitki Genetik Çeşitliliğinin Yerinde Korunması (in-situ) Ulusal Planı



Biyoçeşitlilik Sözleşmesi Ulusal Koordinasyon Birimi



Karadeniz Ulusal Eylem Planı



Karadeniz Komisyonu



Akdeniz Stratejik Eylem Programı (SAP-MED)



Ulusal Orman Programı

Zaman içinde taraf olunan bazı uluslararası sözleşmelerin uygulama zemini
için, Türkiye’de ulusal mevzuatta gerekli düzenlemelerin de yapılmış olduğu
görülmektedir. Bu kapsamda verilebilecek önemli örnekler Organik Tarım Kanunu 95,
Nesli Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine
İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik 96 (CITES Yönetmeliği) ve Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliği’dir97.
Ayrıca Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin uygulanması amacıyla Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından yürütülen98 ve GEF II kaynaklarından desteklenen,
Türkiye’de Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar Projesi kapsamında hazırlanan
“Doğa ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu Taslağı” ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının
sorumluluğunda olan “Ulusal Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı” çalışmaları sürmekte
olan önemli yasal düzenlemelerdir.

95

Kanun No: 5262, RG.: 1.12.2004 tarih ve 25659 sayı.
R.G. 6.8.2004 tarih ve 25545 sayı.
97
RG. 17.5.2005 tarih ve 25818 sayı.
98
Bu projenin yönetimi başlangıçta Orman Bakanlığı’nda iken, 2003 yılında Çevre ve Orman
Bakanlıklarının birleşmesiyle birlikte, Proje tek bir bakanlık tarafından yürütülmeye başlanmıştır.
96
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1. Strateji ve Politikalar

Türkiye’de koruma alanlarına yönelik olarak hazırlanmış özel bir strateji ve
politikalar

belgesi

korunmasına

bulunmamakla

yönelik

belgelerde

beraber
doğrudan

bu

konunun,

ve/veya

biyolojik

dolaylı

olarak

çeşitliliğin
yeraldığı
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görülmektedir. Bu kapsamda UÇEP , Türkiye’de doğrudan çevre konusunda
hazırlanarak, kabul edilmiş ve yayınlanmış tek ve en kapsamlı stratejik yaklaşımdaki
politika dökümanı olarak önemlidir. Çevresel yatırımların yönlendirilmesinde UÇEP’in
öncelikleri dört alanda yoğunlaşmıştır; i) kentsel çevre, ii) kültürel ve tarihi değerlerin
korunması, iii) deniz ve kıyı kaynaklarının korunması ve iv) doğal kaynakların
yönetimi.

Bugüne

kadar,

UÇEP’de

belirlenen

eylemlerin

bazıları,

hükümetlerin

icraatlarıyla, yerel yönetimlerin projeleriyle ya da diğer kesimin (özel sektör, sivil
toplum, akademik camia) çalışmalarıyla, genel olarak UÇEP metodolojisi ve
uygulama stratejileri ile uyumlu olmasa da zaman zaman yerine getirilmiştir. Ancak
yapılan bu çalışmaların UÇEP özelinde bir karşılaştırılması yapılmadığı için,
UÇEP’de önerilen eylemlerin ne ölçüde yerine getirildiği ölçülememiştir. Üstelik
UÇEP’in yasal bir bağlayıcılığı olmadığı için, hukuki yaptırımı da olamamıştır. Aslında
diğer ülkelerdeki bazı örnekleri gibi, UÇEP’lerin parlamentolardan geçirilerek, yasal
bir düzenleme haline getirilmesi konusu, Türkiye’de bir süre tartışılmış, ancak bu
gerçekleşmemiştir.100

Benzer bir şekilde, Biyolojik Çeşitlilik Ulusal Stratejisi, Ulusal Gündem 21,
Türkiye Çölleşme İle Mücadele Ulusal Eylem Programı’da resmi politika belgeleri
haline gelmemekle beraber, uluslararası taahhütler doğrultusunda, biyolojik çeşitlilik
konusundaki ulusal politikalara ve eylemlere yol gösteren önemli insiyatifler olarak
not edilmelidir.

99

DPT, 1998.
Talu N, 2004, s.17-18.

100
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Kalkınma Planları kapsamında koruma alanlarına yönelik olarak özel
politikalardan söz etmek zordur. Ancak, alan koruma ve tür korumayı içeren, biyolojik
çeşitliliğin korunması üzerine geliştirilen çevre ile ilgili politikalar, kalkınma planlarında
zaman zaman ve değişen boyutlarda yer almıştır.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)’nda belirtilmiş herhangi bir çevre
politikası bulunmamakla beraber, Orman Bakanlığı bu dönem içinde türlere ve
alanlara yönelik koruma programları başlatmıştır. Türkiye’de, sürdürülebilir kalkınma
prensiplerinin benimsendiği V. Beş Yıllık Kalkınma Planına kadar olan planlarda
biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlayacak özgün politikalar yer almamaktadır.
Çevrenin tüm sektörel yaklaşım ve stratejilerde yeralması VI. Beş Yıllık Kalkınma
Planı ile başlamaktadır. Bu Planda, genel hedef “doğal çevrenin korunması ve
geliştirilmesi” olduğu, temel prensibin ise, “sanayileşme, kentleşme ve tarımsal
modernizasyon gibi politikaların sosyal, kültürel ve ekolojik yapıyı koruyacak, çevre
kirliliğini önleyecek ve sektörler arasındaki ekonomik dengeyi koruyacak bir biçimde
uygulanması” olduğu belirtilmiştir.

Her ne kadar Altıncı Plan, Türkiye’de ilk kez yabani bitki genetik kaynaklarının
tahribini önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve biyolojik güvenlik politikaların oluşumu
konularına yer vermiş olsa da, Planda, sanayi ve enerji sektörlerinde çevre konusuna
sık sık değinilmekle beraber, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı
konularına çağdaş bir bakışla yer verildiği görülmemektedir.
VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı101nda temel strateji, sürdürülebilir kalkınma
yaklaşımı doğrultusunda, ‘’insan sağlığı ve doğal dengeyi koruyarak sürekli ve
ekonomik kalkınmaya imkan verecek şekilde doğal kaynakların yönetimini sağlamak
ve gelecek kuşaklara yaşanabilir doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakmak olarak’’
tanımlanmıştır. Bu bir anlamda, sürdürülebilir kalkınmanın ve doğal kaynak
yönetiminin

bir

arada

değerlendirilmesi

yaklaşımlardan ilkidir.

101

DPT, 1995.
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gereğinin

net

olarak

belirlendiği

VIII.

Beş

Yıllık

Kalkınma

Planında

"Ekonomik

ve

sosyal

gelişmeyi

gerçekleştirirken insan sağlığını, ekolojik dengeyi, tarihi ve estetik değerleri korumak
esastır." yaklaşımına yer verilmiş, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının teşvik
edilmesi ve çevresel risklerin en aza indirilmesi yaklaşımı getirilmiştir.

VIII.

Plan

hazırlıkları

aşamasında

Türkiye’de

modern

biyoteknoloji

uygulamalarından kaynaklanan zararların önlenmesi amacıyla her iki konu ile ilgili
politikaların (modern biyoteknoloji ve biyoçeşitlilik politikaları) uyumlaştırılması
gereğinin ve bu kapsamda biyogüvenlik konusunun, ayrıntılı olarak ele alındığı
görülmektedir. Bu çerçevede Plan hazırlıkları aşamasında, bitkisel üretim ve tarımla
ilgili politikaları belirlemek için kurulan özel ihtisas komisyonlarından “Biyoteknoloji ve
Biyogüvenlik Özel İhtisas Komisyonu”nun hazırladığı rapor dikkat çekicidir. Raporda,
bilimin önünü kesmeden, insan sağlığı, sosyal yapı ve biyolojik çeşitlilik üzerinde
oluşan/oluşacak

olumsuzlukları

bertaraf

etmeye

yönelik

alınması

gereken

biyogüvenlik tedbirleri değerlendirilmiş, bu çerçevede hukukî, kurumsal ve idarî
sistemler incelenmiş, bilgi paylaşımı, kontrol ve izleme mekanizmalarını içeren
öneriler

yer

almıştır.102

Dolayısıyla

Planda,

biyoteknolojik

uygulamalardan

kaynaklanabilecek olası biyogüvenlik risklerinin en aza indirilmesi için bütüncül bir
yaklaşımla yasal, kurumsal ve uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapılmasının
gerekliliği yer almıştır.

Gerek sürdürülebilir kalkınma olgusunun gerekse biyolojik çeşitlilik ve doğal
kaynak yönetimi ile korumanın açık ve kapsamlı olarak söz edilmesi VIII. Beş Yıllık
Kalkınma Planındadır. Burada;
‘’kaynakların etkin kullanımı çerçevesinde sürdürülebilir bir tarım sektörünün
oluşturulması’’ (1278. paragraf); ‘’ormanların sürdürülebilir ormancılık, biyolojik
çeşitlilik ile yaban hayatını koruma ve çok yönlü yararlanma ilkeleri doğrultusunda
işletilip korunacağı’’ (1300. paragraf); ‘’ tarımsal üretimin çevre üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak için gübre ve ilaç desteğinin zamanla azaltılacağı’’ (1317.
paragraf); ‘’entegre zararlı yönetimi ve biyolojik mücadele başta olmak üzere
alternatif mücadele metodlarına öncelik verileceği’’ (1318. paragraf) ibareleri

102

Talu N., Biyogüvenlik (Cartagena) Protokolü ve Türkiye’de Durum, TÇV Yayını, Ankara, Mayıs,
s.23-24, 2005.
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Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin korunması, alan ve tür korumanın önemle vurgulandığı
politikalar olmuştur. 103

Ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarına, insan sağlığına ve doğal kaynaklara
olumsuz etki yapan ve ciddi önlemler alınmadığı takdirde, gelecekte etkisini daha da
hissettirecek olan ve sorunun çözümünde uluslararası işbirliği sağlamayı amaçlayan
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin oldukça geniş bir bölümü yarı kurak nitelikte
olan Türkiye için önem taşımaktadır.

Türkiye, iklim koşulları nedeniyle çölleşmenin etkisini, dünyanın bu açıdan
hassas bölgelerine göre, daha az hissetmektedir. Bununla beraber, arazilerin
yeteneklerine göre kullanılmaması, yanlış tarımsal yöntemler ve sağlıksız sulama
uygulamaları, toprakların ve meraların aşırı kullanımı, ormanların açılması ve değerli
tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanılması, bugün gelinen noktada bir dizi
tahribat yaratmış ve geleceğimizi tehlikeye atacak şekilde, arazi bozulmalarına
(degradasyonuna) neden olmuştur. Bu nedenlerle, Türkiye, kuraklıktan etkilenen ve
çölleşme riski taşıyan, topraklarının yüzde 86 'sında hafiften çok şiddetliye kadar
çeşitli derecelerde erozyon probleminin yaşandığı bir ülke konumuna gelmiştir.
Çölleşmenin geleceğe yönelik bir tehdit haline gelmesi gözönüne alınarak,
Türkiye’nin taraf olduğu Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi çerçevesinde kurulan
“Ulusal Koordinasyon Kurulu” tarafından 2001 yılında hazırlanmaya başlanan,
“Türkiye Çölleşme İle Mücadele Ulusal Eylem Programı” tamamlanmıştır104.

Türkiye’de koruma alanlarına yönelik farklı boyut ve kapsamdaki çalışmaların
kamu kuruluşları dışında, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından da
yapıldığı bilinmektedir. Daha çok proje ortaklığı ve araştırmaya yönelik olan akademik
çalışmalar dışında, alan koruma ve korunan alanlara yönelik olan doğrudan etkinlikler
bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yapılmaktadır. DHKD, WWF-Türkiye, TEMA,
ÇEKÜL, TURMEPA, TUDAV, TÇV, Kırsal Çevre ve Ormancılık Derneği, KAD, Doğa
Derneği, TTKD, SAD-AFAG bu kuruluşların başında gelmektedir.

103
104

DPT, 2001.
www.cevreorman.gov.tr, 2005
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2. Türkiye'de Koruma Alanları Statüleri

Koruma alanları; biyolojik, ekolojik ve sosyo-ekonomik açılardan bütünüyle
kendine özgü bölgelerdir. Tarih öncesinden başlayarak, insanın sürekli artan
yoğunluktaki kullanım talebi karşısında, bu alanlardaki değerli, yaşamsal ve sınırlı
doğal kaynaklar, çoğu yerde geriye dönüşü olmayan şekilde etkilenmiş, değişmiş
veya değişmektedir. Bu değişim ve etkileşim kimi alanlarda büyük boyutlardadır.
Türkiye'nin içinde yeraldığı Akdeniz havzasına bakıldığı zaman, "...dünyanın belki de
başka hiç bir yerinde doğa, insanları bu denli şekillendirmemiş ve insanlar da doğaya
bu denli yüklenmemiştir..." şeklinde dile getirilen bir tanımlama çarpıcıdır105. Anadolu,
coğrafi konumunun da desteklediği zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Özellikle
Anadolu’nun batısı ve Akdeniz kıyıları, havzanın genel tarihinde yoğun bir nüfus ve
kullanım baskısı altında olmuştur.

Anadolu tarihsel süreç içinde yoğun bir kaynak kullanımına maruz kalmış ve
türler dahil olmak üzere bugün bazı çeşitliliğini kaybetmiştir. Bu duruma Anadolu
Leoparı (Panthera pardus tulliana), verilecek en iyi örneklerden biridir. Neolitik
çağdan beri Anadolu’da görülen bu tür, hem yaşam alanın daralarak bölünmesi hem
de avcılık nedeniyle yok olmuştur. Anadolu Leoparına ait en son iz 1974’te
görülmüştür. 1930-1950 yılları arasında sadece Mantolu Hasan isimli avcının 15
Anadolu Leoparını avladığı bilinmektedir. Bugün türün yaşamını sürdürecek sayıda
olup olmadığı bilinmemektedir106. Bu küçük örnek bile bugün Anadolu’da tür ve
habitat koruma için korunan alanlar oluşturmanın ne derece gerekli olduğuna bir
işarettir.

Türkiye’de türlerin kendi habitatları içinde korunmalarına yönelik çalışmalar, ilk
kez 1950’li yılların ortalarında Orman Kanunun107 25. maddesine108 göre başlatılmış

105

TC Çevre Bakanlığı, Mavi Plan.
WWF-Türkiye projelerinden alınan bilgiler (basılmamış), 2005.
107
6831 sayılı Orman Kanunu, RG. 8.9.1956 tarih ve 9402 sayı.
108
Madde 25 (Değişik: 23/9/1983 - 2896/15 md.): “Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği
dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine
tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme
ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla, milli parklar, tabiat parkları,
106
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ve ilk olarak 1958 yılında Yozgat Çamlığı, 1959 yılında da Kuş Cenneti, Milli Park ilan
edilmiştir. Milli Parklar Kanunu ile gelen “Milli Park Koruma Statüsü”yle beraber;
Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı koruma statüleri de uygulamaya
geçmiştir. 1990'larda sonra, başta Çevre, Kültür ve Turizm Bakanlıkları olmak üzere
bazı Bakanlıkların faaliyetleri çerçevesinde farklı koruma statüleri devreye girmiştir.

2000’li yıllar ise, Türkiye’de kamu yönetim sisteminde

yapılan bir dizi

değişikliklerin yansımasıyla gelen ve koruma alanlarının statüleri açısından yepyeni
tanımları ve kurumsal yenilikleri gündeme getiren bir dizi yürürlüğe girmiş, ya da
hazırlanmakta olan yasal düzenlemelerin yapıldığı yıllardır.

Bugün Türkiye’de alan korumanın ana koruma statülerinin; Milli Parklar,
Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Parkları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Özel Çevre
Koruma Bölgeleri, Doğal Sitler, Doğal Varlıklar, Gen Koruma ve Yönetim alanları gibi
yerinde koruma (in-situ) ile Tohum ve Kolleksiyon Bahçeleri, Arboretumlar, Botanik
Bahçeleri ve Gen Bankaları gibi ex-situ koruma çalışmalarıyla gerçekleştirildiği
görülmektedir.

Türkiye’deki korunan alanlara dair yasal statüler, bu statülerden sorumlu
kurumlar ve toplam korunan alan sayısı ve yüzölçümleri Tablo 6’da verilmektedir.

tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve
gerektiğinde işletir veya işlettirir”.

76

Tablo 6: Türkiye’de Yerinde Koruma (in-situ) Alanları

Koruma Alanları
Milli Parklar
Tabiat Parkları
Tabiatı Koruma Alanları
Tabiat Anıtları
Üretme İstasyonları
Yaban Hayatı Geliştirme
Alanları
Muhafaza Ormanları
Gen Koruma Ormanları
Tohum Meşcereleri
Tohum Bahçesi
A tipi Ormaniçi Dinlenme
Yeri
B tipi Ormaniçi Dinlenme
Yeri
Özel Çevre Koruma
Bölgeleri
Ramsar Alanları

Sorumlu
Kuruluş
ÇOB109
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB

Doğal Sit Alanları

KTB110

Doğal Varlıklar

KTB
TKB111–
TIGEM112

Tarım İşletmeleri Alanları

Sayısı

Alanı (ha)

36
18
34
102
42

828.699
72.315
81.861
5.284
4.434

83

1.255.152

56
188
337
54

210.192
25.703
45.858
1.261

52

2.208

198

8.245

14

1,083,000

9

159.300

831
2370
38

4.462
TOPLAM
Kaynak: www.cevreorman.gov.tr , Ekim 2005.

381 162
4.164.674

Tablo 6’dan da görüleceği üzere, Milli Parklar Kanunu ile belirlenen koruma
statülerinin yanı sıra, Orman Kanunu ile toplam 25.703 ha. 188 adet Gen Koruma
Ormanı, 45,858 ha. 337 adet Tohum Meşçeresi, 1261 ha. 54 adet Tohum Bahçesi ile
10,453 ha. 250 adet orman içi dinlenme alanı, 83 adet 1.255.152 ha. Yaban Hayatı
Geliştirme Alanları tesis edilmiş ve biyolojik çeşitliliğin koruması amacıyla 210.192
ha. 56 orman alanı Muhafaza Ormanı olarak ayrılmıştır. 113
Orman Kanunu114 ve Milli Parklar ile korunan bu alanlara ilave olarak, çevrenin
doğal güzelliklerinin, tarihi kalıntılarının, ekolojik dengesinin, sualtı ve suüstü canlı ve
109

ÇOB: Çevre ve Orman Bakanlığı.
KTB: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
111
TKB: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.
112
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü.
113
Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Seven’den alınan şifai bilgi. Ocak, 2006.
Etüd Envanter Şube Md. Zafer Mardinli’den alınan şifai bilgi. Ocak, 2006.
114
Orman Kanununda çeşitli zamanlarda değişiklik yapılmıştır.
110
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cansız varlıklarının korunmasını ve bunların sonraki nesillere intikalini sağlamak
amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, 12.6.1988 tarih ve 88/13019 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ilan edilen ve sayıları bugün 14 olan “Özel
Çevre Koruma Bölgeleri”115 Tablo 5’den görüleceği üzere önemli bir yüzölçümü
kaplamaktadır.

116

Özel Çevre Koruma Bölgeleri dışında, Türkiye’nin taraf olduğu

Barselona Sözleşmesi kapsamında mevzuata giren Özel Koruma Alanları (Specially
Protected Areas) konusunda net olmayan bir durum görülmektedir. ÖÇKBleri Özel
Koruma Alanlarına denk geliyor gibi görülse de, Sözleşmede tanımlanan anlamda ele
alınıp alınmadığı tartışılan bir konudur. Özel Koruma Alanlarına dair düzenlemeler
net değildir ve bu nedenle bu tez kapsamına da detaylı olarak dahil edilmemiştir.

Ayrıca, 1984 yılında 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun
Hükmünde Kararname ile Kamu İktisadi Kuruluşu olarak organize edilen, 1994
yılında 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İktisadi Devlet Teşekkülü olarak
yeni bir statüye kavuşan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bitkisel ve
hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve iyileştirmek amacıyla Tablo 6’dan
görüldüğü üzere, 38 adet toplam 381 162 ha. alanı koruma altına almıştır.

Doğal Sit Alanları ile Doğal Varlıkların kapsadığı toplam alan konusunda bir
bilgiye ulaşılamamıştır. Bu durumda toplam alanı belli olan statülerin oluşturduğu
korunan alan toplam 4.164.674 ha olup, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık % 5.5 ini
kapsamaktadır. Diğer bir deyişle Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık % 2’si Milli
Parklar Kanunu, % 2’i Orman Kanunu, % 1.4’ü 12/6/1988 tarih ve 88/13019 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ve % 0.5’i 1994 yılında 540 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile kurulan TİGEM tarafından korunmaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıkları
Kanunu altında korunan Doğal Sitlerin toplam yüzölçümü ile ilgili bilgiye
ulaşılamamıştır.

Türkiye'de temel koruma statüleri gözönüne alındığı zaman (Milli Parklar
Kanunu kapsamında olanlar, ÖÇKB'leri ve Doğal Sit'ler) bunların genelde IUCN
115

Belek, Datça-Bozburun, Gökova, Gölbaşı, Kekova, Pamukkale, Tuz Gölü, Foça, Fethiye-Göcek,
Göksu Deltası, Ihlara, Köyceğiz Dalyan, Patara ve Uzungöl.
116
2002 yılı itibarıyla yeni bölgelerin de eklenmesiyle, ÖÇKB bölgeleri yüzde 58 oranında artırılmış
olup, bu Türkiye yüzölçümünün yüzde 1,3’e karşılık gelmektedir.
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sınıflandırması ile kavramsal ölçekte uyum içinde olduğu söylenebilir. Ancak bugün
gelinen noktada, tüm bu koruma statülerinin revizyonu, IUCN sınıflandırması ile daha
uyumlu hale getirilmesinin ötesinde koruma alanlarında, alan belirleme, statü
oluşturma ve koruma ölçütlerinde ortak, uyumlu ölçütlendirme öncelikle gereklidir.
Diğer yandan, gerek AB uyum süreci ile gelen yeni yasal düzenlemeler ve kurumsal
yapılanmalar ve süreç içerisinde taraf olunan diğer sözleşmeler kapsamında, ortaya
çıkan koruma statülerinin mevcut sistemlerle nasıl bütünleştirileceği de başlı başına
bir çalışma gerektirmektedir.
En başta varolan koruma statülerinin gözden geçirilerek aralarında uyum
sağlanmasını ve standardizasyonu takiben, özellikle koruma statülerinin üstüste
geldiği alanların yeniden ele alınması şarttır. Çünkü bu alanların çoğunda yönetim
kararları, planlama, koruma ve uygulamalar kurumsal ve yasal karmaşa nedeniyle
tıkanmış durumdadır. Bunun çözülebilmesi için ise, koruma alanlarının yönetiminde
nasıl bir işlevsel yapılanmanın istendiği üzerinde tüm taraflarca uzlaşma sağlanması
beklenir. Diğer ülke örnekleri bu anlamda edinilen deneyimlerin paylaşılması
açısından yararlı olabilir. Yine Türkiye'de koruma alanlarından bugüne kadar edinilen
deneyimlerin paylaşımı ve bunların yeni anlayışlara yansıtılması da doğal olarak bu
çalışmalara ışık tutacaktır.
Ayrıca, genetik kaynakların hangi kapsamda korunarak, yönetileceğinin doğa
koruma alanında edinilen deneyimler de gözönünde tutularak oluşturulması gerekli
ve faydalıdır.

3. Yasal, Kurumsal ve Yönetsel Açılardan Bakış

Bu bölümde, koruma alanları ile ilgili Türkiye’deki doğrudan ve dolaylı mevzuat
ve bu konudaki kurumsal örgütlenmeler incelenecektir. Bu noktada,

Türk kamu

yönetiminin geleneksel özellikleri ve işlevsel görünümüne kısaca değinmek yararlı
görülmektedir.

Türkiye'de korunan alanların yönetimi, kamu yönetimi işlevleri içinde ele
alınmakta, yasal açıdan ise, kamu yönetimine özgü bir hukuk dalı olan “Yönetim
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Hukuku” kapsamında değerlendirilmektedir. Yönetim hukuku, yönetimi düzenlemek
üzere çıkarılan binlerce yasanın ilgilendirdiği bir alandır. (Gözübüyük, Ş., 2000)

117

Aşağıdaki bölümde, korunan alanlarla ilişkilendirilen yasal düzenlemelerin birincil
olanları irdelenecektir.

Türkiye'de kamu yönetimi yapısal anlamda çeşitli biçimlerde örgütlenmiştir.
Yönetsel kuruluşların bir kısmı "tekli makam", bir kısmı ise "kurul" eliyle yönetilir.
Kuruluşların bir kısmı "yürütülmesi zorunlu" bir kısmı da "danışma" niteliğinde karar
almaktadır118. Türkiye'de koruma alanlarının yönetimine bakıldığı zaman da böyle bir
yönetsel örgütlenme şekli görülecektir.

Yönetimlerin, yasalar kapsamında ve hukuk sınırları içinde toplum yaşamının
sürmesi için yürüttüğü kamusal etkinliklerin en önemli özelliğinin başında; “kamu
yararının sağlanması” gelmektedir. Bu işlevler toplumun gereksinimlerini karşılamak
üzere yürütülen kamu hizmetleridir veya hukuksal işlem, ya da eylem olarak yapılır ve
hukuka uygundur. Yönetsel işlevler bir isteğe bağlı olmaksızın, yönetsel kuruluşlarca
kendiliğinden yürütülür, başka kamu kuruluşunun, ya da kişilerin aracılığına gerek
duymaz. Yönetimin aldığı kararlar, kural olarak kendiliğinden hukuksal sonuç
doğuran kararlardır119.

Yönetimin

genel

amacının

kamuya

yararlı

olmak

olduğu

yukarıda

vurgulanmaktadır. Kamu yönetimi, kamu gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak
topluma ve/veya toplumu oluşturan çeşitli kesimlere veya bireylere hizmet götürür. 120
Bu bağlamda bireylerle kamu yönetiminin karşılıklı ilişkisi söz konusudur ve
dolayısıyla bireylerin hem kamu hizmetinden faydalanması söz konusu iken, hem de
doğrudan, ya da dolaylı olarak kamu yönetimine katkıları ve katılımları söz
konusudur. Diğer yandan, kamu hizmetlerinde bireylerden çok, toplumu ve/veya
toplumun belirli bir kısmını dikkate alınırken, bireysel çıkarlara karşı her zaman
toplumsal çıkarlar gözetilir. Bir anlamda, toplumu oluşturan bireylerin yararı gözetilir
ve kamu yararı önceliklidir. Bu ilkeler Tezin IV. Bölümü’nde ele alınan konular için
katkı sağlayacaktır.
117

Gözübüyük, Ş., s. 15, 2000.
Ibid., s. 5.
119
Ibid., s.6.
120
İdem.
118
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Geleneksel ve basit anlamda ise yönetimler, kamu yönetimi ile özel kesim
yönetimi olarak ayrılırlar. Bununla beraber, yönetim alanında her ikisi de benzer
beceri ve yöntemlere gereksinim duyarlar ve karşılıklı etkileşim içindedirler. Şüphesiz
her ikisinin de birbirinden ayrıldığı yönler olup; biri kamu yararını diğeri ise, kar etme
amacına yönelik olarak belirli bir kişi veya grubun yararını gözetir 121. Bununla
beraber, özel yönetimin de kamu yararına katkıları olabileceği gözardı edilmemelidir.
Diğer yandan, yönetim, özel yönetimle karşı karşıya olduğunda, kamu yararı için
tanınan ayrıcalıklar nedeniyle dengeler yönetim tarafında olacaktır. Bu hususlar, bu
tezin yeni bir model bölümünde devlet ormanları, özel ormanlar, özel avlaklar,
koruma alanlarında özel yönetim modelleri tartışmalarında yararlı olacaktır.

Türk kamu yönetimi genel olarak, örgütlenme yönünden merkez örgütü,
merkeze bağlı taşra örgütleri ve yerel yönetim kuruluşları olarak yapılanmıştır. Görev
açısından ise, kamu kuruluşlarında görev ve sayı belli ilkelere dayanmadan büyüme
eğilimi görülür ki, bu kamu yönetimini olumsuz etkiler 122. Bunun etkileri, koruma
alanlarının kurumsal yönetimine de doğal olarak yansımaktadır.

İşleyiş yönünden ise, Türk kamu yönetimi sıkı bir merkeziyetçilik sistemine
dayanmaktadır123. Bu durum koruma alanlarının yönetimine de yansımaktadır.
Merkezin taşra teşkilatları alan ölçeğinde hizmet verirken, kurallar merkezden bildirilir
ve denetim yine merkezden sağlanır.124 Bu düzenin koruma alanlarında yönetimin
verimliliği

ve

etkili

olması

açısından

değerlendirmesi

Tez

kapsamında

irdelenmektedir. Yine işleyişte, her ne kadar kural olarak kamu yönetimi ve hizmetin
götürüldüğü toplum ve/veya toplum kesimleri arasında karşılıklı etkileşim söz konusu
ise de, Türkiye'de yöneten ve yönetilenler ayrımı her alanda kendini açıkça hissettirir.
Doğal olarak, yukarıda da belirtildiği üzere, bireylerin gerek yasalarla tanımlanan
gerekse işleyişte ortaya çıkan kamu etkinliklerine katkısı söz konusu olmakla
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Ibid., s.9.
Ibid., s.11.
123
İdem.
124
Türk kamu yönetimi sisteminde son dönemlerde yerleştirilmeye çalışılan yeni anlayışlar ve bu
yönde yapılan çeşitli yasal ve kurumsal düzenlemeler doğaldır ki, koruma alanlarının yönetsel
işleyişlerini de etkilemektedir ve gelecekte etkileyecektir. Bu konudaki değerlendirmeler Tezin son
bölümü olan “Sonuç ve Değerlendirme” bölümünde yapılmıştır.
122
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beraber, uygulamada bireyler hep kamu hizmetlerini bekleyen ve yararlandırılan
konumundadır.

Geleneksel yönetim anlayışlarında bu doğal görülse bile, özellikle 20. yüzyılın
sonlarından itibaren bireyin kamu hizmetlerine katılımı yaygınlaşmaktadır. Bu durum,
aktif ve pasif katılım olarak gruplandırılacağı gibi, çeşitli biçimlerde gerçekleşebilir;
karar alma süreçlerine katılım, yönetime katılım, belirli uygulamalara katılım, hesap
sorabilirlik vb. Koruma alanları özelinde katılım konusu yeni model arayışlarıyla ilgili
bölümde (IV. Bölüm) kapsamlı olarak ele alınmıştır.

3.1. Türkiye’de Koruma Alanları Hakkında Yasal Düzenlemeler

Anayasa, Kanunlar, Yönetmelikler ve doğa korumaya yönelik uluslararası
sözleşmeler Türkiye’deki biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik
yasal çerçeveyi oluşturmaktadır. Aşağıdaki bölümlerde, başta T.C Anayasası olmak
üzere, birincil öneme sahip ilgili mevzuat incelenmiştir.

3.1.1. 1982 Anayasası

1982 Anayasasının çevreyle doğrudan ilgili maddesi 56. madde olmakla
birlikte125, Anayasada bazı maddeler ile de doğal kaynakları ve çevreyi koruyucu
hükümler getirilmiştir.

Anayasa’nın 43. maddesinde; kıyıların, Devletin hüküm ve tasarrufu altında
olduğu, deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil
şeritlerinden
bağlanmıştır

yararlanmada

öncelikle

kamu

yararının

gözetileceği

hükme

126

.

125

“Madde 56 – “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek,
çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.”
126
3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun bazı hükümlerinin Anayasanın bu maddesine dayanılarak iptal edildiği
bilinmektedir.
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Anayasa’nın 44. maddesi ile; toprağın verimli olarak işletilmesi, koruma ve
geliştirmede erozyonla kaybedilmesinin önlenmesi veya yeterli toprağı bulunmayan
çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlanması görevi devlete verilmiştir. Aynı madde
ile, çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer
toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz hükmü getirilerek,
orman değerlerinin ve yeraltı kaynaklarının koruma altına alınması öngörülmüştür.

45. maddeye göre; Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı
kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak
bitkisel ve hayvansal üretimi artırmakla görevli kılınmıştır. Bu amaçla, devletin, tarım
ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerini ve diğer girdilerini
sağlamasını kolaylaştırması ile yükümlü olduğuna ilişkin hüküm aynı maddede
getirilmiştir.

57. madde ile ; Devlete, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir
planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alma ve toplu konut
teşebbüslerini destekleme görevi verilmiştir.

63. madde; Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin
korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır, hükmünü
getirmektedir. Bu doğrultuda 1983 yılında yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür ve Doğa
Varlıklarının Korunması Kanunu’nda, kültür varlığı, doğa varlığı ve sit kavramları ile
koruma alanının tanımları yapılmış ve bu alanlarda izinsiz yapılanma yasaklanmıştır.
Ancak daha sonra yapılan bir dizi düzenlemelerle bu endişelerin yeniden gündeme
taşındığı malumdur.

168. madde de; Tabii servet ve kaynakların Devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunduğu, bunların aranması ve işletilmesi hakkının devlete ait olduğu,
düzenlenmiştir.

169. madde ile; “Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi
için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerine yeni orman
yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların
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gözetimi Devlete aittir” hükmü getirilmiştir. 168. ve 169. madde; tabii servet ve
kaynakların ve bu servetlerin en değerlilerinden biri olan ormanların korunmasında
Anayasa’nın verdiği önemi vurgulamakta ve bunların korunması görevini doğrudan
Devlete verdiğini göstermektedir.127

3.1.2. Çevre Kanunu
Halen yürürlükte olan 2872 sayılı Çevre Kanunu128, Türkiye’de çevrenin
korunmasına ilişkin doğrudan ilk yasal düzenlemedir. Çeşitli zamanlarda bir takım
değişikliklere uğrayan

129

Çevre Kanununun Amaç, Tanımlar ve İlkeler’i belirleyen I.

Bölümünün 1. Maddesi'nde Kanunun amacı çevrenin, kırsal ve kentsel araziler ve
doğal kaynakların uygun kullanımı, korunması, kirliliğin önlenmesi, bitki ve hayvan
varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerin korunması, "...bugünkü ve gelecek
kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirlmesi ve güvence altına
alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal
kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre
düzenlenmesi olarak" belirlenmiştir. Kasada, çevre bütün vatandaşların ortak varlığı
olarak kabul edilmektedir.

Kanunun 2. Maddesinin (a) bendinde ise Çevre Korunması kavramı; ekolojik
dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve
çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütünü olarak ifade edilmektedir. Yine
aynı maddenin (b) bendin de ise ‘’Ekolojik Denge’’ kavramı: ‘’...insan ve diğer
canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürübilmeleri için gerekli olan şartların bütününü
ifade eder’’ şeklinde açıklanmaktadır.

127

Bu Yasama Döneminde (22. Yasama Dönemi) Anayasa’nın 169 ve 170. maddelerinde değişiklik
gündeme getirilmiştir. Bu değişiklikle yapılmak istenen; orman niteliğini yitirmiş olduğu gerekçesi
kullanılarak orman düzeni dışına çıkarılan Orman Kanunun 2 nci maddesi b fıkrasında (2b arazileri)
tanımlanan arazilerinin araziyi işgal edenlere satılması konusudur.
128

R.G. 11 Ağustos 1983 tarih ve 18132 sayı.
Çevre Kanunu, 8 Haziran 1984 tarih ve 222 sayılı Kanun, 3 Mart 1988 tarih ve 3416 sayılı Kanun,
13 Mart 1990 tarih ve 409 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 9 Ağustos 1991 tarih ve 443 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile birçok kez değişikliğe uğramıştır.
129
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Çevre Kanununun 3. Maddesi, çevrenin korunmasını gerçek ve tüzel kişilerle
vatandaşların görevi olarak belirlerken, bu görevi, tarafları alınacak tedbirlere ve
belirlenen esaslara uymakla yükümlü olmakla sınırlamaktadır.

Kanunun yine aynı maddesi, koruma ve kirlenmeyi önlemede; karar ve
önlemlerin alınmasını insan ve diğer canlıların sağlığı, kalkınma çabalarına olumlu
olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetlerin dikkate alınarak uzun ve kısa vadeli
değerlendirmeyi öngörmektedir. Bu maddenin (c) bendinde ise arazi ve kaynak
kullanım kararlarında çevrenin korunması kalkınma çabalarını olumsuz etkilememesi
yaklaşımı açıkça ortaya konmuştur.

Korumaya yönelik bir kanunun artık geçerliliğini kaybetmiş olan "korumanın
kalkınmanın önündeki engel" yaklaşımını pekiştiren bu ibaresi yasanın özü ve en üst
amacı ile bağdaşmamaktadır. Diğer yandan, yasada, korumada, insan ve diğer
canlıların sağlığı bir diğer ölçüt olarak gözönünde tutulurken; olması gereken
ekosistem bütünlüğü, devamlılığı ve sağlığı gibi, bu yasada olması beklenen bazı
önemli kavramsal yaklaşımlar eksiktir.
Kanunda “Çevre Korunması” Başlığı altında geçen 9. Madde130 korumaya
biraz daha geniş açılımlar getirmektedir. Buna göre koruma alanları ve bu alanlarda
uygulanacak koruma ve kullanma esaslarının yönetmelikle belirleneceği belirtilmiş
olup, her ne kadar uzun zaman sonra ilgili bazı yönetmelikler çıkmış olsa da, Çevre
Kanunu gereği bir yıl içerisinde yapılması gereken yasal düzenleme yapılmamıştır.
Bu maddede dikkat çeken bir başka husus, "..kırsal ve kentsel arazi kullanım
kararlarına uygun olarak tespit edilen koruma alanları.." ifadesinin yeralmasıdır.

Yine Çevre Kanunun Çevre Korunmasına İlişkin Önlemler ve Yasaklara İlişkin
maddesinde131, kırsal ve kentsel alanlarda arazi kullanım kararlarına uygun olarak
tespit edilen koruma alanları ve bu alanlarda uygulanacak kullanım esaslarının
yönetmelikle belirlenmesini öngörülmüştür.

Yine aynı madde “Özel Çevre Koruma

Bölgeleri”nin tespit ve ilanına temel teşkil etmektedir.

130
131

Değişik 3416-3.3.1988.
Değişik 3416-3.3.1988.
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Çevre Kanununun 10. Maddesine dayanılarak hazırlanan Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği ilk kez 1997 yılında yürürlüğe girmiş ve defalarca
değişikliğe uğramıştır. Şu anda yürürlükte olan ÇED Yönetmeliği132 Avrupa Birliği
uyum mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmış olup, önceki değişiklikleri yürürlükten
kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin V. EK’i “Duyarlı Yöreler“133 Başlığını taşımakta olup,
doğrudan bu Tezin konusu ile ilgilidir. Söz konusu EK’te, duyarlı yöreler olarak
korunması gereken alanlar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak
tesbit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan,
biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar v.b.),

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve
arazi kullanma kabiliyet sınıfları I. II. III. ve IV. olan alanlar, yağışa bağlı tarımda
kullanılan I. ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı,

c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya
akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6
metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların
yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu
alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan
kalan yerler,
d) Göller, akarsular, yeraltısuyu işletme sahaları,

e) Bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş
veya düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar,
biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki
jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar.

132

RG. 16.12.2003 tarih ve 25318 sayı.
Duyarlı Yöreler: Çevresel etkilere karşı biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli
özellikleri ile duyarlı olan veya mevcut kirlilik yükü çevre ve halk sağlığını bozucu düzeylere ulaştığı
belirlenen yörelerle, ülkemiz mevzuatı ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler uyarınca
korunması gerekli görülen EK-V de yer alan alanları. (Madde 4 – Tanımlar ve Kısaltmalar)
133
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3.1.2.1. Özel Çevre Koruma Bölgelerine İlişkin Esaslar

Özel Çevre Koruma Bölgelerine İlişkin Esasların134 belirlenmesi Bakanlar
Kurulu Kararı ile olmuştur. Söz konusu esasların hedefi şöyle tanımlanmıştır. ‘’Özel
Çevre Koruma Bölgesi’’ olarak ilan edilen alanların ve çevresinin doğal güzelliklerinin,
tarihi kalıntılarının, ekolojik dengesinin, sualtı ve suüstü canlı ve cansız varlıklarının
korunmasını, ve bunların ileriki nesillere intikalinin sağlanmak, bu alanın parsel
bazına kadar planlarını yapmak ve yaptırmak, bu bölgeden yararlanma şartları ve
ücretleri belirlemek ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları tespit etmektir". Bu
Esaslar dayanağını Çevre Kanununun 9. maddesi ile bu maddeye dayanılarak
çıkarılan ilgili Bakanlar Kurulu Kararından almaktadır.

3.1.3. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu135 ile korunması gerekli taşınır ve
taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlenmekte olup, 51.
Maddesiyle “Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve
restorasyonuyla ilgili işlerde uygulanacak ilkeleri belirlemek” ile “Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu” görevlendirilmektedir. Kurul bu doğrultuda doğal,
arkeolojik, kentsel ve tarihi sitlerin koruma ve kullanma koşulları konularında ilke
kararları belirlemektedir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları ise Yüksek
Kurul’un ilke kararları çerçevesinde, tespit edilen kültür ve tabiat varlıklarının
tescillerini, bunların koruma alanlarının tespitlerini yapmak ve bunlarla ilgili
uygulamaya yönelik kararlar almak, Koruma Amaçlı İmar Planlarını onaylamak,
özelliklerini kaybetmiş tescilli taşınmazların tescil kaydını kaldırmakla yükümlüdürler.
2004 yılında Kültür Bakanlığının Turizm Bakanlığı ile birleştirilmesini takiben,
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanununda bir dizi değişikliğe gidilmiştir. Kültür

134
135

R.G. 16.9.1988 tarih ve 19931 sayı.
RG. 23 Temmuz 1983 tarih ve 18113 sayı.
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ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun;136 3. Maddesinde doğal varlıklarla ilgili
tanımlar ve kısaltmalar şekilde verilmiştir:
Tabiat varlıkları: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup
ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer
üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerlerdir.

Sit: Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup
yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari vb. özelliklerini yansıtan kent ve kent
kalıntıları, önemli tarihi olayların cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat
özellikleriyle korunması gerekli alanlardır.

Doğal Sit: İlginç özellik ve güzelliklere sahip olan ve ender bulunan korunması
gerekli alanlar ve taşınmaz tabiat varlıklardır.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 7. ve 10. Maddelerine
dayanılarak çıkarılan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Tespit-Tescili ve Sit Alanı İlanı Sırasındaki Müktesep Hakların Korunması İle İlgili
Yönetmelik”137 ile, 2863 sayılı Kanunun 3. ve 6. maddelerinde “sit” tanımı içinde yer
almayan doğal, arkeolojik, kentsel ve tarihi alanların tanımı ve bunların tespit ve tescil
edilmelerine ilişkin kriterlerle yapılması gereken işlemler belirlenmiştir.

Biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlar da Kültür ve Turizm Bakanlığınca
doğal sit statüsü kapsamına alınabilmektedir (Olimpos-Çıralı, Belek-Kumköy gibi).
Sözü

geçen

yönetmelikte,

doğal

sit

alanlarının

belirlenmesinde

kullanılan

değerlendirme ölçütleri; “bilimsel araştırma, jeolojik yapı, çevresel gözlemler, ekolojik
gözlemler

ve

topoğrafik

yapı

hususlarında

özellikler

bulundurması”

olarak

verilmektedir. Bu çerçevede, Yüksek Kurulun Doğal Sitler Koruma, Kullanma
Koşullarına İlişkin İlke Kararı ile I. II. ve III. derece doğal sit alanları ve bu alanlarda
uygulanacak kullanıma ilişkin koşullar belirlenmiştir. İlke Kararı, I. Derece Doğal
Sitleri; “bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere
sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka
136
137

RG. 21.7.1983 tarih ve 2863 (17.6.1987 tarih ve 3386 sayılı Kanunla değişik) sayı.
RG.10.12.1987 tarih ve 19660 sayı.
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korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen
korunacak alanlar” şeklinde tanımlamaktadır.

3.1.4. Orman Kanunu
Türkiye’deki

ormanlık

alanlar138

20.7

milyon

hektarlık

bir

araziyi

kapsamaktadır. Bu rakam ülke topraklarının % 27’sidir. Türkiye’deki orman
arazilerinin % 99.9’u devlet arazisidir. Anayasaya göre devlete ait olan ormanların
mülkiyeti başka kişilere aktarılamaz. Devlete ait olan bu ormanlar Çevre ve Orman
Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından idare edilmektedir.

Ormanlarla doğrudan ilgili yasal çerçeveye bakıldığında; başta Orman Kanunu
olmak üzere, Orman Köylülerinin Kalkınmasını Destekleyici Kanun, Çevre ve Orman
Bakanlığı’nın ve Orman Genel Müdürlüğü’nün kuruluş kanunları, Milli Ağaçlandırma
ve Seferberlik Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Çevre Kanunu, Toprak Kanunu, Kara
Avcılığı Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Maden Kanunu, Toprak Kadastro Kanunu,
Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunmasına İlişkin Kanun, kanunların uygulanması için
çıkarılan yönetmelikler göze çarpmaktadır.

6381 sayılı Orman Kanunu,139 orman rejimine girmeyen alanların tanımı ile
başlamaktadır (Madde 1). Kanunun 4. Maddesi, ormanları mülkiyet ve idare
bakımından A) Devlet Ormanları, B) Tüzel Kişiliğe Sahip Kamu Kuruluşlarına (Hükmi
Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine) ait ormanlar ve C) Özel Ormanlar olarak
sınıflandırırken; Vasıf ve Karakter bakımından ise, A) Muhafaza Ormanları b) Milli
Parklar ve C) İstihsal (Üretim) Ormanları olarak ayırmaktadır.

Kanunun doğa koruma açısından dikkat çekici ve öncelikle irdenenecek
maddelerinden ilki 2. Maddesidir.140 Bu Madde, orman ekosistemlerinin yönetiminde
ekolojik ve teknik yönlerden kesin bir gereklilik olan amaç ve alan tümleşikliğinin ve
bütünlüğünün sağlanmasını rastlantılara bırakmaktadır141. Söz konusu maddenin
138

Makilik alanlar ve dağlık alanları da içerir şekilde tanımlanmaktadır.
RG. 8.9.1956 tarih ve 9402 sayı.
140
Değişik 2: Kanun No: 3302, RG. 5.6.1986 tarih ve 19139 sayı.
141
Çağlar, Y., 1999, s. 146-147.
139
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uygulamaya konmasıyla beraber, sorunlar giderek artmıştır. Madde yalnızca orman
alanlarının ekolojik açıdan bütünlüğünün bozulmasına ve yönetiminde zayıflıklara
neden olmakla kalmayıp, orman alanlarının sürekli karakterinin değiştirilmek suretiyle
el değiştirmesine zemin oluşturmuştur.

Ormanların korunması, Kanunun III. Bölümünde Ormanların Muhafazası
Başlığı altında ele alınmaktadır. Bu Bölümde yer alan 14-18. Maddelerle Devlet
Ormanlarında yasak olan faaliyetler belirlenmekte (14. Madde); orman idaresinin
izinine bağlı faaliyetlerden söz edilmektedir (15. Madde). Diğer yandan 16. Maddede,
Devlet Ormanları sınırları içinde işletilecek Maden ocaklarıyla ilgili Ziraat Vekaletinin
muvafakatinin alınması gerektiği belirtilerek ruhsat alanların yapması gerektiği
hususları ifade edilmiştir. Kanunun bu maddesinde maden ocaklarının orman içinde
bulunmasından doğal bir faaliyetmişcesine söz edilerek ‘’ormana zarar gelebilecek
hallerde’’ genel ifadesinin kullanılması, Kanunun zayıf yanlarındandır. Kanunun 1.
Maddesi ile, yasak faaliyetler tanımlanırken; ‘’.... ticaret amacıyla olmaksızın kendi
ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarma..’’ yasaklanırken, maden ocaklarının
ruhsatla açılmasına dair hususlar için son derece genel bir ifade kullanılmıştır.

Kanunun 17. Maddesinde (Değişik 3. fıkra 3373-22.5.1987) ‘’Turizm Alan ve
Merkezleri dışında kalan Devlet Ormanlarında, kamu yararına olan her türlü bina ve
tesisler için gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça izin verilebilir’’ ifadesi yeralmaktadır.

18. Madde, ‘’orman ürünü işleyecek her türlü’’ tesise verilecek izinleri
tanımlamaktadır.

Görüldüğü üzere, Kanunun III. Bölüm 16., 17., ve 18. Maddeleri koruma ilke ve
prensipleri ile çelişen genel ifadelerden oluşmakta ve "maden işletmeciliği”ne, "kamu
yararı gözetilerek kurulacak tesisler”e ve "orman ürünü işleyecek her türlü tesis”e
verilecek izinleri teşvik eder niteliktedir. Bu maddelerin uygulanmasıyla ilgili olarak
1995 yılında çıkarılan orman arazilerinin tahsisi ile ilgili bir yönetmelik ile bu türden
uygulamaların kapsamında taş ocakları, su ürünleri üretimi ve turizm yatırımları da
sayılmıştır.142

142

Çağlar, Y. 1999, s.147.

90

1987 yılında çıkarılan 3373 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 52. Madde ise,
özel ormanlarda ‘’imar planlamasına uygun’’ olarak yüzde 6 yapılaşma izni
vermektedir. Alan büyüklüğü ile oranlama yapılmaksızın verilen yüzde 6 orman
alanının büyüklüğü ölçeğinde orman alanlarının azalmasına yol açacak nitelikte bir
orandır. Özel ormanlarda yapılan bu düzenlemenin orman ekosistemleri üzerindeki
olumsuz etkileri olmakta ve bu sürecin denetlenmesi olanaklarının kısıtlılığı nedeniyle
sorun olarak görülmekte olup, çoğunlukla İstanbul çevresindeki uygulamaların yol
açtığı olumsuz gelişmelerin bu gerçeği açıklıkla ortaya koyduğu vurgulanmaktadır143.

Orman Kanununda belirtildiği şekliyle orman yönetimi politika ve ilkeleri, genel
olarak sürdürülebilir ormancılık ilkelerine uygundur. Bu ilkeler mevcut orman
kaynaklarının etkili şekilde korunmasını, ağaçlandırılmasını ve bozulmuş orman
alanlarının rehabilitasyonunu, orman köylülerinin kalkınmasına destek olunmasını ve
sürdürülebilir bir temelde tüm toplumun çıkarına olacak şekilde farklı işlev ve yararlar
bağlamında (çevresel, toplumsal ve ekonomik) orman kaynaklarının planlanması ve
yönetimini amaçlamaktadır.

Ancak yürütülen çoğu strateji, politikalar ve uygulamalar bu ilkelerin uygulamaya
yansımasını engellemektedir. Çok amaçlı planlama ve yönetim ile yerel toplulukların
ve paydaşların katılımı konusunda yetersizlikler bulunmaktadır.

Yasadaki “orman” kavramının tanımında yapılan değişiklikler, zaman zaman
büyük miktarda alanların orman alanından çıkarılması ile sonuçlanmış ve bu da şehir
alanlarının genişlemesine sebep olarak, bu da orman alanlarına baskıda bulunan
etkili grup veya kişilerin işine yaramıştır.

Orman Kanunu ile tanımı değiştirilerek

orman arazisi sınırlarının dışına çıkarılan alan yaklaşık 1.5 milyon hektardır. Bu konu
ile ilgili, Orman Kanununun 2b Maddesinin uygulanması ile ilgili olarak yoğun bir
toplumsal tartışma yaşanmış ve halen yaşanmaktadır.

Bu maddeye göre 1981

öncesinde orman olarak kullanılma kapasitesini ve potansiyelini kaybetmiş olan
alanlar orman alanının dışına çıkarılabilir ve onları kullanan orman köylülerine

143

İdem.
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satılabilir. Yaklaşık 500 bin hektar arazi bu ölçüt altında değerlendirilmiştir ve bu
alanların ormanlardan ayrılması ve satılması süreci tartışılmaktadır.

Bu büyük hacimdeki orman alanları için yapılan kadastro çalışmaları, orman
sınırlarının belirlenmesi ve toprak mülkiyeti kayıt işlemleri henüz tamamlanamamıştır.
Bu durumdan kaynaklanan mülkiyet tartışmaları, ağaçlandırma, toprak koruma gibi
büyük orman programlarının etkin uygulanmasının yanında orman köylülerinin tarım
ve mera alanlarını kullanımında da sorunlar yaratmaktadır.

Orman alanlarının, piyasa değerinin çok altında bir fiyata uzun vadeli olarak (4999 yıl) etkili grupların çıkarlarına hizmet eden (büyük turizm şirketlerinin mülkiyeti
gibi) turizm, madencilik gibi sektörlerde ormancılık dışı kullanımlar için kişi veya
kuruluşlara tahsisine izin veren yasal yönetmeliklerin uygulamada olması büyük
sorunlar yaratmaktadır.

Birtakım alanların orman arazisinden çıkarılması kaçınılmaz da olsa, (ör:
yaygın

yerleşimlerin

hali

hazırda

kurulmuş

olduğu

alanlar),

2b

maddesi

uygulamasının daha ileri taşınması engellenmelidir. Çünkü bu Madde ormanlar
alanlarını istila edenleri bulunanları ödüllendirmekte ve onlara yenileri için cesaret
vermektedir. Ayrıca bu uygulamanın asıl yararlanıcıları, yoksul orman köylülerinden
çok, büyük şehirlerin etrafındaki orman alanlarına doğru yayılan kesimden
oluşmaktadır.

Politikalar, tüm kaynak kullanıcılarının doğal kaynakların yetersizliğinin
farkında olmalarını ve buna gerçekçi fiyatlar, yönetmelikler ve diğer girişimler yoluyla
tepki

göstermelerini

alanlarında

ve

sağlamaya

sınırlarında

yönelik

meydana

olmalıdır.

gelen

Gerekli

olumsuz

girişimler,

değişimleri

orman

önleyecek

sürdürülebilir bir yasal çerçevenin tahsis edilmesi bağlamında yapılmalıdır. Orman
kadastro çalışmalarının tamamlanması, orman alanlarının yasal sınırlarının kayıtlara
geçirilmesi ve mülkiyet konularının çözümünü sağlayacak düzenli bir program
sürdürülmelidir.
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Orman alanlarının kişilere veya kuruluşlara ormancılık dışı kullanımlar için
tahsisi, ne çevreye uygun bir yaklaşımdır, ne de ekonomik olarak sürdürülebilirdir.
Üstelik toplumsal olarak adil de değildir ve durdurulması gerekmektedir.

Turizmi Teşvik Kanunu, Toprak Kanunu, Çevre Kanunu, Avcılık Kanunu,
Madencilik Kanunu vb diğer kanunlardaki eksiklikler ve bunların arasındaki
tutarsızlıklar ve boşluklar ile orman mevzuatının, orman ekosistemleri üzerinde geri
döndürülemez etkileri olmaktadır.

Yakın zamanda hazırlanan Maden Kanunu ve ilgili Yönetmeliği; milli parklar,
doğal rezervler ve yaban hayatı rezervleri gibi koruma altındaki her kategorideki
alanda madencilik faaliyeti yapmayı mümkün kılmaktadır.

Orman ekosistemleri üzerinde etki eden diğer yasalardaki yetersizlikler de,
ortak bir anlayış temelinde kaldırılmalıdır.

Mevcut mevzuata göre ormanların ve korunan alanların planlaması ve yönetimi,
sadece sorumlu yetkililere verilmiş olan teknik işler olarak görülmektedir. Korunan
alan yönetim planlarının idare tarafından hazırlandığı yerlerde, paydaşlarla danışma
sınırlı olmaktadır (ör: yerel halk, diğer yetkililer vb). Korunan alanların ilanından önce
ve

orman

yönetim

öngörülmemiştir.

Bu

çıkabilmektedir;

çünkü

planlarının
durumda

uygulanmasında
kurumlar

uygulanacak

arası

mevzuat,

ilgili

kişilere

anlaşmazlıklar

benzer

danışılması
da

sorumluluklarla

ortaya
çeşitli

bakanlıkları içermekte (Çevre ve Orman , Kültür ve Turizm) ve yeterli işbirliği
sağlanamamaktadır.

Geleneksel Orman Planlama yaklaşımı ve geleneksel uygulamalar, odun
(kereste) üretimine aşırı bir eğilim olmasına yol açmakta ve diğer orman ürünleri ve
hizmetleri etkin bir şekilde değerlendirilememektedir.

Türkiye’de, doğal kaynak yönetimi ve korunması konusunda kurumsal işbirliği ve
paydaşların katılımı için pilot mekanizmalar geliştirme konusunda ilerlemeler
kaydetmiştir. “Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyonu Projesi” ve “Biyolojik
Çeşitlilik ve Doğal Kaynakların Yönetimi Projesi”nden (BNRMP) edinilen deneyimler,
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daha geniş şekilde uygulanabilecek yaklaşımların bir örneği olabilir. BNRMP, özgül
olarak biyolojik çeşitliliğin orman yönetim planına entegrasyonunu amaçlayan bir
bileşen içermektedir ve paydaşlarla yapılan görüşmeler yoluyla yeni bir yönetmelik
geliştirilmektedir.

Politikalar sosyal, çevresel ve ekonomik (odun ve odun dışı ürünler) değerleri
bütünüyle içeren toptan toplumsal faydanın maksimize edilmesini sağlamalıdır. Geniş
bir kilit paydaş kitlesinin planlama sürecine katılımı önemlidir. Özellikle de yerel
toplulukların katılımı sağlanmalıdır.

Çevre ve Orman Bakanlığının yasanın uygulanmasından sorumlu Genel
Müdürlüklerinin (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Milli Parklar
Genel Müdürlüğü ve Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü) bütçeleri kanunda
belirlenmiştir, ancak yeterli değildir.

Sübvansiyonlu fiyatlar ile bazı alıcılara odun hammaddesi satışı, diğer resmi
kurumlara yapılan büyük tahsisler ve çeşitli kamu hizmeti faaliyetlerinin Orman Genel
Müdürlüğü’nün döner bütçesinden sağlanması, Orman Genel Müdürlüğü’nün
etkinliğini ve mali performansını açık bir şekilde etkilemektedir.

Politikalar, doğal kaynakların uygun ve sürdürülebilir kullanımlara tahsis
edilmesini, kamuya ait doğal kaynaklardan sağlanan gelirlerin öncelikli kullanımlar
için uygun bütçe prosedürlerinden geçmesini ve kamu harcama prosedürlerinin doğal
kaynak

yatırımları,

bakımı

ve

korunması

için

uygun

kaynaklar

sunmasını

sağlamalıdır.

Ormancılığın çevresel yönleri, özel koruma ve orman köylerinin kalkındırılması
için ayrılan bütçeler, orman idaresinin mali performansından ayrılmalıdır. Harcama
planları, sosyal ve çevresel programlar için özgül hedefler temelinde hazırlanmalıdır
ve orman idareleri için kullanılmamalıdır (özellikle sosyal konular).

Türkiye, Avrupa düzeyindeki ana orman politika süreci olan Avrupa Orman
Bakanları Konferansının bir katılımcısıdır. Bu çerçevedeki kararları imzalayarak
kendisini orman korumasında geniş kapsamlı bir eyleme adamıştır. Ayrıca Avrupa
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Birliği (AB) ile 1999’da başlayan yeni süreçte Türkiye, Türk mevzuatını AB mevzuatı
çerçevesine uyumlaştırmak için çabalarını artırmıştır. AB Mevzuatının Türkiye
tarafından uyarlanmasına ilişkin Ulusal Program, ormanların korunması konusunda
itici bir güç oluşturmaktadır.

Avrupa ve küresel ölçekte gerekliliklerin yerine getirilmesi için daha çok adım
atılmasına yönelik, artan bir talep ve ihtiyaç vardır. Türkiye, katılımcı bir süreç
sonucunda 2004 yılında Ulusal Orman Programını hazırlamış ve Avrupa Orman
Bakanları Konferansı kararlarının uygulanmasını izlemek amacıyla bir ulusal
komisyon kurmuştur. Ancak şu ana kadar Avrupa ile ilgili taahhütler tam anlamıyla
hayata geçirilememiştir.

Türkiye’nin, uluslararası süreçler ve sözleşmelerle ilgili taahhütlerini hayata
geçirebilmesi için orman mevzuatının ve düzenlemelerinin bunlara uygun olarak
geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi için kamu, özel sektör, orman
köylüleri, ve diğer tüm ilgili taraflarla işbirliği anlayışının oluşturulması elzemdir.

Bu değerlendirmelerin yanısıra, özellikle son yasama döneminde (Halen
sürmekte olan 22. Yasama Dönemi.) başta Orman Kanunu olmak üzere 144,
ormanların korunması ile ilgili bir çok yasada yapılan değişiklikler, mevzuatın takibini
zorlaştıracak kadar çok sayıda olup, çoğu çağdaş koruma anlayışından uzak
hükümler içermektedir.

144 i)

Orman Kanunu, Değişik 1: Kanun No: 2896, RG. 27.9.1983 tarih ve 18174 sayılı Değişik 2: Kanun
No: 3302, RG. 5.6.1986 tarih ve 19139 sayı., Değişik 3: Kanun No: 3373, RG. 28.5. 1987 tarih ve
19473 sayı.
ii) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kanun No: 4570, RG. 30.5.2000 tarih ve
24064 sayı.
iii) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kanun No: 4569, RG. 30.5.2000 tarih
ve 24064 sayı.
iv) Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No: 4999, RG. 18.11.2003 tarih ve
25293 sayı.(Kızılağaç ve aşılı kestaneliklerin orman sayılmayacak yerler arasına alınmasına dair).
v) Orman Kanunu’nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kanun No: 5192,
RG. 3.7.2004 tarih ve 25511 sayı.
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3.1.5. Milli Parklar Kanunu

Orman Kanunun 25. Maddesi ile uygulama alanı bulmuş olan Milli Park
çalışmaları Milli Parklar Kanunu (2873)145 ile hukuki bir zemin

kazanmıştır. Bu

kanunla ulusal ve uluslararası ölçekte değerlere sahip; Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat
Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları’nın seçilip belirlenmesi, özellik ve karakterleri
bozulmadan

korunması,

geliştirilmesi

ve

yönetilmesine

ilişkin

esasları

düzenlemektedir.

1956 yılında Orman Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, Kanunun 25.
Maddesi hükümlerine göre, sadece orman ve orman rejimine giren alanların Milli
Park olarak ilan edilmesi çalışmaları başlamış ve ilk olarak 1958 yılında Yozgat
Çamlığı Milli Parkı ilan edilmiştir. Diğer yandan bu kanun kapsamında, 1959 yılında
Kuş Cenneti’nin Milli Park ilan edilmesi dikkat çekicidir.

Kuş Cenneti sulak alan ekosisteminde olduğu halde, Bakanlar Kurulu
Kararıyla Orman Kanunu kapsamına alınarak orman rejimine dahil edilmiş ve Orman
Genel Müdürlüğünün bünyesine geçtikten sonra Milli Park ilan edilmiştir 146. Milli
Parklar Kanunu ile orman rejimi dışında kalan alanların da ele alınması mümkün
olmuş ve yasaya adını veren Milli Park koruma statüsü ile beraber; Tabiat Parkı,
Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı koruma statüleri doğrultusunda uygulamalar
yapılmıştır. Milli Parklar Kanununa göre mevcut korunan alan kategorilerinin tanımları
aşağıda verilmiştir:

Milli Park: Bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan
tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip
tabiat parçalarıdır.

Tabiat Parkı: Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü
içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarıdır.

145
146

RG.11 Ağustos 1983 tarih ve 18132 sayı.
TÇV, 1999, s.106.

96

Tabiat Anıtı: Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve
bilimsel değerlere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarıdır.

Tabiatı Koruma Alanı: Bilim ve eğitim 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 doğa parçalarıdır.

2873 sayılı Milli Parklar Kanunun I. Bölüm, 4. Maddesinde, bu yasaya bağlı
alanlarda Planlama koşulları belirlenmektedir. Buna göre, Gelişme Planı uyarınca,
yerleşim ve yapılaşmaya konu olan yerlerde imar mevzuatına göre hazırlanacak imar
uygulama planları Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayına tabii kılınmaktadır. Diğer
yandan yine aynı maddeye göre, Milli Park Kanunu kapsamına alınan yerlerden
Turizm Bölgesi, Alanı ve Merkezlerinde turizm yatırımlarına ilişkin plan kararları
Çevre ve Orman Bakanlığının147 görüşü alınarak sonuçlandırılır denmektedir. Bu
kapsamda, Orman Bakanlığına bağlı bir örgütlenmede turizm yatırımları söz konusu
olduğu zaman, Orman Bakanlığının148 görüşünün alınıyor olması kanunun zayıf
yanlarından biridir. Çevre ve Orman Bakanlığının bu yönde verdiği görüşlerin çoğu
zaman turizm sektörünün lehine olduğu görülmüştür.

Kanunun 7. ve 8. Maddeleri de, Milli Park ve Tabiat Parkı statüsündeki
alanlarda

yapılaşmaya

olanak

sağlamasıyla

dikkat

çekicidir.

Kanunun

10.

Maddesinde ise Tabiat Anıtları ve Tabiatı Koruma Alanlarında 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
kullanma izni verilemez veya irtifak hakkı tesis edilemez denmektedir.

Kanunun 11. Maddesinde ise, artık statü ayrımı yapmaksızın, Kanunun
kapsamına giren yerlerde maden ve petrol kanunları gereğince araştırma ve işletme
ruhsatnamesi ve imtiyazı, yine 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile verilebilir
denmektedir.

147
148

Orman Bakanlığı’nın Çevre Bakanlığı ile birleşmesinden önceki uygulamalar.
Çevre ve Orman Bakanlığı.
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Türkiye’de orman sayılan yerlerde ormancılık dışı amaçlarla yararlanmanın
gerçekçi bir biçimde düzenlenmesi; ayrıntılı bilgi ve veri tabanının henüz
tamamlanmış olması nedeniyle imkansız görülmektedir149. Buna karşın, Milli Parklar
Kanunu ile koruma statüsü kazanmış bir alanın varolan veriler doğrultusunda
“korunan alan” olarak ilan edildiği görülmektedir. Kanunun tanımları ve veriler
açıkken; 7. Maddede "…. her türlü plan, proje ve etkinliklere..", 8. Maddede "... kamu
yararı olmak şartıyla ve plan dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak
üzere.." ve 11. Maddede "… maden ve petrol kanunları gereğince araştırma ve
işletme ruhsatnamesi ve imtiyazı.." Bu konu Çevre ve Orman Bakanlığı'nın iznine
tabii de olsa, politik zaafiyetler nedeniyle muhtemel izinlere açık olması bu
maddelerde kanunun zayıflıkları olarak görülmektedir.

Orman Kanunun 25. Maddesi ve Milli Parklar Kanunu uygulanmasını
düzenlemek üzere Milli Parklar Yönetmeliği150 çıkarılmış ve bu Yönetmelikte kanunla
belirlenmiş olan koruma statüleri için ölçütler verilmiştir.

Kuş Cenneti Milli Parkı, sulak alan ekosistemi ve özellikle kuş türleri için
ayrılan bir alandır. Üstün tarihi ve jeolojik özellikleri nedeni ile ayrılan Göreme Milli
Parkı’nda 675 takson saptanmış olup, bunların 116 adedi Türkiye, 3 adedi ise Milli
Park ve çevresi için endemiktir. Kuş Cenneti ve Dilek Yarımadası- Büyük Menderes
Deltası Milli Parkı gibi 7 adet saha önemli sulak alan ekosistemlerine sahiptir.
Bunlardan Kuş Cenneti Milli Parkı, 1976 tarihinde Avrupa Konseyi’nce en iyi korunan
alan sahalarına verilen “A” sınıfı Avrupa Diploması ile ödüllendirilmiştir. Beşer yıllık
sürelerle verilen bu diploma 1981, 1986, 1991 ve 1995 yıllarında yenilenmiştir. Ancak
2000’li yıllarda Kuş Cennetinin koruma koşulları ve yöredeki yönetsel sorunlar
nedeniyle diplomasının durumu sorun olmuştur.

Dünya

çapında

ekosisteminden

kıyı

eşsiz

olan

kumullarına,

ve

tehlikeye

uluslararası

maruz
öneme

bir

alüviyal

sahip

sulak

orman
alan

ekosistemlerinden ülkemize has bitki türlerine, nesli tehlikeye düşmüş kuş türlerinden
deniz kaplumbağalarına kadar, hemen hemen her türlü habitatı ve ekosistemi
bünyesinde barındıran Tabiatı Koruma Alanları tümüyle mutlak koruma alanlarına
149
150

Çağlar, Y., 1999, s. 148.
RG. 12 Aralık 1986 tarih ve 19309 sayı.
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sahip olmaları ve sadece bilim ve eğitim amaçlı kullanılmaları yönüyle orman
kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması (in-situ) için tesis edilen
Türkiye’deki en geçerli statüdür. Tabiatı Koruma Alanları içerisinde 100’den fazla bitki
türünü barındıran Çığlıkara, 187 kuş türü ile büyük flamingo (Phoenicopterus ruber)
türünün 370.000 adetle en büyük topluluklarından birinin bulunduğu Seyfe Gölü ile
251 kuş türünden oluşan toplam 700.000’den fazla kuş sayısına sahip Sultan Sazlığı
dikkati çeken yerlerdir. Her iki alan ayrıca Ramsar Yönetmeliği kapsamında Ramsar
Alanı ilan edilmiştir.

Özellikle bitki örtüsü, yaban hayvanları, jeolojik kaynakları dikkate alınarak
ayrılan Tabiat Parkları da koruma zonları ile biyolojik çeşitliliğin yerinde korunmasına
hizmet eden bir başka korunan alan statüsüdür.

Son derece zengin yaban hayvanı türlerine sahip Türkiye’de 5 hayvan türü
kaybolmuş (Aslan; Panthera leo, Yaban Eşeği; Equus hemionus, Çita: Acinonyx
jubatus, Yaban Öküzü: Bos primigenius bojanus, Anadolu Parsı (Panthera pardus)
45’inin ise sayıları çok azalmıştır. Bu nedenle, 1966 yılından bu yana, restorasyon ve
mevcut populasyonların sürekliliğini sağlamak üzere 28 memeli ve 320 kuş türünün
korunması amacıyla sulak alan, orman, bozkır ekosistemleri gibi farklı ekosistemlerde
ve habitatlarda değişik hayvan türleri için “Yaban Hayatı Koruma Alanları” ayrılmıştır.
Yaban Hayatı Koruma Alanları; Milli Parklarda olduğu gibi sadece orman alanlarını
değil her türlü alanı içerisine alarak, yaban hayvanlarının doğal habitatlarında (in-situ)
korunmasını esas almıştır.

Türkiye’de uluslararası öneme sahip 18 adet “A” sınıfı sulak alandan 3 adedi
Milli Park ve 10 adedi de Tabiatı Koruma Alanı ve Yaban Hayatı Koruma Alanı
kategorisi içerisinde korunmaktadır. Bu dört kategori içerisinde yer alan sahalarda
sadece orman ekosistemleri içerisinde yer alan biyolojik çeşitlilik değil, aynı zamanda
bozkır, sulak alan ve alpin ekosistemlerin ihtiva ettiği genetik çeşitlilik, türler,
habitatların sürdürülebilir bir şekilde korunması sözkonusudur.

Milli Park olarak belirlenen yerlerin özellik ve nitelikleri gözönünde tutularak
koruma

ve

kullanma

amaçlarını

gerçekleştirmek

üzere

alanın

korunması,

geliştirilmesi, devamlılığı ve yönetim bütünlüğünü sağlayacak olan plan kararlarını
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içeren Uzun Devreli Gelişme Planları151’nın yapılması için Milli Parklar Daire
Başkanlığında bir Uzun Devreli Gelişme Planı Bürosu kurulmuştur. WWF-Türkiye
tarafından, Avrupa Ormanlarının “Sıcak Noktaları” (Küre Dağları Milli Parkı) arasında
gösterilen; Yenice Ormanları, Karçal Dağları, Fırtına Vadisi, Amanos Dağları,
Babadağ ve Akseki-İbradi Ormanlarının etüt çalışmalarını sürdürmektedir.

3.1.6. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu

Bu Kanunun amacı152; 1915 Çanakkale deniz ve kara muharebelerinin
cereyan ettiği Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkının tarihi, kültürel değerleri ile
orman ve bitki örtüsünün korunması, geliştirilmesi ve yönetimine ilişkin esas ve
usullerin düzenlenmesi ile Türk vatan savunmasının ve doğanın güzel bir örneği
olarak uluslararası barışa hizmet etmesi için dünya uluslarına tanıtılmasıdır. Kanunun
5. Maddesi ile 1. Madde’de belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için Bakanlık 153
emrinde; Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Fonu kurulmuştur. Merkezde, Fonun
birinci derecede ita amiri Bakan’dır. Bakan bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek
suretiyle alt kademelere devredebilir. Taşrada, Fonun ikinci derece ita amiri Milli Park
Müdürü’dür. İta amirleri birinci derecede imza atmaya yetkili olup, mevzuat dahilinde
Fonun amacına uygun kullanılmasını ve Fon menfaatlerinin korunmasını sağlar ve
Fonu yönetir. Fondan:

a) Milli Parkta etüd, envanter, planlama, proje çalışmaları, müşavirlik
hizmetleri, Milli Parkın topografik özellik ve genel karakteri bozulmadan korunması,
yangın

ve

zararlılarla

mücadele

edilmesi,

tabii

kaynakların

geliştirilmesi,

düzenlenmesi, restorasyonu, imar, ıslah ve çevre tanzimi, özel plan ve projelere göre
yapılacak her türlü faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar.
151

Uzun Devreli Gelişme Planları tamamlanan alanlar şunlardır: Kazdağı Milli Parkı, Dilek YarımadasıMenderes Deltası Milli Parkı, Spildağı Milli, Parkı, Termessos Milli Parkı, Kovada Gölü Milli Parkı,
Köprülü Kanyon Milli Parkı, Göreme Tarihi Milli Parkı, Boğazköy/Alacahöyük Milli Parkı, Troya Tarihi
Milli Parkı, Sultan Sazlığı Tabiatı Koruma Alanı.
152
Kanun No: 4533, RG. 20.2.2000 tarih ve 23970 sayı.
153
Çevre ve Orman Bakanlığı.
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b) Kanun kapsamına giren sahalarda, planları gereğince gerekli taşınmazların
tahsisi ve uygun taşınmazların kamulaştırılması, belli sürelerle intifa hakkı satın
alınması, kiralanması ile ilgili harcamalar.

c) Milli Parktaki işletme, tanıtma, dinlenme ve spor tesisleri, alt yapı, üst yapı,
idare binası, sosyal binalar, müze, ziyaretçi merkezi, tanıtma merkezi, anıt, şehitlik,
saha sergileri ve bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü harcamalar.

d) İşçi ücretleri, giyecek, yiyecek, fazla mesai, tazminat, ikramiye, sosyal
yardım ve temsil-ağırlama ile ilgili her türlü giderler.

e) Milli Park hizmetlerinin gerektirdiği, her türlü araç, gereç, ekipman ve
benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı, işletilmesi ile ilgili her
türlü harcamalar.

f) Demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar.

g) Fonun idaresi ile ilgili vergi, resim, harç, faiz, PTT ücretleri gibi giderler.

h) Yangın söndürme çalışmaları sırasında üstün başarı gösterenlere yangın
idare amirinin teklifi üzerine mülkî amirlerin uygun görüşü ve Bakanın onayı ile
verilecek ödüller.

ı) 3. maddenin (g) ve (h) bendlerinde belirtilen teşvik ve desteklemeler için her
yıl toplanacak fon gelirlerinin yüzde 40’ını geçmemek üzere yapılacak harcamalar.

Bu Fon Genel Bütçe kapsamı dışında olup, “gelirlerinden kesinti yapılıp, Genel
Bütçeye gelir kaydedilemez ibaresi” Kanunda yeralmaktadır. Kanunda, Fonun
gelirlerinin tahsili ve kullanılması ile ilgili hususlar, Maliye Bakanlığının görüşü
alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir denmektedir. Nitekim 2002
yılında çıkarılan ve Millî Park’taki yapıların denetim ve izinlerle ilgili yönetmelikten
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sonra154,

Gelibolu

Yarımadası

Tarihî

Millî

Parkı

Özel

Hesap

Yönetmeliği

155

çıkarılmıştır.

2003 yılında Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun156 çıkarılmış ve buna göre; Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli
Parkı Kanunu’nun 2. Maddesinin (e) bendi şu şeklide değiştirilmiştir: “e) Özel Hesap;
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabını”. Yine 4533 sayılı Kanunun 5.
Maddesinin; madde başlığında, ikinci, üçüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları ile
yedinci fıkrasının ilk cümlesinde ve sekizinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "Fonun"
ibaresi, "Özel Hesabın", birinci ve beşinci fıkralarında yer alan "Fonu" ibareleri "Özel
Hesabı", dördüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları ile sekizinci fıkrasının (ı) bendinde
yer alan "Fon" ibareleri "Özel Hesap", sekizinci fıkrasında yer alan "Fondan" ibaresi
"Özel Hesaptan", şeklinde ve altıncı fıkrasının birinci cümlesi ile yedinci fıkrasının
ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel Hesabın saymanlık hizmetleri Bakanlık tarafından atanan sayman
tarafından yürütülür.”,

“Özel Hesabın denetimi Sayıştay tarafından yapılır. Özel Hesap ile ilgili dava
ve icra takipleri 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.”

3.1.7. Kara Avcılığı Kanunu

Türkiye’de, av kaynaklarının kullanımına yönelik ilk düzenleme 1882 yılında
çıkarılan kanun olup, bunu, 1937 yılında yürürlüğe giren 3167 sayılı Kara Avcılığı

154

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkındaki Yapıların Denetimi ve Yıkılması ile İzin ve İrtifak Hakkı
Uygulamaları Yönetmeliği, RG. 21.11.2002 tarih ve 24943 sayı.
155
RG. 5.3.2004 tarih ve 25393 sayı.
156
Kanun No: 4791, RG. 23.1.2003 tarih ve 25002 sayı.
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Kanunu157 izlemiştir. Bu Kanun belirli zamanlarda değişikliğe uğramış158, en son 2003
yılında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu159 yürürlüğe konmuştur.

4915 sayılı Kanun doğal olarak daha kapsamlı bir yasal düzenleme olup,
Kanunun amaç kısmında; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban
hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini,
avlanmalarının kontrol altına alınmasını ve avcılığın düzenlenmesinin sağlamasının
hedeflendiği görülmektedir. Bu Kanun kapsamında; av ve yaban hayvanlarını ve
yaşama ortamlarının korunmasını ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı yönetimi,
avlakların kurulması, toplumun bilinçlendirilmesini, avcıların eğitimini gibi hususlar da
dahil edilmiştir. Söz konusu Kanunun uygulamalarında Çevre ve Orman Bakanlığı,
Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü yetkili kılınmaktadır.

3167 sayılı Kanunun uygulaması her yıl yayınlanan Merkez Av Komisyonu
Kararı aracılığı ile yapılmakta olup, 4915 sayılı Kanunda da bu uygulamalar aynen
korunmuştur. 3167 sayılı Kanunun 16. Maddesine dayanarak, Orman Bakanı
başkanlığında kurulması öngörülen Merkez Av Komisyonu (MAK); Milli Parklar AvYaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel
Müdürlüğü temsilcileri ve iki avcı üyeden oluşmakta ve MAK çalışmaların istişari
bölümlerinde üyeler dışında ilgili kamu kurumları ile avcı kuruluşları, üniversitelerle
gönüllü kuruluşların temsilcileri de katılabilmekte, ancak üye konumunda olmayan bu
temsilciler sadece görüş bildirebilmektedir. Bu yapısı ile MAK'nın katılımcı karar
süreçlerinin işletilmesi için uygun bir yapıya sahip olmadığı görülmektedir.
Düzenlemelere göre “sadece” görüşleri alınan kuruluşlar, akademisyenler ve ilgili sivil
toplum kuruluşlarının da üye konumunda MAK'da yeralması gerekmektedir.

Halihazırda uygulamaya konan 4915 sayılı Kanun ile MAK’ın yapısı
değiştirilmiştir.

Buna

göre;

MAK160;

merkezde,

Bakanın (veya

Müsteşar’ın)

başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden üç, bir
bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Tarım
157

ve Köyişleri

RG. 13 Mayıs 1937 tarihli ve 3603 sayı.
Kara Avcılığı Kanununun 12.Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Kabulü Hakkında Kanun, Kanun No: 3167, RG. 22.1.1989 tarih ve 20057 sayı.
159
RG. 11. 7.2003 tarih ve 25165 sayı.
160
4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Madde 3.
158
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Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen birer,
dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz ve özel
avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibir üyeden oluşmaktadır. Komisyonda
dokuz coğrafi bölge esas alınarak temsil edilen avcı kuruluşlarına karşın, gönüllü
kuruluşları temsilen sadece bir üyenin korumacı sivil toplum kuruluşlarından olacağı
konusunda yorum yapıldığında, bu durumda koruma-av dengesinin kurulabilmesinde
arzu edilen katılımın eşit dağılımının yapıldığı söylenemez.

Merkez Av Komisyonları yerel anlamda il düzeyinde ele alınmakta olup, ilçe
düzeyinde kurulması valilik kararına bırakılmıştır. İl düzeyinde kurulan komisyon,
valinin (veya görevlendireceği vali yardımcısının) başkanlığında; Çevre ve Orman
Bakanlığından iki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü, Jandarma Teşkilâtı ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, mahalli
avcı kuruluşlarından üç üye olmak üzere toplam onbir üyeden oluşmaktadır. İl veya
ilçe düzeyinde alınan kararlar, MAK tarafından değerlendirmekte olup, MAK kararları
kesindir.

Kanunun yukarıda belirtilen ve koruma açısından bakıldığı zaman zayıf yanları
olarak tanımlanabilecek eksikliklerinin ötesinde uygulamasında da sorunlar söz
konusudur. İnsan kullanımları nedeniyle türlerin yaşam ortamları küçülürken,
kontrolsüz ve yoğun tarım ilaçları ve kimyasalların kullanımı, sulak alanların
kurutulması, artan avcı sayısı ve avlanma baskısı ile birleştiğinde, doğrudan tür
populasyonları üzerinde yokoluşla sonuçlanabilecek bir tablo çıkmaktadır.

Diğer yandan, av silahlarının ve arazi ulaşım araçlarının sayısının artması,
yolların yaygınlaşması en ulaşılmaz alanların bile av baskısına maruz kalmasına
neden olmaktadır. Bu alanda kurumsal ölçekte personel, araç-gereç ve kalite sorunu
vardır. Bu kapsamda ölçümler, etüd ve envanter çalışmaları ile av amenajman
planları yapılamamaktadır161.

161

Gürkan. B., 1999 s. 92.
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3167 sayılı eski Kanuna yönelik yapılan bir değerlendirmede; avlakların
yaygınlaştırılarak mülkiyet esasına göre yeniden düzenlenmesi, avcılık eğitiminin
zorunluluk haline getirilmesi, avcılık fonu oluşturulması, avlanma izini sırasında tahsil
edilen paraların bu fon kanalı ile av kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi,
cezaların caydırıcı hale getirilmesi ve uygulanmasına dair mekanizmaların bulunması
gerekliliği dile getirilmektedir162. 4915’de bu hususların kısmen de olsa ele alındığı
görülmektedir.

4915’in 10. ve (Gelirlerin Kullanılması) 14. Maddeleri, bir önceki Kanunda
(3167 sayılı Kanun) belirlenmemiş olan ve gelirlerin nasıl kullanılacağı konularına
açıklık getirmiştir. Bu Kanunun düzenlemeleri, avlanma izinleri ve özel avlaklardan
elde edilen gelirlerin, Döner Sermaye163 aracılığı ile toplanmasını uygulamaya
getirmesi açısından yenidir.164 Kanunun 14. Maddesi ile avlanma izinleri ve özel
avlaklardan alınacak meblağların Döner Sermaye’ye aktarılması düzenlenmektedir.
Eleştirilere göre bu madde ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan meralar,
bozkırlar, göl ve benzeri sulak alanlarda yaşayan av hayvanlarından elde edilen
gelirin, yine Devletin hazinesine girmesi gerekirken, Döner Sermaye’ye yatırılması
adaletsizliktir. Devlet eliyle toplanan gelirlerin kamu maliyesi ve Sayıştay denetiminin
dışına çıkarılmasını sağlayan bu düzenleme ile, Kanun ile kaldırılan "fon"lara dönüş
yapılmaktadır165.

Kanunun 20. Maddesinde, av ve yaban hayvanlarının yaşam ortamlarını
zehirleyenlere verilecek cezaları belirlemektedir. Ancak bu maddeden, bir canlıya
yönelik öldürmek amacıyla yapılan zehirleme suçunun, canlıların yaşam ortamlarıyla
sınırlandığı anlamı da çıkarılabilecektir. Oysa avcılıkta zehirlemek ortamdan çok,
canlının kendisine yönelik bir eylemi belirlemekte olup, Kanun bu haliyle yoruma açık
162

Ibid., s. 93.

163

“Madde 2 - 30 uncu bent: Döner Sermaye İşletmesi: Bu Kanun çerçevesinde toplanan gelirlerin,
yine sadece bu Kanun çerçevesinde kullanılmak üzere yatırıldığı, 21.5.1992 tarihli ve 3800 sayılı
Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesine göre kurulmuş
bulunan Döner Sermaye işletmelerini kastetmektedir.”
164
“Madde 10 - Bakanlık, av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve av ve yaban hayatı
yönetimi, avlakların kurulması, bakımı, işletilmesi ve avlanmaların kontrol altına alınması, üretme
istasyonları, koruma ve geliştirme sahaları kurulması, yaban hayvanlarının hastalıkları ile mücadele
edilmesi, avcıların eğitilmesi, avcılığın ve av turizminin geliştirilmesi için Döner Sermaye İşletmesinde
bu Kanun uyarınca toplanan gelirin tamamını kullanır.”
165
Gürpınar, T., Kara Avcılığı Kanun Tasarısı üzerine Eleştiriler, DHKD İç Rapor, Ankara, 2003.
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bırakılmıştır. Aynı sorun Kanunun 6. Maddesinde de görülmektedir. Yasaklanan, men
edilen avlanma usulleri sayılırken, en başta "zehirle avlanmak yasaktır" ifadesine yer
verilmiştir. Zehirlemek fiilinin, avlanmak fiili ile karıştırılmaması gerekir 166. Zehirlemek
bir öldürme yöntemidir. Avlanmak, genelde, elle kullanılan bir aletle (ok-yay, mızrak,
balta, kama, taş, sopa, bumerag, sapan, zıpkın, arbalet, av tüfeği vb.) yabani bir
hayvanı öldürmektir167. Avcı avlayacağı hayvanın yetenek ve becerisinden daha
üstün bir performans gösterirse, avı elde eder. Kısacası avla avcı arasında birebir
mücadele sözkonusudur. Oysa zehirlemek, tuzağa düşürmek, kapana kıstırmak gibi
yöntemler, yabani hayvanların öldürülmesi ya da yakalanması sonucunu getirse de,
avcılık değildir168. Tuzak veya kapan yabani hayvanın öldürülmesini değil,
yakalanmasını amaçlayabilir.

Genel bir yorum yapmak bakımından, Kara Avcılığı Kanunu’nun Amaç
maddesinde av ve yaban hayatının birlikte ele alınıyor olması, "sürdürülebilirlik",
"koruma" gibi kavramların kullanılması bu alanda düzenlemelerde bütüncül bir
yaklaşımın olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir. Bununla beraber,
Kanunda; yaban hayatı ve yaşam ortamlarına ait düzenlemelerin avcılığa göre zayıf
kaldığı, av ve yaban hayatının bir doğal kaynak olarak değil de bütünüyle ekonomik
fayda/çıkar aracı olarak görüldüğü yönünde eleştiriler vardır. Bu eleştiriler, yaban
hayvanların taşıdıkları, ekolojik, bilimsel, estetik, rekreasyonel, ve görsel değerleri
kapsamadığına yönelik olup, "...yasanın omurgasının, av hayvanının vurulması,
avlanma eylemi gerçekleştiren avcıdan, silah ve mühimmat satanlardan para tahsil
edilmesi ve elde edilen gelirin başta Orman Bakanlığı personeli olmak üzere, ilgi
grupları arasında nasıl üleştirileceği üzerine kurulduğu…" belirtilmektedir169.

Kanunun yaban hayatı ve içinden çekilen av hayvanlarının, avcılık yapan belirli
bir zümrenin tüketmesinden çok, av hayvanı olarak tanımlansın/tanımlanmasın,
türlerinin evrensel, toplumsal ve ekosisteme ait değerler/varlıklar olduğu gerçeğini
vurgulamadığı kısmen doğrudur. Dolayısyla Kanunun Amaç bölümünde yer aldığı
şekilde;".... av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde
166
167

168
169

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Gürpınar, Tansu., Kara Avcılığı Kanun Tasarısı Üzerine Eleştiriler, DHKD İç Rapor, Ankara, 2003.
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değerlendirilmesini…." ibaresinin ön plana çıkarak, yasanın türleri "…..avcı odaklı
ekonomik bir değer olarak ele aldığı.." ve av hayvanlarının "...ekosistemde
"tüketici…" oldukları varsayımından yola çıkıldığı.." eleştirilerini alması doğaldır.

3.1.8. Kıyı Kanunu
Başta Kıyı Kanunu olmak üzere, bir dizi düzenlemeden oluşan kıyı mevzuatı,
kıyı olarak tanımlanan alanların kullanımına dair düzenlemeleri ve buralardaki
mülkiyeti belirlemeye yöneliktir.

Osmanlı

toprak

düzeninden

beri

kıyıların

devletin

malı

sayıldığı

bilinmektedir170. Kıyının Türk hukukundaki ilk yasal tanımı ve korunması ilkesi 1926
yılında kabul edilen 643 sayılı Medeni Kanunda (Madde 641) yeralmıştır171 .

Özellikle 1960’lardan itibaren Türkiye’de kıyı alanlarının kullanımı özel kişiler
ve hatta kamu kuruluşlarınca savurganca kullanılmıştır172. Bu dönem bir anlamda
“kıyı yağması” olarak bilinen sürecin de başlangıcıdır173. Kıyıların kamuya ait olarak
belirlenmesi, yönetiminin bir kamu kuruluşuna bırakılması, haciz, zaman aşımı gibi
hususların bu alanlar için işletilmemesi ve bu alanlardan herkesin özgür bir şekilde
yararlanmasının devletin garantisi altında olması kendi içinde kıyı alanlarının
korunmasına yönelik bir statü gibi yorumlanabilir.

Kıyılarla doğrudan ilgili mevzuatı oluşturmaktadır. Kıyı Kanunu’nun amacını
belirleyen 1. Madde’de; deniz, doğal ve yapay göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin
etkisinde ve devamı niteliğindeki sahil şeritlerinin korunması, doğal ve kültürel
özelliklerin gözetilmesi toplum yararına açık ve kamu yararına kullanım ilkesi
vurgulanmaktadır.

170

F. Eke, 1995, s.7.
İdem.
172
R. Keleş, 1996, s. 459.
173
İdem.
171
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Bu Kanunun 16. maddesine dayanan Yönetmeliğin 4. Maddesiyle Kanunun 4.
maddesinde verilen tanımlarla beraber, yasada yeralan diğer kavramlar daha detaylı
olarak tanımlanmıştır.

Kıyı Kanunun’da sahil şeridi hiç bir ayrım gözetmeksizin yeni planlanacak
alanlarda veya iskan dışı şartlarda veya yerleşik alanlarda 100 metre olarak
tanımlanmıştır. Bu şerit içinde yeralacak kullanımların kıyı kenar çizgisine yaklaşma
mesafesi 50 metre olarak tanımlanmaktadır. Böylece 3621 sayılı Kanunla sahil şeridi
içinde yeralan yapılaşma yasağı, bu yasayla 50 metre geriye çekilmekte, ilk 50
metrenin sadece herkese açık yürüme alanı ve rekreasyon amaçlı kullanımı
öngörülmektedir. Başka bir deyişle kıyı kenar çizgisi ile deniz arasında kalan kıyı
alanı, eş nitelikli 50 metrelik bir sahil şeridi ile genişletilmektedir 174. 3830 sayılı
Kanunun uygulama yönetmeliği ise 13 Ekim 1992’de yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir.175 Bu yönetmelikte bazı yeni tanımlara da yer verilmiş ve 3830 ile uyumlu
hale getirilmiştir. Söz konusu yönetmelik 30 Mart 1994 tarihinde yayınlanan bir başka
yönetmelikle176 değişikliğe uğramış ve bu şekilde, Kıyı Kanunu’nun kamu yararına ve
toplumun

kıyılardan

yararlanması

için

koruma

amacıyla

bağdaşmayan

uygulamalarının revizyonu hedeflenmiştir. Bu yönetmelikte tanımlar daha belirgin
hale getirilmiş ve kıyının tanımı dar-yüksek kıyılar ile alçak-basık kıyılar olarak
detaylandırılmıştır177.

Kıyı mevzuatının uygulanmasında gelinen noktada halen bir dizi sorunun devam
etmekte olduğunu belirtmek gerekir. Bunlar:


Kıyıların korunmasına yönelik adı geçen tüm kanunlar farklı bakanlık veya
müsteşarlıkların

sorumluluğu

altındadır.

Bu

kurum

ve

kuruluşların

arasındaki koordinasyon eksikliği karışıklıkların çıkmasına neden olmakta,
yasalar belirli bir standart geliştirmekte yetersiz kalmaktadır.

174

Ibid., s. 24.
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Yönetmelik, RG. 13.10.1992 tarih ve 21374 sayı.
176
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Yönetmelik, RG. 30 Mart 1994 tarih ve 21890 sayı.
177
Eke, F., 1995, s. 27.
175
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Kıyı kentleri de, merkezi yönetime bağlı olan valilikler ve belediyelerce
yönetilmektedir. İlgili bakanlıkların il müdürlükleri sorumlulukları altında
bulunan kanun ve yönetmelikler doğrultusunda görevlerini yapmaktadır.
Merkezi yönetime olan uzaklık ve iletişim eksikliği, yerinde ve anında
yapılması gereken işlemlerin gecikmesine, dolayısıyla da doğru biçimde
uygulanmamasına neden olmaktadır.



Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için onaylı
kıyı kenar çizgisinin bulunması zorunludur. Kıyı kenar çizgisi tespit
komisyonu, valiliklerce, kamu görevlilerinden en az 5 kişiden oluşturulur.
Komisyonda belirlenen meslek gruplarının her birinden en az bir kişinin
bulunması

zorunludur:

Jeoloji

mühendisi

ve/veya

jeolog

ve/veya

jeomorfolog, harita ve kadastro mühendisi, ziraat mühendisi, mimar
ve/veya şehir plancısı, inşaat mühendisi. Bu üyeler arasından valinin
belirleyeceği bir üye komisyon başkanlığını yürütür. Kıyı kenar çizgisinin
tespit ve onayı ile ilgili 7. Maddede; “Onaylı kıyı kenar çizgisi bulunmayan
alanlardaki tespit işlemlerinin valiliklerce bir program dahilinde ve en kısa
sürede gerçekleştirilmesi esastır. Valiliklerce yıllık tespit programları
hazırlanır” kararı yer almakla birlikte, birçok alanda yıllık programlara
bağlanarak yapılması gerekli kıyı kenar çizgisi belirlemeleri yalnızca talebe
bağlı olarak ele alma düzeyine indirgenmiştir.


Kıyı Kanunu’nun bir olumsuzluğu, çevre korunmasına ilişkin konuları
yeterince içermemesidir. Türkiye’nin taraf olduğu birçok uluslararası
sözleşme,

örneğin

sulak

alanların

korunmasına

yönelik

Ramsar

Sözleşmesi, Akdeniz’in Kirlenmesine Karşı Korunmasına Ait Sözleşme
(Barselona) ve eki protokolleri ve bu çerçevede Akdeniz
doğrultusuyla yürütülen çeşitli projeler kıyı

Eylem Planı

mevzuatına yeterince

yansıtılmamış, ekolojik özelliklerin gözetileceği, deniz ve kıyıyı kirletici
faaliyetlerin yapılamayacağı gibi genel ifadelerle yetinilmiştir.
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Bu sorunların çözümlenmesi için temel de üzerinde durulması gerekenler 178
ise aşağıda verilmiştir:


Kıyı şeridinin doğal, ekolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihi özelliklerini
belirlemek amacıyla envanterler oluşturulmalıdır.



Kıyı kenar çizgilerini bilimsel verilerle belirlemek için kıyı tüm özellikleri ile ele
alınmalı, endemik (yöreye özgü) bitki türleri ve toplulukları ile kumsal haritaları
hazırlanmalıdır.



Kıyı ve deniz ortamında yer alabilecek limanlar, sanayi alanları, turizm ve
rekreasyon alanları, kentsel yerleşmeler, enerji üretim tesisleri, balık çiftlikleri,
doğal koruma alanları, tarım alanları, sit alanları, maden alanlarına ilişkin
sektörel talepleri ve tercihleri yansıtan master planlar ekolojik önceliklerle
hazırlanmalı ve kıyı bölgesi planlamasına veri oluşturması sağlanmalıdır.

Kıyıların korunması ile ilgili olarak Türkiye’de şu tespitin yapılması önemlidir:
Kıyıda gerçekleştirilen çevre koruma etkinliklerinde ekonomik gelişme düşüncesi ön
plandadır. Kıyı alanlarını birinci dereceden etkileyen tüzel düzenleme olan Kıyı
Kanunu’nun bütünleşik bir bakış açısıyla yeniden ele alınması gerekmektedir.
Yapılabilecek tüm çalışmaların gerçekleşmesinin ön koşulu ise; kıyıların belli
kümelere özgülenen bir “ekonomik kaynak” olarak değil, toplumun bütün kesimlerinin
yararlanmasına açık bir “doğal değer” olarak görülmesidir.

3.1.9. Boğaziçi Kanunu

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu179 İstanbul Boğazı’nın kültürel, tarihsel ve doğal
değerlerini kamu yararı gözeterek; korumak ve geliştirmek, ve bu alandaki nüfus

178
179

Eke, F., 1997’ den faydalanılmıştır.
RG. 22 Kasım 1983 tarih ve 18229 sayı.
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yoğunluğunu
Kararnamesi

180

sınırlamak

amacıyla

çıkarılmış

bir

yasadır.

Kanun,

Boğaziçi

ile getirilen düzenlemelere paraleldir.

Korumaya yönelik bir yasal düzenleme olan Boğaziçi Kanunu ile; Kanuna ve imar
planı esaslarına uygun yapı yapılabileceği ancak buna aykırı olan yapıların ivedilikle
yıkılacağı hükme bağlanmaktadır. Yasa nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı
değişiklikleri de yasaklamaktadır181. Söz konusu yasa Kıyı Kanunu ile de pararlellik
içinde düzenlenmiş olup, Boğaziçi kıyı alanının ancak “kamu yararına” kullanılacağını
hükme bağlamaktadır. Kanunun koruma açısından dikkat çeken bir diğer özelliği de
orman statüsüne alınacak yerlerin bedelsiz hazineye devrinin, özel mülkiyette
olanların ise, Çevre ve Orman Bakanlığınca kamulaştırılması öngörülmüştür 182.

Boğaziçi Kanunu, İstanbul Boğazı’nın iki yakasını ilgilendiren “özel imar kanunu”
niteliğindedir183. Ancak, 1983 yılı sonlarındaki iktidar değişikliği döneminde, Mayıs
1985’te yürürlüğe giren ve yerel yönetimlerin özerkliği konusunda yeni düzenlemeleri
içeren İmar Kanunu ile Boğaziçi Kanunu’nun en önemli maddeleri neredeyse
tamamen uygulamadan kaldırılmıştır. Bu şekilde Kanunun uygulanmasına yönelik
kurulan birimler kaldırılmış (Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi
İmar Yönetim Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü), söz konusu görevler İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine devredilmiştir.

Son dönemde kamu yönetimindeki değişiklikler çerçevesinde büyükşehir
belediyelerine184

verilen

geniş

yetkiler

çerçevesinde

İstanbul

Büyükşehir

Belediyesinin Boğaziçi’nin korunması konusundaki tutumu dikkatle izlenmelidir. Bu
bağlamda “Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu”nun kararlarının da yakından
takip edilmesi gerekir.

180

29 Ocak 1983 tarih ve 83/5760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
Keleş, R., 1996, s. 470.
182
İdem.
183
Idem.
184
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kanun No: 5216, RG.23.7.2004 tarih ve 25531 sayı. RG.
181
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1987’de Anayasa Mahkemesi İmar Kanunu’nun Boğaziçi ile ilgili 48. Maddesinin
(g) fıkrasında yeralan hükmü, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olması
gerektiği ilkesine aykırı bularak iptal etmiştir185.

Boğaziçi Kanunu, korumayı ilke olarak olumsuz araçlarla, önlem ve yaptırımlarla
gerçekleştirmeyi amaçlayan bir düzenlemedir.186 Bununla beraber, Kanunun eşsiz
değerde olan Boğaziçi’nin korunması ve değerlerinin geliştirilmesini düzenlemeye
yönelik bir amaçla hazırlanmış olması, Türkiye’de koruma açısından önemli
adımlardan biri olarak görülebilir. Kanun;

o mülkiyet hakkını kısıtlaması,

o konut açığında gecekonduların yıkımı ile sorunun büyütülmesi,

o Boğaziçi’nin yapılarla bir bütün olduğunu ve bunun önlenmesinin doğru
olmayacağı ve

o mülkiyet haklarının kamu yararı kapsamında kamulaştırma tehditi altında
bırakılmasının doğru olmayacağı gibi bazı nedenlerle eleştirilmektedir 187.

Bu eleştirilerin Boğaziçi gibi özel ve eşsiz bir değerin korunmasının ülkeye ve
insanlarına sağlayacağı tüm değerlerin yanında gerekçeleri güçsüz ve dayanakları
zayıftır. Kanunda, yapılaşmayı değil, özel yapı yapmayı yasaklarken, yasaya aykırı
konut yapmayı ülkenin konut açığını kapatmak olarak görmek gibi planlama
nosyonuna aykırı bir anlayış vardır. Diğer yandan, yapı ve yeşil alan birlikteliğinde
yeşil alan üstünlüğü vardır. Son olarak da, kimi mülkiyet hakları kamu yararı
karşısında sınırlanabilir188. Korumanın kamu yararına olan prensiplerinden biri de
budur.

185

Keleş, R., 1996, s. 473.
Keleş, R., 1996, s. 471.
187
Idem.
188
Idem.
186
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3.1.10. Tarım Mevzuatı

Koruma alanları ile ilgili olması bakımından, tarım sektörü ve biyolojik çeşitlilik
ilişkili mevzuata bakıldığında, ilk göze çarpan, başlarda sadece Tarım ve Köyişleri
Bakanlığının sorumluluğunda olan, sonraları ise Çevre ve Orman Bakanlığı ve diğer
bazı kuruluşları ilgilendiren önemli konu; biyolojik çeşitliliğin korunmasında
biyogüvenlik sorunları olmuştur.

Bu alanda, 1992 Rio Konferansında alınan kararlar ve taraf olunan hukukî
düzenlemelerle birlikte, Türkiye’de bu konu önemsenmeye başlamıştır. Son
zamanlarda da, Türkiye’nin AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde, Genetik Olarak
Değiştirilmiş Organizmalar - GDO’ların yönetimine ilişkin olarak biyolojik güvenlik
mevzuatının uyumlaştırılması konusunda çalışmalar hız kazanmış bulunmaktadır.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 1992 sonrasında biyolojik çeşitliliğin
korunması ve sonraları biyogüvenlik alanında yapılan yasal

düzenlemeler söz

konusudur.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, sadece araştırma ve deneme amaçlı
olmak üzere, Bakanlıkça uygun görülen bu tip tohumlukların ithaline mevzuat
çerçevesinde izin vermeyi düzenleyen “Tohumluk İthalât Uygulama Genelgesi” ilk kez
1988 yılında çıkarılmıştır. Bu genelge her yıl yenilenmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca 1998’de “Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan
Denemeleri Hakkında Talimat” yayınlanmıştır. Bu çerçevede, 1998 Yılı’ndan bu yana,
uygulamada çıkan aksaklıkları bertaraf etmek amacıyla, Talimat’ta zaman, zaman
değişiklikler yapılarak, Bakanlıkça, bazı araştırma merkezlerinde, ithal edilen
transgenik bitkilerin alan denemelerine alındığı bilinmektedir. Bu süreçte yürürlükte
olan “Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelik”de değişikliklere ihtiyaç
duyulmuştur.

Türkiye’de GDO üretimi, pazara sürülmesi ve gıda olarak kullanılması ile ilgili
hukukî düzenleme ihtiyacı, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi ve bu Sözleşmenin eki Protokolü olan Cartagena Biyogüvenlik
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Protokolü189’ne taraf olması ve AB adaylık sürecinin başlaması (Helsinki, Aralık 1999)
ile birlikte hız kazanmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, GDO’ların çevreye
bilinçli salımı ve pazara sürülmesi hakkında başlatılan hukukî düzenleme çalışmaları,
başlangıçta bir yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış, ancak daha sonra (cezaî
müeyyideleri de içermesi bakımından) düzenleme “Ulusal Biyogüvenlik Kanunu
Tasarısı”na dönüştürülmüştür.

Ulusal Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı, Cartagena Protokolü’nün hükümlerini
içeren bir düzenlemedir. Tasarı, genel çerçevesi itibariyle, GDO’ların bilinçli salımı ve
pazara sürülmesi konularını (GDO’lu tohum ve gıdaların ithali ve satışı), insan ve
canlı sağlığı ve çevre açısından doğurabileceği riskleri gözönünde bulundurarak,
idarî kuralları, kurumsal işleyişi ve izlenmesi gereken kontrol işlemlerini içermektedir.
Tasarının amacını belirten 1. Maddesi şöyledir: “Bu kanunun amacı; ülkemizde
çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile bitki, hayvan
ve insan sağlığı ve yaşamının korunması için 4898 sayılı kanunla onaylanan
Birleşmiş Milletler Cartagena Biyogüvenlik Protokolü de dikkate alınarak, modern
biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar (GDO)
ve ürünleri ile ilgili faaliyetleri düzenlemek, denetlemek, izlemek ve iz sürebilmek
üzere biyogüvenlik sistemini kurmak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamaktır.”

Ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 1994 Yılı’nda 190 “Bitkisel ve
Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik” çıkarılmıştır.
AB mevzuatına uyuma yönelik olarak çıkarılan bu

Yönetmeliğin genel amacı,

ekolojik dengeyi korumak ve bozulan ekolojik dengeyi yeniden tesis etmek için
ekolojik ürünlerin üretimini gerçekleştirmektir. Daha sonra 1996’da İhracat Rejim
Kararı191 ve buna bağlı İhracat Yönetmeliğinde ekolojik tarım ürünleri sertifikaya
bağlı, kayda tâbi ürünler listesinde yer almıştır. En son olarak, tüketiciye güvenilir,
kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini
sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 5262
sayılı Organik Tarım Kanunu yürürlüğe girmiştir (Aralık 2004) 192.
189

RG. 24.6.2003 tarihli ve 25148 sayı.

190

RG. 18 Aralık 1994 tarihli ve 22145 sayı.
RG. 6 Ocak 1996 tarihli ve 22515 sayı.
192
RG.3 Aralık 2004 tarihli ve 25659 sayı.
191
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Çevre ve Orman Bakanlığı’nın teşkilât kanununa göre, biyogüvenlik ile ilgili
konular Bakanlığın ana birimlerinden olan Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel
Müdürlüğü’nün sorumluluğuna verilmiştir.193 Kanunda biyolojik çeşitliliğin korunması,
Bakanlığın görevleri kapsamında genel bir hüküm olarak yer almakla birlikte, söz
konusu genel müdürlüğün görevleri ile ilgili olarak, “Ülkenin bitki ve hayvan türü
genlerinin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek” şeklinde ayrı
bir hüküm bulunmaktadır.

Söz konusu mevzuat ile ilgili olarak bir başka çalışma, AB uyumu
çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı’nca yürütülmekte olan Türkiye’de çevre
mevzuatının analizi ile ilgili olan IMPEL (2003) projesidir. Bu çalışmada “Kimyasallar
ve GDO’larla İlgili Mevzuat Analizi” alt başlığı ile AB ve Türkiye biyogüvenlik
düzenlemeleri karşılaştırılmakta, mevzuat uyumunun yanı sıra, uygulamadaki
aksaklıklar kurumsal, idarî ve teknik eksiklikler açısından ortaya konulmaktadır.

Türkiye ayrıca, bitkisel gen kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı
ve çiftçi haklarının korunması konusundaki “Tarım ve Gıda için Uluslararası Bitki
Genetik Kaynakları Sözleşmesini” (International Treaty on Plant Genetic Resources
for Food and Agriculture) imzalamıştır. (2000) 194 Son dönemde yürürlüğe giren 5403
sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun195 amacı, her ne kadar toprağın
doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını,
geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı
arazi kullanımını sağlayacak usûl ve esasları belirlemek olsa da, Kanunun Geçici 1.
Maddesi ile “11.10.2004 tarihinden önce tarım arazileri; gerekli izinler alınmadan
tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış ve tarımsal bütünlüğü bozmuyor ise söz konusu
arazinin istenilen amaçla kullanımı için, altı ay içerisinde Bakanlığa müracaat
edilmesi, hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan
tarım arazilerinin her metre karesi için beş Yeni Türk Lirası ödenmesi şartıyla izin

193

Söz konusu Genel Müdürlüğün bünyesinde, Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı’na bağlı Biyolojik
Çeşitlilik ve Gen Kaynakları Şubesi bulunmaktadır.
194
Talu N, “Biyogüvenlik (Cartagena) Protokolü ve Türkiye’de Durum”, TÇV Yayını, Ankara, Mayıs
2005, s.24-26.
195
RG.19.7.2005 tarih ve 25880 sayı.
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verilir.” Hükmü yer almakta olup, bu durum tarım topraklarına bir nevi işgal affı
getirmektedir.
.
3.1.11. Su Ürünleri Kanunu

Türkiye’nin

denizlerinde

ve

iç

sularında

su

ürünlerinin

korunması,

sınıflandırılması, av zamanları, avlanma yerleri, avlanma vasıtaları, istihsal izinleri,
avlanma suçları ve cezaları, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun196 uygulanması için
çeşitli yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlar; Su Ürünleri Yönetmeliği 197 ile 1380
Sayılı Kanunun ceza maddelerinin atıf yaptığı diğer ilgili yönetmelikler ve Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce sirküler şeklinde ilan
edilen ve ikişer yıllık periyodlar halinde uygulamaya konulan su ürünleri avcılığına
ilişkin sınırlama, yasaklamalar ve yükümlülükleri içeren düzenlemeleri içermektedir.

Su Ürünleri Kanunu, su ürünlerinin korunması, istihsali ve kontrolüne dair
konuları da düzenlemektedir. Yasada türlerin korunmasına yönelik avlanma teknikleri
ve yer yasakları ile ilgili maddeler yeralmaktadır.

Kanunun 19. Maddesi; bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı
maddeler öldürücü veya uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve Bakanlığın izini
alınmaksızın elektrik cereyanı, elektroşok ve hava tazyiki ile su ürünleri avlanmasını
yasaklamaktadır.
Saptanacak belli bir aydınlatma gücünü geçmemek üzere, elektrik cereyanı ile
aydınlatma ve münhasıran denizlerde olta ile avlanan su ürünlerinin denizden
çıkarılmasında elektroşok usulünün uygulanması izine bağlı değildir. Yasanın bu
maddesinin uygulanmasına ait esaslar yönetmelikte gösterilmektedir.
Yasanın 20. Maddesi sulara zararlı madde dökülmesi hakkında olup su
ürünleri veya bunları istihlak edenlerin veya kullananların sağlığına veya üretim
araçlarına malzeme, teçhizat, alet ve edevata zarar veren maddelerin içsulara ve
denizlerdeki üretim yerlerine veya civarlarına dökülmesi veya döküleceği şekilde
196
197

RG. 4 Nisan 1971 tarih ve 13799 sayı.
RG. 10 Mart 1995 tarih ve 22223 sayı.
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tesisat yapılmasını yasaklamaktadır. Hangi maddelerin dökülmesinin yasak olduğu
ise yönetmelikte belirtmektedir.
Su Ürünleri Kanununun 24. Maddesi; içsular, Marmara Denizi, İstanbul ve
Çanakkale boğazlarında, bilimsel amaçlı inceleme yapanlar hariç, her çeşit trol ile su
ürünleri üretimini yasaklamaktadır.

Kanun ile, kara suları dahilinde dip trolu ile su ürünleri istihsali şekli ayrı bir
yönetmelikle düzenlenmekte, bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak dip trolu ile su
ürünleri istihsali yasaklanmaktadır.
25. Madde ise zamanlar, mevsimler, cins, tür, çeşit, ağırlık ve büyüklük
itibariyle istihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet zarfında her
ne suretle olursa olsun satışı, nakli, imalatla kullanılmasını yasaklamaktadır.
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve iki senede bir
yenilenerek Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari Amaçlı Avcılığı Düzenleyen Su
Ürünleri Sirküleri, AB Mevzuatında, Balıkçılık Kaynaklarının Ortak Balıkçılık Politikası
dahilinde korunması ve işlenmesinin sürdürülebilmesi konulu Konsey Tüzüğü ile ilgili
bazı direktiflere karşılık gelmektedir.

Mevzuat, kaynak koruma ve avcılık kontrolü konusunda uyumlu bulunmakla
birlikte, AB Mevzuatında yer alan bazı direktiflerine karşılık gelen düzenlemeler
henüz

bulunmamaktadır.

Uyumlaştırma

çalışmaları

sürecinde

Su

Ürünleri

Kanunu’nda değişiklik yapan yeni bir kanun yürürlüğe girmiştir.198

3.1.12. Turizmi Teşvik Kanunu

1982 yılında yürürlüğe girmiş olan, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu199,
özellikle koruma alanlarının planlamasında yarattığı etkiler açısından önemlidir.

198

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No: 4950, RG. 29.7.2003 tarih
ve 25183 sayı.
199
RG. 16.3. 1982 tarih ve 17635 sayı.
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Turizm yatırımlarında önemli bir konu olan arsa tahsisi ile ilgili olarak Turizmi
Teşvik Kanununda bazı değişiklikleri içeren “Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” 2003 yılında çıkarılmıştır200. Kültür ve turizm koruma ve
gelişme bölgesi ilan edilen yerlerde yatırımcılara tahsis kolaylığı sağlamak amacıyla
düzenlenen

hükümleri içeren bu Kanun’da, koruma faaliyetlerini doğrudan

ilgilendiren bir çok hüküm bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Milli Parklar Kanunu kapsamındaki “devlet ormanı sayılmayan”
yerlerde ve Orman Kanununa göre “devlet ormanı sayılan” yerlerde imar planı ile
turizme ayrılan araziler yatırımcıya tahsisi edilebilmektedir. Ayrıca bu bölgelerde yer
alan meralarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanacak imar planları ile
“vasıf değişikliği”ne gidilerek, Hazine adına tescil edilebilmesine ve böylece meraların
turizm yatırımları için tahsis edilebilmesine de imkan tanınmaktadır. Özetle 4957,
doğal alanların turizm teşvikine önemli ölçüde konu olmasını ve yatırımcıya
açılmasını sağlayan bir yasal düzenlemedir. 201

Yukarıda değerlendirilen tüm bu kanunların yanısıra, bazı özel mevzuat ile bir
çok

yönetmelik

koruma

faaliyetleri

açısından

ele

alınması

gereken

yasal

düzenlemelerdir. Bu kapsamda önemli görülen bazıları aşağıda incelenmiştir:

3.1.13. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün İlgili
Mevzuatı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) Kuruluş ve Görevleri
Hakkındaki Kanun202 ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin su ve kanalizasyon
hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları
devralmak ve bir elden işletmek amaçlanmıştır. 1981 yılında İstanbul Valiliği

200

Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kanun No: 4957, RG. 1.8.2003
tarih ve 25186 sayı.
201
Talu N, TBMM’de Çevre Siyaseti, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Aralık 2004, s. 72.
202
RG. 20 Kasım 1981 tarih ve 2560 sayı. (İSKİ Genel Müdürlüğü, 1984 yılında yürürlüğe giren 3009
sayılı kanunla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınmıştır ve hizmetleri Büyükşehir
Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır.)
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denetiminde iken, 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınmıştır.
İSKİ'nin görev ve yetkileri arasında;


içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü
kaynaklardan sağlanması, dağıtılması, alt yapının kurulması, işletmesi, atık ve
yağış sularının toplanması, bertarafı, arıtılması gibi operasyonel hizmetler ile;



bölgedeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının
kirlenmesini, su kaybını önlemek ve/veya bunlara yol açacak tesislerin
kurulmasını ve faaliyetlerini önlemek, her türlü idari ve hukuki tedbiri almak gibi
korumaya yönelik sorumluluklar da bulunmaktadır.

İSKİ’nin öncelikli görevleri arasında olan su havzaların korunması ve özellikle su
kirliliğinin önlenmesi konusunda 26/2/1995 tarihinde revize edilerek yürürlüğe giren
"İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel Su Kaynaklarının
Korunması Hakkındaki Yönetmelik’’ çıkarılmıştır.

İstanbul başta nüfus artışı ve hızlı kentleşme olmak üzere bir çok çevresel sorunla
karşı karşıyadır. Bugün 12 milyonu bulan nüfusu ve yıllık ortalama 400.000 dolayında
olan nüfus artışı ile İstanbul, Türkiye'de kentleşme hızı en yüksek bölgedir.

İstanbul’un en önemli sorunu su kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik
tehditlerdir. Özellikle kentin kuzeyindeki yeşil alanlarla çevrili su havzaları hayati
öneme sahiptir. Halihazırda İstanbul'un ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunun
hemen tamamına yakını yüzeysel su kaynaklarından sağlanmakta olup, bu kaynaklar
doğal olarak kirlenmeye açık durumdadır.

İstanbul'a su sağlayan ve yıllık 920 milyon m³ ulaşan su kaynakları mevcuttur.
Özellikle, son yıllarda artan göç ve geçmişte verilen siyasi kararlar sonucu, su
toplama havzalarında kaçak ve kontrolsüz yapılaşma baş göstermiş ve havzalarda
sanayi sektörüne ait çeşitli iş dalları faaliyete geçmiştir.

İstanbul'un su havzaları, yıllık ortalama yüzde 29'a ulaşan nüfus artışı ile
Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. Yaşanan bu hızlı nüfus artışı ve aynı zamanda
119

İstanbul'un yüzde 60'ından fazlasını kapsayan büyük havza alanlarının boş ve fiziki
korumadan yoksun oluşu, bu alanlara yönelik kaçak yapılaşma tehditini de artırmış
ve artmaya devam etmektedir.

26.02.1995 tarihinde, revize edilerek yürürlüğe giren İSKİ İçme ve Kullanma Suyu
Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı
Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre;

Mutlak Koruma Alanları
Göle uzaklığı 0-300 m.ve derelerin her Kesin inşaat yasağı
iki tarafından da 100’er metre

.

Kısa Mesafeli Koruma Alanları
Göle uzaklığı 300-1000 metre.

Her 10.000m²’ye 1 konut yapılabilir

Orta Mesafeli Koruma Alanları
Göle uzaklığı 1000-2000 metre.

Her 5000 m²’ye 1 konut yapılabilir

I. Uzun Mesafeli Koruma Alanları
Göle uzaklığı 2000-5000 metre.

Her 2500 m²’ye 1 konut yapılabilir

II. Uzun Mesafeli Koruma Alanları
Göle uzaklığı 5000 mt. – Havza sınırı

Çevresel

Etki

Her 2000 m²’ye 1 konut yapılabilir.

Değerlendirmesi

(ÇED)

Yönetmeliği

Çevre

ve

Orman

Bakanlığının yaptırımı altındadır. Bununla beraber bir çok kamu kuruluşunun ÇED
yaptırma yetkisi vardır (DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü vb.). Bu kapsamda, mevcut
mevzuat İSKİ’ye su havzalarında yapılacak uygulamalarda ÇED yaptırma yetkisi de
vermiş olup, İSKİ Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 203 bulunmaktadır.
İstanbul gibi kentleşme ve nüfus artışı hızı ülke ortalamasının üstünde olan kentlerde,
su havzalarının korunması ve yönetiminin yerinden yapılması son derece önemlidir.

Bu bağlamda, İSKİ’nin yerel yönetimle olan işbirliği ve İstanbul özelinde
geliştirilmiş bir Su Havzaları ÇED Yönetmeliğinin varoluşu ve dolayısıyla yerel ölçekte

203

RG. 22 Mayıs 1998 tarih ve 1998/354 sayı.
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ÇED çalışmalarının yapılabiliyor olması olumlu görülebilir. Üstelik burada, İstanbul’un
planlarının merkeziyetçi yaklaşımlar nedeniyle defalarca sekteye uğratıldığı da
unutulmamalıdır. İstanbul’un içme suyu ihtiyacının yüzde 40’ını karşılamakta olan
Ömerli Su havzası yaklaşık 800.000 kişilik bir nüfusun baskısı altındadır. 1995
yılından beri Havzada 239’u konut olmak üzere bütün havzalarda yıkımı
gerçekleştirilen kaçak yapı sayısı 639’tur.

Formula 1 ve Yaşanan Sorunlar

Ömerli Barajı Su Havzasında 2250 dönümlük bir alan Formula1 yarışları için
tahsis edilmiştir. Söz konusu alanın tamamı Ömerli Barajı su toplama havzası
içinde204 olup, orman alanı sınırlarına dahildir ve 6831 sayılı Orman Kanunu’na bağlı
olarak bölge, “Vakıf Ormanı” olarak belirlenmiştir.

Diğer yandan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onanmış olan Ömerli
İçme Suyu Havzası Çevre Düzeni Planı’na göre, söz konusu arazinin büyük
çoğunluğu, Ömerli Barajı’nı besleyen Değirmen Deresi’nin mutlak ve yakın koruma
alanındadır ve öncelikle kamulaştırılacak yerlerdendir. Formula 1’in yapılacağı bu
parseller Turizm Alanı ilan edilse bile, turizm amaçlı tesislerin yapılmasına mevzuat
gereği İSKİ Yönetmeliği ve Havza Planı olanak vermemektedir.

Söz konusu yatırım ile İstanbul’un kuzeyindeki ormanlık şeridin korunması ve
kentin

Doğu-Batı

yönünde

genişlemesi

şeklinde

alınan

ilke

kararıyla

uyuşmamaktadır. Çevre Düzeni Planında kuzey şeridi, kente temiz ve sürekli su
sağlamak

üzere

ve

aynı

zamanda

rekreasyon

olanağı

açısından

önemli

bulunmaktadır. Kuzey şeridi; yaban hayatı, yerleşik ve göçmen kuşlar ve sayıları çok
çeşitli nedenlerle azalmakta olan başta memeliler olmak üzere, fauna için büyük
öneme sahiptir. İstanbul coğrafyasına özgü endemik bitki türleri de elimizde kalan bu
kuzey şeridinin önemini ve değerini arttırmaktadır. 205 Dolayısıyla, bu özelliklere sahip
204

Formula 1 1092-1093 numaralı parselleri kapsamaktadır ve 2250 dönüm yüzölçümüne sahiptir.
(G22-b2 I Tepeören kadastro paftası)
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Özhayat. N., Byfield, A., Atay, S., Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı, WWF- Türkiye, İstanbul,
2005.
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alanlarda sadece doğal süreçleri kesintiye uğratmayacak etkinlikler öngörülmektedir.
Kuzey şeridindeki ve bu kapsamda Ömerli Barajı Su Havzasındaki yerleşimlerin,
sabit tesisler için çekim merkezleri yaratacağı açıktır. Formula 1 gibi yatırımların da
halihazırda arazi rantlarını tetiklediği görülmektedir.

Ayrıca, su havzasında; söz konusu etkinlik için hazırlık ve uygulama sürecinde
yoğun bir ulaşım ağı inşaası arazi değerlerinin değişimi ve arazi kullanımında
dönüşüme neden olmuştur. Diğer yandan, bu alanda katı ve sıvı atıkların yanı sıra,
gaz emisyonlarının ve gürültü kirliliğinin koruma ilkeleri ilgili yönetmeliklerde yeralan
hükümlerle çelişki yaratmıştır. Işık ve gürültü kirliliğinin yaban hayvanlarının yaşam
ortamlarını terketmesine ve hayat döngülerinin bozulmasına neden olduğu Antalya,
Kemer Milli Parkı’nda gerçekleştirilen Rally’de de bu olumsuz koşullar gündeme
gelmiştir.

3.1.14. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Bugün dünyada geleceğe yönelik olarak ciddi bir su krizi tartışılmakta ve bu
bağlamda Türkiye kıt olan su kaynaklarını hızla kirleten ve 2025 yılında su krizine
girecek ülkeler arasında gösterilmekte ve uyarılmaktadır. Türkiye’de su yönetimi
konusunda

gerek mevzuat, gerekse yönetsel açıdan önemli sorunlar devam

etmektedir. Bu duruma güncel bir örnek olarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
hazırlanan ve bugün yürürlükte olan “Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği” verilebilir.
Bu Yönetmelikle Türkiye’de içme suyu havzalarında kullanım ve yapılaşma hakları
artırılmaktadır.

1988 tarihli “Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği”ni değiştiren yeni Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği206 Aralık 2004’de yürürlüğe girmiştir. 1988 Yönetmeliği’nde
havzaların “korunması” ön planda iken, yeni yönetmelikte “kullanma” ön plana
çıkarılmış ve havzalardaki kısıtlamaları azaltmak hedeflenmiştir. Bu yeni yönetmelikte

206

RG. 31.12.2004 tarih ve 25687 sayı.
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sakıncalı görülen ve sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarınca itiraz edilen
hususlar aşağıdaki gibidir:


300 metre olan mutlak koruma alanı 100 metreye indirilerek, 200 metresi kısa
mesafeli koruma alanına dahil edilmiş, böylece kamulaştırma yükünden ve
kullanım yasaklarından kurtarılmıştır,



1988 Yönetmeliği’nin kısa mesafeli koruma alanlarında “mezarlık” kurulmasını
yasaklayan hükmü kaldırılmıştır,



Kısa mesafeli koruma alanlarındaki mevcut binaların - kaçak olup olmadıkları
dahi dikkate alınmadan - tadilat ve bakımına izin verilerek, yerlerinde
kalmalarına olanak sağlanmış, bu şekilde, fiilen bir imar affı yaratılmıştır,



Kısa ve orta mesafeli koruma alanlarında, 4.9.1988 tarihinden veya kaynağın
içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı tarihten önce, mevcut olan
yerleşim ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların havza dışına
çıkartılması esastır.” hükmü getirilerek, bu tarihten önce mevcut olan yerleşim
ve sanayi tesislerinin -yasal olmayan yapılar ve kirletici yapılar da dahil olmak
üzere-yerlerinde kalacağı kabul edilerek, fiilen bir imar affı yaratılmıştır,



Orta mesafeli koruma alanlarında “maden ocağı” açılmasına ve işletilmesine
olanak sağlanmıştır,



Uzun mesafeli koruma alanlarında yeni sanayi tesislerinin yapımına izin
verilmiştir ve



Çevre ve Orman Bakanlığına, uzun mesafeli koruma alan sınırını, dolayısıyla
içme suyu havza sınırını daraltma yetkisi verilmiştir.

3.1.15. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
1994 yılında Ramsar Sözleşmesini imzalayan Türkiye, bu sözleşmeye göre
dokuz Ramsar alanı belirlemiş olup, araştırmalar 56 sulak alanın, uluslararası öneme
ve kriterlere göre olduğunu ortaya koymaktadır.
123

Türkiye, 1 milyon hektarın üzerinde alana yayılmış olan 250 kadar sulak alanı
ile Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ülkesi olup, Çevre ve Orman
Bakanlığının sorumluluk alanında bulunan Ramsar Alanları, toplam 159.300 hektar
alana karşılık gelmektedir. Bu alanlarda Çevre Bakanlığı tarafından 1992 sonrasında
yürütülen alan koruma kapsamında özellikle sulak alanlarda yönetim planlaması ve
sulak alanların araştırılmasına yönelik projeler yürütülmektedir 207.

Türkiye’de Ramsar Sözleşmesinin uygulanmasına yönelik uluslararası öneme
sahip olsun veya olmasın tüm sulak alanların korunması, geliştirilmesi ve bu konuda
kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun esaslarını belirleyen “Sulak Alanların
Korunması Yönetmeliği208 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 26. Maddesi
yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili olup, buna göre; Çevre ve
Orman Bakanlığınca, "Ramsar Sözleşmesi Sulak Alan Yönetim Planı Rehberi" esas
alınarak, uluslararası öneme sahip her bir sulak alan için yönetim planı yapılması ya
da yaptırılması gerekmektedir. Aynı maddede; “Yönetim planlarının hazırlanması
sürecine, ilgili bakanlıkların, valiliklerin, yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşların ve
bilim adamlarının katılımı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

Yine katılımcılık açısından önemli olması bakımından, yönetmelik gereği
oluşturulan Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nun; Bakanlık Müşteşarı’nın ve/veya
Müşteşar Yardımcısı’nın başkanlığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Devlet Su İşleri
Genel Müdürü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü,
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, yüksek öğretim kurumlarının biyoloji ve ziraat
bilim dallarından, aynı daldan olmamak koşuluyla iki, sulak alanlar konusunda faaliyet

207

www.cevreorman.gov.tr
Manyas (Kuş) Gölünde Ekolojik Risk Analizi ve Yönetim Planı Projesi
Manyas Gölü Yönetim Planı Projesi
Kızılırmak Deltası Yönetim Planı Projesi
Uluabat (Apolyont) Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Projesi.
Gediz Deltası (Çamaltı Tuzlası) Sulak Alan Yönetim Planı Projesi
Burdur Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Projesi

208

RG. 17.5.2005 tarih ve 25818 sayı.
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gösteren sivil toplum kuruluşlarından iki olmak üzere toplam 10 kişiden oluşması ile
ilgili bir madde yer almaktadır (Madde 27).
Ayrıca, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama
Ortamlarını Koruma (Bern) Sözleşmesi kapsamında, Zümrüt Ağı (Emerald Network)
olarak bilinen ekolojik bir ağ kurulmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri Habitat ve Kuş
Direktifleri kapsamında belirledikleri Natura 2000 alanları dışında, Zümrüt Ağı için
herhangi bir alan belirlemeyeceklerdir.

Türkiye

Bern

Sözleşmesi

kapsamında,

Avrupa

Konseyi

tarafından

yürütülmekte olan 2000 Yılı Zümrüt Ağı Pilot Proje çalışmalarında pilot ülke olarak
yer almış olup, bu kapsamda iki (2) orman alanı, altı (6) sulak alan, bir (1) step alanı
ve bir (1) deniz alanı Özel Olarak Korunması Önemsenen Alanlar (Areas of Special
Conservation Interest (ASCIs)) olarak belirlenmiş ve Zümrüt Ağı’na dahil edilmiştir.
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde olan Türkiye için, bu alanlar aynı zamanda
potansiyel “Natura 2000” alanlarıdır. Türkiye’nin coğrafi konumundan kaynaklanan
özelliği nedeniyle, Avrupa Birliği’nin Habitat ve Kuş Direktiflerinin eklerinde yer
almayan bir çok habitat mevcuttur. Bu açıdan, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde
gerçekleştirilecek detaylı bir çalışma ile, bu habitatların belirlenmesi karşılıklı mevzuat
uyumu açısından gerekli görülmektedir.

3.1.16. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

209

Türkiye Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası
Ticaretine İlişkin Sözleşmesini

Sözleşmesi (CITES)’ni imzalamış olup, ilgili

düzenlemeler ve uygulamalardan sorumlu kurum/kuruluşlar Çevre ve Orman
Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret
Müsteşarlığı ve TÜBİTAK’tır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Nesli
Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin

209

CITES Yönetmeliği.
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Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliği (CITES Yönetmeliği) yürürlükte
olup210, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından CITES’e ilişkin tebliğler yayınlamıştır.

3. 2. Kurumsal ve Yönetsel Açıdan Bakış

3.2.1. Çevre ve Orman Bakanlığı

Çevreye ilişkin ilk kurumsal yapılanma, merkezi düzeyde 1978 yılında kurulan
Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığıdır. Müsteşarlık, 1984 yılında Genel Müdürlük
haline getirilmiş, 1989 yılında tekrar Müsteşarlığa dönüştürülmüştür. Başbakanlığa
bağlı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nın kuruluşu da bu dönemdedir. 1991
yılında Çevre Müsteşarlığı ve Özel Çevre Koruma Kurumu aynı çatı altından
toplanarak, 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Çevre Bakanlığına
dönüştürülmüştür.

443 Sayılı KHK’nin hükümleri doğrultusunda, Çevre Bakanlığı, çevrenin
korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için politika ve
prensipleri tesbit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar, plan ve
projeler yapmak ve yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tesbit etmek,
uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak

ve geliştirmek üzere çeşitli tedbirler

almakla sorumlu olmuştur.

1983 yılında yürürlüğe giren 2872 Sayılı Çevre Kanunun İkinci Bölümünde,
Merkezi ve Mahalli İdare Bölümleri; Merkez Çevre Kurulu, İl Çevre Kurulu, Mahalli
Çevre Kurulu olarak belirlenmiş bununla beraber, değişik tarihlerde yayımlanan
KHK'ler ile söz konusu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır211. Daha sonra, Çevre
Bakanlığının sürekli kurulları Yüksek Çevre Kurulu, Çevre Şurası ve Mahalli Çevre
Kurulları şeklinde belirlenmiştir.212

210

RG. 27.12.2001 tarih ve 24623 sayı.
09/08/1991 tarih ve 443 sayılı KHK, 43 üncü madde,
13/03/1990 tarih ve 490 sayılı KHK, 12 nci madde,
08/06/1984 tarih ve 222 sayılı KHK, 30 uncu madde.
212
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın kurulmasıyla Çevre Şurası,“Çevre ve Ormancılık Şurası” olmuş,
diğer sürekli kurulların adlarında bir değişiklik olmamıştır.
211
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2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesini sağlayan, Çevre
ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun gerekçesinde213;
''.....çevre

sorunlarını

çözmek

amacıyla

oluşturulmasında ilerlemeler kaydedilmiş,

mevzuat

ve

kurumsal

yapının

bu önemli gelişmelere rağmen, çevre

yönetim sistemlerinin istenen etkinlik düzeyine getirilememiştir. Eğitim, katılım ve
yerelleşme konularındaki eksikliklerin, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve
çevre sorunlarınn çözümünde önemli engeller oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, doğal kaynaklarımızın önemli bir unsurunu teşkil eden
ormanlarımız ve ormancılık sektörünün sunduğu mal ve hizmetlere talebin artması,
çeşitlenmesi ve gelişen çevre bilinci ile ormanların evrensel bazda önem kazanması,
çevre ve orman konularının beraber yürütülmesi gereğini ortaya çıkarmıştır....''
denmektedir. Yine aynı gerekçede, hizmette etkinlik ve verimlilik sağlamak amacıyla,
Orman Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı’nın ana hizmet ve yardımcı birimlerinin
görevlerinin gözden geçirilerek, adı geçen bakanlıkların tek bir bakanlık çatısı altında
birleştirilmesine karar verildiği belirtilmektedir. Diğer yandan, ''....bakanlık sayısının
fazla olmasının ülke ekonomisine yük getirdiği ve idari sistemi hantallaştırdığı, Devlet
yönetimini rasyoneliteden uzaklaşmasına neden olduğu...'' ve bunun belli kamu
hizmeti yürüten bakanlıkların birleştirilmesi ihtiyacını doğurduğu da gerekçede
belirtilmektedir.

3800 Sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı
KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun; 214 ormanların korunması, geliştirilmesi,
orman köylüleri ile ilişkilerin düzenlenmesi ve orman ürünleri ile ilgili endüstrinin
geliştirilmesi amacıyla kurulan Orman Bakanlığının örgütlenme ve görevlerini
belirlemektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığı bugün itibariyle, Milli Parklar Kanunu ve Kara
Avcılığı

Kanunu

kapsamında,

koruma

alanlarının

belirlenmesi,

planlanması,

korunması ve yönetiminden sorumlu ana kurumdur. Aynı zamanda Kara Avcılığı
Kanunu kapsamında avcılığı düzenlemek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel

213

Başbakanlık, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün, 28.03.2003 tarih ve 02.0.KKG.0.10/101619/1377 sayılı yazısı.
214
RG. 4.06.1992 tarih ve 21248 sayı.
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Müdürlüğü215 aracılığı ile avlanma izinlerinin verilmesi konularında da yetkilidir.
Bugün Çevre ve Orman Bakanlığı, avcılık konusunda yetkili tek ana oluşum olan, ilgili
yerel ve merkezi birimlerle avcılık ve atıcılık derneklerini bünyesinde bulunduran
“Ulusal Av Komisyonu” kararları doğrultusunda avcılığı kontrol etmektedir.

Türkiye’nin yaklaşık yüzde 26’sını kapsayan potansiyel orman alanları Çevre
ve Orman Bakanlığı'nın yönetimi altındadır. Türkiye’de 1900 lerin başında, çoğu
yakacak odun üretim alanı olarak görülen orman alanlarının korunması için taraf
olunan uluslararası sözleşmeler ve stratejik yaklaşımlar kapsamında ve Bakanlığın,
özellikle 1992 sonrasında, sürdürülebilir ormancılık politikaları oluşturma yönünde
uluslararası çalışmalara katıldığı ve olumlu adımlar atılmakta olduğu görülmektedir.
Bugün itibariyle, Türkiye’de orman alanlarının biyolojik çeşitliliğinin korunması
ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla değişik programların ve
uygulamaların varolduğu görülmektedir (in-situ ve ex-situ koruma alanlarının
oluşturulması ve yönetimi gibi).

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yönetilen ancak Milli Park ve benzeri
korunan

alan

kategorileri

arasında

sayılmayan

ve

sadece

rekreasyonel

faydalanmalar için ayrılan ve kurulan Orman İçi Dinlenme Yerleri (A) ve (B) tipi olmak
üzere 2 farklı kategoride

ayrılmaktadır. (A) tipi ; kamping kullanımı için ayrılan

alanlardır ve Türkiye’de 52 adet (A) tipi Orman İçi Dinlenme Yeri mevcut olup, alanı
2208 ha.’dır. (B) tipi; günübirlik kullanım alanı için ayrılan alanlardır, 198 adet (B) tipi
Orman İçi Dinlenme Yeri mevcut olup, alanı 8245 ha.’dır.

Orman İçi Dinlenme

Yerleri’nin toplam alanı 10.453 ha’dır.

Kurumsal yetkiler açısından bakıldığında, Türkiye'de fiziksel plan hazırlama
tekelinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığında ve ona bağlı kuruluşlarda olduğu
bilinmektedir. Bununla beraber, belediyelerin yetkililerinin de farklı kamu kuruluşlarına
doğru kayma eğiliminde olduğu görülmektedir216. Milli Parklar Kanunu, söz konusu
kanun kapsamına alınan alanlarda, gelişme planlarının hazırlanması ve yürürlüğe
konulması yetkisini Çevre ve Orman Bakanlığına vermektedir (Madde 4). Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan gelişme planları,
215
216

Eski adıyla Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü.
R. Keleş, 1996, s.155.
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Bayındırlık ve İskan

Bakanlığının onayı ile uygulamaya konurken, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı
koruma alanlarında gelişme planları hazırlanması sırasında da Kültür ve Turizm
Bakanlığının görüşü alınmaktadır.

3.2.1.1. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü;
Türkiye’de çeşitli kategorilerdeki korunan alanların çoğunluğunun (Milli Parklar,
Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Av ve Yaban Hayatı Koruma
Alanları, Avlaklar, Orman İçi Su Ürünleri, Alanları ve Orman İçi Dinlenme Yerlerinin)
belirlenmesi, ayrılması, planlanması, kurulması, yönetilmesi ve korunmasından
sorumludur.

3800 sayılı Orman Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 11.
maddesine göre tanımlanan sorumluluklar, Orman Bakanlığının Çevre Bakanlığı ile
birleşmesini takiben, Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü’nün görevleri olarak şöyle tanımlanmaktadır: Milli Parklar, Tabiat Parkları,
Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları ve mesire yerlerinin (Orman İçi Dinlenme
Yerlerinin) ayrılması, korunması, planlanması, düzenlenmesi, gelişmesi, tanıtılması,
yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili işleri yürütmek, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile
verilen görevleri yapmak ve yaptırmak, yaban hayatı ve kara hayvanları ile orman içi
su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak sahaların korunması, geliştirilmesi, kara
avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü
etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri
yapmak ve yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdurmak. Kara
avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Türkiye’de 2002 yılı itibarıyla 36 Milli Park 828.699 hektar alan kaplarken, 18
Tabiat Parkı toplam 72.315 hektar alana yayılmıştır. Diğer yandan, sayısı 102 olan
Tabiat Anıtları toplam 5.284 hektar alan kaplarken, 34 Tabiatı Koruma Alanı toplam
81.861 hektar alana yayılmıştır. Yani Türkiye’de 988.159 hektar alan, Milli Parklar
Kanunu kapsamında koruma statüsüne sahiptir. Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı
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Genel Müdürlüğü217 tarafından hazırlanan broşürler ve çeşitli bilgi notlarında; ‘’Milli
Parkların, ayrılma amaçları bakımından da farklı ekosistemleri bünyelerinde
barındırmakta olduğu, kapsadığı ekosistemleri yansıtan canlı türlerini ve yaşam
ortamlarını korumak üzere belirlenmesinin temel hedef olduğu” belirtilmektedir.

Milli Parklar Kanunu, bilim ve eğitim yönünden önem taşıyan, nadir, tehlikeye
maruz kalan veya kaybolmaya yüz tutan ekosistemler, türler ve doğa olaylarının
oluştuğu, mutlaka korunması gereken ve yalnız bilim/eğitim amaçlarıyla kullanılması
öngörülen

"Tabiatı

Koruma

Alanları"

için,

gelişme

planları

hazırlanmasını

öngörmektedir.

Gelişme planlarının amacı, milli park ilan edilen yerlerin, özellik ve niteliklerini
gözönünde bulundurarak, koruma ve kullanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bu
yerlerin kuruluş, gelişme ve işletilmelerini sağlamaktır. Gelişme planları uyarınca,
yerleşmeye ve yapılaşmaya konu olacak yerler için, imar uygulama planlarının
hazırlanması öngörülmüştür. Yine aynı yasa uyarınca "Tabiat Parkı", "Tabiat Anıtı" ve
Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen yerlerde ayrı uygulama planları hazırlanacağı da
hükme bağlanmıştır218.

3.2.1.2. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB) 383 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ile 1989 yılında kurulmuştur219. Kurum, ÖÇKB’lerinde ilgili mevzuat
hükümlerine göre çevrenin korunması, geliştirilmesi ve yapılaşması hakkındaki esas
ve usulleri hazırlamakla sorumlu ve yetkili olup, bu esas ve usuller çerçevesinde,
bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması ve kontrolü yetkisi valiliklere verilmiştir.
Diğer taraftan, ÖÇKB tespit ve ilanına ilişkin kararların ilgili mevzuat hükümlerine
göre; mahallinde uygulanmasından ve takibinden, belediye sınırları ve mücavir
alanlar içinde belediye başkanı, köy yerleşik alanlarında muhtar, 6831 sayılı Orman
Kanunu hükümlerine tabi alanlarda orman işletme müdürlükleri, belediye sınırları ve
217

Yeni adı ile “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü”.
R. Keleş, 1996, s.153..
219
R.G. 13 Kasım 1989 tarih ve 20341 sayı.
218
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mücavir alanları ile orman alanı dışında ise, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri
sorumlu kılınmıştır.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. Maddesine göre ilan edilen ve edilecek
ÖÇKB’lerinin; çevresel değerlerini korumak, her türlü araştırma ve incelemeleri
yapmak, yaptırmak, sorunları gidermek için gerekli önlemleri almak, koruma ve
kullanma esaslarını belirlemek ve yeni düzenlemeler yapmak, imar planlarını
yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve re'sen
onaylamak,

ve

ilgili

diğer

kuruluşlarla

işbirliğini

sağlamak

üzere

ÖÇKKB

görevlendirilmiştir.

ÖÇKK’nun görevleri belirlenirken uluslararası koruma sözleşmeleri ve çevre
mevzuatının

dikkate

alınması

da

belirtilmiştir.

Sözleşmesinden gelen yükümlülükler bulunmaktadır.

Bu

çerçevede

Barselona

ÖÇKB’nin oluşturulmasına

temel olan Barselona Sözleşmesi ve Eki Protokollere göre, bu bölgelerin sadece
Akdeniz kıyısında yeralan alanları kapsayabileceği, Kapadokya, Pamukkale ve
Gölbaşı gibi alanların bu açıdan uygun olmadığı yönünde tartışmalar vardır. Buna
karşın, Türkiye’nin Karadeniz kıyılarının Akdeniz havzasının hinterlandında yeraldığı
görüşü ileri sürülmektedir.

ÖÇKKB'nın temel hedefin, ÖÇK bölgelerinde; doğal, tarihi ve kültür
değerlerinin bozulmadan kalmasını, sürekliliğinin sağlanmasını, iyileştirilmesini ve
"bozulmadan

koruma,

koruyarak

kullanma

ve

geliştirerek

koruma"

ilkesi

doğrultusunda en rasyonel yaklaşımın; kalkınma hareketi ile çevre değerleri arasında
uzun vadede koruma-kullanma dengesini oluşturmaktır.’’ olarak ifade edilmektedir.

Kurum; ÖÇK bölgelerinde ekolojik ve kültürel değerler ile sosyo-ekonomik yapı
göz önüne alınarak, sektörler arası ilişkiler ve dengeler de korunarak fiziki gelişme
planlarının hazırlanması görevini üstlenmiştir. Söz konusu planlarla bozulmuş, ya da
bozulma sürecine girmiş bulunan koruma-kullanma dengesinin yeniden kurulması ve
sağlıklı gelişmenin yönlendirilmesi de Kurumun hedefler, arasında belirtilmektedir.

ÖÇKK Başkanlığının taşrada, altı bölgede (Muğla-Köyceğiz, Antalya, İçelSilifke, Denizli, İzmir, Aksaray) müdürlükleri bulunmaktadır.
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Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇKK) görevleri gereği ilan edilmiş ÖÇK
Bölgelerinde, çevre duyarlı arazi kullanım planlarını hazırlamak ve uygulamakla
sorumludur. Türkiye’de planlamadan sorumlu diğer kuruluşlar arasında yaşanmakta
olan yetki çatışmaları ÖÇK Bölgelerindeki uygulamalara da yansımaktadır. Kurumun
Bakanlığa bağlı bir kuruluş olması nedeniyle doğal olarak Bakanlık için gündeme
gelen

tüm

sorunlarla

ve

uygulama

zorluklarıyla

ÖÇK

Bölgelerinde

de

karşılaşılmaktadır. Belirsiz politika ve stratejiler, yetersiz teknik, finansman ve insan
kaynağı altyapısı ÖÇK’nun plan yapma, onaylama ve uygulama süreçlerini
yavaşlatmakta, bu durum Bölgelerin ekonomik açıdan kalkınmasına da engel
oluşturmaktadır. Bu nedenlerle ÖÇK yörelerinde açılan idari davalar, adli davalar ve
icra takipleri sayıları oldukça fazladır.

Çevrenin korunması için özel bir kamusal örgütlenme olumlu bir adım olmakla
birlikte, bu modelde özellikle imar ve planlama yetkileri açısından yeni bir kargaşa ve
çatışma yaratılmaktadır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile
zaten çevre değerleri koruma altına alınmış bulunan SİT'lerin de ÖÇKB ilan
edilmesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı (Koruma Kurulları) ve Çevre ve Orman
Bakanlığı arasında yetki çatışmasına yol açılmaktadır.

Kuruluş gerekçesi ve dayanak tutulan uluslararası sözleşmeler gereğince;
ÖÇKB'lerinin özellikle "ekoloji-fauna ve flora" açısından çok özel ve "dokunulmaması"
gereken yerler olması sözkonusu iken, "yerleşme alanlarının" ve hatta "kentsel
dokular" ile "arkeolojik merkezlerin" de bu statüye alınmaları ÖÇKK misyonuyla
çelişmektedir.

Ayrıca,
hazırlanacağı

ÖÇKB'lerindeki
konusunda

yasal

fiziksel
ve

planlamaların
bilimsel

hangi

dayanakları

kriterlere
güçlü

göre

değildir.

Bu bölgelerdeki planlamaların "çevreyi koruyan" nitelikleri deyim yerinde ise, tesadüfe
bırakılmış durumdadır. Halbuki SİT'ler için geçerli yasa ve ilgili mevzuatta "koruma
amaçlı imar planlaması" kavramı yer almakta ve tanımlanmaktadır.

ÖÇKB'leri için, ÖÇKK tarafından üretilen imar planları incelendiğinde bu
planların bir çok yerde belediyelerce üretilen planlardan daha "çevreci" olmadıkları,
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hatta kimi yerlerde de çevrenin korunması ilkelerinden uzak bir yerleşme planlaması
şeklinde düzenlendikleri görülmektedir. 1990'lı yıllardan, 2000'li yıllara kadar geçen
süreç içerisinde, bu alanların Çevre Düzeni Planları revize edilerek hemen
onaylanmıştır. Ancak, onaylanan Çevre Düzeni Planları, bu alanların korunmasına
yönelik gerekli özel koşulları içermemiştir. Üstelik bu alanların planlanmasında en
önemli veriler olan alanların ekolojisine sahip olduğu değerlere ilişkin ayrıntılı
çalışmalar, envanter çalışmaları tamamlanamamış, bunlarla ilgili dokümanlar yayın
haline getirilememiştir.

ÖÇK Bölgelerinin korunmasında ve planlanmasında en önemli yapılması
gereken işlerden ilki; bu alanların sınırlarının bulunduğu fiziki çevre içerisinde doğru
olarak saptanması, hatta derecelendirilmesidir. Bu tespit, doğru olarak yapılmadığı
takdirde, bundan sonra yapılacak planlama uygulama işlemlerinin de sağlıklı
olmayacağı kesindir.

Örnek vermek gerekirse, Kekova ÖÇK Bölgesi sınırları belirlenirken bu alanla
direkt ilişkili antik dönemden beri Kekova'ya açılan bir kapı konumunda olan KaleÇayağzı (Andrika Antik Kenti), Sura Antik Kenti ve bu bölgenin önemli su
kaynaklarından olan Karaemlik Çayı bu alanın dışında tutulmuştur. Kekova ÖÇK
Bölgesi planlanırken; bu bölgenin Kurum Başkanlığınca, sözü edilen Çayağzı
kesiminin ise Belediye’ce planlanacak olması, hem plan bütünlüğü açısından,
uygulama ve kurum koordinasyonu açısından sorunlar yaratmıştır.

ÖÇK Bölgeleri, Pamukkale, Gölbaşı ve Kapadokya dışında tümüyle deniz
kıyısında ve bunun gerisindeki alanlardır. Bu alan sınırları belirlenirken ÖÇK
Bölgeleriyle aynı özellikte ve ÖÇK Bölgelerini doğrudan etkileyen ancak, daha
önceden turizme tahsisi yapılmış ya da yapılma aşamasında olan alanlar da, ÖÇK
Bölgesi dışında bırakılmıştır.

Belek ÖÇK Bölgesi buna en güzel örnektir. Biyolojik çeşitlilik açısından çok
önemi olduğu belirtilen ve yoğun Caretta Caretta üreme alanlarına sahip bu bölgenin
kıyı kesimleri yer yer ÖÇK Bölgesi dışında bırakılmıştır. Çevre Düzeni Planına
"Hassas Zon" olarak ayrılan alanlar ÖÇK Bölgesi dışında bırakılmış kıyısı ve hemen
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bitişi “Turizm Tesis Alanı” olarak planlanmıştır. Bitişiğinde yoğun bir kullanıma izin
verilen bu Hassas Alanların nasıl korunacağı düşündürücüdür.

ÖÇK Bölgelerinde en önemli sorunların başında kaçak yapılaşma gelmektedir.
ÖÇK Bölgelerinde gerekli tedbirlerin alınması ve kontrolü yetkisi valiliklere aittir. Bu
alanlardaki kaçak yapılaşmalar için imar mevzuatına göre işlem yapılmaktadır. Oysa,
sahip olduğu özellikler nedeniyle koruma altına alınmış bu alanlar da izin
uygulamaların cezası çok ağır olmalı ve diğer bölgelere de örnek olması açısından
mutlaka alınan kararlar uygulanmalıdır. Geniş yetkileri olan ÖÇKK yıkım için de
gerekli donanıma sahip olmalı ve anında tatbik edebilmelidir.

Bu tespitlerin somut bir örneği Datça-Bozburun ÖÇKB uygulamalarında
görülmektedir. Özel Çevre Koruma Kurulu tarafından yapılan Datça-Bozburun
1/25000 ölçekli "Çevre Düzeni Planı"; bölge ile ilgili "Yönetim Planı" yapılmadan,
dolayısıyla yönetim planı verilerine dayandırılmadan yapılmıştır, Bu nedenle plan
önemli yanlışlar içermektedir.

Örnek olarak; 1. derecede korunması gereken, Datça'nın en önemli tarım
arazilerinin yer aldığı Datça-Kızlanaltı bölgesi, bu planla imara açılmıştır. Bunun
sonucunda da, Datça'da en önemli tarım alanı yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Diğer taraftan "Turizm Tesis Alanı" olarak ayrılan bu bölgede çözülmesi çok zor
altyapı sorunları yaşanmaktadır ve yaşanacaktır.

Gelinen noktada, ÖÇKK Başkanlığının görevlerinin ve ÖÇK bölgelerindeki
uygulamaların, gerçekten amaca uygun bir misyona kavuşturulabilmeleri için, "imar
ağırlıklı" bir hizmeti değil, ekoloji-fauna ve flora değerlerinin " koruma önlemlerini"
esas alan bir statüyü üstlenmeleri gerekmektedir. ÖÇKB'nin de bu kriterlere göre
belirlenmesi, Foça-Akyaka (Gökova)-Karahayıt (Pamukkale) vb. gibi "belediye" ile
yönetilen kentsel yerleşmelerin bile bu statüye alındığı uygulamanın ve buna olanak
sağlayan mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi lazımdır. Diğer yandan Barselona
Sözleşmesi ve eki protokollerden doğan ÖÇKB ve bu bölgelerin yönetim planların
hazırlanması konusu sözleşme kapsamında ele alınmış ve bu konuda ortak rehberler
hazırlanmıştır. Ulusal ölçekte, uygulamaların, Barselona Sözleşmesi kapsamında
hazırlanan bu ölçütlerle geliştirilmesi gereklidir.
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3.2.1.2.1.Türkiye ve Deniz Koruma Alanları

Akdeniz’de sayısı giderek artan deniz koruma alanları, deniz kaynaklarının ve
biyolojik çeşitliliğinin hızla tahrip edilmesi sonucu giderek daha büyük önem
kazanmaktadır. Deniz koruma alanları; balıkçılığa kapalı alanlar, ulusal deniz
parkları, deniz koruma alanları gibi farklı kategorilerde ele alınmaktadır. Fransa’da
1996 yılında toplam 20 bin hektar olan deniz koruma alanı, 1999’da yaklaşık 100 bin
hektara ulaşmıştır. 2010 yılına kadar Akdeniz’deki deniz koruma alanlarının toplam
alanının yüzde 10’a ulaşması beklenmektedir.

Türkiye’nin Kuzey Ege’deki en büyük adası olan Gökçeada, biyolojik çeşitlilik
açısından son derece zengin olup,

552 tür denizel organizma ve 80 kuş türü

saptanmıştır. Bu kapsamda, TÜDAV Deniz Parkı olarak belirlenen alan Kaleköy
mevkiide Yıldız Koy’dan Yelken Kaya’ya kadar olan yaklaşık 1 deniz mili
genişliğindeki alan Deniz Parkı ilan edilmiştir220. Bu alan balıkçılığa kapalıdır.221

Akdeniz fokunun yaşam alanında yoğun turizm baskısı ile tekne trafiğine
maruz kalan Siren Kayalıkları ve Foça ÖÇKB’sindeki seçilmiş alanlarda; tekne ile
seyretmek, mağara önlerinde demirlemek, mağara dalışları yapmak, su ürünleri
avcılığı yapmak, rekreasyonel faaliyetlerle kara avcılığı yasaklanmıştır. Diğer yandan
Akdeniz fokunu koruma çalışmalarıyla ilgili bir çok eğitim ve bilinçlendirmeye yönelik
çalışmalar sürdürülmektedir. Türe yönelik en büyük tehdidin habitat kaybı olması
nedeniyle, özellikle koruma alanları oluşturulması yaşamsaldır. Bu doğrultuda, Foça
bölgesindeki Orak Adası’nın batısında bulunan Denizkızı Kayalıkları özel koruma
altına alınmıştır.

Bu bölgede önemli fok yaşam alanlarını ve üreme mağaralarını güvence altına
almak üzere aktif balıkçılık usüllerinin yasaklandığı alanlarla, balıkçılığın tümden
yasaklandığı alanların ilan edilmesi sağlanmış olup, bu alanların yasadışı balıkçılığa
karşı etkin denetimi için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile küçük balıkçı kooperatifleri
220

Gökçeada-TÜDAV Deniz Parkı Teknik Raporu,Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul.
(Basılmamş Rapor)
221

İbid.
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etkin bir işbirliği oluşturulmuş ve yerel bazlı özel denetim sistemleri geliştirilmiştir.
Yaklaşık 100 km uzunluğunda bir kıyı şeridinin Akdeniz foku yaşam alanı olarak
güvence altına alınabilmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birinci derece
doğal sit olarak ilan edilmesinde ve Ayvalık Adaları, Foça Adaları ve Bodrum
Yarımadası çevresinde, 500 gross tondan büyük gemilerle, tonajı ne olursa olsun
tehlikeli madde taşıyan deniz taşıtlarının, ciddi bir kirlilik riski oluşturarak bu yöredeki
adaların arasından geçmesini engellemek üzere; Denizcilik Müsteşarlığı ile yapılan
çalışmalar sonucu bu alanların bahsedilen özelliklerdeki deniz taşıtlarının girmesi
yasak olan alanlar ilan edilmesi sağlanmıştır.

3.2.1.2.2. Deniz Koruma Alanlarının Gerekliliği

Denizlerde canlı kaynak yönetimi geleneksel yaklaşımlarda, balıkçılıkla ilgili
mevzuat kapsamında yapılagelmektedir. Bu mekanizmalar; belirli bir balık veya
invertebrates stoğuna geçişlerin access kısıtlanması, avlanan toplam balık miktarını
kısıtlamaya yönelik olarak kullanılan malzemelerle ilgili özel sınırlamalar (balık
ağlarının göz açıklığı vb), avlanan toplam balık miktarın sınırlamaya yönelmek, özel
bazı türlerin avlanması için lisans veya izin prosedürleri istemek, sürekli veya bir kaç
sezon boyunca bazı alanları balıkçılık faaliyetlerine kapatmak vb., genellikle hedef
türe (target species) odaklı olup, hedef tür olmayan komşu türler (non-target cohabitats) ve predatörlerin habitatlar, sadece hedef türün stokların etkilediği görüldüğü
zaman dikkate alınmıştır222. Bu yöntemlerin başarısı halen tartışmaya açıktır. “Deniz
Koruma Alanları”nda ise bunun çok daha ötesine giden ve deniz ortamı üzerine etkisi
olan tüm etmenleri de kapsayan daha geniş kapsamlı yönetim paketleri hazırlanabilir.

Dünya ölçeğinde deniz ve kıyı ekosistemleri (buna mercan resifleri kıyı sulak
alanları,

haliçler-estuaries, deniz eriştesi yatakları (seagrass) mangrov habitatları

dahildir) ileri derecede tahribat ve azalmaya maruz kalmaktadır. Bunun nedenleri
doğal afetler ve uygun olmayan insan faaliyetleridir 223. Bu açıdan deniz ve kıyı
alanlarındaki biyolojik çeşitliliğin bu şekilde yüksek hızda kaybının arkasında yatan
temel nedenler saptanarak, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde daha derin
odaklı eylemlere gereksinim vardır. Her ne kadar Barselona Sözleşmesi kapsamına
222
223

G. Kelleher, 1999, s. 43.
WWF Coral Reef Report, 2000.
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deniz koruma alanları 2005 yılında alınarak mevzuata girmiş ve denizdibi çayırları ve
denizaltı vejetasyonu Akdeniz Eylem Planına göre koruma altındaysa 224 da
uygulanmada bunların yansımalarını görmek pek mümkün değildir.

3.2.2. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamında belirlenmiş doğal SİT alanlarının korunması ve yönetiminden sorumlu
olup, doğal ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması için doğal, tarihi,
arkeolojik ve kentsel SİT alanlarını belirlemek ve korumakla yetkili bakanlık, 2003
yılına kadar Kültür Bakanlığı iken, 2003 yılında Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı
ile birleştirilmiş ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri
Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.225
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını226 koruma görevi, Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, Bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü227 koordinasyonunda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu

ve

Kültür

ve

Tabiat

Varlıklarını

Koruma

Kurulları

aracılığı

ile

gerçekleştirilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat kanunu’nun amacı şu şekilde belirlenmiştir;
“Kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve
benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun
turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde
değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için
224

Algan, N., 1998
RG. 29.4.2003 tarih ve 25093 sayı.
226
2863 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde doğal varlıklarla ilgili tanımlar ve kısaltmalar şu şekilde
verilmiştir:
Tabiat varlıkları; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya
özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında
bulunan değerlerdir.
Sit; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup yaşadıkları devirlerin
sosyal, ekonomik, mimari vb. özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi olayların
cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleriyle korunması gerekli alanlardır.
227
Eski adı ile “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü”.
225
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gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını
yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum
kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve
Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemek”.
Bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün koruma faaliyetleri ile
doğrudan ilgili olan sorumlulukları aşağıda verilmiştir228;


Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarının

arkeolojik

araştırma

ve

kazılarla

açığa

çıkarılmasını,

korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve
kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak,


2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarına verilen görevlerin
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla araştırma, inceleme, tespit,
değerlendirme ve plânlamaya yönelik hizmetleri yapmak veya yaptırmak,



Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları
kararlarının alınmasına ve uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesini ve
koordinasyonunu sağlamak ve



Gerekli görülen yerlerde kültür ve tabiat varlıkları koruma kurulları ile büro
müdürlükleri kurulmasını Bakanlık makamına teklif etmek ve bunların idare
ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek.

Söz konusu mevzuat gereği, Koruma Yüksek Kurulunun ve Koruma Bölge
Kurullarının görevleri de sırasıyla aşağıda verilmektedir:


Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve
restorasyonuyla


228

ilgili

işlerde

uygulanacak

ilkeleri

Koruma bölge kurulları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

Kültür Bakanlığı, 1996.
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belirlemek,



Koruma bölge kurullarınca alınan kararlar nedeniyle uygulamada doğan genel
sorunları değerlendirerek görüş vermek suretiyle, Bakanlığa yardımcı olmak
ve



Planlama yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile valilik ve belediyeler
tarafından, kurullarca alınmış ve alınacak; sit alanı, derecelendirilmesi, sit
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, koruma amaçlı imar
plânları ve revizyonlarına ilişkin alınan kararlara karşı, yapılan itirazları
değerlendirerek karar almak.

Koruma Bölge Kurulları ilgili mevzuat ile Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları
doğrultusunda aşağıdaki görevleri yürütmektedir:


Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce
tespit edilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,



Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,



Sit alanlarının, tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını
belirlemek,



Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini altı ay
içerisinde inceleyip görüş vermek ve



Uygulamaya yönelik projeler ile değişiklikleri hakkında en geç üç ay içinde
karar almak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koruma faaliyetleri açısından çalışmalarını
yakından takip etmek gereği olan bir başka genel müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler
Genel Müdürlüğü’dür. Söz konusu Genel Müdürlüğün turizm alanları ve koruma
faaliyetleri ile ilişkili olan görevleri aşağıda verilmiştir:
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Ülkenin turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak, önceliklerini
belirlemek, turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve
değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,



Turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu
turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli,
her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak,
değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak,



2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile turizm bölge, alan ve merkezlerinin
tespiti, ilânı ve bu yerlerin plânları konusunda Bakanlığa verilen görev ve
yetkileri yürütmek,



Tarihî, kültürel ve turistik potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde
kullanılması amacıyla, sınırları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmek üzere,
kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri oluşturmak, bu sınırlar dahilinde
plânlı gelişimi sağlamak için her ölçekte plân yapmak, yaptırmak, kültür ve
turizm gelişim bölgelerine yatırımları yönlendirmek ve yatırım yapmak,



Sektörün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma da
dahil olmak üzere, temini ile yatırımcılara tahsisi işlemlerini yürütmek,



Kültür ve turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek,



Kültür ve turizm sektöründe yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektörün alt yapı ve üst yapı yatırımlarını, sektörün tespit edilen öncelik ve
ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, yıllık yatırım programlarını hazırlamak, gerekli
görülenlerin uygulamalarını yapmak veya yaptırmak ve



Sektörün öncelik ve ihtiyaçlarına göre, her türlü teşvik aracından yararlanmak
suretiyle turistik yatırım ve işletmelerin daha verimli çalışmalarının temini ile
mevcutların kalitesinin yükseltilmesini sağlamak.
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Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu ile ilan edilen Doğal sit'ler, alan korumada
önemli statülerden biridir. Bugüne kadar 750 adet doğal sit alanı tescil edilmiştir.
Biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca doğal sit
kapsamında koruma altına alınmakta olup, doğal sit tanımı; “ilginç özellik ve
güzelliklere sahip olan ve ender bulunan korunması gerekli alanlar ve taşınmaz tabiat
varlıkları” olarak yapılmaktadır.

Doğal sit tespitinde gözönüne alınan ölçütler ise “bilimsel araştırma, jeolojik yapı,
çevresel gözlemler, ekolojik gözlemler ve topoğrafik yapı hususlarında özellikler
bulundurması” şeklinde genel olarak belirlenmiştir. Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek
Kurul’unun “Doğal Sitler Koruma, Kullanma Koşulları”na ilişkin 1999 yılında
yayımladığı 659 sayılı ilke kararıyla doğal sit alanları ve bu alanlarda uygulanacak
kullanıma ilişkin koşullar belirlenmiş, ve I.Derece Doğal Sitler’in; “bilimsel muhafaza
açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender
bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan,
korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlar” olarak tanımı
getirilmiştir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, "sit alanı" ilan edilen
alanlarda varsa, mevcut imar planı uygulamaları durdurulur (Madde 17) ve varolan
haklar yönetmelikle belirlenir. Yasaya göre “Koruma Amaçlı İmar Planı” yapılıncaya
kadar, Koruma Kurulu tarafından bir ay içinde, geçiş dönemi yapı şartlarının
belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanun, en geç bir yıl içinde, söz konusu alanda,
ilgili valilik ve belediyeler tarafından koruma amaçlı imar planının hazırlanarak,
koruma kurullarının değerlendirmesine sunmak yükümlülüğündedir.

Kurulların uygun görmesini takiben, planlar belediye ve valilik tarafından
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmaya gönderilmek ve bağlamında
uygulamaya konmak zorundadır. Böylece yukarıda sözü geçen geçici yapılaşma
şartları, karar almaya gerek kalmaksızın yürürlükten kalkmaktadır.
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“Koruma amaçlı imar planı” terimi ilk kez sözü geçen yasada yer almış olması
dikkat çekicidir.229 Bu planlar "sit" statüsü taşıyan alanların korunması ilkelerini
belirlemesi açısından önemlidir.

Kanunun uygulanması ve amaçlanan korumanın gerçekleştirilebilmesi için
koruma amaçlı imar planları önemli ve değerli bir araçtır. Bununla beraber, Türkiye'de
doğal sit alanlarında yaşanan en büyük sorunların başında bu planların yapılmıyor
olması gelir. Bir anlamda bugüne kadar ilan edilen "doğal sit"lerin çoğunda koruma
amaçlı imar planı çalışması, kanunun öngördüğü gibi, bir yıl içinde başlatılmamıştır.
Halihazırda sit alanı ilanında, hemen hemen her alanda orada yaşayanların çekincesi
ile karşılanmıştır.

Bunda, alanlara koruma statüsü verilirken, katılımcı süreçlerin işletilmemesinin
yanı sıra, Kültür ve Tabiatı Koruma Kanununun yaptırımları olan bir yasa olması
nedeniyle yarattığı reaksiyon da etkilidir. Diğer yandan, koruma alanları oluşturmada
katılımcı süreçlerin işletilmesi oldukça yenidir. Bu bağlamda, yasanın bu süreçleri
içerecek şekilde revize edilmemiş olması, uygulamada sorunların artmasına neden
olmaktadır. Ranta yönelik tasarrufların bu yasa kapsamında sınırlandırılması,
özellikle yerel yönetimlerin yasanın uygulanabilmesi için yaşamsal önemde olan
koruma

amaçlı

imar

planlarının

hazırlanmasında

istekli

olmamasını

da

doğurmaktadır.

Kanun ile getirilen kamulaştırma ve takas süreçlerinin (Madde 15) işletilemiyor
olması da uygulamada karşılaşılan sorunlar arasındadır.

Ancak bilindiği üzere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
1983 yılından bu yana bir kaç kez değişikliğe uğramıştır. En son yapılan değişiklik
2004 yılında olmuştur.230

229

R. Keleş, 1996, s. 153.

230

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun, Kanun No: 3386, RG. 24.6.1987 tarih ve
19497 sayı.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun No: 5226, RG. 27.7.2004 tarih ve 25535 sayı.
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3.2.3. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, meralar dahil olmak üzere, tarımla ilgili tüm doğal
kaynakların kullanımı ve koordinasyonu ile yetkili ve sorumludur. Bununla beraber,
orman alanları içinde yeralan mera ve çayırlık alanlar Çevre ve Orman Bakanlığının
sorumluluğundadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı aynı zamanda tüm tarımsal kimyasal
ve gübrelerin kullanımını düzenlemek konusunda yetkilidir.

Ex-situ Koruma

Ex-situ koruma, yerinde (in-situ) korumanın tersine, genetik materyallerin
kontrollü şartlarda korunması amaçlanmakta olup; kolleksiyon bahçeleri, gen
bankaları, tohum bankaları, hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleri kurulması ve
bunların sürdürülmesi için yapılanlardır. Türkiye’de, ilk Ex-situ koruma çalışmaları,
1930 yılında o zamanki Orman Bakanlığı tarafından başlatılmış, bunu 1933 yılında,
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi izlemiştir.

Bu dönemden 1960 yılına kadar geçen zamanda; çoğu tahıl ve baklagil
türlerine ait olmak üzere 50.000 kadar tohum örneği Yeşilköy Tarımsal Araştırma
Enstitüsünde toplanmıştır. Sistematik olarak süreklilik gösteren bitki genetik
kaynaklarına dair projelendirilmiş çalışmaları, 1963 yılında, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı tarafından, Menemen/İzmir’de “Bitki Araştırma ve İntridüksiyon Merkezi”nin
kurulması ile başlamıştır.

Bağlamında, Yeşilköy Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde toplanan örnekler de
bu Merkeze devredilmiştir. Bugünkü adı “Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü” olan
Merkez; Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan bir anlaşma ile, 19631973 yılları arasında tamamlanan, Türkiye bitki genetik kaynaklarının bir araya
getirilmesi amacıyla kurulmuştur. Daha sonra bitki genetik kaynakları ile ilgili
çalışmalar; 1976 yılında, “Ülkesel Bitki Genetik Kaynakları Araştırma Projesi” altında
yeniden başlamış ve halen “Bitkisel Araştırma Projesi” kapsamında sürmektedir.
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Bitki genetik kaynakları araştırma projelerinin amacı, Türkiye’nin bitki genetik
kaynaklarının

ve bitkisel çeşitliliğinin; bugün ve gelecek için, araştırılması,

toplanması, gerek bitki gen bankaları veya koleksiyon bahçelerinde (ex-situ), gerekse
doğal yaşama alanlarında (in-situ) muhafazasıdır. Türkiye; bitki genetik kaynaklarının
ex-situ muhafazası çalışmaları bakımından öncü olmasına rağmen in-situ muhafaza
çalışmalarına 1984 yılına kadar başlatamamıştır.

Bu çerçevede, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Tarımsal Araştırma ve Geliştirme
Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler aşağıda listelenmiştir:


Bitkisel Araştırma Projesi



Hayvancılık Araştırma Projesi



Türkiye Biyoteknoloji Araştırma Projesi



Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması



Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Bulundukları Ekosistemlerinde Korunması ve
Yönetimi Türkiye Genetik Çeşitliliğinin In-situ (Çiftçi Şartlarında) Korunması



Organik Tarım Projesi.

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen
çalışmaların yanı sıra, bazı kamu kurum/kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleri ve
üniversiteler tarafından biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen projeler de
yapılmıştır. Bunların bir kısmı, 1992 Rio Zirvesi sonrasında başlamış ve
tamamlanmışken, bir kısmı sürmekte olup, finansmanları kısmen hükümet tarafından
ve çoğunlukla uluslararası donör kuruluşlarınca sağlanmaktadır. Tüm bu projelerin
ortak hedefi; koruma alanlarının daha etkin korunması için katılımcılığa dayanan bir
alan yönetimi oluşturmak; insan kaynakları ve kurumsal kapasiteleri güçlendirmek
olarak özetlenebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KORUMA ALANLARINDA YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI

İlk koruma statülerinden olan Milli Parklar’ın kuruluşundan yakın geçmişe
kadar geçen sürede uygulanan geleneksel yönetim biçimlerinde; koruma alanları
insan faaliyetlerinin yasaklandığı veya sıkı bir şekilde sınırlandırıldığı bir yaklaşımla
korunmaktaydı. Bugün bu yaklaşımın değiştiği; nüfus hareketlerinin bulunmadığı,
insan yerleşimlerinden uzak, düşük ekonomik hareketlerin olduğu ve/veya özellikle
tür koruma gerektiren bölgelerde uygulanabilir olmadığı görülmektedir.

Ekosistemlerin, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve korunması için
kurulan koruma alanlarının kötü/zayıf yönetiminden (poor management) doğan
sonuçlar, geleneksel kaynak yönetimi modellerinin sürdürülebilirliği sağlamadığının
göstergesi olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Böylece özellikle 20. yüzyıl itibariyle,
doğal kaynakların, ekosistemlerin tahribatı, tarihte görüldüğünden çok daha büyük bir
boyuta ulaşmıştır. Bu kapsamda, koruma gereken alanlarda, sadece mevzuata dayalı
koruma statüleri yeterli olmayıp, geleneksel koruma yaklaşımlarının dışında yeni
koruma ve planlama araçlarının kullanılması gerekliliği doğmuştur.

Böylece, yakın geçmişte, bir çok ülkede - gelişmiş, ya da ve gelişmekte olsun
-, tarihte insan kullanımı yoğun olan, insan yerleşimlerinin olduğu ve özellikle yaban
hayatının geniş yayılım gösteremediği/parçalanmış alanlar için yeni koruma
anlayışları geliştirmek gereği doğmuştur. Bu yeni modeller ise, koruma alanlarının
yönetim kavramları üzerine kurulmaktadır. Bunun en temel göstergesi, IUCN
tarafından yapılan koruma alanları sınıflandırması olup, buna göre koruma alanları
yönetim kategorilerine göre ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma, sektörel insan faaliyetleri
ile koruma çalışmalarının uyum ve eşgüdüm içinde yürütülmesi gerekliliğinden
kaynaklanmaktadır. Yine yeni anlayış içinde, koruma gereken alanlarda, sadece
mevzuata dayalı koruma statüleri yeterli olmayıp, geleneksel koruma yaklaşımlarının
dışında yeni koruma ve planlama araçlarının kullanılması gerekliliği doğmuştur.

Koruma alanları için görülen bu yeni düşünme yönteminde bazı IUCN
Kategorileri ön plana çıkmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinin başında, yeni
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koruma yaklaşımlarının insan öğesini korumanın merkezine yerleştirmesi ve koruma
alanlarında yönetimin yerelleşmesi gelmektedir.

Bu bölümde, koruma alanlarının daha etkin yönetimi için gerekli olduğuna
inanılan yeni bir yaklaşım sunulacaktır. Bu çalışmada, uluslararası stratejilerle
geliştirilen bir çok alan koruma ve yönetim modelinin, farklı ülkelerde farklı uygulama
yöntemleriyle hayata geçirilebileceğine dair edinilen deneyimler de gözönünde
tutularak, Türkiye için geçerli olabilecek bir yaklaşım sunulmasına özen gösterilmiştir.

Afrika kıtasındaki bir koruma alanında başarıyla uygulanan bir yönetim modeli
açıktır ki; sosyal, ekonomik, yönetsel ve coğrafi nedenlerden dolayı bir başka kıtada
uygulanamaz. Avrupa'da uygulanabilen stratejik ve yönetsel modeller yine yukarda
sayılan nedenlerle, birebir ölçekte Türkiye'de uygulanamaz. Tüm bu farklılıklara,
arazilerin yüzyıllar boyunca geçirdiği kullanım şekillerinin yarattığı antropolojik
değişimleri de eklemek gerekir. Ancak bununla beraber, farklı coğrafyalar ve sosyoekonomik

yapılarda

koruma

alanlarından

edinilen

deneyimlerden

mutlaka

yararlanılmalıdır.

Bu bakış doğrultusunda, korunan alanların yönetimi için standart reçeteler
hazırlamak genel anlamda imkansız ve aynı zamanda gereksizdir. Ancak, koruma
alanlarının statüsüne göre; yasal, kurumsal ve planlama araçları üzerine belirlenmiş
bazı modeller söz konusu olabilir.

Koruma alanlarında yeni bir yönetim modellemesi yerine yaklaşım seçilmesinin
nedenlerinden bir diğeri de, modelin uygulamaya yönelik olabilmesinin de
hedeflenmesidir. Yeni bir model sunmak, buna bağlı olarak yeni bir mevzuat ve
kurumsal yapıda radikal değişiklikler gerektirebilir. Oysa Türkiye'de, koruma
alanlarının daha etkin yönetimi için mevzuat değişiklikleri bazı teknik süreçlerde
olumlu olarak ilerlemektedir. Bunun en iyi örneklerinden biri de, Biyolojik Çeşitlilik ve
Doğal Kaynaklar Yönetimi Projesi (BNRMP) olup, Dünya Bankası tarafından
desteklenen proje Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. GEF-II
projesi kapsamında hazırlanan “Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasıyla ilgili Mevzuatın
Gözden Geçirilmesi ve Rasyonelleştirilmesi” başlıklı çalışma altında koruma
alanlarını da kapsayan bir dizi yasal ve kurumsal değişiklik önerilmektedir. Bu
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çalışmada amaç, Türkiye’de doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik varolan
mevzuatın katılımcı bir yaklaşımla analizi ve bu konulara ilişkin bir strateji
geliştirmektir.

Geleneksel yöntemlerle biyolojik çeşitliliğin ve koruma alanlarının sürdürülebilir
yönetiminin mümkün olmadığı üzerinde zaman içerisinde Türkiye'de çok taraflı bir
fikir birliği oluştuğu görülmektedir. Bu bağlamda, söz konusu projede olduğu gibi
katılımcı süreçlerde, mevzuat ve kurumsal değişime yönelik adımların atılması
kaçınılmazdır.

Ancak salt mevzuata ve kurumsal yapıya dair değişimlerin teknik olarak ortaya
konması yeterli olmayıp, bu alanda siyasi taahhüt de gereklidir. Bu ise ancak, koruma
alanlarına olan bakış ve yaklaşımlarda olacak değişimle sağlanabilir. Türkiye'de
koruma alanlarına olan bakışın öncelikle siyaseten değişmesi elzemdir. Bu
değişimde; merkezi yönetimin, küresel deneyim ve değişimleri de dikkate alarak
hazırlanacak ulusal politikaların ve yönetim işlevlerinin hukuki zeminini oluşturup,
ulusal planlara yansıtırken, yerel düzeyde katılım, işbirliği ve ortaklığa dayandırılan
uygulamalar ve buna bağlı tüm mekanizmaları (izleme ve denetleme başta olmak
üzere diğer) oluşturması öngörülmektedir.

Bu Tez kapsamında, Türkiye'de varolan yasal ve idari sistem içinde
uygulanabilecek, uluslararası stratejiler ve sözleşmelere uygun olarak edinilen yerel,
ulusal ve uluslararası deneyimlerle pekiştirilmiş bir yaklaşımın belirlenmesi daha
gerçekçi ve işlevsel olacaktır. Bu nedenlerle, bu tez çalışmasında, koruma alanları
için, küresel koruma deneyimlerinden elde edilerek üzerinde uzlaşma sağlanan
çıktılar doğrultusunda Türkiye için yeni bir yönetim yaklaşımı ve bu bağlamda atılacak
adımların sunulması tercih edilmiştir.

Yeni bir yaklaşım belirlenirken, Türkiye’de geçmişte ve bugün koruma
alanlarına bakışı karşılaştırmalı olarak ortaya koymak katkı sağlayacaktır. Bu bakış
açısındaki değişimler, neden yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu kadar, nasıl yeni
bir yaklaşım oluşturulduğu hakkında da fikir verecektir.
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Tablo 7: Koruma Alanları İçin Geçmişte ve Bugün-Gelecekteki Yaklaşımların
Karşılaştırılması231

Geçmişte koruma alanları
Yöre

halkı

(alanda

ve/veya

Bugün ve gelecekte koruma alanları
çevresinde

yaşayanları) ve diğer kullanıcıları dışarıda
bırakan yönetim
Çoğunlukla plan olmaksızın koruma statüsü
verilmesi ve kağıt üzerinde kalan statüler
(paper parks)
Merkezi hükümetin ilgili kurumu tarafından
yönetim

Yöre halkı ile beraber, onlar için ve bazı
örneklerde onlar tarafından yönetim

Planlı yaklaşımlar ve aynı zamanda
restorasyon ve rehabilitasyon projeleri

Çok ortaklı yönetim

Alanın salt koruma (conservation) amaçlı Sosyal ve ekonomik hedefleri de dahil
ayrılması
Yöre

halkının

eden yönetim
önceliklerini

kapsamayan Yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamaya

yönetim
Ulusal

yönelik yönetim
planlama

sistemi/mevzuat

içinde

planlama

Ulusal, bölgesel ve uluslararası sistemin
bir parçası olarak koruma alanlarına
yönelik yeni plan araçları kullanma
Bir "ağ" (network) içinde yönetim ve
gelişme tam anlamıyla korunan zonlar

"Ada" gibi yönetim

(strictly

protected

koridorlar

(green

zones/areas),
corridors),

yeşil

tampon

zonlar (buffered zones)
Daha çok görsel koruma (scenic) için Daha çok bilimsel, ekonomik ve kültürel
koruma alanı kurulması

nedenlerle koruma alanı kurulması
Yerel

Ziyaretçiler ve turistler için yönetim

halkla

yönetim

anlayışı

öne

çıkmaya başlıyor
Uzun zaman bakış açısında

Kısa zaman dilimlerinde tepkili yönetim

uyumlu yönetim

Temel olarak ulusal değer ve ilgi olarak Toplumsal değer ve uluslararası ilgi
görülürdü

olarak da görülüyor

231

A. Phillips, Management Guidelines for IUCN Category V Protected Areas, Protected
Landscapes/Seascape, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 2002.
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1. Katılım

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın tüm yaşam
alanlarıyla bütünleştirilmesi; eğitim, nesnel anlamda bilgilendirme, çevre yönetiminde
yapılacak iyileştirmeler ve korunan alan sayısının artırılmasıyla sınırlı kalmayıp, aynı
zamanda bireylerin ve ilgili tüm tarafların (stakeholders), bugünü ve geleceğini
ilgilendiren biyolojik zenginlik ve çeşitliliğin korunmasında/kullanımında alınan
kararlara katılımıyla sağlanabilir.

Katılım bu bağlamda, bilinç artırımı, yaygın eğitim, sorumluluk üstlenme ve
korumaya gönüllü katılma gibi konularda da etkinlik sağlar. Türkiye’de korumada
katılımı engelleyen bir mevzuat olmamakla beraber, geniş anlamda teşvik eden bir
yaklaşımdan söz etmek doğru olmaz. Her ne kadar bilgi edinme hakkı ile ilgili , ya da
derneklerin çalışma sistemleri ile ilgili yeni bir takım yasal düzenlemeler yürürlüğe
girmiş232,233 ve demokratikleşme açısından bu yönde bir ilerleme sağlanmış ise de,
çeşitli mevzuatta - çevre ile doğrudan ya da dolaylı ilgili - katılım ile ilgili yer alan
hükümler ya yetersiz, ya da işlevsel değildir.

Rio Bildirgesinin 10. ilkesi: ‘’Çevre sorunlarına en iyi çözüm tarzı, ilgili bütün
yurttaşların uygun düzeyde katılımını sağlamaktır. Ulusal düzeyde her birey karar
alma süreçlerine katılabilmelidir.” demektedir. Bildirgenin kadınlarla ilgi 20. ilkesinde
ise, “Kadınlar, çevre yönetiminde yaşamsal bir role sahiptirler. Onların tam katılımı,
sürdürülebilir bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için zorunludur” ifadesi bulunmaktadır.

Türkiye’de gerek ÇED sürecinde, gerekse çevre korumanın diğer bir çok
alanında yapılan yeni hukuki düzenlemelerle (Sulak Alanlar Komisyonu, Hayvanların
Korunması Komisyonu gibi) gelen katılım anlayışı daha çok bilgilendirme ile sınırlıdır,
ya da karar verme süreçlerine aktif katılım yerine, “fikir beyan etme” ve “gözlemci”
statüsünde yer alma gibi konumlar söz konusudur.

232
233

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, RG. 24.10.2003 tarih ve 25269 sayı. (Yürürlük: 24.04.2004.)
5253 Sayılı Dernekler Kanunu, RG. 23.11.2004 tarih ve 25649 sayı.
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2. Ortaklaşa Yönetim234Anlayışı

Yukarıda sunulan Türkiye'de koruma alanlarında yaşanan sorunlar dikkate
alındığında, bu alanlarda daha etkin yönetimin sağlanması için ortaklaşa yönetim
yaklaşımı çok önemlidir. Ortaklaşa yönetim standart bir formül, ya da bir reçete
değildir. Bu çalışma kapsamında, ele alınan

yaklaşım; ortaklaşa yönetim (co-

management partnership) veya ortak yönetimde işbirliği (collaborative management
partnership) gibi terimlerle ifade edilmektedir235.
Ortaklaşa Yönetim’in Ögeleri236 şöyle açıklanabilir:

Ortaklaşa Yönetim’in kapsamında; yönetsel ortaklık, politikalar, mevzuat,
sosyo-ekonomik ortam, tarih ve kültür, kurumlar ve kurallar geçerli olan sosyal
çevreyi belirler. Bunlardan bazıları yönetsel ortaklığı oluşturmaya ve desteklemeye
daha

uygundur.

Her

durum

kendi

başına

tekdir

ve

yönetim

ortaklığının

uygulanabilirliği her bir alan özelinde ele alınabilir.

Ortaklaşa Yönetim süreci, ortaklığın geliştirdiği bir dizi olaylardan oluşur.
Bunda, çeşitli ortaklar, bir diğerini ehil paydaş (entitled stakeholders) olarak tanır.
Bundan sonra müzakere süreci başlar. Anlaşma üzerine, koruma alanı ile bağlantılı
olan yönetim fonksiyonlarının, koruma alanından edinilen faydanın ve sorumlulukların
paylaşımı uygulanır.

Ortaklaşa Yönetimde varılacak anlaşma; ortaklar arasında ve uzlaşma
(compromise) sağlanan hususlar, bu süreçte kullanılan “planda” gösterilir237. Bu plan
sürecin önemli çıktılarından biri olup, yönetimin bütün vazgeçilmez öğelerini,
eylemlerini, süre ve finans gereksinimlerini, taraflara düşen bütün rolleri de ortaya
koyar.

Ortaklaşa Yönetim kurumu (institution), yukarıda sözü edilen yönetim
anlaşmasının uygulanması için oluşturulan organizasyonlar (en resmi olanından, en
234

Co-management
G. Kelleher, 1999.
236
G. Kelleher, 1999, s. 33.
237
Tez’de önerilen “Yönetim Planlaması” (Management Plan).
235
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az resmi olanına kadar), bilgi ve deneyim sistemidir. Bir çok etkin kurum (kurullar,
konseyler, komiteler, dernekler vb.) dışardan bakanlar tarafından görülebilir değilken,
bazıları da ön planda olup etkindir.

Deneyimler

göstermektedir

ki,

koruma

alanlarının

oluşturulmasından,

yönetimine kadar uzanan sürece, o alan içinde ve hatta yakın çevresinde yaşayan
yerel toplulukların (local communities) ve diğer paydaşların katılımı elzemdir. Bu
yaklaşımın olmadığı süreçlerde, çalışmaların üst düzey amaca (overall objective)
ulaşılamadığı görülmektedir. Bu durum özellikle deniz koruma alanları için ayrı bir
öneme sahiptir. Komşu denizler ve/veya deniz koruma alanlarının etrafındaki
alanların kullanımında, doğrudan bir etkileşimin olması gerektiğinden, söz konusu
alanları kullanan paydaşların ve yaşamı denizlere bağlı olan yerel toplulukların tüm
süreçlere katılımı ayrıca önem kazanmaktadır.

Tüm dünyada, yerel topluluklarla ve diğer paydaşlarla etkin bir yönetim
ortaklığının geliştirilmesi ihtiyacı yaygın olarak kabul görmektedir ki, bu ihtiyaç
koruma alanları yönetiminde, bilinen entellektüel ve politik yaklaşımlarda belirgin bir
değişimi/dönüşümü getirmektedir. Bir çok ülke - kuzey ve güney - katılım üzerine
retoriklerini (rhetorics) uygulamaya başlamışlardır. Örneğin; Filipinler'de San
Salvador deniz koruma alanında (marine sanctuary) ulusal koruma kurumlarıyla yerel
topluluklar arasında, proje desteği ve STK yardımı ile kurulan başarılı ortaklık, ya da
İskoçya'da St. Abbs Head deniz koruma alanı (marine reserve) yerel balıkçılardan
gelen belirgin öneriler üzerine gönüllü bir anlaşma üzerine kurulmuş olması vb 238.

Yerel toplulukları ve diğer paydaşların ortaklığı, hem koruma alanını yöneten
kurumlara, hem de yerel topluluklara katlanarak artan faydalar sağlayacaktır. Bunlar
şöyle sıralanabilir;


Yönetim, yerel toplulukların bilgisini, yeteneklerini dahil ederek ve
karşılaştırmalı avantajlarını güçlendirerek daha etkin olacaktır.



238

İdari icranın maliyetleri gönüllü olarak kabul etme nedeniyle düşecektir.

G. Kelleher, 1999, s. 29.
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Yönetim sorumluluklarının paylaşılması yetkili kurumun ağır yükünü
hafifletecektir.



Yetki kurum ve yerel topluluklarla paylaşılacak böylece, dışardan gelen -ki
genellikle en önemli tehdit budur- çıkarcıları uzaklaştırabilecek ve
spekülasyonların önünü kesebilecektir.



Yerel topluluklarla sorumlu kurum arasındaki güvenin kurulması ve/veya
artması, birlikte alınan kararların uygulanmasında daha büyük bir
sorumluluk yaratacaktır.



Güvenlik ve istikrar duygusundaki artış, yatırımlarda güven artışı,
planlamada uzun dönemli bir bakış açısı getirecek ve yönetim ile ilgili
müzakerelerde sürdürebilirlik sağlayacaktır.



Koruma konularında halkın bilinçlenmesinde artış görülecektir.



Tüm bu süreçler daha demokratik ve katılımcı bir topluma doğru giden
yolda katkı sağlayacaktır.

Ortaklaşa yönetim; bir koruma alanında, detayda bazı veya tüm ilgili tarafları,
genellikle de, yöre halkı ve yerel topluluğun, o alanda yetkili olan kurumla/rla beraber
yönetime katılması durumunu tanımlayan bir terimdir. Bu yaklaşım, farklı sosyal
yapılara yönelik, değişik zaman ölçeklerinde, farklı aktörler, süreç ve kurallarla hayata
geçirilebildiği için aynı zamanda esnekliği olan bir yaklaşımdır. Ortaklaşa yönetim
yaklaşımı, idari mekanizmalar arasında en çekici seçenek olarak görülmektedir 239.
Çünkü bu yaklaşımda, alanın durumuna, varolan koruma statüsüne göre farklı alt
yönetsel formların oluşturulabilmesi örneğin, bir alanın yönetimi tamamen yerel
topluluğun veya özel sektörün yönetimine bırakılırken, diğer bir alanı, korumadan
sorumlu hükümet kuruluşu bütünüyle kendisi yönetir.

239

G. Kelleher, 1999, s. 32.
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Çünkü bazı alanlarda ve sektörlerde ortaklaşa yönetim yerel ölçekte
gerçekleşmesi pek mümkün olmayabilir. Örneğin, deniz koruma alanlarında balıkçılık
hakları, turizm faaliyetlerine yönelik geçişlerde ortaklıklar kurulabilirken, seyir hakları
kontrolünün (navigation rights) hükümet kurumunda kalması gerekebilir. Burada
vazgeçilmez olan, yerel halk ve diğer taraflardan samimiyet ve iyi niyetle kurulmuş
katılımcı süreçlerle sürekli fikir ve görüş alınmasıdır.

Ortaklaşa yönetimin yapılanmasının ögeleri; ilgili mevzuat kapsamında koruma
alanlarından ulusal ölçekte sorumlu merkezi yönetim kurumu, yerel topluluklar ve
diğer paydaşlardır.

2.1. Koruma Alanlarının Yönetiminden Sorumlu Kuruluşun Rolü

Koruma alanlarının ilanında çoğunlukla ekolojik önem ve ilgi ve bazen de
ekonomik önem rol oynamaktadır. Örneğin, balık stoklarında görülen düşüşün
durdurulması ve alanın ekonomik verimliliğini yeniden kazanması için, bir deniz
koruma alanının oluşturulması çıkış noktası olabilir. Bu gibi durumlarda genelde
derinlemesine bir kamuoyu yoklaması ve tartışması gerçekleşmez. Hatta yönetime
katılmak bir yana, yöre halkının koruma statüsünün ilanı hakkında bilgilendirilmesi
yok gibidir ve bir çok alanda, o alanın “statüsü”nün adı yöre halk tarafından doğru
olarak bilinmez. Ancak önemli olan, koruma alanın kurulması düşüncesinden itibaren,
yalnızca

alanın

korunması

ile

ilgilenenlerin

değil,

ilgili

tüm

tarafların

bilgilendirilmesidir. Bazı durumlarda kurumlar, ilgili olduğu düşünülen sektörü
bilgilendirir ve/veya görüş sorar. Bu durum ilgili bazı mevzuatta yer almaktadır.

Bir deniz koruma alanının ilanından yararlanacak veya etkilenecek olan
sadece

turizmciler

midir?

Aslında

balıkçılar,

tarımla

uğraşanlar

bir

arada

listelenmelidir.

Ancak unutmamak gerekir ki, koruma alanlarında en çok ikna edilmesi
gerekenler, iş ve yaşam şekillerinde değişiklik yapması gerekenlerdir. Bazı ülkelerde,
deniz koruma alanlarının kurulması sırasında, başlangıç adımları öylesine karmaşık
ve

çatışma

yaratabilir

özelliktedir

ki,

bazı

özel

anlaşmalarla

tazmin

edilmesi/desteklenmesi (compansate) edilmesi gereken taraflar söz konusu olabilir.
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Örneğin, Italya, Toskana-Arcipelagosu’nda özel bir fon oluşturularak, bu kaynağın,
koruma alanından fayda sağlayanlardan gelen katkı payları ile gelir kaybedecek
olanların kayıplarının telafi edilmesinde kullanılması hedeflenmiştir. Bu “ilgili tarafı
paydaş durumuna geçiren” bir mekanizma olup, koruma alanında sosyal eşitlik
ölçütünü kullanan biri yaklaşımdır.240

Gerek koruma alanlarıyla ilgili bazı hükümet kuruluşları arasındaki ortaklık,
gerekse sorumlu hükümet kuruluşu ile ilgili gruplar ve taraflar arasındaki ortaklık etkin
sonuçlar sağlamaktadır. Ortaklaşa yönetim yaklaşımını ilgili tarafların katılım ilişkisi
aşağıdaki Tablo 8’de gösterilmektedir:

240

Ibid, s. 34.
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Tablo 8: Koruma Alanının Yönetiminde Hükümet Kurumu ve Yerel Toplulukların
Katılımı İlişkisi241
Koruma Alanının Yönetiminde Hükümet Kurumu ve Yerel Toplulukların Katılımı İlişkisi
Sorumlu
Sorumlu hükümet

hükümet

kuruluşunca

kuruluşunca

Sorumlu hükümet kuruluşu ve yerel topluluk denetleme,

kontrol/yönetim

arasında paylaşılan tarafından kontrol/ yönetim

izleme-

değerlendirme
yetki-sorumlulukların
yerel topluluğa delege
edilmesi

KORUMA

ALANININ YÖNETİMİNDE
ORTAKLIK

Etkin

olarak

Karar

yerel toplulukla Uzlaşma

katılım

danışma

müzakereleri

arayışı

özel

süreçlerine Resmi olarak yetki Yetki ve sorumlulukların
ve sorumlulukların devri.
ve paylaşılması(örn.

anlaşmaların Yönetim yapısında İzleme-

oluşturulması

sandalye

değerlendirme

sayısı süreçleri

gibi)

Yerel

topluluk

paydaşlarından
katkı

Hükümet

kuruluşundan

ve Halkın ve toplumsal grupların taahhütleri ve hesap katkı ve müdahale yok

müdahale yok

241

Artan beklentiler, katkılar.

sorabilirlikleri

G. Kelleher, 1999, s. 32.
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2.2. Yerel Topluluklar ve Diğer Paydaşların Belirlenmesi

Bu kapsamda, ilk önce yerel topluluk ve diğer paydaşların belirlenmesi
gerekmektedir. Yerel topluluğun, bir yörede yaşayan halkın yaşam alanı sınırlarını
belirleyen unsurların ortaya koyulması şarttır. Herşeyden önce, ülkede varolan idari
sınırlar ilk belirleyici olmakta, bununla beraber, bir çok koruma alanı bir kaç idari sınırı
kapsayabilmektedir. Sosyal bir birimi belirleyenin ne olduğuna dair başka bir çok ölçüt
de sayılabilir; idari sınırlar dışında, kültürel birlik veya ekonomik açıdan karşılıklı
bağımlılık gibi faktörlerin sayılması önemlidir. Burada yerel toplulukların kendilerinin
mi belirleyeceği yoksa dışardan mı belirleneceği soruları sıklıkla sorulmaktadır242. Bu
sorulara tekli yanıtlar vermek oldukça zordur. Çünkü yerel toplulukların doğasına
bakıldığı zaman, bir topluluğun tek bir vücut halinde hareket etmesi, nadir olaylarda
nadiren gerçekleşir243.

Bu durumda, çoğunlukla, yerel toplulukların, farklı ilgi ve

çıkarları temsil eden farklı gruplardan oluştuğu ve yönetim de bu farklılıklarla değişik
katkılar sağlayacağı gerçeğinden hareket edilmelidir. Tek bir idari sınır içinde dahi,
örneğin en küçük idari birim olan bir köyde, balıkçılığa sınırlama veya yasak
getirilmesi turizmden gelir sağlayan bir grubun işine gelirken, balıkçılar için en
azından kısa dönemde zararlı etkiler olarak gözükebilir.

İyi bir yönetim ortaklığı bu çoğunluğa (plurality) saygı duymanın yollarını
bulmalıdır. Doğal kaynak yönetiminde çok sesliliği ve farklı çıkarları kabul etmek,
eşitlikçi ve adil yönetimin (fairness and equity) ilk adımı244 olup, bu adımın ihmal
edilmesi mümkün gözükmemektedir. Bununla beraber, suçların değeri ve ağırlığının
kim tarafından ve adil olarak nasıl belirleneceği sorusunun sorulması da
kaçınılmazdır.
IUCN245 tarafından hazırlanan katılımcılık açısından ideal süreci gösteren
Tablo aşağıda verilmektedir. Bununla beraber, kağıt üzerindeki bu ideal durum,
gerçekte kendi sıkıntılarını içinde barındırmaktadır. Çünkü bazı ilgi grupları
diğerlerinden politik ve/veya ekonomik olarak daha güçlü ve etkin olabilir. Bu biraz da
242

Ibid, s. 30.
Ibid, s. 30.
244
Idem.
245
Ibid, s.31.
243
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ülkenin demokratik gelenekleri ile de ilgilidir. Bu nedenle aşağıdaki Tablo 9’da ideal
olarak tarafların katılımını sağlamaya ve ortaklıklar oluşturmaya yönelik süreç
verilirken, gerçekte, bu sürecin detaylandırılması, ne zamanda nereye

kadar

gidebileceği konularının yerel ölçekte belirlenebileceği gözardı edilmemelidir.

Tablo 9: Yetkili ve Sorumlu Paydaşlar 246

Koruma Alanından Sorumlu Hükümet Kuruluşu
(varsa ortaklık içinde çalıştığı STK, Proje grubu vb)
Yerel topluluk
(İlgi Grupları ve/veya bireyler)

Ana Adımlar

muhtemel paydaş

Varolan

çevresel

fırsatların

ve

risklerin

tanımlanması, bu grupların kendilerini (çıkar ve
endişe) ifade etmeleri için gerekli düzenlemelerin
yapılması.

paydaş

Paydaşların endişe ve çıkarlarının, yasal haklar
ve/veya yetkiler olarak, toplumla müzakeresi ve
tanınması.

Paydaşların; idrak edilen, benimsenen tanınan
ehil paydaş

yetkilere

göre

çevresel

kuralları,

yürütme

sistemi

çıkarları
ve

paylaşma
kurumlarıyla

anlaşmalarının müzakere edilmesi.

yetkili paydaş

Paydaşların bir yönetim ortaklığı kurması: fayda ve
sorumlulukların etkin ve eşit olarak, ilgili hükümet
kuruluşlarıyla ve paydaşlar arasında paylaşılması,
çevre yönetimi (environmental management) için
bilgi, yetenek ve finansman katkısının sağlanması

sorumlu paydaş

ve paylaşımda kabul edilen sorumluluklar için
hesap sorulabilirliğin tesis edilmesi.

246

Idem.
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Bugüne kadar var olan örneklerden görüldüğü üzere, yerel destek ve katılım
olmaksızın koruma alanları yönetimi başarısız olmaya mahkumdur. Diğer yandan
koruma alanlarının merkezi hükümet kurumları olmaksızın varolması da mümkün
değildir. Koruma alanlarında güçlü bir yönetim tabandan yukarı giden (bottom-up)
yerel halkın katılımı ile yukarıdan aşağıya (top-down) uzanan hükümet destekliği ile
kurulabilir.

Başarılar

bu

ikili

ilişkinin

arasındaki

en

iyi

dengeyi

kurmakla

bulunmaktadır247.

2.3. Türkiye'de Ortaklaşa Yönetimin Gerekliliği

Türkiye'de karar ve planlama süreçlerinde, yerel toplulukları ve paydaşları,
merkeziyetçi yapısı gereği dışlayan yönetim sistemleri koruma alanlarından beklenen
sonuçlara ulaşılamamasına neden olmaktadır. Geçmişten bugüne koruma alanlarına
bakıldığı zaman hemen hiçbirinde etkin bir koruma gerçekleştirilemediğini söylemek
yanlış olmayacaktır. Diğer yandan, Türkiye'de koruma kavramı ve statüleri ile yerel
topluluklar arasında çatışmanın olmadığı bir koruma alanı göstermek zordur. Varolan
sistemin tek işlemeyen ve olumsuz yanı bu olmadığı gibi, katlanarak büyüyen
sorunların da telafisi ve bertarafı geçen süreçlerde imkansız hale gelmektedir.

Bunlar arasında, gerek merkezi yönetimin kurumları arasında gerekse
merkezle yerel arasında işbirliği ve ortaklık yaklaşımının olmaması ve aynı alanda
farklı koruma statülerinin üstüste binmesi sorunları başta gelenlerdir. Kekova, Patara,
Sultansazlığı’nda yaşananları bu konulara verilecek örneklerden sadece bir kaçıdır.
Farklı kurumlar tarafından aynı alana verilen koruma statüleri, planlama hazırlama,
onama ve uygulama süreçlerinde tıkanıklıklar yaratmaktadır. Bu tıkanıklarda arazi
spekülasyonu, kaçak yapılaşma, yöre halkında koruma statüsü ve kurallarına karşı
çıkış sonuçlarını doğurmaktadır.

Daha büyük olan bir başka sorun ise, hem bu alanlarda yaşanan sorunlar
diğer benzer durumlara emsal teşkil ederken, hem de yeni yaklaşımlar uygulamak
istense dahi, yaratılmış olan çözümsüzlüğün olumlu bir işbirliğine çevrilmesi için
tahmin edildiğinden daha uzun süreli ve büyük bütçeli çalışmalar gerekli olmakta,
247

İdem.
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üstelik arazi kullanımında yaşanan hızlı ve kontrolsüz değişim, istenen sonuca
ulaşmayı da neredeyse imkansız kılmaktadır.

Türkiye’de yeni yaklaşımların koruma alanlarında uygulanmasına verilebilecek
örnek GEF-II Projesi olarak bilinen ve Dünya Bankası’nın sponsorluğunu yaptığı
BNRMP (Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi)'dir. Söz konusu proje
kapsamında, Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı'yla da uyumlu olacak şekilde
özetle;


biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla ilgili yasal çerçevenin gözden
geçirilerek ademi merkeziyetçi kaynak yönetimine ilişkin mekanizmalar
oluşturulması,



gerek sahada, gerekse merkezi düzeyde koruma altındaki alanların
yönetimine ve planlanmasına yönelik kapasite geliştirilmesi,



Türkiye’de

biyolojik

çeşitliliğin

korunmasının

önemi

ve

ivediliği

konusunda bilinç ve duyarlılık düzeyinin artırılması ve


belirlenen öncelikli eylemlerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, proje kapsamında, Türkiye’nin yasal düzenlemelerini ve uygulamalarını
AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. 248. 2000 yılı
Haziran ayından bu yana sürmekte olan bu proje, Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından yürütülmekte olup, altı yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Projenin yönetimi
Bakanlığın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Proje
Yönetim Birimi (PYB) tarafından yapılmaktadır.

Koruma alanlarında bir yönetim ve planlama sürecinin başlamasından önce
olması gereken süreçlerin başında yasal yapının oluşturulması yani koruma
alanlarının ya mevzuatta yer ya da resmi bir anlaşma kapsamında yer alması

248
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gereklidir.

Bu;

koruma

planının

başarısının

değerlendirileceği

standartların

oluşturulması ve kıt kaynakların etkin kullanımının sağlanması bakımından önemlidir.

Türkiye'de

koruma

alanlarının

etkin

yönetimi

için

yasal

ve

yapısal

değişikliklerin gerekli olduğu muhakkaktır. GEF-II Projesinin yasal çerçeve ile ilgili
çalışmasında249, ilgili tarafların katılımı ile yapılması gereken yönetsel değişikliklerle
ilgili seçenekler hazırlanmıştır. Buna göre; bir seçenek, Çevre Kanunu temel alınarak,
diğer mevzuatta değişiklikler öngörürken, bir seçenek de, “Doğa Koruma ve Biyolojik
Çeşitliliğin Sürdürülebilir Kullanımı” alanında yeni özgün bir yasal düzenlemenin
yapılmasını öngörmektedir.

Proje kapsamında, yeni bir hukuki düzenlemenin hazırlanmasının gerekliliği
tartışmaya açılmış, AB’ye aday ülkelerin bu konudaki yaklaşımları ve uluslararası
sözleşmelerden hareket ederek, yeni bir yasal düzenlemenin hazırlanması
benimsenmiştir. Söz konusu Kanun henüz taslak olarak tamamlanmış olup, Şubat
2006 itibariyle üzerinde müzakereler devam etmektedir.

Şayet, “Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Kullanımı” için yeni
bir yasa hazırlanacak veya varolan mevzuat bu doğrultuda yeniden düzenlenecek
ise, burada beklenen, bu düzenlemelerin şüphesiz, koruma alanlarının oluşturulması
ve yönetimine dair hükümleri de içermesidir. Aşağıda böyle bir yasal düzenlemede,
koruma alanlarına dair yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur.

Yeni hukuki düzenlemelerin hazırlanırken, Türkiye’nin taraf olduğu, ya da
olacağı varsayılan konu ile ilgili uluslararası sözleşmeler ve AB müktesebatı ile uyum
sağlanması gerekliliği öngörülmelidir. Yasal düzenlemeler, biyolojik çeşitlilik, türler,
koruma statüsü olmayan habitatlar ve/veya ekosistemlerle koruma statüsü kazanan
alanlarla ilgili ilkeleri ve yönetsel yapıyı ortaya koyarken, bu konularda kavramsal
birliktelik de sağlamalıdır. Bu aşamanın devamında, koruma alanlarını biyolojik
çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile bütünleştiren bir
yaklaşıma doğru gidilmesi gerekmektedir.
249
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Koruma alanları özelinde, varolan statülerin revizyonu, örtüşen statülerin
azaltılması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması da elzemdir. Bu doğrultuda
düzenleme, koruma alanlarının seçimine ilişkin kriterleri de içermesi gereklidir.
Kanunun özellikle; Milli Parklar Kanunu’nun ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu’nun Doğal sit alanlarıyla ilgili bölümleri, Özel Çevre Koruma Alanları statüleri
ve Kara Avcılığı Kanunu bütünleştirilecek ve birbiriyle uyumlu hale getirilecek
yaklaşımda olması önemlidir.

Yeni yasal düzenlemelerde, ve çalışmalarda; koruma alanlarının yönetiminde
kullanılacak araçların belirlenmesi hususuna yer verilmesi gerekmektedir. Bu Tezde
önerilen “Yönetim Planlaması” yaklaşımının yasada yer alması, bu alanlarda
yerelden yönetiminin ve katılım süreçlerini cesaretlendirecek esasların benimsenmesi
ve belirlenmesi söz konusu düzenlemelerin olmazsa olmaz koşulları olarak
görülmelidir.

Koruma alanlarına dair mevcut mevzuatın uygulamaya yansıtılması ve
yasadışı uygulamalara yönelik olarak yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi de
önemlidir. Ancak bu yapılırken, mevcut yaptırımların işlemeyen yönleri ve bu
bağlamda edinilen deneyimler mutlaka dikkate alınmalıdır.

Tüm bu hususlar kadar önemli bir dizi değişikliğin ve düzenlemenin de sektörel
yaklaşımda olan ormancılık, tarım, sulama, su ürünleri, turizm alanlarına vb. dair
mevzuatta yapılması da gerekmektedir. Bu, doğa koruma ve sürdürülebilir kaynak
kullanımı ile sürekli çatışma halinde olan ve kalkınmaya yönelik görülen sektörler
arasında, yaşamsal olan ortaklıkların kurulmasını yasallaştıracak, böylece koruma ve
kalkınma arasındaki çatışmalar bertaraf edilebilecektir.

Böyle bir yasal düzenleme aynı zamanda, doğal alanları (koruma alanları
dışındaki alanlar), özellikle de stepleri, denizleri, dağları, kıyıları, kumulları ve peyzajı
olumlu koşullarda muhafaza edecek genel sorumlulukları belirlemelidir.

Yine koruma alanlarında muhtemel GDO uygulamalarına karşı önlemleri
içerecek şekilde gerekli hükümlere söz konusu yasal düzenlemede yer verilmelidir.
161

Ayrıca,

gerek koruma alanlarında, gerekse herhangi bir statüye sahip

olmayan alanlarda bütün türlerin korunmasına dair düzenlemelerin getirilmesi, türlerle
ilgili eylem planlarının geliştirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi de yasal hükme
bağlanması gereken önemli hususlardır.250

3. Koruma Alanlarında Planlama Aracı: Yönetim Planlaması

Yönetim Planı; korunan alanlarda varolan biyolojik çeşitlilik ile doğal
kaynakların

korunmasını

ve

aynı

zamanda

bu

bölgelerde

yaşayan

insan

gereksinimlerinin sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda karşılanmasını sağlayan üst
düzey bir planlama aracıdır.

Yönetim Planı’nın tüm süreçlerinin hedeflenen amaç olmadığının, koruma
alanının daha etkin yönetimi için geçerli bir araç olduğunun altını çizmek gerekir.
Burada yönetim planlamasının öncelikli amacı söz edilen hedefe ulaşmaktır. Bu
kapsamda koruma alanlarına yönelik hedef; yerel toplulukların gereksinimlerini
karşılamak ve yaşam kalitesini yükseltmek ve böylece koruma alanlarındaki
ekosisteminin çevresel fonksiyonlarının korunmasıdır. Yönetim Planlaması, aynı
zamanda, yerel toplulukların ve diğer ilgi gruplarının katılımını sağlamaya en uygun
planlama aracıdır. Bu araçla varılacak üst düzey hedef ise, (overall objective) doğal
kaynakların korunmasını ve sürdürülebilir kullanımıdır.

Yönetim planlaması, farklı statülerdeki koruma alanları için farklı kapsamlarda
hazırlanabildiği gibi, herhangi bir koruma statüsüne sahip olmayan alanlar için de
hazırlanabilir.

Koruma alanlarında yönetim planlamasının kapsamında doğa koruma,
ziyaretçi akışının düzenlenmesi ve yerel ölçekte sürdürülebilir gelir getirici faaliyetler
yer almalıdır. Planlar, kapsam açısından fiziksel, sosyal ve ekonomik boyutları
içermelidir. Koruma alanının statüsü ve halihazır durumun değerlendirmesine göre
belirlenecek yönetim plan hedefinde, alanın bütün bir parça olarak mı? yoksa
250
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“zonlama” (zonning) sistemiyle mi? yönetileceğinin de belirlemesi önemli rol
oynayacaktır.

Yeni oluşturulacak koruma alanlarında (özellikle Türkiye'de kurulacak deniz
koruma alanlarında); planlama ve yönetim için gerekli finans kaynaklarının, ekip ve
zamanın ayrılması elzemdir. Ortaklaşa yönetimin ele alındığı yukarıdaki bölümlerde
söz edildiği gibi bu aşamada halkın, yerel toplulukların ve ilgi gruplarının desteğini
almak; daha sonra yönetim ve planlama aşamalarında çıkacak olan sorunların
bertaraf edilmesi ve maliyetin düşürülerek etkinliğin artmasını sağlayabilir251.

İnsan kaynakları kapasitelerinin oluşturulması ve sürekli geliştirilmesi öncelikli
hedefler arasında olmalıdır. Eskiden, koruma alanlarının yönetişim ve planlama
süreçlerine katılanların ekolog, biyolog ve şehir plancısı gibi spesifik meslek
gruplarından geliyor olması beklenirken, bugün görülen, sadece teknik yeteneklerin
değil, yüksek yöneticilik ve iletişim kapasitelerinin de beklendiği yönündedir. Koruma
alanlarının yöneticileri, yönetim planları hazırlıkları öncesinde ve esnasında doğru
teknik alt yapıya sahip uzmanları bir araya toplamalıdır.

Bu grubun gerek yerel topluluklara, gerekse ziyaretçiler ve diğer taraflara
koruma alanı statüsünün ve bunun insanlara sağlayacağı faydaları anlatabilen
yetenekte kişiler olması beklenmektedir. Koruma alanlarının yönetimine katılanların
uyumlu olmaları gerekir. Yönetim planlaması ve alan yönetimi sabit dokümanların ve
bir dizi mevzuatın ötesinde mekanizmalardır. Çünkü, çevrede sorunlar ve tehditler
değişip, azalıp veya artarken, yerel topluluklar da kendi devinimleri içinde değişime
uğramaktadır. Bu durumda izleme ve değerlendirme süreçleri ışığında, gerek
yönetimlerin, gerekse planların revizyonu kaçınılmaz olmaktadır.

Bir yönetim planının ana çerçevesini zonlar oluşturur. Bu zonların nasıl
yönetileceği ve nasıl kullanılıp/korunacağı sürekli izleme ve değerlendirmeye açık
olmalıdır.
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Bilim, kendi içinde uzmanlık ve alanlara parçalanmış/bölünmüşken doğa aynı
şekilde düzenlenmemiştir252. Bu nedenle yönetim planlamasının en büyük faydası,
farklı bilim dallarını ve uzmanlıkları bir araya getirerek gerekli bilgi ve deneyimi
yaratmasıdır. Bu; farklı disiplinlerin bir arada çözüm için çalışmasına dönüşmektedir
ki bu genelde daha etkin çözümleri de beraberinde getirmektedir.

Koruma alanlarında “Yönetim Planlaması” için temel ilkeler şunlardır:


Koruma alanlarının doğal kaynaklarını, yaşam zincirinin korunması ve
bugünün gereksinimlerini sağlarken, gelecek kuşaklara da şans
verecek şekilde korumak.



Her türlü yatırım ve kullanımda bilimsel verileri etkin olarak hayata
geçirmek.



Sektörlerarası koordinasyon ve eşgüdümü sağlayan kurumsal yapıyı
oluşturmak.



Disiplinlerarası yaklaşım sağlamak.



İnsan kaynaklı plansız ve aşırı kullanımların ve diğer canlıların yaşamı
ve ekosisteme yapacağı etkilerin en aza indirgenmesini sağlamak veya
ortadan kaldırmak.



Planlama ve karar süreçlerine halkın katılımı ile halkın bilinçlenmesi için
fırsatlar sunmak.

Bu kapsamda Yönetim Planlaması;


koruma alanlarındaki planlama ve yönetimin, varolan ekolojik sistemler
üzerine kurulmasını sağlamayı,

252
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bu alanlarda sınırlı olan doğal kaynakların korunması ve kullanımında
bütünleşik (entegre) çözümler üretmeyi,



söz konusu alanları korurken, insan gereksinimlerini karşılayabilmeyi ve
yaşam kalitesini yükseltmeyi,



sektörlerarası işbirliği ve uygulamada yetki ve sorumlulukları netleştirmeyi
ve prensipler/kurallar altında yerinden yönetime olanak sağlayan idari
yapılanmayı oluşturmayı ve



karar/planlama süreçlerine koruma alanındaki yerel toplulukların ve ilgili
tarafların katılımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Burada “Planlama”nın gereklerini de hatırlamak lazımdır;


karşılıklı sektörel problemlerin tanımlanması (cross-sectoral strategies),



bugünkü ve gelecekteki kaynak kullanımları ve koruma senaryolarının
hazırlanması,



yöre halkının katılımı için gerekli alt yapı ve süreçlerin hazırlanması,



planın hedeflerinin ve stratejilerinin tanımlanması ve



bütüncül planların ve politikaların hazırlanması.

Türkiye'de koruma alanlarında Yönetim Planlaması, bugün kullanılan klasik
planlama araçlarını kapsayabilir (Master Plan, Çevre Düzeni Planı, Amenajman
Planları gibi) Ancak, bir koruma alanının kurulması aşamasından yönetim planlaması
sürecinin başlamasına kadar geçen yolda izlenmesi gereken adımlar vardır ve
bunlardan birinin ihmal edilmesi, daha sonraki aşamalara gerekli bilgi ve alt yapıyı

165

oluşturmada eksiklikler yaratarak istenen hedefe ulaşmadaki başarıyı olumsuz
etkileyecektir.

Bu kapsamda, çağımızın ihtiyaçları, değişimleri ve edinilen deneyimler
doğrultusunda geliştirilen Yönetim Planlaması için bazı aşamalar temeldir. IUCN
tarafından kabul gören bu aşamalar253 aşağıda alt başlıkları geliştirilerek verilmiştir:

Aşama 1: Hedeflerin (Objectives) Belirlenmesi


Fiziki, sosyal, ekonomik, hukuki durum, idari yapı vb. analizi



Alan ve zaman olarak çevresel süreçlerin analizi

Aşama 2. Sınırların Oluşturulması ve Yasallaştırılması

Aşama 3. Farklı Kullanımlar için Zonlama (zonning) Yapılması (“Başlangıç”
(Initiation) aşamasını da kapsar.)


Alanın kullanımına yönelik olarak halkın beklentilerinin belirlenmesi
(participatory approach)



Mevcut sorunların analizi



Alanın farklı kullanım zonlarına ayrılması



Her bir zon için kullanım ölçütlerinin geliştirilmesi



İzleme programının hazırlanması

Aşama 4. Detaylı Yönetim Planı Sürecinin Oluşturulması


“Yönetim Planı” önerisinin hazırlanması



İlgili taraflara sunulması ve görüş birliğinin sağlanması



Risk analizi ve risk yönetimi stratejileri



Yakın ve uzun vadeli gelişme senaryoları (Yönetimi Planının) uygulanması
ve/veya Bugünkü haliyle senaryoları

253

Ibid, s. 47.
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Aşama 5. Alan Kullanımlarına dair Düzenlemelerin Oluşturulması

Aşama 6. Günlük Yönetim ve İzleme (“Uygulama” (Implementation) aşamasını
da kapsar.)


Yönetim Planı’nın uygulanması için eylem planlarının oluşturulması



Yönetim Planı’nın tüm taraflarca benimsenerek onaylanması



Gerekiyorsa kurumsal ve yasal mekanizmaların geliştirilmesini



İzleme programı



Değerlendirme programı

Aşama 7. Değerlendirme ve Yönetim Planının Revizyonu

Tüm bu aşamaların sağlıklı gelişebilmesi için karar aşamasında aşağıdaki
hususların dikkate alınması gereklidir:


Hükümet politikaları ve koruma alanının hedefleri



Biyo-coğrafik sınıflandırma



Fiziki ve biyolojik kaynaklar



İklim



Ulaşılabilirlik



Alanın tarihsel kullanımı



Koruma alanı ve komşu alanlardaki kaynak ve arazi kullanımı



Yönetim sorunları ve politikalar



Yönetim kapasitesi (insan kaynakları ve finansman açısından)



Halkın tüm sürece katılımı, kamu yararı ve yerel toplulukların çıkarları.

3.1. Türkiye'de Koruma Alanlarında Yönetim Planlaması Gerekliliği

Ülkemizde koruma alanlarında “Yönetim Planları”na geçiş ihtiyacı, yüzyılın yaşam
tarzı, ekonomik gelişme hızı ve artan insan gereksinimleri nedenleriyle doğan
sorunlara

klasik

planlama

yöntemleriyle

çözüm

bulmanın

güçleşmesinden

doğmaktadır. Türkiye'de alan korumada yaşanan sorunlar aşağıda sıralanmıştır:
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1) Doğal kaynaklar üzerinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilmek istenen
ekonomik yatırımlarda yüksek talep artışı vardır.
2) Bilimsel araştırmaların anlaşılmasında güçlükler ve uygulamaya entegre
edilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır.
3) Alanların bir çoğunda yetki ve sorumluluklar bir çok farklı kurum/kuruluş
arasında parçalanmıştır.
4) Finansman, yetişmiş insan gücü ve teknik kaynak yetersizliği vardır.
5) Koruma alanlarının Gayri Safi Milli Hasıladaki yerinin belirlenmemiş olması
nedeniyle bu kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı yatırım
sektörlerince ekonomik bir değer olarak görülmemektedir.
6) Bilgi edinme, katılım ve hesap sorabilirlik mekanizmaları istenilen demokratik
düzeyde değildir.

Halihazırda, Türkiye'de arazi yönetimi; farklı planlama ve yönetim güçlerine sahip
olan, tek sektörel yaklaşımlı mevzuat ve kurumsal yapı içinde parçalanmış
durumdadır. Bu durumun doğurduğu sıkıntılar koruma alanlarının yönetimi ve
planlamasına doğrudan yansımaktadır.

Türkiye'de; turizm, ormancılık, balıkçılık, tarım, kültürel değerler, arkeolojik alanlar
ve bir dizi kanun kapsamında ele alınan koruma alanları için farklı kullanım zonları
(özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit'ler vb.) vardır. Bunların her birinin farklı
görev ve sorumlulukları olan merkezi ve yerel kuruluşlar tarafından kontrol edilmesi,
özellikle koruma alanlarında yetki ve sorumlulukların dağılımı ile uygulamada
karmaşa yaratmaktadır. Kurumsal bölünmenin işlemeyen yanları uzun bir zamandır
görülmekle beraber, değişime yönelik radikal adımlarda da sorunlar olduğu
görülmektedir. Bu aşamada, radikal kurumsal yeniden yapılanmaları beklemek
yerine, koruma alanlarında “Yönetim Planlaması” aracına doğru yönelmek; varolan
farklı kurum ve kuruluşların ortak çalışması, uygulamada sorumluluk ve görevlerin
netleşmesi ve uzlaşma sağlanmasında önemli açılımlar yaratacaktır.

Ülkemizde,

koruma

alanlarında

yetki

kurum/kuruluşların listesi uzundur:

168

ve

sorumluluk

sahibi

olabilecek



Kültür ve Turizm ve Bakanlığı



Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları



Tarım ve Köyişleri Bakanlığı



Çevre ve Orman Bakanlığı



Özel Çevre Koruma Kurumu



Orman Genel Müdürlüğü



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü



Bayındırlık ve İskan Bakanlığı



Karayolları Genel Müdürlüğü



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü



Devlet Limanlar ve Hava Meydanları Müdürlüğü



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı



Denizcilik Müsteşarlığı



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı



Sağlık Bakanlığı



Devlet Planlama Teşkilatı



Genel Kurmay Başkanlığı



Gümrük Müsteşarlığı



Dış Ticaret Müsteşarlığı



Valilikler



İl Özel İdareleri



Belediyeler



Muhtarlıklar



Sivil Toplum Kuruluşları



Üniversiteler

Elbette bu listeye, alanın özelliklerine bağlı olarak, daha başka bir çok ilgili
kurumu/kuruluşun da dahil olması söz konusudur (Örneğin, koruma alanın kıyı
bölgesinde yer alması durumunda Sahil Güvenlik Komutanlığının doğrudan devrede
olması gerekecektir).

Şüphesiz ki, “Yönetim Planlaması”nın gereklilikleri ve sağlayacağı etkinlik üzerine
yazılabilecekler bu kadarla sınırlı olmayıp, çok daha geniş bir çalışmanın konusu
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olabilecek kadar detaylıdır. Bu nedenle, yukarıdaki bilgiler ışığında Türkiye'de
Yönetim Planlaması sürecine geçiş ile ilgili bazı öneriler aşağıda paylaşılmaktadır.

Türkiye'de koruma alanlarında, klasik planlama araçlarından Yönetim Planlaması
tekniklerine geçiş bir süreci gerektirmektedir. Bu süreç, yukarıda belirtilen ve Türk
Çevre Mevzuatı kapsamında yetki ve sorumluluk sahibi kurum/kuruluşların ortak
çalışması sonucu gerçekleşebilir. Bu aynı zamanda ilgili tüm tarafların, bu yeni
sayılabilecek yöntemi benimsemesi ve sahiplenmesi açısından çok önemli hatta
yaşamsaldır. Diğer yandan, bu sürece geçişte kurulacak ortak çalışma yapısı, mevcut
durum ve sorunların temel kaynağı olan sektörel/parçacı yaklaşımlardan, bütüncül
yaklaşımlara geçişi de sağlayacaktır.

Türkiye'de koruma alanları kapsamında en eski, deneyimli ve ilgili mevzuat
kapsamında yetkili kurumların başında, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü gelmektedir. GEF-II Projesinin de bu kurum tarafından
koordine ediliyor ve uygulanıyor olması nedeniyle halihazırda koruma alanlarında
Yönetim Planlarına geçiş, bu kurumun koordinasyonu altında etkin bir şekilde ele
alınabilir. Kaldı ki, klasik yöntemler içerisinde sayılan “amenajman planları”ndan bu
kurumun elde ettiği deneyimlerin, daha gelişmiş ve etkin bir yöntem olan “Yönetim
Planlaması”na yansıtılması da son derece önemlidir. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de Koruma Alanları Yönetim Planlaması”na
geçiş sürecinin zaman kaybetmeden kullanılma şansı, koruma alanlarında etkin
yönetim ve doğru kurumsal yapı açısından son derece önemli bir fırsattır.

Yönetim Planlaması sürecinde Eylem Planı (Action Plan) hazırlanması, temel
prensiplerinin belirlenmesi ve gerekli idari/mali mekanizmaların oluşturulması için
Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün
koordinasyonunda bir Ulusal Yürütme Komitesi (Steering Committee) kurulması
önemlidir. Söz konusu Komite, ülkemizde koruma alanlarında Yönetim Planlamasına
geçiş için gerekli mevzuat ve kurumsal yapılanma gereksinimleri, süreç ile mali
boyutlar üzerinde çalışma fırsatı bulacaktır.

Böylece dağılmış yetki ve sorumluluklar toparlanabilecek ve

uygulamalarda

eşgüdüm açısından önemli bir adım atılacaktır. Önerilen Yürütme Komitesinde
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koruma alanları ve plan süreci ile ilgili olan ana kurum/kuruluşların yer alması etkinlik
ve verimlilik açısından gereklidir. Bununla beraber, çalışmanın/sürecin belirli
aşamalarında daha geniş katılım, görüş alma ihtiyacı da gözönünde tutularak, söz
konusu Komitenin, bu tartışma zeminini oluşturan ortamlar, söz gelişi, genişletilmiş
toplantılar yapması önerilir.

Türkiye'de Yönetim Planlaması sürecine geçişin sağlanmasında önemli rol
oynayacak bu Komitenin çekirdek yapısının aşağıdaki kurum/kuruluşlardan oluşması
önerilebilir.

3.2. Yönetim Planlamasında Örgütlenme

Koordinatör Kurum
Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Komite Üyeler


Kültür ve Turizm Bakanlığı
o Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
o Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü



Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
o TİGEM
o Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü



Çevre ve Orman Bakanlığı
o Özel Çevre Koruma Kurumu
o Orman Genel Müdürlüğü
o ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü
o Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
o Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü
o Dış ilişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı (uluslararası sözleşmeler ile
entegrasyon)
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
o Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü


Devlet Planlama Teşkilatı



Yönetim Planlaması konusunda uzmanlaşmış STK’lar

Diğer yandan Yürütme Komitesi genişletilmiş bilgilendirme toplantılara,
konunun içeriğine bağlı olarak aşağıdaki kuruluşları davet edebilir:

o Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğü
o GAP İdaresi Başkanlığı254
o Maliye Bakanlığı
o Hazine Müsteşarlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
o Milli Eğitim Bakanlığı
o TÜBİTAK
o İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
o Üniversitelerden konuda uzmanlar ve/veya özel bir alan için gerekli uzmanlar
o Gerekli konularda yerel yönetim birlikleri
o Diğer.

Yürütme Komitesi, koruma alanlarında Yönetim Planlaması uygulamaları için
gereken Ulusal Koruma Alanları Yönetim Planlaması Prensiplerinin hazırlanmasını
koordine etmek, sürecin oluşumunun koordinasyonu ve yürütme görevlerini
üstlenmek amacıyla kurulmalıdır. Yürütme Komitesinin; yerel yönetim temsilcilerini,
özel sektör yatırımcılarını (balıkçılık, turizm, endüstri vb) ve sivil toplum örgütleri
(ulusal ve yerel ölçekte), meslek odaları ve bölgelerden bazı ilgi gruplarını da davet
etme, bilgilendirme ve görüş alma sürecini de koordine etmesi öngörülebilir.
.
254

Türkiye’de bölgesel kalkınma politikalarının yenilenmesi ve bu alanda AB ile uyum çerçevesinde
yeni yasal düzenlemeler gündemdedir. Bunların başında TBMM Genel Kurulunda 25 Ocak 2006 tarihi
itibariyle kabul edilmiş, ancak Cumhurbaşkanlığınca onama süreci tamamlanmamış olan “Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunu” gelmektedir. Bu çerçevede,
zaman içerisinde koruma alanları ile ilgili politikaların söz konusu bölgesel kalkınma politikaları
açısından ayrıca değerlendirilmeye alınması ve oluşturulacak yeni bölgesel kurumların da bu
bağlamda koruma çalışmalarında yer almasının gündeme geleceği öngörülmelidir.
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Mevcut yönetim sisteminin önemli gereksinimlerinden biri de; Yönetim
Planlarının

yerel

ölçekte

hazırlanması

ve

merkezde

onanmasını

takiben,

uygulanmasını yönlendirmek ve denetlemek amacıyla, yerel yönetimler ile merkezi
hükümet arasında akışı sağlayacak ara oluşumlardır. Bu nedenle, Yürütme Komitesi
daha sonra orta vadede "Yönetim Planlaması Yürütme Kurulu" (merkezi yönetim
ölçeğinde) olarak yetkilendirilebilecek bir oluşuma dönüşebilir. Bu Kurul yine orta
vadede, yerel düzeyde farklı yapılanmalarla işlevsel ve etkin bir uygulama
sağlayabilir. Kurulun, gerekli finansal mekanizmaların belirlenmesi ve harekete
geçirilmesi alanlarında da çalışması da öngörülmektedir.

Özetle, Türkiye’de koruma alanlarında yönetim planlaması süreçleri ele
alınırken aşağıdaki konulara açıklık getirilmelidir:


Yönetim

planlarının

hazırlanmasından,

onaylanmasından

ve

uygulanmasından sorumlu olan organlar.


İlgi gruplarının belirlenmesi.



Yönetim planında yer alan kuralların ve anlaşmaların ihlali karşısında
uygulanacak yaptırımlar.



Yönetim planlarının hazırlanmasına ve gözden geçirilmesine ilişkin
zamanlama.



Kısa, orta ve uzun dönemde kaydedilen ilerlemeleri izlemeye ve
değerlendirmeye yarayacak göstergeler.



Bütçe tahsis prosedürleri.

Uygulama ve yaptırımlarda ise, dikkate alınması gereken hususlar aşağıda
öngörülmektedir:


Uygulamada izlenecek usuller ve yaptırımlar yasada yer almalıdır ve bunlar
ülke ölçeğinde belirlenmelidir.



CITES Sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili mevzuat bu konuda iyi bir model
oluşturabilir.



Uygulanacak cezaların düzeyi ilgili coğrafi alanlarda resmi yetkililer tarafından
belirlenmelidir.
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Uygulanacak cezalar yasa ihlallerini caydırıcı ağırlıkta olmalıdır.



Cezalardan sağlanacak kaynaklar zarar görmüş alanların rehabilitasyonunda
kullanılmalı ve bu amaçla özel bir fon oluşturulmalıdır.



Cezaların belirlenmesi ve uygulanması için bir çevre mahkemesinin kurulması
düşünülebilir.



Yaptırımlarda bozulmuş yaşam alanlarının restorasyonu da yer almalıdır.



Yasaları ihlal edenlere, koruma alanlarında kamu hizmeti yapma zorunluluğu
getirilmesi de bir yaptırım olarak düşünülebilir.

Koruma alanlarının yönetiminin etkin olabilmesinde teşviklerin de önemli bir yeri
vardır. Bu çerçevede bazı öneriler aşağıda yer almıştır:


Vergi muafiyeti ya da indirimi gibi teşviklerin asıl hedefi, koruma alanında ya
da ona komşu alanda bulunan toplulukların, koruma nedeniyle konulan
kısıtlamalardan dolayı uğradıkları kayıpların telafisi olmalıdır.



Ne tür teşviklerin uygulanacağı yasada belirtilmeli ve yükü, merkezi ve yerel
yönetimler tarafından paylaşılmalıdır.

Yerel toplulukların desteklenmesi çerçevesinde, önemli olduğu değerlendirilen
bazı öneriler şunlardır:


Yerel topluluklara doğa koruma fonlarından pay ayrılması, koruma alanlarında
yapılacak tahsilat işlerinin yerel topluluklara verilmesi (Örneğin, milli piyango
gelirlerinden pay ayrılması vb)



Yerel ölçekteki gelir getirici etkinlikler için ayni teşvikler, ya da elverişli
koşullarda küçük ölçekli kredi sağlanması.



Organik tarım için teşvikler ve pazarlama imkanları sağlanması.



Sürdürülebilir gelir kaynakları sağlanmasında başka yolların tanıtılması.



Koruma alanlarından gelen ürünlere özel etiket konulması. (Örneğin, “Doğal
Alan Ürünü” vb)



Yerel ürünlerin tedarik ve pazarlanmasına devlet desteği.



Bozulmuş habitatların yaşam alanlarının restorasyonu ya da rehabilitasyonu.
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Mali önlemler açısından ise, kaynakların rasyonel kullanımı noktasında aşağıdaki
hususlar dikkat çekicidir:


Koruma

altındaki

alanlardan

sağlanan

gelirler,

yine

bu

alanlar

için

kullanılmalıdır.


Koruma altındaki türlerin (Örneğini deniz kaplumbağaları, foklar, vb.) yaşam
alanlarında yürütülen eko-turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirler, söz
konusu türlerin korunması için kullanılmalıdır.



Özel döner sermaye sistemleri oluşturulabilir.



Genel bütçede belirlenen pay dışında, alternatif ve yenilikçi finansman
kaynakları araştırılmalıdır (Örneğin, milli piyango gelirleri doğa koruma
çalışmalarına tahsis edilebilir).

3.3. Değişimde Kısıtlar

Türkiye doğa korumayla ilgili bir yasal çerçeve geliştirmek istiyorsa, gerek yasanın
hazırlanması, gerekse daha sonraki uygulama süreçlerinde sorumlulukların net
biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Yasaların oluşturulmasıyla ilgili herhangi bir
süreç; ilgili bütün bakanlıkların ve yetkililerin, hükümet dışı kuruluşların ve akademik
çevrelerin yer aldıkları entegre bir süreç olmak zorundadır.

Daha da önemlisi, çıkarılacak kanunda uygulamadaki faaliyetlerin nasıl finanse
edileceğine ilişkin açık hükümler yer almalıdır. Aksi halde, diğer bir çok mevzuat gibi,
Kanun işlevsel olmayacaktır. Bu çerçevede ekonomik araçlar ve potansiyel gelir
kaynaklarının belirlenmesi önemlidir (Turistik tesis vergileri, giriş ücretleri, milli
piyango fonları, para cezaları ve hatıra eşya satışları vb. ).

Yönetim planlaması modelinin uygulaması için bir başka önemli husus,
planlamanın ilk önce öncelikli öneme sahip alanlarda yapılmasıdır. Örneğin, GEF – II
Projesi kapsamındaki pilot alanları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri bu kapsamda
dikkate alınabilir. Ayrıca diğer ülkelerdeki örnek uygulamalardan hareketle, koruma
altındaki alanlarda yönetim planlamasına ışık tutacak ayrıntılı yönetmeliklerin
hazırlanması da gündeme gelebilmelidir.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Yeraldığı coğrafi konumda en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan Türkiye’nin,
söz konusu zenginliğin ve çeşitliliğin üzerindeki belirleyiciliği de açıktır. Ancak bu
zenginliğin korunması noktasında, yıllardır süregelen sorunların boyutları iyi
değerlendirilmelidir.

Türkiye'de her yıl 20.000 ha. orman kaybı toprak erozyonu ile sonuçlanmakta,
kıyı kumullarının yüzde 80’i yapılaşma sonucu yitirilmiş, son 30 yılda sulak alanların
yüzde 60’ı, otlak ve çayırların büyük bir kısmı bilinçsiz tarımsal faaliyetlerle tahrip
edilmiştir. Yaşlı orman statüsünde sadece yüzde 12’lik bir kısım kalmış, kahverengi
ayı, Akdeniz foku, deniz kaplumbağaları gibi türler nesli tükenme tehdidi altındadır.

Diğer yandan; hava, su ve toprak kirliliği, enerji tüketimi, katı-sıvı atık sorunu,
aşırı tarımsal ilaç ve gübre kullanımı, aşırı ve yasa dışı balıkçılık sorun olmaya
devam etmektedir. Başta kıyı alanları ve denizler olmak üzere doğal kaynaklar
üzerindeki baskılar, atıkların miktarı ve diğer çevre sorunları artmaktadır. Kentsel
nüfusun artmasıyla; eğitim, sağlık, kanalizasyon, içme suyu, katı atık, kent içi ulaşım
gibi alt yapı yatırımlarına olan ihtiyaç artmaktadır.

Türkiye’de özellikle son 10 yıl içinde, gerek biyolojik çeşitliliğin korunması,
gerekse çevre sorunlarının çözülmesi için atılan adımlar önemlidir ancak, biyolojik
çeşitliliğin korunması için yaşamsal olan alan koruma ve çevre yönetimi konularında
belirgin ilerlemeler kaydedildiğini söylemek için henüz erkendir. Örneğin, Dünya
ölçeğinde kabul gören bir yaklaşımla koruma alanlarının oranı, ülke yüzölçümünün en
az yüzde beşi olması önerilirken, Türkiye’de bu amaçla ayrılan alanların toplamı ülke
yüzölçümünün yüzde biri’dir.

Türkiye’de koruma alanları ve sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması ve
sürdürülebilir kullanımı için gerek hükümetler, gerekse sivil toplum kuruluşlarınca
atılan adımlar dikkate değer gelişmeleri getirmektedir. Bununla beraber, alan
korumanın sadece mevzuat ve pilot projelerle sınırlı kalamayacağı açıktır. Genelde
korumanın, özelde ise alan korumanın ulusal politikalar ve sektörel yaklaşımlarla
bütünleştirilmesi gereklidir. Biyolojik çeşitliliğin korunmasının ve bunun için gerekli
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adımlardan biri olan “koruma alanları” oluşturulmasının ve bu alanların iyi
yönetiminin, ülkenin yaşamsal kaynaklarının korunması ile eş anlamlı olduğunun
anlaşılması elzemdir.

Türkiye, özellikle korunan alanların yönetimi ve planlaması yaklaşımlarında
gözardı edilemeyecek bir değişim yaşamaktadır. Alışılagelen yaklaşımda, mevzuata
dayanan koruma alanı belirlemenin (paper parks) yeterli olmayacağı, bu alanların
sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve habitat özellikleri itibariyle, farklı araçlar kullanılarak
rehabilite edilmesi ve yönetilmesi edinilen deneyimlerle sabittir.

Diğer yandan bugün, koruma alanlarının çoğunun bu alanda veya yakın
çevresinde yaşayan insanlarla ve/veya kullanıcılarıyla bir bütün olduğu, dolayısıyla
planlama, uygulama ve yönetim aşamasında söz konusu tarafların katılımı
olmaksızın, korumada başarıya ulaşmanın hemen hemen imkansız olduğu
görülmektedir. Bu doğrultuda, ilgili kurum ve kuruluşlarca korunan alanlarda yeni bir
yönetim yaklaşımının getirilmesi, katılımcı süreçlerin içtenlikle ve toplumun iç
dinamikleri yansıtılarak işletilmesi ve bu özelliklere sahip “yönetim planlaması”
anlayışının yasalarda yerini bulması gereklidir.

Koruma çalışmalarında doğrudan biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışan
sivil toplum kuruluşlarının (DHKD, WWF-Türkiye, TEMA, ÇEKÜL, TÜDAV) sağladığı
katkı ve açılımlar önemlidir. Ancak, koruma çalışmalarının, Türk yönetim sisteminin
yapısı itibariyle mevzuat düzenlemesiyle gerçekleştirilmesi gerektiği gerçeği göz ardı
edilmemelidir.

Korunan alanlarda ve/veya biyolojik çeşitlilik açısından önemli habitat ve
ekosistemlerde, katılımcı ve bütüncül yaklaşımları içeren yönetim planlaması
anlayışının kamu ve sivil toplum sektörlerinde benimsenmesi yeterli olmamakta,
planlama

sisteminde

bu

yaklaşımın

yasal

bir

mevzuata

dayandırılması

gerekmektedir.

Bu

doğrultuda,

ulusal

mevzuatta

yapılması

gereken

revizyon

ve

düzenlemelerin, gerek ülkede edinilen deneyimler ve gereksinimler gözönünde
tutularak, gerekse Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında ele
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alınması gerekmektedir. Kamu yönetiminde reformist bir anlayışı yansıtmak amacıyla
son dönemlerde yapılan yasal düzenlemelerin de bu bakışla yeniden ele alınması
gerekmektedir. Uluslararası sözleşmelere taraf olunmasında önemli adımlar atılmış
olmasına rağmen, hala ulusal mevzuattaki eksiklikler nedeniyle çakışma ve
çelişkilerin giderilmesine yönelik çok sayıda düzenleme ve revizyona ihtiyaç
duyulmaktadır.

Diğer yandan, Türkiye’de daha çok politik eğilimlerle belirlenen kurumsal yapı
sürekli değişiklik göstermektedir. 1991 yılında Çevre Bakanlığı’nın kurulmasıyla, doğa
koruma alanında önemli değişimler başlamıştır. Doğal olarak, bu tarihe kadar
özellikle Orman Bakanlığı tarafından ağırlıklı olarak sürdürülen alan koruma ve
biyolojik çeşitlilikle ilgili çalışmaların Çevre Bakanlığı tarafından da ele alınması söz
konusu olmuştur. Alan korumayla yetkili ve sorumlu olan diğer kurumlar da
gözönünde tutulduğu zaman, kurumların görev ve yetki alanları belirli olsa da, yetki
ve sorumluluklarda örtüşme ve çatışmaların olması önemli sorunlardan biridir.

Bugün her iki bakanlığın tek bir çatı altında birleşmiş olmasıyla, söz konusu
örtüşme ve çatışmaların bertarafı yolunda “şekilsel” olarak önemli bir adım atılmıştır.
Bununla beraber, oldukça geniş bir alan ve kurumsal katılım gerektiren böyle bir
konuda, başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak üzere, yetkili ve sorumlu kuruluşların
görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenerek netleştirilmesi en başta atılması gereken
adımlardandır.

Türkiye’de ulusal stratejilerin hazırlanması ve uluslararası finansmanlı
projelerde kurumlararası işbirliği ve eşgüdüm konusunda önemli adımlar atılmakla
beraber, bütünleşik düzenlemelerin yapılmamış olması, koruma yolunda atılan bir çok
önemli adımın etkisini azaltmakta ve beklenen gelişmeyi de yavaşlatmaktadır.

Üniversitelerce

gerçekleştirilen

çalışmalarda,

araştırma

standartlarının

oluşturulmamış olması, veri tabanı oluşturma koordinasyonundaki zayıflıklar,
araştırmaların bir kısmının bilimsel yeterlilik denetiminin oluşturulmamış olması, söz
konusu çalışmaların hayata geçirilmesinde sorunlar yaratmaktadır. Diğer yandan,
üniversitelerde bu alandaki bütçelerin yetersizliği, özünde alanda veri ve araştırmaya
dayalı olan çalışmaların sayısını, hızını ve kalitesini olumsuz etkilemektedir.
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Türkiye’de alan koruma ve biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışan ve
uzmanlıkları uluslararası düzeyde kabul edilen sayıları az da olsa sivil toplum
kuruluşları bulunmaktadır. Bu, Türkiye'de her geçen gün bir az daha kabul edilmekle
beraber, STK’ların kapasitelerinin artırılması sıkıntısı yaşanmakta gerekse STK'lar,
hükümet ve özel sektör arasında beklenen işbirliğine ulaşılmamış olması zayıflıklar
arasındadır.

Türkiye’de; Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve
Köy İşleri Bakanlığı koruma alanları konusunda birincil yetki ve sorumluluk sahibi
bakanlıklardır. Anılan bu Bakanlıkların tümünün teşkilat kanunlarında sorumluluk
alanları gereği çevre korumaya yönelik hükümler yer almaktadır.

1991’de çevre ile ilgili doğrudan ilk bakanlık olarak kurulan Çevre Bakanlığı ile
birlikte, çevre korumaya ilişkin bir çok hüküm, hatta tamamı Çevre Kanununda da
yer almıştır. Türkiye’de yaygın olan bu durumun başlıca nedenleri arasında yasaların
bütüncül değil, tekil yaklaşımla hazırlanması ve uygulanması yaklaşımının yer aldığı
söylenebilir.

Türk çevre koruma mevzuatındaki farklı yasal düzenlemelerin bugün gelinen
noktada, hala birbiriyle uyumunun sağlanmamış ve kurumsal görev tanımlarının
netleştirilmemiş olması çevre koruma ve doğa yönetiminde sık sık birbiriyle örtüşen
ve/veya çatışan uygulamalara neden olmaktadır. Hatırlanacağı üzere, o zamanki
Çevre Bakanlığının temel görevi tüm ilgili kurum/kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlamak

olarak

da

belirlenmiştir.

Ancak

bu

konuda

istenilen

mesafenin

katedilemediği, Çevre Bakanlığının, diğer bakanlıklar üzerinde gerekli etkinliği, daha
çok statükonun korunması için direnç nedeniyle sağlayamadığını söylemek yanlış
olmayacaktır.

İlgili mevzuat değişikleri zaman zaman, günün ihtiyaçlarını karşılamak üzere
hazırlanmıştır. Biyolojik çeşitlilik, ekosistem yaklaşımı, sürdürülebilirlik, Türkiye için
nispeten yeni kavram ve yaklaşımlar olup, daha önceki mevzuatta bugünkü anlamı
ve gereksinimiyle yer almamaktadır. Türk çevre mevzuatının genel yaklaşımı;
sürdürülebilirliğe atıf yapmaksızın ve araçlarını belirlemeksizin doğal kaynakları
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korumak şeklinde özetlenebilir. Bu durum; mevzuat ve uygulayıcı kurumlar arasındaki
karmaşık yapıyı ve belirsiz yetki/sorumluluk dağılımları koruma ve çevresel tahribatı
önleme çabalarını olumsuz etkilemektedir.

Diğer açıdan, Orman Kanunu ve ilgili yönetmelikleri; çeşitli koruma alanlarının
oluşturulması ve orman korumanın farklı boyutlarını kapsayan düzenlemeleri ile,
kırsal orman alanlarındaki nüfusun desteklenmesine yönelik olarak; üretim, kesim ve
kullanımı da belirlemektedir. Bir taslak hazırlanmış olmasına rağmen; meralarda arazi
mülkiyeti-kullanımını düzenleyen mevzuat henüz uygulamada değildir ve bu durum
koruma çalışmaları sekteye uğratmaktadır. Mevzuattaki bu tür eksiklikler özellikle
yerinden (in-situ) koruma çalışmaları ve koruma alanları dışında kalan geniş alanları
etkilemektedir.

Diğer yandan, uluslararası sözleşme baskıları varolan mevzuatta yeterli
hazırlık yapılmaksızın mevcut durumu etkilemekte ve karmaşanın artmasına neden
olmaktadır. Ulusal mevzuatın uluslararası sözleşme/anlaşmalarla yetersiz uyumu
uygulamalarda çatışmalara neden olabilmektedir.

Koruma alanları yasal dayanakları olan statülerdir. Bununla beraber gerek
kalkınma planları, gerekse diğer sektörel planlarla ve doğal kaynakların kullanımına
dayalı tarım, ormancılık, balıkçılık ve turizm gibi diğer sektör politikalarında ve
planlarında dikkate alınmamaktadır.

Oysa, doğa koruma ile kalkınma sektörlerine yönelik mevzuatta uyum ve
koordinasyon etkin koruma ve sürdürülebilir kalkınma için yaşamsaldır. Bu durum
özellikle; Endüstri Bölgeleri, Özel Endüstri Bölgeleri, turizm teşvik alanları, Serbest
Ticaret Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Alanları ile İmar Kanunu, Su Ürünleri Kanunu
ve Madencilikle ilgili tüm mevzuat için söz konusudur.

Korunan alanları ile ilgili yasal düzenlemelerin çokluğu ve karmaşıklığı,
mevzuatın kavranmasında ve uygulanmasında sorunlar yaratmaktadır. Çeşitli
projelerde uygulama sorunları olarak dile getirilen konulardan biri de, Türkiye'nin
taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin uygulanmasındaki eksikliklerdir. Taraf olunan
uluslararası sözleşmeler yasa hükmünde olması nedeniyle, aslında bir anlamda
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ulusal mevzuatla bütünleşmiş de sayılmalıdır. Bununla beraber, uygulanmalarına
yönelik yönetmeliklerin hazırlanmasındaki gecikmeler bu sözleşmelerin Türk hukuk
sisteminde içselleşmesini güçleştirmektedir. Bu sözleşmeler kapsamında verilen
taahhütlerin yine yukarıda söz edilen diğer sektörlere yansıtılmaması da uygulama
sorunları yaratmaktadır.

Örneğin, deniz kaplumbağası üreme alanı olması nedeniyle, Doğal sit statüsü
ile koruma altına alınmış olan Belek-Kumköy'de Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından yat limanı yapılması için tahsis verilmesi ve söz konusu statünün
kaldırılması gibi konular taraf olunan Bern Sözleşmesi taahhütleriyle çatışmaktadır.
Bir başka önemli konu kaynakların kısıtlılığıdır. Uluslararası sözleşmelere taraf olmak
ve bağlamında koruma alanları oluşturmak yeterli bulunmamakta, bu adımların
eyleme dönüşmesi için gereken kaynakların uygulamayla bütünleştirilmesi de
gereklidir.

Koruma alanlarında, ilgili yasaya aykırı eylemlere yönelik olarak yaptırımlar
ise, caydırıcılıktan uzaktır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu caydırıcı
hükümler içermekle beraber uygulamada etkin olamadığı görülmektedir.

Tür

koruma

ile

ilgili

yasal

süreçlere

bakıldığında,

bu

konu

çeşitli

değerlendirmelerde bir eksiklik olarak dile getirilmektedir. Tür korumaya yönelik
düzenlemeler parçalı olarak mevzuata dağılmıştır. Dolayısıyla, korunan alanlarıyla tür
korumayı bütüncül bir hukuki bakış içinde ele alan düzenleme yoktur. Türlerin
korunmasına ilişkin sorumlulukların açık düzenlemenin bulunmaması dile getirilen
sorunlar arasındadır.

Türkiye'de özellikle orman ekosistemlerine yönelik koruma önlemlerinin yaygın
olmasına karşın, deniz ve kıyı ekosistemleri ile, step ekosistemlerinin yeterince
korunmadığı görülmektedir. Özellikle belirgin ve ayrı olarak tanımlanan deniz koruma
alanları statüsünün bulunmayışı, bu ekosistemlerde korunan alan oluşturmada boşluk
yaratmaktadır.

Diğer yandan, tüm ekosistemlerin koruma statüsü ile korunamayacağı
gerçeğinden hareketle, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımına
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dair adımların atılması elzemdir. Eğer bu alan için etkin politikalar oluşturularak,
biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerine ilke ve planlar
geliştirilebilirse, bu koruma statüleri üzerindeki salt kalkınma çıkarlı büyük beklentiler
ve baskılar da ortadan kaldıracaktır.

Üstüste binen koruma statülerinde, kurumsal karmaşa aşılsa bile, onay
süreçlerinin farklı kurumlar arasında dağıtılmış olması da en önemli sorunlardan
biridir. Örneğin Patara farklı koruma statülerinin üstüste geldiği alanlardan biridir. Söz
konusu alan Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında Arkeolojik ve Doğal sit
statüleriyle, Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne sahiptir.

Kumsalları önemli deniz kaplumbağası üreme alanı olan bölge, daha sonraki
aşamalarda Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Burada iki farklı
kurumun ortaklaşa yönetim yaklaşımı ve planlama anlayışı gereklidir. Aksi takdirde
bugün örnekleri çok görüldüğü gibi, hazırlanan yönetim planlarının onaylanmasından
uygulamasına kadar, bir çok sorun yaşanır ve bu da alanın korunamaması hatta
yasaya aykırı kullanımlara maruz kalması gündeme gelir.

Diğer yandan, bir çok korunan alan statüsü olan bölgede; planlama, izleme ve
değerlendirme süreçlerinin olmaması, ya da yok denecek kadar yetersiz olması da
önemli bir sorundur. Oysa bu süreçler bir alana koruma statüsü vermek kadar önemli
ve gereklidir.

Koruma alanlarında yaşayanların yönetsel tüm süreçlere katılımı yasal
düzenlemelerle güvence altına alınmamıştır. Bu konulardaki yaklaşımlarda değişim
kaçınılmaz olarak gündeme gelmektedir. Fakat bu çoğu zaman iyi niyetli ve proje
bazlı çalışmalara dayanmaktadır. Türkiye’de, koruma ve planlama süreçlerine halkın
katılımını engelleyen hükümler yoktur. Ancak bugün gelinen noktada, koruma
alanlarında yönetim planlamasına katılım kentsel planlama örneklerinde olduğu gibi,
çoğu bazı süreçler için pasif katılım şeklinde cereyan etmiştir.

Bugüne kadar yaşanan süreçler ve uygulamalar göstermiştir ki, Türkiye’de
biyolojik çeşitliliğin ve koruma alanlarındaki doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
henüz ilgili mevzuatla veya diğer kalkınma politikalarıyla tam anlamıyla bütünleşik
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değildir. Bu bağlamda, bu kaynakları kullananlar için ek yükümlülükler ya da teşvikler
de söz konusu değildir.

Şüphesiz, gerek koruma alanlarında sürdürülebilir kaynak kullanımı, gerekse
koruma alanı olmayan ancak, biyolojik çeşitliliğin parçası olarak korunması gereken
alan/ekosistemlerin yönetiminde, uygulamaların eşgüdümünden başta sorumlu bir
kuruluşun belirgin olmaması da bu tespitlerde rol oynamaktadır. Türkiye’de genelde
her kurum kendi yetkileri ölçeklerinde, fiziksel sınırları öne çıkaran bir yaklaşımla
sorumluluklarını yerine getirmeyi önceliklendirmektedir.

Türkiye'de doğa korumaya ve dolayısıyla koruma alanlarının yönetimine
ayrılan bütçeler de sınırlıdır. Koruma alanlarından elde edilen gelirler çoğunlukla
Genel Bütçeye aktarılmaktadır. Aslında beklentiler ve aynı zamanda doğru olan, bu
alanlardan elde edilen gelirlerin, yine bu alanların yönetimlerinin etkin kılınmasına
harcanmasıdır. Hatta, söz konusu alanlarda, alanın kendi yönetimini finanse eder
hale gelmesini sağlayacak ve koruma yaklaşımlarıyla ile ters düşmeyen, koruma ilke
ve prensipleri doğrultusunda yenilikçi yasal düzenlemelerin yapılması gerekir.

Diğer yandan, bu alanlarda özellikle yörede/alanda istihdam edilecek insan
kaynakları oldukça yetersizdir.

Türkiye’de bugüne kadar koruma alanlarında elde edilen başarılar ve
başarısızlıklar/eksiklikler aşağıda Tablo 10 ve Tablo 11’de özetlenmektedir.
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Tablo 10: Türkiye’de Koruma Alanlarında Elde Edilen Başarılar ve Nedenleri

Başarılar

Nedenleri

Koruma alanlarında AB Mevzuatına

Uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesinde

uyum çalışmaları yürütülmesi, Avrupa

isteklilik,

Peyzaj sözleşmesi vb taraf olunması

Bölgesel ve küresel çözümlere dahil olma
istekliliği (İŞBİRLİĞİ)

AR-GE için ayrılan kaynakların

Hükümet, özel sektör, STK, akademik

artması

işbirliğinin artması (İŞBİRLİĞİ)

Koruma alanları ve biyolojik çeşitliliğin

Proje hazırlama ve uygulamada deneyim artışı

korunması için özellikle öncelikli

Yetişmiş deneyimli eleman, kurum dışı

alanların belirlenerek, sürdürülen

danışmanlığa imkan veren yönetmelik ve

uluslararası projelerde artış

çalışma sisteminin kurulması (KAPASİTE
ARTIŞI)

Seçilmiş alanlarda eğitim ve

Tüm sektörlerde çevre koruma yaklaşımı ve

bilinçlendirme çalışmalarında artış ve

eğilimlerinde değişim

başarılı uygulama örnekleri

(KAPASİTE/BİLİNÇ ARTIŞI)

Entegre Yönetim Planlaması

Sektörel yaklaşımın değişmeye başlaması

yaklaşımının yaygınlaşmaya

Kurumlararası işbirliğinde artış (İŞBİRLİĞİ)

başlaması
Gen

kaynakları

ve

tür

korumada Uluslararası taahhütler

sürdürülebilir kullanıma yönelik in-situ Sürdürülebilir kalkınmanın benimsenmeye
ve ex-situ çalışmalar

başlanması
Tür ve genetik çeşitliliğin öneminin anlaşılması
Ulusal koruma politikalarının oluşturulması

Korunan alanlarının sayısında artış

Uluslararası taahhütler
Ulusal koruma politikalarının oluşturulmaya
başlanması

Ormanlar, sulak alanlar ve tarım

Uluslararası taahhütler

alanlarının kullanımında farklı bakış

Ulusal koruma ve kalkınma politikalarının

açılarının kabul görmeye başlaması

oluşturulmaya başlanması
Sürdürülebilir kalkınmanın benimsenmeye
başlanması
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Tablo 11: Türkiye’de Koruma Alanlarında Elde Edilen Başarısızlıklar, Eksiklikler
ve Nedenleri

Başarısızlıklar/Eksiklikler

Nedenleri

Biyolojik çeşitliliğin, habitat ve türlerin “Ulusal Doğa Koruma Politikası”nın olmaması,
korunmasında istenilen seviyeye

Siyasi duyarsızlık, bilinç eksikliği, kapasite

varılmamış olması

yetersizliği
Kurumlararası yetki ve sorumluluk çatışması,
Uluslararası kaynaklardan yeterince
faydalanılmaması

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının

Siyasi bilinç eksikliği ve duyarsızlık,

uygulamaya dönüşmemiş olması

Statükocu bürokratik yapı

Arazi kullanım planlarında sektörel

Sürdürülebilir kalkınmanın yeterince

yaklaşım

benimsenmemiş olması, kalkınmada sektörel
yaklaşım, edinilen deneyimlerin kullanılmaması
ve mevzuatta gerekli düzenleme yapılmaması,
bu konuda siyasi duyarsızlık

Yetersiz bilgi, deneyim ve kaynak

Koordinasyon, işbirliği ve katılım eksikliği

paylaşımı
Deniz koruma ile doğrudan bir

Siyasi duyarsızlık, mali darboğazlar, mevzuatta

kanunun olmayışı,

gerekli düzenleme yapılmaması,

Ekosistem temelli biyolojik çeşitlilik

İşbirliği eksikliği

envanteri yapılamaması.

Bilimsel çalışma yetersizliği
Mali kaynak ve yetişmiş personel yetersizliği

Korumada uygulama sorunlarının

Koordinasyon, işbirliği ve katılım eksikliği

sürmesi.
İlgili kurumlar arasında işbirliğinde ve Mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılmamış
koordinasyonda sorunların sürmesi

olması,
Kurumlararası statükocu ve sektörel yaklaşımın
süregelmesi, katılımcı çalışma anlayışı eksikliği

İnsan kaynaklarının yanlış yönetimi

İstihdam politikalarındaki yanlışlıklar
Siyasi duyarsızlık ve iradenin yanlış yönde
kullanılması
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Yetersiz alan koruma (koruma

Kurumlararası görev, yetki, sorumluluk çatışması

alanlarında uygulama zayıflığı)

Üstüste binen koruma statüleri
Yetersiz finansman ve insan kaynakları

Koruma alanlarının yönetiminde

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında

merkeziyetçilik

koordinasyon eksikliği, Yerel yönetimlerde

Yeni yasalarda karmaşıklık ve

kapasite yetersizliği,

“koruma” adına yapılan yanlış

STK ile hükümet arasında yetersiz

düzenlemeler

diyalog/işbirliği
Hazineye her ne koşulda olursa olsun, gelir
temin etme politikaları

Yukarıdaki tablolarda özetlenen başarı ve başarsızlık/yetersizlikler ile bunların
nedenlerinden çıkan sonuçlar çerçevesinde, Türkiye’de koruma alanlarının yönetsel
planlama çalışmalarında özetle şu hususlar öne çıkmaktadır:


Doğa korumada ortaklık, işbirliği, koordinasyon elzemdir. Özellikle hükümet,
STK işbirliği ile yürütülen çalışmalarda verimlilik artmaktadır.



Korumada da, kalkınmada da bütünleşik olmayan bir yaklaşımın varlığı; yetki
sorumluluk çatışması, sınırlı kaynakların israfı, doğal kaynakların tahribatı,
koruma statülerinin çakışması ve kağıt üzerinde kalması sonuçlarını
doğurmaktadır. Oysa, farklı sektörlerde doğa korumanın ve çevrenin dikkate
alınması bu sektörlerde kaynak israfını önleyecektir.



Halkın katılımının yetersiz olduğu veya sağlanmadığı alanlardaki koruma
çalışmalarında, verimli ve olumlu sonuç almak imkansızdır. Bu alanlardaki
sorunlar için yerel çözümler üretilmesi gereklidir.



İlgili kurumlarda koruma için gerekli kapasitelerin bir an önce geliştirilmesi
lazımdır.



Koruma alanlarında yerinden yönetim yaklaşımı gereklidir.
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Deneyimli insan kaynaklarında süreklilik esas olmalıdır.



Kamuoyunun ve yerel halkların bilinç düzeyinin yükselmesi gereklidir.



Yerel topluluklar için koruma alanlarında gelir kaynaklarının yaratılması
elzemdir.



Türkiye’de koruma alanları için bir stratejinin oluşturulması mutlaka gereklidir
ve bu strateji, aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması açısından elzemdir:


Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik mevcut yasal
çerçevenin, ülkenin uluslararası sözleşmelerde yer almasından
kaynaklanan uluslararası taahhütleri ışığında, akılcı hale getirilmesi
(rasyonelleştirilmesi) ve güçlendirilmesi, bu konudaki uluslararası
taahhütlerin ulusal mevzuatla zaman geçirmeden içselleştirilmesine
ihtiyaç vardır.



Başta çevre, milli parklar ve kara avcılığına ilişkin kanunlar ve diğer
mevzuatta yapılması önerilen değişiklikler ışığında, Türkiye’de
biyolojik çeşitliliğin korunmasına

ve koruma alanların yönetimine

ilişkin mevzuatın akılcı hale getirilmesi gerekir.


Halen yürürlükte olan mevzuatta yapılacak değişikliklerin, Türkiye’de
biyolojik çeşitliliğin korunmasına ilişkin mevzuatın AB çevre
mevzuatına

uyumlu

hale

getirecek

biçimde

planlanması

ve

gerçekleştirilmesi gerekir.


8. Beş Yıllık Kalkınma Planında da belirtildiği gibi, biyolojik çeşitlilikle
ilgili

kaynakların

sürdürülebilir

kullanımının,

Türkiye’deki

sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçası haline geleceği
biçimde ele alınarak sektörel mevzuatın çağdaşlaştırılması lazımdır.
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Biyolojik çeşitlilik, korunan alanların ve türlerin belirlenmesine ve
yönetilmesine

ilişkin

süreçlerin,

uluslararası,

ulusal

ve

AB

düzeyindeki gerekliliklerle uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.


Türkiye’nin uluslararası taahhütleri ve AB müktesebatı ile uyumlu
biçimde Genetik olarak Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve genetik
kaynakların yönetimine ilişkin yasal çerçevenin tamamlanarak
yönetim sistemlerinin geliştirilip bir an önce uygulanması lazımdır.
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TÜRKÇE ÖZET
Türkiye’de koruma alanları ve sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması ve
sürdürülebilir kullanımı için gerek hükümetler, gerekse diğer paydaşlarla atılan
adımlar dikkate değer gelişmeleri getirmektedir. Bununla beraber, alan korumanın
sadece mevzuat ve pilot projelerle sınırlı kalamayacağı açıktır. Genelde korumanın,
özelde ise alan korumanın ulusal politikalar ve sektörel yaklaşımlarla bütünleştirilmesi
gereklidir. Biyolojik çeşitliliğin korunmasının ve bunun için gerekli adımlardan biri olan
“koruma alanları” oluşturulmasının ve bu alanların iyi yönetiminin, ülkenin yaşamsal
kaynaklarının korunması ile eş anlamlı olduğunun anlaşılması elzemdir.
Türkiye, özellikle korunan alanların yönetimi ve planlaması yaklaşımlarında
gözardı edilemeyecek bir değişim yaşamaktadır. Alışılagelen yaklaşımda, mevzuata
dayanan koruma alanı belirlemenin (paper parks) yeterli olmayacağı, bu alanların
sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve habitat özellikleri itibariyle, farklı araçlar kullanılarak
rehabilite edilmesi ve yönetilmesi edinilen deneyimlerle sabittir. Diğer yandan bugün,
koruma alanlarının çoğunun bu alanda veya yakın çevresinde yaşayan insanlarla
ve/veya kullanıcılarıyla bir bütün olduğu, dolayısıyla planlama, uygulama ve yönetim
aşamasında söz konusu tarafların katılımı olmaksızın, korumada başarıya ulaşmanın
hemen hemen imkansız olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, ilgili kurum ve
kuruluşlarca korunan alanlarda yeni bir yönetim yaklaşımının getirilmesi, katılımcı
süreçlerin içtenlikle ve toplumun iç dinamikleri yansıtılarak işletilmesi ve bu özelliklere
sahip “Yönetim Planlaması” anlayışının yasalarda yerini bulması gereklidir.
Bugün gelinen noktada, Türkiye’de, Koruma Alanlarının Yönetsel Planlama
çalışmalarında özetle şu hususlar öne çıkmaktadır:


Doğa korumada ortaklık, işbirliği, koordinasyon elzemdir. Özellikle
hükümet, STK işbirliği ile yürütülen çalışmalarda verimlilik artmaktadır.



Farklı

sektörlerde

doğa

korumanın

ve

çevrenin

dikkate

alınması

gerekmektedir. Bu aynı zamanda sektörlerdeki kaynak israfını önleyecektir.


Halkın katılımının yetersiz olduğu veya sağlanmadığı alanlardaki koruma
çalışmalarında, verimli ve olumlu sonuç almak imkansızdır. Bu alanlardaki
sorunlar için yerel çözümler üretilmesi gereklidir.
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İlgili kurumlarda koruma için gerekli kapasitelerin bir an önce geliştirilmesi
lazımdır.



Koruma alanlarında yerinden yönetim yaklaşımı gereklidir.



Deneyimli insan kaynaklarında süreklilik esas olmalıdır.



Kamuoyunun ve yerel halkların bilinç düzeyinin yükselmesi gereklidir.



Yerel topluluklar için koruma alanlarında gelir kaynaklarının yaratılması
elzemdir.



Türkiye’de koruma alanları için bir stratejinin oluşturulması gereklidir.
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SUMMARY

Significant developments are being made through the steps taken by the
governments and the other stakeholders for the sake of the protected areas,
biological diversity, and its sustainability. Also, it is obvious that protection can not be
limited to legislations and the pilot projects. Protection in general and area protection
in particular are supposed to be integrated with national policies and the sectoral
approaches. It is also essential to know that protection of biological diversity and
establishment and management of “protected areas” - one of the prerequisites of
biological diversity protection – means protecting the vital resources of the country.

Turkey is experiencing a significant transformation especially in managing and
planning the protected areas. It has been experienced that “paper parks” will not be
sufficient and protected areas should be managed by non-conventional means.
Besides, most of these areas are populated by local people and/or other resource
users therefore, planning, implementation, and management are expected to involve
all relevant parties. Otherwise, it has been already experienced that without
participation we will be away from achievement and to reach our goals.

Based on experiences, a new management approach should be introduced by
relevant institutions, organizations meanwhile participation processes should be
developed with a solemn attitude reflecting the internal dynamics. As a tool,
“Management Plan” with such properties must make its way into the legislature.

Today, in Turkey, the following points related with the Management Plan for
Protected Areas come into view:


Partnership, coordination, and cooperation in protection of nature are
essential. Especially, government and NGO cooperation in such efforts
leads to fruitful results.



Natural protection and environment should be considered vital in various
sectors. This will prevent wastage of the resources as well.
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It is impossible to achieve fruitful a nd positive results in areas where public
participation is not up to the right scale. Local solution should be provided
for the problems in the se areas.



Protective capacities of the institutions involved must be improved
immediately.



Local management is needed in these protected areas.



Sustainability in human resources with experience is of vital importance.



Public and local awareness should be increased.



Sources of income for local societies should be created.



There is an urgent need for a strategy for protected areas in Turkey.
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