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Natura 2000 Alanlarının Tanımı: Natura 2000, Avrupa Birliği sınırları içinde belirlenmiş bir 

doğal çevre koruma ağıdır. Mayıs 1992'de, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hükûmetleri, Avrupa 

içinde tehlikede bulunan doğal yaşam alanlarının ve canlı türlerinin koruma altına alınması 

amacıyla hazırlanmış bir yönerge tasarısını kabul etmişlerdir. Habitat Direktifi olarak anılan bu 

direktif, Avrupa Birliği'nin 1979 yılında kabul edilen Yabani Kuşlar Direktifini tamamlamak 

amacıyla yürürlüğe konmuştur. Bu iki direktif, Natura 2000 ağının oluşumunu sağlayacak en 

önemli iki hukuki metindir. Yabani Kuşlar Yönergesi, kuş türlerin koruma altına alınabilmesi 

için Özel Koruma Bölgeleri'nin oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Benzer biçimde, Habitat 

Yönergesi de bazı doğal yaşam alanlarının ve içlerinde yaşayan bitki ve hayvan türlerinin 

korunması için bazı yerlerin korumaya alınmasını öngörmektedir.  

 

Bu iki özel koruma alanı, Natura 2000 ağının kapsamına girecek alanları oluşturmaktadır. 

Avrupa Birliği'ne üye her bir ülke, kendi sınırları içindeki en önemli doğal yaşam alanlarının ve 

buralardaki bitki ve hayvan türlerinin bir listesini derlemek zorundadır. Daha sonra derlenen bu 

liste, Avrupa Komisyonu'na teslim edilmelidir. Avrupa Komisyonu'nun ilgili makamlarınca 

değerlendirmeye alınan listelerde eğer koruma altında alınması gereken bir alan olduğu 

gözlenirse bu bölgeler Natura 2000'in koruma alanları ağı içine girer. Bazı Yaptırımlar: 2004 ve 

2007 yıllarında toplam 12 ülke Avrupa Birliği'ne katılmadan önce Natura 2000'in koruma ağının 

Avrupa Birliği'nin toplam topraklarına oranı %18 idi. Koruma altına alınan alanların sayı ve 

boyutu yeni ülkelerin de katılımlarıyla yeniden görüşülmektedir. Avrupa Komisyonu bugüne dek 

13 birlik üyesini Çevre Direktiflerini yerine getirmediği gerekçesiyle uyarmıştır. Nisan 2006'da 

Polonya'ya karşı kural ihlâli prosedürü uygulanmıştır. Avrupa Birliği Natura 2000 Sitleri Ağı 

Natura 2000 Sitleri (Korunan Alanları), sadece Avrupa Birliğine üye ülkelerde ilan edilebilir. 

Türkiye gibi AB’ye üye olmayan ülkelerde Natura 2000 alanları ilan edilemez. Ancak, Türkiye 

gibi AB’ye aday ülkelerde Natura 2000 Aday Sitleri üyelikten önce belirlenebilir. Natura 2000 

alanlarının Yönetim Planları AB Komisyonu tarafından, AB mevzuatına ve AB üyesi ülkelerin 

Hükümetleri ve yerel Natura 2000 halkı ile işbirliği ve konsensüsle uygulanır.  

 

Kuş Direktifi ve AB’ye has Özel Koruma Alanları: Avrupa Birliğinde doğa koruma alanındaki 

mevzuatın oluşturulması kapsamında, 1981 yılında Kuş Direktifi (EC Bird Directive) yürürlüğe 

girmiştir. Kuş Direktifinin 1. ekinde, tehlike altındaki ve nadir türler listelenir. İkincisinde  ise 

geriye kalan diğer türler listelenmiştir. Kuş Direktifinin 4. Maddesine göre 1. listedeki türler için 

AB’ye üye ülkeler koruma alanları ilan etmek zorundadır. Bu alanlara “Özel Koruma Alanı” 

deniyor (AB’de Specially Protected Areas – SPA). Bu korunan alanlarının kurduğu ağlar 

Avrupa’da Natura 2000 Sitleri Ağını oluşturmaktadır. Kuş Direktifi üzerine temel bilgi 
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kaynakları: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28046_en.htm 

Avrupa’da doğa koruma ile ilgili daha sonra çıkan, daha modern, gelişmiş ve kapsayıcı Direktif 

ise, Habitat Direktifi (EC Habitat Directive)’dir. AB’deki türlere ait yaşam alanlarının 

korunmasını; dolayısı ile Avrupa’nın biyoçeşitlilik mirasının muhafaza edilmesi, gelecek 

nesillere taşınmasını amaçlayan bu Direktif ise Kuş Direktifinden yaklaşık 10 yıl sonra 1992 

yılında yürürlüğe girmiştir. Habitat Direktifinin de iki eki vardır. İlk listede korumada öncelikli 

türler yer almaktadır. Bunlar kuş dışı türlerdir. İkinci liste ise AB çapında korunması gerekli 

habitat tiplerini kapsar. Habitatlardan önce bölgedeki biyocoğrafik bölgeler de sınıflandırılmıştır.  

 

Bölgelerin de altında öncelikli habitatlar belirlenerek sıralanmıştır. Habitat Direktifinde Kuş 

Direktifinden farklı olarak; bu Direktife göre hükümetler doğrudan alan ilan etmiyorlar. 

Habitatlar sınırlar ötesi birimler olduklarından önce bir ara değerlendirme yapılır. Daha sonra 

Habitat Direktifi eklerinde belirtilen habitatların korunması amacıyla ilgili korunan alanlar ilan 

edilir. Bu alanlara “Korunması Gerekli Alan” denilir (Special Areas of Conservation – SAC). 

Habitat Direktifiyle ilgili temel bilgiler aşağıdaki adreste sunulmaktadır: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm Üye ülkeler 

adaylık sürecinde kendi bütün milli yasalarını Direktiflerle uyumlaştırır. Bu kapsamda 

direktiflerin ekleri aynen kabul edilir. Kuş ve Habitat Direktifi kapsamındaki alanların AB’ye 

üye olunan gün ilan edilmesi gerekiyor.  

 

Özel Koruma Alanları (SPA) ve Özel Muhafaza Alanları (SAC) alanları Avrupa ölçeğinde bir 

araya gelerek Natura 2000 ağını oluşturur. AB sınırları içerinde doğanın korunması temel olarak 

bu ağın varlığından geçmektedir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki bağlantıda 

sunulmaktadır: http://www.natura.org/ Bugüne Kadar Türkiye’de Natura 2000 Alanları 

Konusunda Kaydedilen Gelişmeler Türkiye aday ülke olarak uyum süreci kapsamında birçok 

konuda çalışıyor. Kuş ve Habitat Direktifleri konularında da çalışmalar yapılıyor. Hollanda – 

Türkiye hükümetinin ortak projesi var şu anda. Alman hükümetiyle de bir proje zamanında 

tamamlanmış. Bir yandan Bölgesel Çevre Merkezi de (REC) yine bu iki direktif konusunda 

çalışmalar yürütüyor. Yapılan iş çok ve konu sıcak. Ancak alanların ilan edilmesine daha çok 

var. Her şeyden önce Türkiye’nin AB’ye tam üye olması gerekli. NATURA 2000 II. 

ÇALIŞTAYLARI Şubat 14, 2010 TÜRKİYE İÇİN NATURA 2000 UYGULAMA STRATEJİSİ 

PROJESİ PİLOT ALANLAR II. ÇALIŞTAYLARI "Natura 2000 Alanlarında Ekolojik Etki 

Değerlendirilmesi, İletişim ve İşbirliği Stratejisi Geliştirilmesi" projesi kapsamında proje tanıtımı 

ve işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla iki günlük Proje Tanımlama Çalıştayı düzenlenmiştir. 

Proje yürütücülüğünü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalıştay, 

kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 4-5 Mart tarihlerinden gerçekleştirildi. 

Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Özge Balkız çalıştaya katılarak Doğa Derneği'nin Natura 

2000 alanlarıyla ilgili deneyimini uzmanlarla paylaştı. Proje, Natura 2000 alanlarında ekolojik 

etki değerlendirme çalışmalarını da içerecek şekilde; alan dizaynı ve en uygun koruma 

statüsünün belirlenmesinden başlayarak yönetim planlarının hazırlanması ve izlenmesini içeren 

bir model oluşturulmasını amaçlıyor.  

 

Avrupa Birliği'ne üye olan her ülke, toprakları üzerindeki kuşlar, habitatlar ve diğer canlı türleri 

açısından uluslararası öneme sahip alanları Natura 2000 statüsü altında korumakla yükümlüdür. 

Natura 2000, önemli doğal yaşam alanlarının ve dolayısıyla tehlike altındaki hayvan ve bitki 

türlerinin varlıklarını sürdürebilmesi için tüm AB sathında oluşturulmak istenen korunan alanlar 

ağıdır. Bu ağın korunmasına yönelik çalışmaların yasal altlığını Birliğin doğa korumayla ilgili iki 

temel yasal düzenlemesi oluşturmaktadır. Bunlardan biri, Kuşları Koruma Direktifi diğeri ise 

Habitat ve Türleri Koruma Direktifi'dir. Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan 
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“Türkiye İçin Natura 2000 Uygulama Stratejisi Projesi” Soğuksu Milli Parkı Pilot Alan Çalışma 

Grubu II. Çalıştayı 1-3 Aralık 2009 tarihleri arasında Ankara’da, Burdur Gölü Ramsar Alanı 

Pilot Alan Çalışma Grubu II. Çalıştayı 7-11 Aralık 2009 tarihinde Burdur’da gerçekleştirilmiştir. 

8-10 Aralık 2009 II.Pilot Alan Çalışma Grubu Çalıştayı, Burdur Çalıştaylara; söz konusu pilot 

alanlarla ilgili çalışmalar yapan Bakanlığımız birimlerinin temsilcileri, projeye taraf olan 

Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Bakanlığı temsilcileri, yerel üniversitelerin temsilcileri, ilgili 

kurum/kuruluşların taşra teşkilatı temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve proje ekibi 

katılmış, ayrıca Burdur İlimizde düzenlenen Burdur Gölü Ramsar Alanı Pilot Alan Çalışma 

Grubu II. Çalıştayı’na Burdur Vali Yardımcısı Sn. Osman Nuri CANATAN, Doğa Koruma 

Dairesi Başkanı Sn. Ali Mennan MENNANOĞULLARI ve İl Çevre ve Orman Müdürü Sn. 

Salim ÖZDEMİR’de katılım sağlamıştır. Yapılan çalıştaylarda, öncelikle söz konusu proje 

hakkında kısa bilgilendirmenin ardından ilk çalıştaylara ait genel değerlendirmeler yapılmıştır. 

Çalıştay programları kapsamında, Natura 2000 alan tanımlaması, ulusal düzeyde uygun koruma 

statüsü, habitat sınıflandırılması, yerel düzeyde uygun koruma statüsü, peyzaj ekoloji sisteminin 

analizi (LESA), AB mevzuatı ile Türk Mevzuatı arasındaki boşluklar, Hollanda’da uygulanan 

Natura 2000 organizasyon yapısı gibi konular ile ilgili olarak uzamanlar tarafından bilgi 

verilmiştir. 1-3 Aralık 2009 II. Pilot Alan Çalışma Grubu Çalıştayı, Ankara Aynı zamanda 

projenin pilot alanlarından biri olan Soğuksu Milli Parkı ile ilgili olarak alandaki fauna türleri ve 

habitat tiplerinin ulusal mevzuat ve Habitat Direktifi kapsamında değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Projenin ikinci pilot alanı olan Burdur Ramsar Alanı ile ilgili alandaki kuş türlerinin Kuş 

Direktifi kapsamında değerlendirilmesi, koruma önlemleri ve yönetim planı hakkında Genel 

Müdürlüğümüz uzmanlarınca bilgi verilmiştir. Yapılan bilgilendirme sunumlarından sonra 

projenin önemli bir çıktısı olacak Taslak Stratejinin hazırlanması amacıyla grup çalışmaları 

yapılmış ve uygulamaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilmiştir.  

 

NATURA 2000 İÇİN GEÇERLİ ADAY LİSTELERİMİZ VAR MI? Bazı çalıştaylar, arazi 

incelemeleri, gerçekleştirilse resmi olmayan kendi iç kurumsal ortamlarında bakanlıklar, 

dernekler, Hollanda ile Proje grubu bazı aday listeler saptasalar da, Türkiye’de halen ortaya 

resmi bir Natura 2000’e Aday Alanlar (Sitler) Listesi o tarihlerde çıkmamış, belirlenmemiş ve 

AB’ye gönderilmemiştir.Ancak daha sonar, 2020 itibarı ile halen bu konuda yürütülen ve 

tamamlanmış bir proje var.  

 

Ülkemizdeki ve AB’deki Korunan Alanların, Natura 2000 Alanları ve Benzerlerinin Ülkemize 

ve Avrupa’ya Katkıları: AÇA Avrupa Konu Merkezi/Biyoçeşitlilik Ortağı Olarak Bir Uzman 

Görüşü (Expertise Judge) Değerlendirmemiz Natura 2000 korunan alanları AB doğa ve 

biyoçeşitlilik, amacı Avrupa’nın değerli ve tehdit altındaki türlerinin ve habitatlarının uzun 

vadeli hayatta kalmasıdır. Korunan alanlar insanoğlunun kendini iyi ve refahta hissetmesini 

sağlar. Korunan alanlar dünyada yaklaşık 1.1 milyar insana gelir sağlar.  

 

İyi yönetilen, mekansal olarak birbirlerine ekolojik koridorlarla iyi bağlanan, iyi finanse edilen 

korunan alanlar, iklim değişikliğine karşı, insanlık lehine çok ciddi adaptasyon sağlayarak kırsal 

alanlardaki ekosistemleri ve şehirleri tahrip eden etkilerini hafifletir. Korunan Alanlar 

(Türkiye’dekiler ve Avrupa Birliğinde NATURA 2000 Alanları dahil) büyük kentlere yüksek 

kalitede tatlı içme suyu sağlar (Bu konuda AÇA’da AÇA ortağı olarak Bakanlığımıza bağlı 

Genel Müdürlüğümüzün AÇA’ya sunduğu bir taslak İngilizce rapor elimizde mevcuttur). Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü de, Avrupa Çevre Ajansı 

(AÇA) Biyolojik Çeşitlilik Avrupa Konu Merkezi (ETC/BD, European Topic Centre / 

Biodiversity) Konsorsiyum Üyesi olarak, Avrupa Birliğinde Natura 2000 alanlarının teklif 

edilmesi sürecinde AB Komisyonunun gelen teklifleri incelemesi esnasında; Paris’te 

konuşlanmış teknik danışma mercii olan Avrupa Konu Merkezi/Biyoçeşitliliğin, -son 2 yıl 

içerisinde Makam Oluru alamaması nedeniyle; son iki yılın yılda iki defa Paris ve diğer AB 
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ülkeleri şehirlerinde düzenlenen Yönetim Komitelerine katılamadığı için teknik proje 

alamadığından, fiilen olmasa da- resmen bir ortağıdır (üyesidir).  

Ülkemiz İçin Natura 2000 Sitleri Konusunda Bazı Tavsiyeler: • Natura 2000 alanları için 

aday gösterilmesi konusunda acele edilmesine şimdilik gerek görülmemektedir, AB ile Türkiye 

arasındaki Müzakereler Fasılları yavaşladığından gündemde görünmemektedir. AÇA’nın bile şu 

son yıllarda bizim ülkemiz dahil gerek AB üyesi, gerek AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden 

beklediği veriler sadece mili mevzuata göre alanların (CDDAs) koordinat vb verilerinin EIONET 

aracılığı ile AÇA’ya her yıl güncellenerek akışı,  

 

• Natura 2000 aday sit listesi belirlenirken, mümkün olduğunca doğal kaynaklarımızı (maden vb) 

kullanabileceğimiz alanlar aday gösterilmemeli. Aksi halde ileride AB üyeliğimiz durumunda 

AB Komisyonunca kendi doğal kaynaklarımızdan faydalanarak kalkınmamız, ekonomik 

gelişmemiz kısıtlanabilir, • Türkiye olarak önceden geleceği, gelecekteki hızlı kalkınmamızı 

görerek, gerek Natura 2000’e aday olabilecek habitatlarımızın, gerek diğer milli mevzuata göre 

korunan alanlarımızın arasında habitat bölünmesi en şiddetli olan Sıcak Noktaları saptamalı, 

bölünmenin etkisini giderecek şekilde koridor alanları korunan alan ilan etmeliyiz. Bu koridor 

alanlarda yerine göre çok sıkı, yerine göre daha gevşek (diğer faaliyetlere de izin verilen) ulaşım 

ve benzer yakından ilgili sektörlerle işbirliği yapılarak yönetim modelleri belirlenmeli.  

 

• AÇA çalışmalarımızdan AB’yi daha içeriden, daha yakından tanıyoruz.  

 

Bu deneyimimize dayanarak; Natura 2000 sitleri için aday alan önereceğimiz zaman geldiğinde 

bu aday alanları yüzde yüz saf doğal biyoçeşitlilik barındıran çok kıymetli habitatlardan seçme 

yerine, yarı doğal habitat mera, doğal ve yarı-doğal otlak, çiftliklerden, özellikle küçük ölçekli 

(aile ölçeği) tarım işletmelerinin, köylümüz tarafından geleneksel tarım bilgilerinin toprak 

üzerinde kullanıldığı alanlardan seçmemiz menfaatimize olacaktır. Çünkü bu durumda 

çiftçilerimizin Avrupa Birliğinin Ortak Tarım Politikası (Common Agricultural Policy, CAP) 

finans desteklerinden faydalanmaları daha kolay imkan dahilinde olacaktır (Daha ayrıntılı 

kriterler, yönetim metotları ve doğa korumada AB tarımsal ekonomik araçları bende saklı). 

Böylece doğa ve biyoçeşitlilik (korunan alanlar dahil), Avrupa’da olduğu gibi “yerinden”, 

çiftçilere korutulacaktır,  

 

• Natura 2000 aday sitleri belirlenirken, ileride ülke olarak başımıza içinden çıkılmaz zorluklar 

çıkmaması için, önce AB Habitat Direktifini Ekleri Listelerindeki türler ve EUNIS Habitat 

Sınıflaması öğrenilmeli; örtüşen türlerden, habitatlardan adaylar belirlenmeli, • Yukarıdaki 

kapsamda Türkiye’de öncelikle, şimdiden Yüksek Doğal Değeri Olan Tarım Alanları (High 

Nature Value Farming Areas” ve yine doğa korumacılığında önemli olan verimsiz araziler (Less 

Favoured Areas) belirlenmelidir,  

 

• Akademisyenlerimizin, her türlü arazide koruma ve envanter ve bilimsel araştırma için çalışan 

üniversiteden ve dernek ile vakıflardan doğa korumacı doğa bilimcilerimizin Avrupa’nın doğa 

koruma metotlarına, araştırmalarına, politikalarına ilgi duymadıkları, yabancı oldukları aşikardır. 

O nedenle önümüzdeki yıllar ortaya çıkması olası bir AB Müzakeresi süreci ce Natura 2000 aday 

alanları belirleme görevinin Türkiye’ye düşebileceği şimdiden öngörülerek; hazırlıklı olmak için 

Türk bilim adamlarının belirli bir bölümünün seçilerek Avrupa’nın doğası, habitat, tür, 

biyocoğrafi sınıflama vb konularda yetiştirilmelidir. Örneğin, AÇA çalışmalarımızda, İtalya 

(ISPRA) ile ortak yaptığımız belirli bir projede Karadeniz’in bentik habitatlarından AB habitat 

sınıflamasında çok önemli olan Karadeniz’in bu su altındaki deniz habitatlarından anlayan tek 

bir Türk bilim adamı, araştırmacı bulamadık.  
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Avrupa’da Natura 2000 Ağı ve Avrupa Biyocoğrafi Bölgeler (Türkiye dahil) haritası: Kaynak: 

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Avrupa Konu Merkezi/Biyoçeşitlilik, Paris, Fransa. Natura 2000 

Alanlarında genellikle ulaşımdan, tarıma, muhtelif insan faaliyetleri ve bu insanların, geçim, 

gelir kaynakları bulunmakta ve bu korunan alanlardan kırsal alanlarda turizm ve tarım gelirleri 

başta olmak üzere, ekonomik kaynak olarak da yararlanılmaktadır. Avrupa’da genellikle gerek 

Natura 2000 alanlarında, gerek dışında hakim olan habitat fragmentasyonu (bölünmesi) nedeni 

ile; Avrupa = Mozaik, çitler, duvarlar, tarla bantları (kullanım x koruma iç içe)… Türkiye’de 

sanıldığının tersine, Avrupa’da genelde çok sıkı bir koruma ve doğa korumacılıkta çok sıkı bir 

yasakçılık yok: Natura 2000 ve kalkınma, muhafaza fakat esneklik… Bu değerlendirmelerin bir 

koruma alanında önemli bir tahribata yol açmasının söz konusu olduğunun ortaya konulduğu 

durumlarda bile, ilgili AB Direktifi kalkınmayı engellemez . (Bizde engellediği durumlar 

olageldi. O nedenle Hükümetimizin, bakanlığımızın Natura 2000 mevcut uygulamalarını 

yakından ve ayrıntılı analiz ederek, yürütmekte olduğu güncel “Kentsel Dönüşüm” Projesine ve 

benzerlerine kamuoyumuzdan destek alması mümkün ve faydalı olabilir. Örneğin, yol yapımı: 

Çözüm: Karmaşık, gelişmiş yol ağları yapımında ve Kentsel Dönüşüm projesi uygulamalarında, 

inşaat-konut yoğun alanlarda Hükümetimiz, aralara, -Avrupa’da olduğu gibi- ekolojik koridor 

işlevini üstelenecek yeşil ekolojik köprülerle kamuoyundan gelen ve teknik ve Avrupa uygulama 

bilgisizliğinden kaynaklanan ürkeklikten doğan klasik yasakçı baskılara karşı rahatlayabilir. En 

yoğun şekilde kalkınma ve doğa koruma Avrupa’da yan yana.. AB Çevre Bakanı AB 

Komisyonu önceki Çevre Komiserlerinden (AB Komisyonu Bakanlarından) Margaret Walström: 

“ Natura 2000 alanları AB vatandaşlarının Avrupa doğal mirasımızı aktif olarak destekler. 

Bayrak politikamız Natura 2000’in daha iyi anlaşılabilmesi için, daha fazla çaba harcamalıyız. 

Bu konuda birtakım yanlış anlaşılmalar mevcut olup, bazı çevreler bunu kasıtlı bir şekilde 

çevreye yaymaktadır”. Natura 2000 alanları bir parklar ve rezervler ağı mıdır? • Natura 2000, 

bütün insan faaliyetlerinin kısıtlanarak yasaklandığı kesin doğa rezervi sistemi değildir. Bununla 

birlikte ağ, alanının çoğu özel şahıslara ait doğa rezervlerini de kapsar. Bu alanlarda öncelik, 

gelecekteki alan yönetiminin ekolojik, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir olmasıdır. 

Natura 2000 sisteminde Nehirler de ekolojik koridor Meta-popülasyonlar: Doğa korumada ihmal 

edilmemesi gereken bir husus (AB’de genellikle çok ciddiye alınmasına rağmen, ülkemizde 

akademik dünyamız dahil pek farkındalığımız bulunmamaktadır)…  

 

Kuş Direktifine göre HER BİR ÜYE ÜLKEDE, toplam Natura 2000 alanları,  

Kaynak: Avrupa Çevre Ajansı. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/proportion-of-

total-surface-area-designated-under-thebirds-directive-protected-only-by-national-instruments-

and-covered-by-both-special-protection-areasspas/image_preview  

 

AB Komisyonuna Göre Avrupa’da Bir Yatırım Kararı Örneği: Macaristan’da Bir Natura 

Alanında Köprü İnşası (2) ve Natura 2000 Alanı Üzerinde M8 Karayolu İnşası 

(Komisyonun olumlu kararı):  

 

Macaristan’da Bir Natura Alanında Köprü (2) ve Natura 2000 Alanı Üzerinde M8 Karayolu 

İnşası (FelsoKiskunsagi Turjanvidek Bataklığında) (2), Natura 2000 Alanında M8 Karayolu 

gelişmesi Karayolu M8 TEN-T Projesi. Macaristan, 2006’da Lepsény – Dunaújváros ve 

Dunavecse – Kecskemét Bölümleri Arasındaki Karayolu TENT için bir başvuruda bulunmuştur. 

AB Komisyonunun, M8 karayolunun hibe finansman yardımı için Kararı 19 Aralık 2006 

tarihlidir. Değişiklik teklifi, uzayan bürokratik prosedürler nedeniyle; yeni bir tamamlama tarihi ( 

Ocak 2009’dan Ocak 2011’e uzanan) için; 2008’in sonunda AB Komisyonuna sunulmuştur. 

Rotterdam Harbor (Photo courtesy Port of Rotterdam) ve İsveç demiryolu inşası örnekleri 

(Komisyonun olumlu kararı) Rotterdam Limanı: AB Komisyonun olumlu kararı (izin verdi).. 

The Commission delivered a negative opinion on the creation of a new industrial and 

commercial area near Siegen in North-Rhine Westfalia, Germany. (Komisyonun olumsuz 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/proportion-of-total-surface-area-designated-under-thebirds-directive-protected-only-by-national-instruments-and-covered-by-both-special-protection-areasspas/image_preview
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/proportion-of-total-surface-area-designated-under-thebirds-directive-protected-only-by-national-instruments-and-covered-by-both-special-protection-areasspas/image_preview
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/proportion-of-total-surface-area-designated-under-thebirds-directive-protected-only-by-national-instruments-and-covered-by-both-special-protection-areasspas/image_preview
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kararı): Avrupa’da Korunan Alanlar Yönetimi ve Yatırımları Kapsamında Avrupa Birliğindeki 

Natura 2000 Alanları ile Türkiye’deki Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Koruma Alanı Yönetim 

Modellerinin karşılaştırılması: ülkemizde AB çevre politikalarına bakışta bazı yanlış algılamalar. 

Eyüp YÜKSEL, Özel Çevre Koruma Kurumu Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Avrupa Konu 

Merkezi / Biyoçeşitlilik (ETC/BD) Projeleri Yürütücüsü, Ülke Çevresel Performans İnceleme 

(EPR) Uzmanı Y. Biyolog* * Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü, Türkiye adına Fransa, İngiltere, İsveç, İtalya, Slovakya, Avusturya, Çek 

Cumhuriyeti ve Hollanda ile birlikte bir Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Biyoçeşitlilik Avrupa 

Konu Merkezi (ETC/BD) Konsorsiyum üyesidir.  

 

ÖZET: Korunan alanlar Türkiye’de ve Avrupa Birliğinde birtakım yönetsel paralellikler 

göstermedir. Bunun en tipik örneği Natura 2000 alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgeleri 

arasındaki benzerliklerdir. Bu çalışmada her iki tip korunan alanları yatırımlara esneklik, doğa 

muhafazaya ise olumlu katkılar getirmesi bakımından karşılıklı fayda ilişkileri kapsamında 

analiz ederek; ülkemizde AB standartlarında koruma şeklinde tabir edilen, ancak AB Üye 

Ülkelerince ve AB Komisyonunca Natura 2000 alanı yönetiminde hiçbir şekilde uygulanmayan 

gerçek dışı (galat-ı meşhur) modelin sakıncalarını ve ülkemizde hem doğa koruma hem de diğer 

sektörlere vereceği doğal, çevre ve insan sermayesi ölçeğinde ülkemize vereceği zararları 

inceledik.  

 

Anahtar sözcükler: Natura 2000 alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi, AB Komisyonu, Özel 

Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Natura 2000 alanlarında yatırımlar. Korunan alanların 

tanımı: Korunan alanlar doğallık kriteri ve yönetim amaçları dikkate alınarak 

değerlendirilmektedir.  

 

Doğallık ilkesi bir alanın sanayi devrimi öncesi özelliklerine sahip olması olarak ele alınırken, 

sanayi devriminin yaşanmadığı ve geleneksel kullanımların doğa korumayla uyumlu olan 

ülkemiz gibi yerlerde ise doğallık kriteri yerine yönetim amacı kriteri esas alınmaktadır, bir 

başka ifade ile hangi amaçla korunan alan olarak ilan edildiğine bakılmaktadır (6). Dünya 

Koruma Birliği (IUCN)’in yeni koruma alanı tanımı (Deniz Koruma Alanları Haberleri 10:4) 

şöyledir: “Uzun vadeli doğa korumasını ilgili ekosistem servisleri ve kültürel değerleriyle 

birlikte başarabilmek için, yasal ve diğer araçlarla açık şekilde tanımlanarak farkına varılan, 

adanan ve yönetilen coğrafi bir mekandır”. Kutu 1: Dünyada Korunan Alan Kategorileri Grup A: 

Dünya Parklar Bahçeler Korunan Alanlar kuruluşu CNPPA’in spesifik Sorumluluk Taşıyacağı 

Kategoriler I Bilimsel rezerv II Milli Park National park III Doğal Anıt / Milli nirengi noktası IV 

Doğa Koruma Rezervi V Korunan Peyzaj Grup B: IUCN Tarafından Öneme Haiz Ancak Özel 

Olarak CNPPA’in VI Kaynak Rezervi VII Antropolojik (Antropojenik?) Rezerv VIII Çoklu 

Kullanım Alanı Grup C: Uluslararası Programların Bir Parçası Olarak C Kategorileri IX 

Biyosfer Rezervi X Dünya Mirası Doğal Siti Başlıca Yönetim Amaçlarına Göre Alanlar: I Kesin 

Koruma I a Kesin doğa rezervi Ib Kesin yaban hayatı alanı, II Ekosistem muhafaza ve koruma 

(Örneğin, Milli Park), III Doğal özelliklerin muhafazası (Örneğin, Doğal anıt), IV Aktif yönetim 

altında koruma (Habitat/tür yönetim alanı), V Peyzaj ve Deniz Peyzajı muhafazası ve 

rekreasyonu (Örneğin, Korunan peyzaj/deniz peyzajı), VI Doğal Kaynakların Sürdürülebilir 

Kullanımı (Örneğin, yönetilen doğal kaynak koruma alanı). Korunan Alanların Küresel 

Kapsaması: Dünyanın korunan bölümünün yüzölçümü 756 102 km2 ’dir. Bunun % 12.9’u 

karasal korunan alandır. Korunan karasal (iç) suların oranı ise % 6.3’tür. Hem karasal alan, hem 

karasal (içsular) oranı da, % 11.9’dur (Kaynak: WDPA). Yeryüzüne yayılmış korunan alanlar; 

arazi kullanımı tarım, iklim değişikliği karşılıklı ilişkiler kapsamında dünyanın iklim ve insan 

sağlığı dengesini de düzenlemekte olup, birbirlerine bir somut mekansal olmasa da, ekolojik 

etkiler ve peyzaj ekolojisi esaslı yarı doğal tarım habitatları geçişleri ve gen alışverişleriyle farklı 

boyutta bir şekilde ağ olarak bağlandıkları kabul edilmektedir. Kutu 2: Korunan Alanlar Günde 
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Bir Dolardan Az Kazanan, Sayısı Bir Milyarın Üzerindeki İnsanlar İçin Kritik Bir Sosyal 

Güvenlik Ağıdır Korunan alanlar, biyoçeşitlilik muhafazanın köşe taşlarıdır. Anahtar habitatları 

devam ettirirler, göç yollarına mekân sağlarlar, türlerin göçüne ve hareketlerine izin verirler ve 

peyzaj boyunca doğal süreçlerin devam ettirilmesini garanti ederler. Korunan alanlar sadece 

biyoçeşitliliği muhafaza etmezler, ayrıca insanoğlunun kendini iyi ve refahta hissetmesini de 

sağlar. Korunan alanlar yaklaşık 1.1 milyar insana gelir sağlar. Korunan alanlara dünyanın en 

büyük şehirlerinin üçte birinden fazlasının ana içme suyu kaynağı olup, dünya gıda güvenliğinin 

bir ana unsurudur. Nitekim kültür bitkilerinin doğadaki akrabaları çoğunlukla korunan alanlarda 

bulunur. Eşitlikten yana ve katılımcı bir yönetişim mekanizmasıyla iyi yönetilen korunan alanlar 

korunan alan sınırları ötesinde çok büyük faydalar üretir, zararları tarif edilemeyecek öçlüdeki 

doğal felaketleri önlemede en ucuz güvence ve sigortadır. Korunan alanlar bu faydaları 

sağlamasıyla Bin yıl (Milenyum) Kalkınma Amaçlarının başarılması doğrultusunda, milli 

ekonomiye, yoksulluğun azaltılmasına, sürdürülebilir kalkınmaya Hükümetin işini 

kolaylaştırmak üzere büyük katkılar sağlar. İklim değişikliğinin gezegenimizi tahrip ederek 

tehdit ettiği, binlerce insanı aşırı sıcak havalarda öldürdüğü bu dönemde, korunan alanlar 

dünyanın kurtarılmasına uygun bir çözüm sunmakta olup, bu konuda Amerika Birleşik 

Devletlerinde ve Avrupa’da başta Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) yönetiminde, Avrupa’da 

ekosistem değerlendirmesi adlı proje (EURECA) kapsamında başlatılmış olup, bu projenin 

çalışanlar takımına, Türkiye’den Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı da katılmaktadır. İyi 

yönetilen, mekansal olarak birbirlerine ekolojik koridorlarla iyi bağlanan ve iyi finanse edilen 

korunan alanlar, iklim değişikliğine karşı, insanlık lehine çok ciddi adaptasyon sağlar ve iklim 

değişikliğinin kırsal alanlardaki ekosistemleri ve şehirleri tahrip eden etkilerini hafifletir (3). Bu 

faydanın maliyetinin hesaplanması trilyon dolarla ifade edilecek değerleri ortaya koymaktadır.  

 

Avrupa’da Korunan Alanlar: 52 adet ülkesinde 100 000’den fazla sayıda korunan alanıyla 

Avrupa, herhangi başka bir bölgeden çok daha fazla sayıda korunan alana sahiptir. Avrupa, 

dünyada an fazla sayıda korunan alana sahip bölgedir, ancak korunan alanları nispeten küçük 

ölçektedir. Avrupa’nın Natura 2000 alanlarının dünyada başka bir benzeri yoktur ve halen 

gençtir. Avrupa Konseyi Zümrüt Ağı (EMERALD network) ise halen kuruluş aşamasındadır. Bu 

iki koruma alanı ağı sistemi Avrupa’daki uluslar arası koruma alanları ağları olarak biyoçeşitlilik 

muhafazasını katalize ederek, kolaylaştırırlar (15) Natura 2000 Alanları: Natura 2000 Alanları 

Avrupa Birliği (AB)’nde Kuş Direktifine göre yasal statüde korunan Özel Koruma Bölgeleri 

(SPAs) ve Habitat Direktifine göre korunan (SACs)’ten müteşekkildir. Aralarında bir ağ 

oluşturduğu AB Komisyonunca deklare edilen bir ağ sistemidir. Natura 2000 korunan alanları 

AB doğa ve biyoçeşitlilik politikasının merkezi ve can damarıdır. AB çapında bir ağ olup, amacı 

Avrupa’nın değerli ve tehdit altındaki türlerinin ve habitatlarının uzun vadeli hayatta kalmasıdır. 

Buna (Natura alanlarının amacı) son yıllarda, merkezi Paris’te bulunan Avrupa Çevre Ajansı 

Avrupa Konu Merkezi/Biyoçeşitliliğin AB Bilim Kurumu Joint Research Centre (JRC) ile 

birlikte ortaklaşa yürütmekte olduğu Avrupa’da Ekosistem Değerlendirme Projesi 

(EURECA)’nın başlatılmasıyla, bir AB politikası olarak ekosistem servisleri de eklendiği 

gözlenmektedir. Natura 2000 Alanları Kesin Koruma Alanı Değildir. Natura 2000 Alanları bütün 

insan faaliyetlerinin yasaklandığı kesin koruma alanları (kesin doğa rezervleri) değildir. Natura 

2000 Ağının doğa rezervlerinde alanların çoğu özel mülkiyete ait, olup, geleceğe dönük 

kullanımların hem ekolojik hem de ekonomik bakımdan sürdürülebilmesinin garanti altına 

alınmasına ağırlık verilir. Natura 2000 Ağının kurulması, aynı zamanda Topluluğun Birleşmiş 

Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (cbd, Convention on Biological Diversity)‘ne dair 

yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Natura 2000 Alanlarında genellikle ulaşımdan, tarıma, 

muhtelif insan faaliyetleri ve bu insanların, geçim, gelir kaynakları bulunmakta ve bu korunan 

alanlardan kırsal alanlarda turizm ve tarım gelirleri başta olmak üzere, ekonomik kaynak olarak 

da yararlanılmaktadır. Natura 2000 ve kalkınma, muhafaza fakat esneklik. Gereken yönetim 

süreçlerinin kurulmasının da ötesinde, direktifler ayrıca ilan edilen korunan alanlar üzerinde 
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etkileri olabilecek kalkınma tekliflerinin değerlendirilmesini de sağlar. Bu tedarikler çevresel 

etki değerlendirmesine göre kazanılan hali hazırdaki pratiğe dayanmaktadır. Bu 

değerlendirmelerin bir koruma alanında önemli bir tahribata yol açmasının söz konusu 

olduğunun ortaya konulduğu durumlarda bile, ilgili AB Direktifi kalkınmayı engellemez. Üye 

devletler başka bir alternatif bulunmadığı taktirde ve halkın kalkınma talepleri baskısı 

doğrultusunda, kalkınmaya yetki sağlarlar. Ancak bu gibi durumlarda, başka alanlarda habitat 

oluşturma, yaratma ve iyileştirme gibi telafi tedbirlerini sağlayarak ağı tamamlamayı garanti 

etmeğe mecburdurlar. Eğer söz konusu durum, son derece hassas ve kolaylıkla zedelenebilir 

habitat ve nadir bulunan türler için ortaya çıkmış olup, genel listenin çok küçük bir bölümünü 

kapsayan tür grubuysa; Direktife göre Komisyon (AB Komisyonu) baskı yapan halkın 

görüşünün dikkate alınıp, alınmayacağını bildiren bir görüş bildirmek zorundadır. Bu duruma 

güncel bir örnek, bir Natura 2000 alanı üzerinde büyük etkisi bulunan Rotterdam limanının 

genişletilmesi teklifidir. Bu teklif çok güzel planlanmış bir teklif olup; içerisinde, 

kaybedilebileceği ihtimali düşünülen habitatların kaybını önlemeye matuf anlamlı bir telafi 

tedbirleri paketini barındırmaktadır.  

 

Kutu 3: Bir Türkiye ve Avrupa Birliği Kurumu Olarak Özel Çevre Koruma Kurumunun 

NATURA 2000 Alanlarının AB Komisyonuna Teklif ve İlanındaki Yeri T.C. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü de, Avrupa Çevre Ajansı (AÇA, 

European Environment Agency) Biyolojik Çeşitlilik Avrupa Konu Merkezi (ETC/BD, European 

Topic Centre / Biodiversity) Konsorsiyum Üyesi olarak, Ocak 2009’tan itibaren, Avrupa 

Birliğinde Natura 2000 alanlarının teklif edilmesi sürecinde AB Komisyonunun gelen teklifleri 

incelemesi esnasında; Paris’te konuşlanmış teknik danışma merciinde fiilen rol almakta olup, 

Avrupa Birliğinde doğa koruma alanındaki baş aktörler arasında yer almaktadır. Natura Ağı, 

Avrupa’da Avrupa’nın en değerli habitat ve türlerinin uzun vadede hayatta kalmasını 

amaçlamaktadır. 1992 tarihli Habitat Direktifi altında kurulmuştur. Habitat Direktifine göre üye 

ülkelerin teşkil ettiği Özel Muhafaza Alanları (Special Areas of Conservation, SAC) ve 1979 yılı 

Kuş Direktifine göre Özel Koruma Alanları (Special Protection Areas, SPA) kurulmuş ve 

Avrupa ölçeğinde belli başlı büyük ekosistemleri barındırarak; Atlas Okyanusu, Akdeniz, 

Makorenezya, Pannonic bölge (Hırvatistan ve civarı) gibi muhtelif biyocoğrafyalara yayılmış 

büyük bir koruma alanları ağıdır. En Önemli Yaban Hayatı Alanlarını Korumak Üzere AB 

Komisyonu Stratejisi için Duyuru Natura 2000 alanlarının korunmasıyla, Avrupa Konseyinin 

2010’da biyoçeşitlilik kaybını durdurma AB hedefinin gerçekleşeceği düşünülmekteydi. Bu ağ, 

küresel doğa muhafazaya ana katkıyı temsil etmekte olup, sürdürülebilir kalkınma konusunda 

uluslar arası bir modeldir. AB Komisyonu önceki Çevre Komiserlerinden (AB Komisyonu 

Bakanlarından) Margaret Walström, Natura 2000 alanları üzerine, “ AB vatandaşlarının Avrupa 

doğal mirasımızı aktif olarak desteklerler.  

 

Bayrak politikamız Natura 2000’in daha iyi anlaşılabilmesi için, daha fazla çaba harcamalıyız. 

Çünkü bu konuda birtakım yanlış anlaşılmalar mevcut olup, bazı çevreler bunu kasıtlı bir şekilde 

çevreye yaymaktadır. Bu da bazı kışkırtılmış tepki ve sorunlara sebep olmaktadır. Bu 

propagandaya daha etkin bir şekilde cevap vermeliyiz. Özellikle de, Natura 2000 alanlarının 

yönetiminde payı bulunan farklı paydaş grupları dâhil olduğu zaman. İnanıyorum ki, Üye 

Devletlerle ve paydaşlarla ortaklık sayesinde; doğaya karşı sorumluluklarımızda ekonomik ve 

sosyal amaçlarımızı uzlaştırabiliriz” şeklinde görüş bildirmiştir. Natura 2000 alanları bir parklar 

ve rezervler ağı mıdır? Natura 2000, bütün insan faaliyetlerinin kısıtlanarak yasaklandığı kesin 

doğa rezervi sistemi değildir. Bununla birlikte ağ, alanının çoğu özel şahıslara ait doğa 

rezervlerini de kapsar. Bu alanlarda öncelik, gelecekteki alan yönetiminin ekolojik, ekonomik ve 

sosyal açılardan sürdürülebilir olmasıdır.  
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Natura 2000 alanları nasıl seçilir? Natura 2000 alanlarının seçimi temelde bilimsel kriterlere 

dayanmaktadır. Mesela, hedef türlerin popülasyonlarının büyüklüğü, yoğunluğu ve ekolojik 

kalite ile alan üzerinde mevcut hedef habitat tipleri bu kriterler arasında yer almaktadır. Direktif, 

alanların seçiminde, danışma, görüş alışverişi yapma sürecine ait kural koymamaktadır. Bu 

inisiyatif, üye devletlerin kendisine aittir. Natura 2000 alanlarını kim yönetir? Natura 2000 

alanlarının yönetiminden üye devletler sorumludur. Bununla birlikte, alan yönetiminin balıkçılık 

faaliyetlerinin düzenlenmesini kapsadığı deniz koruma Natura 2000 alanlarında Birlik (Avrupa 

Birliği) seviyesinde faaliyetten faydalanıldığı müşahade edilmektedir. Komisyon (AB 

Komisyonu), bu amaca yönelik yönetim planlarını her zaman, düzenli bir şekilde 

desteklemektedir. Natura alanları içerisinde kalkınma sınırlandırılmış mıdır? Natura 2000 

alanları içinde, önceden belirlenmiş bir faaliyet yasağı bulunmamaktadır. Herhangi bir talep 

olduğunda, bir vak’a olarak bu durum incelenir.  

 

Habitat Direktifinde, korunan alan olarak ilan edilmiş alanlar üzerinde etkisi olabilecek kalkınma 

teklifleri neticesi ortaya çıkabilecek kararlara dair açık bir prosedür bulunmaktadır. Üye devletler 

kara alanlarının (ülke yüzölçümünün) ne kadarını Natura 2000 statüsü altında ilan etmek 

zorundadır? AB Doğa Direktifleri, üye devletlerin kara ve sularının ne kadarının Natura 2000 

alanı ilan edileceğini söylemez. Bu husus farklı biyolojik zenginliğe sahip alanlara bağlıdır. 

Örneğin, bir Üye Devlet eğer özellikle spesifik türler ve habitatlar bakımından zenginse, korunan 

Natura 2000 alanlarının bu varlıkla orantılı olarak ilan edilmesi beklenmektedir. Natura 2000 

Ağı tamamlanmış mıdır? Avrupa’da Natura 2000 alanlarının kuruluşu henüz tamamlanmamıştır. 

Şu an için Almanya’nın yüzölçümünden daha büyük ve Avrupa’nın toplam yüzölçümünün % 

15’ini kapsayan bir alanın, Natura 2000 ağı altunda muhafaza edilmesi teklif edilmiştir. 

Komisyon Üye Ülkelerle ne şekilde çalışır?  

 

AB Komisyonu Üye Devletlerle ve anahtar konumundaki paydaş gruplarıyla uygulama üzerine 

çok yakın, birlikte çalışır. Bu çalışma ortaklığı, Habitatlar ve Ornis Komitelerince 

gerçekleştirilir, sağlama alınır. Bu komiteler doğa direktiflerinin uygulanmasında yasal rolleri 

olup, son zamanlarda başlayan ortak toplantı programına gore, Doğa direktörleriyle yılda iki kez 

toplanırlar. Bu tür düzenli toplantılar aynı zamanda, farklı anahtar paydaşları temsil eden Avrupa 

Habitatları Forumu ve Habitat Kullanıcıları Forumu ile de yapılır. Bu istişareler, Natura 2000 

alanları ağının finans ve koruması ilişkilerinin tesis edilmesi bakımından çok kıymetlidir. 

Komisyon ayrıca, daha iyi bir uygulamanın başarılmasını destekleyici nitelikte bir çok konuda 

muhtelif rehber dokümanları geliştirir. Natura 2000 Ağı ne şekilde finanse edilmektedir? 

Özellikle Kırsal Kalkınma Politikası altında, AB’nin güncel politika tedbirleri, örneğin 

tarımçevre rejimi ile LIFE Doğa fonu, halihazırda Natura 2000 alanlarının kurulmasına önemli 

destek sağlamaktadır. Gelecekte Natura 2000’in finansmanının nasıl olacağı üzerine görüşmeler 

halen devam etmektedir. Son zamanlarda Natura 2000’in finansmanı üzerine bağımsız bir rapor 

neticelendirilmiş olup, Komisyonun 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/finalreport_dec2002.pdf internet sayfasında 

yayınlanmaktadır.  

 

Üye Devletler yapısal fonlardan yararlanmayı garantilemek için Natura 2000 mevzuatıyla 

uyumlu olmaya mecbur mudur? Üye Devletler Yapısal Fonlardan yararlanıp, 

yararlanmamalarına bakılmaksızın, Natura 2000’in yasal gerekliliklerinin tamamen yerine 

getirilmesi konusunda zorunludurlar. Yapılması gereken başka neler kaldı? Alanların seçiminin 

nihayete erdirilmesi, Natura 2000 alanlarının açık deniz alanlarına genişletilmesi, Birlik (AB) 

fonları için çerçevenin açıklığa kavuşturulması, Natura 2000’in halkla iletişiminin, tanıtımının 

geliştirilmesi ve Natura 2000’in amaçlarının daha iyi açıklanması, Natura 2000’e 

hazırlanabilmeleri için Aday Ülkelerle yakından birlikte çalışılması. Natura 2000 alanlarına ait, 

her bir ülkedeki durumunu kapsayan güncellenmiş genel bir gözden geçirme bilgisini nerden 
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temin edebilirim? Şimdi Natura 2000 alanları için başlıca bilgi kaynağı, Üye Devletlerin internet 

siteleridir. Komisyonun internet sitesi ise şu bağlantıyı sağlamaktadır: Komisyon, bütün 

Topluluk listeleri tamamlanarak onaylanınca tüm Natura 2000 alanları için genel, tek bir internet 

sitesinde bilgi verme niyetindedir. Aday ülkelerin Natura 2000 alanlarını ilanı ne zaman 

gerçekleşecek? Aday Ülkelerce Natura 2000 alanlarının erkenden ilan edilmesi, bu ülkelerin 

gelecekte, tüm doğal mirasını dikkate alarak sürdürülebilir kalkınmasını garanti altına almak 

bakımından önemlidir. Böylelikle, aday ülkelerde uyum tarihinde; Natura 2000 ağı için; SPA ve 

SAC ilan etmeleri için bir geçiş dönemi sözleşmesine gidilmemiştir. Çevre Bakanlarının en son 

toplantısı olan Ocak 2003’te, aday ülkeler, Natura 2000 konusundaki erken kurulması 

taahhütlerini bir kez daha tekrarlamışlardır (8). Türkiye’de Özel Çevre Koruma Bölgeleri (13): 

Akdeniz'de biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalar, 1995 yılında revize edilerek 

adı “Akdeniz'de Özel Koruma Alanları Ve Biyolojik Çeşitlilik Protokolü” olarak değiştirilen 

Barcelona Sözleşmesi'nin eki protokollerinden olan “Akdeniz'de Özel Koruma Alanları Ve 

Biyolojik Çeşitlilik Protokolü” çerçevesinde sürdürülmektedir.  

 

Taraf ülkelerce 1982 yılında imzalanan protokol 26 Mart 1986 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Ülkemiz Protokol'e taraf olduktan sonra konuyla ilgili ulusal uygulamalardan sorumlu bir otorite 

olarak Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nı 1989 yılında tesis etmiş ve bugüne kadar 14 

adet alan Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir.  

 

Kutu 4: Özel Çevre Koruma Kurumu Amacı: İlan edilmiş bulunan Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri'nde doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel kaynakların, biyolojik çeşitliliğin, sualtı, 

suüstü canlı ve cansız varlıkların korunmasını ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını, 

sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde bölgelerin ekonomik kalkınmalarını sağlamak ve çevre 

bilincini arttırmaktır.  

 

Hedefleri:  

 

• Yürüttüğü ekosistem taşıma kapasitesi projeleriyle, koruma kullanma dengesini kurmak, 

Kurumca belirlenen bilimsel taşıma kapasitesi çerçevesinde ekolojik eşiklere uygun sınırlamalar 

getirerek, ülkenin refahı için ulusal ve yerel ekonomik faaliyetlerin gelecekte de gelir getirici 

unsur olmasını garanti altına almak,  

 

• Sınırlı, verimli ve kültür bitkilerinin akrabalarını da barındıran biyoçeşitlilik değerine haiz yarı 

doğal tarım alanlarını ve nitelikli orman ekosistemlerinde su kaynakları, toprak ve ekosistem 

servisleri sağlayan biyoçeşitliliği muhafaza etmek,  

 

• Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesini önlemek, su kaynaklarının hidrolojisini 

sürdürülebilir şekilde yöneterek, sulak alanların kaybını kuraklığı, erozyonu ve sel, taşkın, 

heyelan gibi doğal afetleri engellemek ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletmek, • 

Bölgeleri planlı bir biçimde, habitat bölünmesine yol açmayacak şekilde uygun peyzaj 

bütünlüğünü sağlayarak dengeli kullanıma açmak, korunan alanlarla kentleri birleştirmek; 

koruma alanı ekosistemleri üzerinde baskılarda bulunan kentsel alanları da (Gölbaşı ÖÇKB ve 

Fethiye ÖÇKB’de olduğu gibi) sürdürülebilir yerleşim yerine dönüştüren planlama ve 

yönetimini gerçekleştirmek; bu sayede sürdürülebilir kalkınma ve çevre sağlığını kent 

ekosistemlerinde de başarmak (Köyceğiz gölü örneğinde, gölün ÖÇKK modern arıtma ve 

kanalizasyon yatırım tesislerinin çalışmaya başlamasından bir süre sonra kuş popülasyonunda 

gözlenen büyüme, halk sağlığının epidemiklere, sellere, taşkınlara ve sulak alanı kurutmadan 

sivrisinek irritanına karşı güvence altına alması)  
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• Bölgelerdeki yerleşmelerin çevresel altyapılarını ve estetiğini iyileştirerek geliştirmek ve 

bölgelerde tarım, turizm, balıkçılık gibi ekonomik sektörlerin doğal yapıyı bozmayacak ve 

bölgenin biyoçeşitlilik mirasını destekleyecek bir biçimde sürdürülmesini sağlamak, yöre 

halkının yetiştiricilikten (kültür balıkçılığı) gelirine yasakçı korumacılığa engel olunmaması. 

Natura 2000 Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Karşılaştırılması: Korunan alanlar 

doğallık kriteri ve yönetim amaçları dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan, 

Türkiye’de ulusal mevzuata göre korunan Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Avrupa Birliğinde, 

Birliğin mevzuatına göre korunan Natura 2000 alanları birbirine benzemektedir. Aralarındaki en 

önemli fark idari açıdan olup, ÖÇKB’lerinde yasal yönetim otoritesinin T.C. Hükümeti (ulusal), 

Natura 2000’de ise Avrupa Birliği Komisyonu (Supra ulusal) olduğu söylenebilir. Bu 

benzerlikler şu şekilde sıralanabilir (Tablo 1). Tablo : Natura 2000 alanları ile ÖÇKB’ler 

arasındaki benzerlikler ( Eyüp YÜKSEL, 2010). NATURA 2000 Alanları (SPA + SAC), Avrupa 

ÖÇKB’ler (SEPAs), Türkiye  

 

1. Doğal kaynakları sektörler arası uyumla yönetir,  

 

2. Tampon alanlar barındırması, hatta çoğu zaman bizdeki koruma alanlarına benzemeyen 

tamamen tampon alandan oluşması,  

 

3. Paydaşlara, tarım, mera, turizme açık olması,  

 

4. Kırsal kalkınmayı sağlaması, köyden kente göçü, dolayısıyla arazi terkini ve neticede toprak 

karbon içeriği ve toprak biyoçeşitliliği kaybını önlemesi,  

 

5. Genel politikaların FAO’nun öngördüğü gibi merkezden belirlenmesi, yerel seviyede ise hızlı 

kararlarla tedbir alınması, restorasyon vb. uygulamada hız ve esneklik,  

 

6. Halkın sosyoekonomik gücünü ve refahını geliştirmesi,  

 

1. Doğal kaynakları sektörler arası uyumla yönetir, 2. Tampon alanlar barındırması, 3. 

Paydaşlara, tarım, mera, turizme açık olması, 4. Kırsal kalkınmayı sağlaması, köyden kente 

göçü, dolayısıyla arazi terkini ve neticede toprak karbon içeriği ve toprak biyoçeşitliliği kaybını 

önlemesi, 5. Genel politikaların FAO’nun öngördüğü gibi merkezden belirlenmesi, yerel 

seviyede ise hızlı kararlarla tedbir alınması, restorasyon vb. uygulamada hız ve esneklik, 6. 

Halkın sosyoekonomik gücünü ve refahını geliştirmesi,  

 

7. Sadece doğal habitatları değil, çiftlik gibi yarı doğal habitatları da barındırır. 8. Daha geniş 

bakış açılı, esnek, altyapı 7. Sadece doğal habitatları değil, çiftlik gibi yarı doğal habitatları da 

barındırır,  

 

8. Daha geniş bakış açılı, esnek, altyapı ihtiyaçlarına da cevap verebilen bir doğa yönetimi ve 

genetik mirası muhafaza etme imkânı sunar,  

 

9. Avrupa ölçeğinde bir ağ oluşturduğu deklare edilmekle birlikte, frekansı yüksek habitat 

fragmentasyonu sebebiyle ekolojik koridorlar yetersiz olup, Avrupa ölçeğinde henüz ciddi bir 

mekansal ağ oluşturulamamıştır (bkz. AÇA Avrupa’da habitat fragmentasyonu derecelendirme 

haritası) (16).  

 

10. Sadece yaban hayatı ile ilgilenmez, ulusal ve yerel idarelerin doğa üzerinde etkisi olabilecek 

yatırım kararlarında katalizör rolü oynar, sadece özel, küçük ölçekli, alanda arazi kullanımına 

değil; genel bütünlüğe bakar. ihtiyaçlarına da cevap verebilen bir doğa yönetimi ve genetik 
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mirası muhafaza etme imkânı sunar, 9. Henüz ülke (Türkiye) ölçeğinde bir ağ oluşturamamıştır. 

10. Sadece yaban hayatı ile ilgilenmez, ulusal ve yerel idarelerin doğa üzerinde etkisi olabilecek 

yatırım kararlarında katalizör rolü oynar, sadece özel, küçük ölçekli, alanda arazi kullanımına 

değil; genel bütünlüğe bakar. AB Komisyonuna Göre Avrupa’da Bazı Tipik Natura 2000 

Korunan Alanlarında Yatırım Kararı Örnekleri: Kutu 5: Komisyonun olumlu kararı; AB 

Komisyonuna Göre Avrupa’da Bir Yatırım Kararı Örneği: Macaristan’da Bir Natura Alanında 

Köprü İnşası (2) ve Natura 2000 Alanı Üzerinde M8 Karayolu İnşası Macaristan’da Bir Natura 

Alanında Köprü (2) ve Natura 2000 Alanı Üzerinde M8 Karayolu İnşası (FelsoKiskunsagi 

Turjanvidek Bataklığında) (2), Natura 2000 Alanında M8 Karayolu gelişmesi Karayolu M8 

TEN-T Projesi: Macaristan, 2006’da Lepsény – Dunaújváros ve Dunavecse – Kecskemét 

Bölümleri Arasındaki Karayolu TEN-T için bir başvuruda bulunmuştur. AB Komisyonunun, M8 

karayolunun hibe finansman yardımı için Kararı 19 Aralık 2006 tarihlidir. Değişiklik teklifi, 

uzayan bürokratik prosedürler nedeniyle; yeni bir tamamlama tarihi ( Ocak 2009’dan Ocak 

2011’e uzanan) için; 2008’in sonunda AB Komisyonuna sunulmuştur. Şimdiye kadar neler 

yapıldı ve yapılacak? . Proje ve fizibilite çalışmaları 15 ila 20 yıl sürecek,  

 

• Tuna nehri üzerindeki köprü on yıllarca süren analize tabi tutulmuştur.  

 

•. İzlenecek yol (rota) ön ÇED’e göre belirlenecek,  

 

• Felső-Kiskunsági turjánvidék bataklığı Natura 2000 Alanını geçerken en az tahribata yol 

açacak, * Ekonomi ve Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasında, 30.06.2004 tarihinde; 

izlenecek yol üzerinde anlaşmaya varılması,  

 

• Büyük Toy kuşları popülasyonunu korumak için; 30 km.’yi aşan bir mesafede Dunavecse 

civarındaki inşaatın izleyeceği yolun değiştirilmesi, . Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve 

destekleyici özel raporları (2006-2009).  

 

• Ekolojik koridor Kuzey Güney yönünde çok uzun olduğundan, koridor dolambaçlı bir yoldan 

gitmeyecek, • Hafifletici ve telafi edici değişikliklerin yapılması ilgili yönetimlerce görüşülerek, 

mutabakata varıldı,  

 

• Başkaca bir alternatif çözümün düşünülmemesine karar verildi. Kuzey Güney doğrultusundaki 

ekolojik koridor çok uzun olduğundan koridor dolambaçlı yoldan geçirilmeyebilir.  

 

• Değişiklikler üzerinde ilgili yetkili ve ehil kuruluşlar görüşerek mutabakata varmışlardır. 

otoriteler (kur • Hafifletme ve telafi tedbirleri gönüllü çevre kuruluşlarıyla görüşülerek 

mutabakata varılmıştır.  

 

• Son halin incelenmesi üzerine (A/4), en az çatışkı yaratan çözüm olduğundan, izlenecek yoldur. 

• Herhangi başka bir alternatifin uygulanması düşünülmeyecektir. Avrupa Birliği Natura 2000 

Alanlarını etkileyen gelişmelere izin verir (BRÜKSEL, Belçika, Nisan 28, 2003 (ENS) –) Kutu 

6: Komisyonun olumlu kararı: Rotterdam Limanı ve İsveç Demiryolu İnşası Örnekleri 

Rotterdam limanı Habitat Direktifine göre korunan bir alana ve devamındaki diğer üç adet 

Natura 2000 alanlarına dayanmaktadır. Bu Natura alanları kumul habitatlarını ve bataklıkları 

kapsamaktadır. Limanın genişletilmesinin muhtemel etkileri üzerine yapılmış bir değerlendirme 

sonucu kuş habitatlarının kaybolacağını ortaya koymuştur. Orkide habitatları için de % 20’lik bir 

kayıp sözkonusudur. AB Komisyonu Almanya hükümetine kömür madeninin genişletilmesi için 

olumlu görüş bildiren kararını Almanya’nın ulusal faaliyetlerinde üzerinde anlaşılmış sera gazı 

inidirimi hedefleri etkisini başarmada bir gevşeme olarak görmemesini rica etmiştir. İsveç’te 

Bothina’daki yeni demiryolu inşaatı AB Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Çünkü planlanmış 



 13 

demiryolu için ortada başka fizıbıl alternatif bulunamamıştır. Kaldı ki demiryolu projesi İsveç’in 

geniş bir bölümü için başlıca olumlu (pozitif) bir sosyal ve ekonomik kalkınma desteği olacaktır. 

Ayrıca, alınacak telafi tedbirleri, Natura 2000 ağına uyumda olumlu bulunmuştur (9).  

 

Kutu 7: Komisyonun olumsuz kararı; The Commission delivered a negative opinion on the 

creation of a new industrial and commercial area near Siegen in North-Rhine Westfalia, 

Germany. AB Komisyonu Almanya Kuzey Ren Westfalya bölgesindeki yeni bir sanayi ve ticaret 

alanı olması öngörülen Siegen’nin kurulmasına karşı olumsuz karar vermiştir. Projenin Siegen-

Wittgenstein civarında teklif edilen 29 Natura 2000 aday alanından birine menfi etkileri 

kamuoyunu tatmin etmemiştir. AB Komisyonu, Siegen projesi için muhtemel alternatiflerin 

değerlendirilmesini tatmin edici bulmadığı için, proje için alternatifler de kabul etmemiştir. 

Değerlendirme ve sonuç: Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKKB’ler) Natura 2000 ağı içindeki 

Özel Koruma (SPA) ve Özel Muhafaza (SAC) koruma alanlarından daha büyük, geniş ama hem 

Natura 2000 alanları, hem de ÖÇKKB’ler çoklu sektör kapsamında doğal kaynakları yöneterek, 

Avrupa ve Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmayı garanti altına alan korunan alanlardır. Bu 

alanlar korunmazsa, ülkeler kullanacak hammaddelerini, doğal kaynaklarını, yaşam konforunu 

ve toplum sağlığını kısa sürede kaybedeceklerdir. Natura 2000 alanları kısmen kesinlikle 

korunan SPA ve SAC’ler sahipken, ÖÇKB’leri kısmen kesin korunan Hassas A ve Hassas B 

Zonlarına sahip olup, Plan Kararlarında ve 1/25 000 ve 1/50 000 ölçekli ÖÇKK fiziki ekolojik 

planlarında daha fazla koruma statüsüne sahiptirler. ÖÇKKB Yönetim Planları, T.C. Hükümeti 

Çevre ve Orman Bakanlığının bağlı kuruluşu Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından, mevzuata 

içselleştirildiği andan itibaren, ulusal düzeyde uygulanacaktır. Natura 2000 Alanları Yönetim 

Planları ise, ulusal bir Hükümet kurumunca değil; AB Komisyonu tarafından kıta (Avrupa) ve 

Birlik (Avrupa Birliği) ölçeğinde uygulanır. Hem ÖÇKB’lerde hem de, Natura 2000 alanlarında 

ulaşım, maden, altyapı, enerji vb. sektörüne ait yatırımlar bulunur, her iki korunan alan türü de, 

salt doğal habitatları kapsamaz, daha geniş tampon bölgeleri de bünyelerinde barındırarak, belirli 

bir bölgedeki doğal kaynak kaybını, diğer bölgesinde en sıkı koruma ile telafi ederek dengeleme 

imkânına sahiptirler (13). Natura 2000 alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinin bazı ortak 

özellikler göstermesi, dünyadaki koruma alanlarının devamlılığı ve bir ağ oluşturması 

bakımından önemli ve oldukça faydalıdır. Ancak, aralarında Balkanlar’a dek uzanan Avrupa 

Konseyi Zümrüt Ağı ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri arasındaki koridorların tamamlanmasıyla, 

Türkiye’nin Özel Çevre Koruma Bölgeleri Avrupa’daki ekolojik koridorları tamamlayarak 

Avrupa’nın doğal mirasının muhafazasına daha da büyük katkıda bulunacaktır.  

 

Özel Çevre Koruma Kurumunun ilkeleri arasında, Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki doğal, 

tarihi ve kültür değerlerinin bozulmadan kalması, yerleşim birimlerindeki halkın hedef grupları 

ve paydaşlar kapsamında çevre duyarlılığını artıracak şekilde katılımı ve bilinçlenmenin 

sağlanması, çalışmalarda yöre halkı, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve 

ilgili diğer kurumlar ile işbirliği yapılması, ülke ve yöre halkına uluslar arası kuruluşlardan ve 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve AB çevre ajanslarından kazandığı deneyimleri aktarmak, 

koruma bölgelerinde dışarıdan kazandığı dünyanın gelişmiş, güncel koruma ve muhafaza 

metotlarının uygulanması, alınacak kararlarda ve belirlenecek önceliklerde karar destek sistemi 

oluşturularak; çevresel izlemenin yürütülmesi, indikatörlerin belirlenmesinde gereken veri 

çeşitliliğinin ve kalitesinin sağlanması, ayrıntılı ve kapsamlı ve ihtiyaçlara çözüm üretecek bir 

çevre politikasının geliştirilmesi için geniş bir bilgi ağından faydalanmak üzere, dünyadaki diğer 

bilgi kaynaklarıyla bilgi ağı kurulması, tüm projelerde, doğa yönetimi çalışmalarında ve 

yatırımlarda, kalite belgesi almış akredite uluslararası standartların uygulanması ve entegre 

ekolojik planlama anlayışı ile bölgelerin planlama çalışmalarının yürütülmesi esastır. Bu açıdan 

ÖÇKB’lerinin yönetimi ile AB Üye Ülkelerce ve AB Komisyonunca Natura 2000 alanlarının 

yönetimi benzeşmektedir.  
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Hem ÖÇKB hem Natura 2000 olmak üzere, her iki korunan alan türü de, Avrupa’da bölge ve 

çevrelerinde sosyoekonomik kalkınmaya katkıda sağlamaktadırlar. Natura 2000 alanları daha 

fazla çeşitlilikteki biyocoğrafi bölgelere yayılmış ve birden fazla ülkeyi kapsamaktadır. Bu da 

idari bakımdan bir ölçüde heterojen bir nitelik taşımaktadır. Ancak, ortak AB Komisyonu 

yönetimi birliği yeterince sağlamakta olup, homojen niteliğe doğru bir gelişme sağlamayarak 

alınan koruma ve kalkınma kararlarında kararlı bir standartlaşmayı yaşama geçirmiştir. 

Türkiye’de Özel Çevre Koruma Bölgeleri ise, tek bir ülke hükümetince yönetilmekte olup, 

sadece üç adet ama biyoçeşitlilik bakımından kıta özelliği taşıyan bir kara parçasında yer 

almaktadırlar. Türkiye’de ve Avrupa’da izole koruma alanlarında mutlak korumacılık, 

biyoçeşitliliğin muhafazasında tek başına yeterli olmayabilir. O nedenle, bu izole doğal alan 

ceplerinin yaşayan ve dinamik bir ağ oluşturması gerekmektedir. Bu ağlar hem Türkiye hem 

Avrupa’yı, Türkiye ile birleştirerek kapsamalıdır. Zaten Natura 2000 koruma politikası 

kapsamında düşünülen bütün habitatların ve türlerin tam dağılımı; dinamik ve yaşayan bir ağ 

oluşturmak niyetiyle tasarlanmış olup, bu habitatların ve türlerin muhafazası ancak bu şekilde 

başarılabilmektedir (7).  

 

Türkiye’deki Özel Çevre Koruma Kurumu yönetimi de, Avrupa Birliği Üyelerindeki AB 

Komisyonu yönetimi de, son birkaç yıl içerisinde açık deniz koruma alanı ilanı ve yönetimine 

doğru bir eğilim taşımakta olup, Avrupa’da deniz koruma alanı açığını kapatmada başarı 

kazanmağa başlamışlardır. Ancak, Türkiye, henüz Natura 2000 statüsünde korumaya AB Uyum 

Sürecindeki gerekliliklerin tümünü uygulamaya henüz geçmediğinden, AB Komisyonundan bu 

alanlar için finans desteği alamamaktadır. Ancak kurum, Global Environment Facility (GEF) 

projesiyle başaracağı deniz koruma alanlarında yönetimi güçlendirerek; Türkiye’de ve 

Akdeniz’de doğal kaynakların muhafazasına, dolayısıyla Avrupa Birliğinin doğal sermayesine 

de katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin AB nezdinde haklarını alması kapsamında Hükümetin, 

TÜSİAD, TİB ve benzer sivil toplum örgütlerinin AB ile ilgili envanterimizi finans sermayesi 

cinsinden hesaplayıp, Komisyonda, kulis imajına ve mevzuatı birikimine sahip olmayan 

memurların ve yüksek bürokratların yerine kulis yapması, Türk Hükümetine ise veri artı veri 

değerlendirme olarak sunması gerekmektedir. Ancak bu gereksinimin henüz farkına 

varılamamaktadır. Öte yandan, Prof. Dr. Erol Manisalı gibi AB Ortak Tarım Politikası (OTP) 

üzerine doktora öğrencileriyle birlikte araştırma kitabı yayınlayan araştırmacı bilim 

adamlarımızın yayınları da, AB OTP’nin Türkiye’ye uygulanması ve doğaya olabilecek farklı 

etkilerinin analiz edilmesinden uzak olup, daha çok dünya için küreselleşme olgusunu 

irdelemekte olup, yanlış bir kitap adı taşımaktadır. Çiftçiler Birliği Başkanı Osman Aysu ise AB 

politikalarını tutarlı, anlamlı bir şekilde Türkiye gerçeği, köylüsü ve çiftçisi açısından çok güzel 

analiz etmekle birlikte, AB mevzuatının doğa ve tarımı etkileyebilecek doğa ve tarım mevzuatı 

bileşenlerinin, Türkiye’deki mevcut durumu ve gelecekteki olası durumu spesifik olarak; 

mevzuat elemanlarını tek tek referans vererek fayda-maliyet düzeyinde analiz etmemiştir. 

ÖÇKKB’lerinde barındırılan, korunan biyoçeşitlilik oranı ve değeri, tek tek ele alındığında 

Natura 2000 ağındaki korunan alanlarda muhafaza edilenlerden daha yüksek, daha nitelikli, 

zengin, ve orijinal olması nedeniyle, gerek Türkiye’nin AB Müzakere fasıllarında, gerek OECD 

yetkili kurullarında mevcut istatistiklerle karşılaştırılamayacağı, bunun bilimsel olmayacağı 

hususu T.C. Hükümetince savunularak, Bern Sözleşmesi (Avrupa Konseyi) nezdi dahil, ülke 

olarak uluslar arası kuruluşlara ödenecek gereksiz mali yaptırımlardan ve anlamsız siyasi 

güçsüzlükler sebebiyle savunma durumundan kurtulması gerekmektedir. Nitekim Hükümetin son 

AB politikaları da üst politika düzeyinde bu doğrultuda olup, uluslar arası kuruluşları ve AB’yi 

sorgulayan bakış açısına da sahip olmasıyla, ülke için çok faydalı bulunmaktadır. Bununla 

birlikte, Hükümet ve bürokrasi çevrelerinde olmasa bile; Türkiye’de genelde kamuoyunda ve 

muhalefette, AB kurallarını ve modern bilimsel çerçevede ekonominin çevreye, çevrenin 

ekonomiye reel katkısını bilmeden, analiz etmeden; “AB standartlarına göre koruyoruz, 

korumalıyız, AB kurallarına harfiyen uymalıyız” veya “AB’de olduğu gibi koruma istiyoruz 
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diyen, içi boş, yüzeysel ve yanıltıcı görüşlerin; gerek doğa korumayı, gerek ekonomik 

kalkınmamızı engellediği açıkça gözlenmekte ve halen yaşanmaktadır.  

 

Ülkemizin dışarıdan yönetilmesine, hem kamuoyu hem klasik ulusalcı aydınlarımızın, hem de 

görece esnek AB yanlısı aydınlarımızın; ülke içine açık, ama mantıklı bir karşılaştırma 

yapabilmek için gerekli olduğu halde, dünyadaki diğer ülkelere, sorunlarına, aldıkları kararlara, 

politikalara ve AB’ye küresel ekonomi platformunda Çin ve ABD ile birlikte değerlendirmeye 

kapalı olmaları doğa muhafazadaki politikalarımızın gelişmesini de; doğa yönetimi ve 

biyoçeşitlilik muhafazaya ayıracağımız finans sermayesini de azaltmakta olup, bilgi toplumuna 

uymamakta, görece ütopik ve duygusal kalmaktadır. Ancak, Hükümetin de, Dünya Bankası ve 

IMF politikalarını uygulaması, toprak ve hayvancılığın korunmasının kaçınılmaz zorunluluğu ile, 

dolayısıyla, AB’nin çiftliklerde ve tarım alanlarında toprak muhafaza ve doğadaki biyoçeşitlilik 

koruma politikalarıyla çelişmekte olup, AB’nin hiçbir şekilde desteklemediği ve doğal 

ekosistemler ile tarımsal ekosistemler için tehlike olarak gördüğü arazi terkine (AB’de, “Land 

Abandonment”) yol açmaktadır.  

 

Tarımda küçük ölçekteki aile işletmelerimizin (çiftliklerin) son yılların zayıflamasıyla 

(hayvancılıktaki kriz, et fiyatlarındaki artış) hem halk (çiftçi) fakirleşmekte, böylece arazi terki 

artmakta ve dolayısıyla zincirin son halkasında, doğal habitatlardaki biyoçeşitlilik kaybı 

erozyonla birlikte başlamaktadır. ÖÇKK’nın kurumsal modeli; her bir bölgesinde artık çok yönlü 

kazançları ortaya çıkmakta olan artılarıyla ve toplumda benimsenmesiyle, bu bakımdan, T.C. 

Hükümeti için de, yaygınlaştırılmasında fayda olan bir model olup, Natura 2000 politikalarını 

kimi zaman, - Avrupa’dakinden daha da başarılı şekilde olmak üzere- uygulamakta kararlı bir 

kurum olduğu yaklaşık son beş yıl için gözlenmektedir. Bu bağlamda, Avrupa’da Natura 2000 

alanlarının Yüksek Doğa Değeri Olan Tarım Alanları (High Nature Value Areas) çiftliklerde 

yarı doğal tarımsal biyoçeşitliliği ile doğal habitat biyoçeşitlilik gen kaynaklarını muhafaza 

etmesinde bir araç olan AB Ortak Tarım Politikası (Common Agricultural Policy CAP veya 

OTP) tarımsal çevre tedbirleriyle, ÖÇKK Başkanlığının Tuz Gölü ÖÇKB’deki damlama sulama 

proje finans desteği ve her türlü korunan alandaki mevcut kasaba belediyelerine varıncaya dek, 

mali, ayni ve maddi manevi desteği, yerel yönetimlerle bünyeleşmiş bir bütün oluşturmasının; 

terminoloji hariç, AB OTP politikalarının korunan Natura 2000 alanlarındaki başarısıyla 

tamamen paralellik göstermektedir (14). Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TVK Genel 

Müdürlüğünün bu politikaları uygulaması sürecinde, bu kendine has politikasının korunan 

alanlarda uygulanmasının biyoçeşitlilik muhafaza ve sosyoekonomik katkısı bağlamında etkileri 

şimdiye kadar genel seviyede izlenmemiştir. Bu türden bir izleme (follow-up), OECD uzman 

yetkililerince Avrupa Çevre Ajansı yetkilisi Dr. Jan Erik Petersen’a OECD 2001 Zurich Çalışma 

Grubunda sorulduğunda, Avrupa Çevre Ajansının iş hacminin büyüklüğü nedeniyle, Avrupa 

Birliğinde de yapılamadığı ifade edilmiştir (17). Buna ek olarak, tarım modellerini öteden beri 

ülkemizde çok iyi bir şekilde analiz eden Mübeccel Kıray, Korkut Boratav ve benzer iktisatçı, 

sosyolog sosyal bilimcilerce de henüz incelenme olanağı bulunamamıştır. Türkiye’de gerek 

TÜSİAD mensubu olsun, gerek Anadolu sermayesi olsun; özel sektör mensubu yatırımcılar da, 

yatırımlarda izin veren yetkili veya verme yetkisi olmayan kurumlara çevre değerlendirmesi 

yapamadıkları için ve doğa uzmanı (biyolog, orman mühendisi, toprak uzmanı ziraat mühendisi, 

jeolog, jeomorfolog, peyzaj ekoloğu vs.) istihdam etme bilincine sahip olmadıkları için ve kağıt 

üzerindeki yaşamayan doğayı savunan ve yatırım yapılacak tesisin mikro çevresiyle sınırlı 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu çalışmalarına odaklanmakla, sermayesini 

geliştirmek, gelir temin etmek için resmi kurumlardan izin almakla yetinerek; konuya ancak 

dolaylı bir şekilde dahil olabildiklerinden; çekiniyorlar, yatırımları kadük kalıyor, kimi zaman 

dev yatırımları fay hatlarında gerçekleştirdikleri için gerek kendi kapitalleri gerekse ülke 

hazinesi zarara uğruyor, geliri azalan Hazineden çevre koruma yatırım alanlarına daha az pay 

ayrılabiliyor.  



 16 

 

Halbuki çevresel koruma yatırımları dünyada her ülke için son derece masraflı bir faaliyet 

alanıdır (11). Üniversitelerimiz envanter ve doğada bitki ve hayvan türü tanımlamağa yönelmiş, 

müfredatında doğa muhafazaya ve yönetimine dönük Avrupa, ABD üniversitelerindekilerin 

benzeri programları geliştirememiştir. Bilimde bu, “olmazsa olmaz” çalışmalar doğa ve orman 

yönetimi ve biyoçeşitlilik muhafazada, daha işin sadece abc’sidir. Üniversiteler ve şirketler, 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) görüntülemeğe, IUCN tür listesinin ülkemizde doğada taranmasına 

ve ulusal Kırmızı Listenin belirlenmesine odaklanmış, ama bu türleri muhafaza etmek için 

fizyolojik ve biyokimyasal olarak gerekli toprak muhafazaya ve toprağın biyoçeşitliliğine 

yabancı ve odaklanamamış olup; bu kapsamda kamu koruma kurumlarını yönlendirip, kılavuzluk 

edememekte, kendi ülkesi için sistematik çözüm üretememektedir. Tersine, bir kurum olarak 

Üniversitenin kendisi bizatihi kamu kurumlarınca yönlendiriliyor ve halka cazip gelen büyük 

vücutlu, gözle görülebilen, yani algılanması kolay hayvan ve bitki indikatörleri projelerini 

çalışmakla yetiniyor, bütüncül bir bilgi ve bilim felsefesi ile harmanlanmış doğa korumacılığın 

dışına doğru sürükleniyor.  

 

Habitat üzerinde gerek çevre projelerinin, gerek çevre sektörü dışındaki faaliyet ve yatırımların 

doğa ve çevre ortamlarında ne tür etkileri yapabileceğinin önceden yapılmış veya talebe göre 

yapılmış analizleri, Türkiye doğa koruma kullanma dokusuna has spesifik ölçüm metotları 

üniversitelerimizce ve orada görevli bilimsel araştırmacılarca, teknoloji üreten mühendislerce 

geliştirilmemiştir.  

 

Genelde ülkemizde üniversite, çevre yönetimi ve doğa korumada, bir kurum olarak verici değil, 

alıcıdır; kamu kurumlarından aldığı finansmanı bir yan gelir ve istihdam olarak algılamakta; 

üstüne üstlük kamuya AB’ye ve uluslararası çevre kuruluşlarına, kalkınmış ülkelerin muhafaza, 

koruma, doğa yönetimi metotlarına; kendi inisiyatifi ile önceden hazırlanıp doğrudan katılım 

sağlayarak dair vizyon verememekte, çözüme yönelik özel, anlık (Ad hoc) teknikler 

geliştirememektedir.  

 

Burada kökteki sorunun, İstanbul’daki TÜSİAD sermayesinin, montaj sanayine alışmış olmaları 

ve halen de gerek otomotiv, gerekse dijital televizyon üretim ve ihracatında sürdürmesi ve 

sermaye çevrelerimizin sadece çevresel kirliliği ve kendi işletmeleri atıklarının arıtılmasını 

gündem etmeleri, koruma alanlarımızın; diğer bir deyişle kamudaki korumacı kurumlarca ülke 

doğal kaynaklarımızın yönetimi ve misyonunun ülke doğal kapitalini oluşturduğu ve bir Hazine 

gibi muhafaza ettiği olgusuna odaklanamamaları kültürü de yatmaktadır. Dolayısı ile özel 

sektörümüzün Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri özel sektörleri ile 

karşılaştırıldığında, ekonomimizdeki dışsallıkların henüz ayırtına varamadığı, sorumluluk 

almadığı fark edilmektedir. ÇED var ama tatmin edici çözüm üretici değil, ekolojik maliyet 

analizi ve ulusal muhasebe sistemine doğa sermayesinin entegre edilememesi, dolayısıyla, halkın 

çevrecilerin, dernekçilerin, kamunun, özel sektörün devletten teşvik alarak zenginleşmeye 

alışmış zengin işadamı profiliyle sorunu var ÇED’in. Sermaye çevreleri halkın vergilerinden 

kaynaklanan hazır sermayeye alıştıkları için, çevre korumada innovasyon yaparak, ülkeye 

ekonomik katma değer, know-how vb.ni de kazandıramamaktadır. Aynı zamanda çevreyi mutlak 

korumak isteyenle doğa nasıl korunur bilgileri yok, ulusal milli muhasebe ve biyoçeşitliliğin 

dışsallılar sorunu kavramı yok kafalarında. Biyoçeşitliliğimizin zayıflayan ekonomi ve ticaretle 

birlikte tarımsal gen kaynaklarımızın zarara uğratıldığı bilinci yok.  

 

Kamuoyunda ülkenin kalkınmasına ve doğamızın muhafaza edilmesine zarar veriyorlar. Mesela 

hiç kullanılmayan alanda toprak korunur, zannedilmektedir, halbuki tam tersi gerçek olup, 

mutlak korunan eski Sovyetler Birliği dönemi kıyıdaki askeri yasak alanlarında biyoçeşitlilik çok 

fakirleşmiştir (12). Bu açıdan ülkemizde büyük ve çoklu sektörlü koruma alanlarını yöneten Özel 
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Çevre Koruma Kurumunun politika ve metotları, Natura 2000 alanlarının AB Komisyonunca ve 

AB Üye Ülkeleri Hükümetlerince korunması şekliyle örtüşmekte olan; geleneği aşmış nadir bir 

koruma organıdır. Bizde ise, incelemeden, genel olarak, tamamen koruma eğilimi. Analiz 

etmemekten, korunacak ve kullanılacak alternatif alt alanları ve süreçleri belirleyememekten 

doğan çekingenlik, korku ve kendine öz güvensizlik yaşanmaktadır. Bu nedenle, ülkemizin her 

yerinde olmasa bile, en temel bir fayda maliyet analizi bile yapılmadan, istihdam, enerji, 

biyoçeşitlilik muhafaza, arazi terki politikaları arasında verilen bölgeye has spesifik karşılıklı 

katkı ve kayıp ilişkileri irdelenmeden, hesaplanmadan, uzmanlığı olmayan kamuoyu kesimince 

de, yasakçı bir zihniyet hem Hükümetimizin doğayı korumada, hem de ekonomiyi 

sağlamlaştırıcı ve kalıcı kılmada aldığı tedbirleri engellemekte, sonuçta ise ülkeye zaman ve hem 

doğa sermayesi hem de para sermayesi kaybettirerek, küresel ticari rekabette ve eğitim dahil 

kültürel kalkınmamıza ket vurmaktadır. Bu yaklaşımın ulusalcı, korumacı ve bilinçli, hatta 

duygusal ve yerli bir politika olduğunu savlamak mümkün gözükmemektedir. Natura 2000 doğa 

ve insan içindir. Alan koruması yerel insanlar ile işbirliğine dayanmakta olup, her iki tarafa da 

fayda sağlar. Natura 2000 kalkınmayı durdurmaz, tersine, eğer iyi kullanılırsa; sağlıklı ve 

bütünlüğü bozulmamış ekosistemin sürdürülebilir kullanımında pozitif bir unsurdur. Natura 2000 

AB politikalarının entegrasyonu için bir araç olup; milli ve bölgesel seviyelerde de muhtelif 

sektörlerin (örneğin, tarım, ormancılık, su yönetimi, arazi kullanım planlaması) birlikte 

çalışmasına ihtiyaç duyar. Natura (KORUMA) 2000 alanı demek, kullanımın durdurulduğu alan 

demek değildir. Tersine, ekosistemi bütün ve sağlıklı tutarak kullanma demektir, diyor. Bu 

bağlamda, eğer iyi kullanıldıkları taktirde, Natura 2000 alanları ekonomiyi güçlendiren 

unsurlardır. 20. yüzyılın ortalarında başlayan alternatif paradigmanın öncü savunucu lideri 

Pinchot Profesör Chadwick Oliver’a (Yale Universitesi) göre, doğada tahmin edilip, 

tanımlandığı şekliyle bir denge mevcut değildir. Yangın, rüzgar, hastalık şeklinde kendini 

gösteren bozulma, tahribat ve kargaşa normal olup, açık savan (büyük çayır ova) 

ekosistemlerinden yaşlı ağaç ormanlarına kadar mozaik yapının doğal sonucudur. Çoğu çevreci 

artık bu paradigmayı (düşünce çerçevesi) en azından entellektüel açıdan kabul etmektedir. 

Ancak, kalplerinden geçen veya beyinlerinin köşelerindeki reel politik paradigma hala doğa 

muhafazacı bakıştır. Bu kişileri alıkoyan düşünce; tahrip edilerek zarara uğramış ormanlardan 

yeniden sağlıklı bir orman kazanmak için teklif edilen ağaç kesimi, kontrollü orman yangını ve 

diğer aktif yönetimine güvenmemeleridir. Doğayı beklemek (doğanın bekçiliğini yapmak), 

küçük ölçekli insan müdahalesi risklerine göre daha geniş ölçekli ekosistem tahribatı sorununu 

doğurur. Bölgemizin ormanları yüksek frekanslı (sık sık) ve şiddetli geniş ölçekli bozulmalarla 

doludur. Biz eğer bu ormanları doğaya, kendi haline terk edersek; koruyarak muhafaza etmek 

istediğimiz en kıymetli bütün halindeki ekosistemleri kaybetme riskiyle yüz yüze geliriz. Bundan 

da öteye, kendi haline bırakılan ormanların gerçekte yaşlanacak şekilde büyüyeceğine dair bir 

teminatımız da yoktur. Büyük bir olasılıkla bu ormanlar, önce yanıp yok olacak ve yıkılıp 

gidecektir (18 ). Sonuç olarak özetlenecek olursa, Özel Çevre Koruma Bölgeleri korunan alan 

biyoçeşitliliğini olumlu etkileyen sürdürülebilir tarım destek araçlarıyla bütün Avrupa’yı 

kapsayan Natura 2000 alanları ve ağıyla ve AB Ortak Tarım Politikası kırsal alan tarımsal 

ekonomik araçlarını halihazırda uygulayan politikalarıyla büyük ölçüde temel yönetim yaklaşım 

benzerlikleri göstermekte olup, ülkemizin AB Uyum Süreci ve Tarım, Çevre, Enerji, Ekonomi 

vs. Müzakere Fasıllarında geçiş dönemi için ideal bir modeli şimdiden ortaya koymuş 

bulunmakta ve ülke yönetimi (parti artı devlet) menfaatleri için yatırım yapılarak büyültülmesi 

gereken istisnai bir kurumdur.  
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Wetland concentration in Europe (2000) 
 

Wetland concentration in Europe, with special interest in the coastal wetlands.  

 

Analytical result  (language: English, version  1) 

 

 

 

Downloads 

GIF high resolution 

PNG high resolution 

PNG medium resolution 

 

 
 
 
 
 

javascript:openmap('id=15956')
http://dataservice.eea.europa.eu/download.asp?id=15956&type=gif
http://dataservice.eea.europa.eu/download.asp?id=15956&type=png
http://dataservice.eea.europa.eu/download.asp?id=15956&type=png_300dpi


 20 

 
 


