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YÖNETİCİ ÖZETİ 

NATURA 2000 Terimler Sözlüğü çalışması, “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması 

İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” Faaliyet 1.6 altında yer 

alan “Doğanın ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması hakkında Avrupa Birliği (AB) Doğa 

Koruma Direktiflerine (Habitat ve Kuş Direktifleri) uygun taslak ikincil mevzuatın 

hazırlanmasında faydalanıcıya sağlanacak destek” görevi kapsamında hazırlanmıştır. 

Proje Adı: Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa 

Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi   

Hizmet İhalesi No: TR2011/0327.21.03-01/001 

Proje Kimlik No: EuropeAid/134319/IH/SER/TR 

Başlangıç Tarihi: 7 Eylül 2015 

Bitiş Tarihi / Süresi: 6 Eylül 2018 

Sözlüğün amacı, AB Habitat ve Kuş Direktiflerinin uyumlaştırılması sürecinde bu 

direktiflerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde önem arz eden terim ve kavramların 

daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve ulusal mevzuatı hazırlayacak uzmanlara kalıcı bir 

kaynak sunmaktır. Rehber doküman niteliğindeki bu çalışmanın hazırlık sürecinde 

mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sözlük Çalışma Grubu oluşturulmuş olup, Proje ekibi 

ile yapılan toplantılar sonucunda terimler listesi seçilmiştir. Terimlerin açıklamaları, AB 

ve ulusal düzeyde hazırlanmış olan önemli sözlük yayınları ve ilgili kitap, rapor, internet 

sayfalarından faydalanılarak oluşturulmuştur.  

Çalışma 2 bölümden oluşmaktadır: 

• 1.Bölüm: İngilizce - Türkçe Terimler Listesi Tablosu 

• 2.Bölüm: Açıklamalı İngilizce - Türkçe Terimler 

Sözlüğün birinci bölümünde, seçilmiş olan 400’e yakın terimi İngilizce alfabetik sırayla 

ve ardından da Türkçe alfabetik sırayla listeleyen tablolar yer almaktadır.  

İkinci bölümde, seçilen terimlerden (*) işareti ile işaretlenmiş olanların açıklamaları yer 

almaktadır.  

İlgili terimlerin açıklandığı bölümlerde, terimin kendisi siyah ve kalın harflerle 

gösterilmiştir. Terimlerin açıklamasında yer alan ve bu sözlükteki açıklaması yer alan 

terimler de mavi renk ve altı çizili olarak (hiperlink) gösterilmektedir.  

Bu çalışmanın, doğa koruma alanında önemli bir boşluğu doldurması beklenmektedir. 

Sözlük çalışması, başta doğa koruma alanında uzmanlara olmak üzere AB çevre 

politikaları ve mevzuatı alanlarında çalışan uzmanların da başvurabileceği temel bir 

kaynak niteliğindedir. 

Sözlüğün bu versiyonunda yer alan açıklamalarda yer alan bazı bilgilerin dinamik bir 

yapıda olduğu akılda tutulmalıdır. Belirli açıklamaların ve terimlerin mevzuat ve 

bilimsel gelişmeler ışığında güncelleme geçirmesi beklenmelidir. 
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İNGİLİZCE - TÜRKÇE TERİMLER LİSTESİ TABLOSU 
Sayf

a No 
 EN TR 

20 A Abiotic* Abiyotik/Cansız* 

21 A Abundance (Ecology)* Bolluk (Ekolojik)* 

21 A Abyssal* Abisal* 

21 A Abyssal Plain* Abisal Düzlük* 

21 A Abyssal Zone* Abisal Bölge* 

22 A Access and Benefit-Sharing (CBD)* Erişim ve Fayda Paylaşımı (BÇS)* 

22 A Access to genetic resources (CBD)* Genetik kaynaklara erişim (BÇS)* 

 A Administrative measures (Article 6.1 - HD) İdari tedbirler (Madde 6.1 - HD) 

 A Agricultural biodiversity Tarımsal biyoçeşitlilik 

 A Agroecology Tarımsal ekoloji 

 A Agroforestry Tarımsal ormancılık 

 A Agronomy Agronomi (çiftçilik bilimi) 

24 A Aichi Biodiversity Targets (CBD)* Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri (BÇS)* 

25 A Alien species* Yabancı tür* 

26 A Alliance (Ecological)* Alyans (Ekoloji)* 

26 A Alternative solutions (Article 6.4 - HD)* Alternatif çözümler (Madde 6.4 - HD)* 

27 A Angiospermae (Magnoliophyta)* Angiospermler-Kapalı Tohumlular* 

28 A 
Annex I (HD) - List of natural habitat types whose conservation requires 

the designation of SACs* 

Ek I (HD) - Korunması için KÖA’lar tayin edilmesi gereken doğal 

habitatlar listesi* 

30 A 
Annex II (HD) - List of Animal and Plant Species whose conservation 

requires the designation of SACs* 

Ek II (HD) - Korunması için KÖA’lar tayin edilmesi gereken hayvan 

ve bitki türleri listesi* 

31 A Annex III (HD) - Natura 2000 sites selection criteria and procedure* Ek III (HD) - Natura 2000 alanlarının seçim ölçütleri* 

33 A Annex IV (HD) - List of species in need of strict protection* Ek IV (HD) - Sıkı korunması gereken türler listesi* 
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Sayf

a No 
 EN TR 

34 A 
Annex V (HD) - List of Animal and Plants whose taking in the wild and 

exploitation may be subject to management measures* 

Ek V (HD) - Doğadan alınmaları ve kullanılmaları çeşitli yönetim 

tedbirlerine tabi olabilecek hayvan ve bitki türleri* 

35 A 
Annex VI (HD) - List of prohibited methods and means of capture and 

killing and modes of transport* 

Ek VI (HD) - Yasaklanmış yakalama ve öldürme yöntemleri, 

araçları ve ulaşım biçimleri* 

36 A Annex I (BD) - List of birds species requiring special habitat protection* 
Ek I (KD) - Habitatları özel olarak korunması gereken kuş türleri 

listesi* 

37 A Annex II (BD) - Huntable birds species List* Ek II (KD) - Avlanabilir kuş türleri listesi* 

38 A Annex III (BD) - List of birds species which can be commercialised* 
Ek III (KD) - Ticaretine belirli şartlar altında izin verilebilecek kuş 

türleri* 

39 A 
Annex IV (BD) - List of prohibited means and modes of transport in 

hunting, capture or killing of birds* 

Ek IV (KD) - Kuşların avlanması, yakalanması veya öldürülmesinde 

yasaklanan yöntemler ve ulaşım biçimleri* 

39 A Annex V (BD) - List of Research and work subjects* Ek V (KD) - Özel önem verilen araştırma konuları listesi* 

 A Aquatic areas Sucul alanlar 

 A Aquatic ecosystem Sucul ekosistem 

 A Aquatic environment Sucul ortam 

 A Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ) Ulusal Yetki Alanı dışındaki Alanlar 

40 A Areas for Special Conservation Interest (Bern Convention)* Özel Koruma Gerektiren Alanlar ( Bern Sözleşmesi)* 

 A Arthropods Eklembacaklılar  

41 A 
Article 3 (HD) - Natura 2000 (ecological network of special areas of 

conservation) * 

Madde 3 (HD) - Natura 2000 Ağı (Korunacak Özel Alanlar Ekolojik 

Ağı)* 

43 A Article 4 (HD) - Procedure for Designation of Natura 2000 sites* Madde 4 (HD) - Natura 2000 alanlarının seçilmesi prosedürü* 

45 A Article 6 - Habitats Directive* Madde 6 - Habitat Direktifi* 

46 A Article 6.1 (HD) - Conservation Measures* Madde 6.1 (HD) - Koruma Tedbirleri* 

47 A Article 6.2 - Habitats Directive* Madde 6.2 - Habitat Direktifi* 

48 A Article 6.3 and 6.4 – Appropriate assessment (HD) Uygunluk değerlendirmesi (Madde 6.3 ve 6.4 - HD)* 

49 A Article 7 - Birds Directive* Madde 7 - Kuş Direktifi* 

49 A Article 9 - Birds Directive* Madde 9 - Kuş Direktifi* 
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Sayf

a No 
 EN TR 

50 A Article 12  -  Birds Directive Reporting* Madde 12 - Kuş Direktifi Raporlama* 

51 A Article 17 - Habitats Directive Reporting*  Madde 17 - Habitat Direktifi Raporlama*  

53 A Assessment of Conservation Status (Article 17-HD)* Koruma Durumunun Değerlendirilmesi (Madde 17-HD) * 

55 A Assessment of Trends (Article 17-HD) Koruma Trendlerinin Değerlendirilmesi (Madde 17-HD) * 

56 A Association (Ecology)* Bitki birliği 

57 B Barcelona Convention* Barselona Sözleşmesi 

 B Bay Koy 

 B Benthic Bentik 

58 B Bern Convention* Bern Sözleşmesi* 

 B Biodiversity Biyoçeşitlilik 

59 B Binomial nomenclature İkili isimlendirme 

59 B Biogeography* Biyocoğrafya* 

60 B Biogeographic realm  Biyocoğrafya alemi 

60 B Biogeographical regions (EU) * AB Biyocoğrafya bölgeleri* 

62 B Biogeographical seminars (EU) * Biyocoğrafya seminerleri (AB) * 

63 B Biological diversity* Biyolojik çeşitlilik* 

63 B Biological Resources (CBD)* Biyolojik Kaynaklar(CBD) * 

64 B Biome Biyom 

64 B Biosphere Reserve (UNESCO) * Biyosfer Rezervi (UNESCO) * 

 B Biological cycle Biyolojik döngü 

65 B Biotechnology* Biyoteknoloji* 

 B Biotic Canlı 

 B Biotic features Canlı özellikler 

65 B Biotope* Biyotop* 

 B Bird of prey Yırtıcı kuş 
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Sayf

a No 
 EN TR 

65 B Birds Directive (BD) * Kuş Direktifi (BD) * 

67 B Birds Directive - General system of protection of birds* Kuş Direktifi - Kuşları Koruma Genel Rejimi* 

 B Breeding season Üreme mevsimi 

67 B Buffer Zone* Tampon bölge* 

 C Candidate country (EU) Aday Devlet (AB) 

 C Capture Yakalama 

 C Carrying capacity Taşıma kapasitesi 

68 C Cartagena Protocol* Cartagena Protokolü* 

 C Cartography Haritacılık 

69 C Central Hunting Commission (TR) Merkez Av Komisyonu (MAK) 

69 C Central Hunting Commission Decision (TR)   Merkez Av Komisyonu Kararı (TR) 

70 C CITES* CITES (Sözleşme) * 

71 C CITES Annex I* CITES Ek I (Sözleşme) * 

71 C CITES Annex II* CITES Ek II (Sözleşme) * 

71 C CITES Annex III* CITES Ek III (Sözleşme) * 

72 C CITES Bylaw (TR)* CITES Uygulama Yönetmeliği (TR) 

74 C CITES Certificate (TR) * CITES Belgesi* 

75 C Climax* Klimaks* 

75 C Climax Community* Klimaks yaşam birliği* 

 C Coastal area Kıyı alanı 

76 C Coastal sand dune* Sahil kumulları* 

 C Coastal zone Kıyı bölgesi 

76 C Committee (HD) * Komite (HD) * 

76 C Common Agricultural Policy (CAP) * Ortak Tarım Politikası (OTP) * 

76 C Common Fisheries Policy (CFP) * Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) * 
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Sayf

a No 
 EN TR 

77 C Community* Yaşam Birliği* 

 C Compensation payments Telafi ödemeleri 

77 C Compensatory measures (HD-Article 6.4)* Telafi Tedbirleri (HD-Madde 6.4)* 

 C Competent Authorities Yetkili İdareler 

 C Conference of the Parties (COP) Taraflar Konferansı 

79 C Conservation (HD)* Koruma (HD)* 

79 C Conservation measures (HD)* Koruma tedbirleri (HD)* 

80 C Conservation objectives (HD)* Koruma hedefleri (HD)* 

81 C Conservation status of a species (HD)* Türün korunma durumu (HD)* 

81 C Conservation status of a natural habitat (HD)* Habitatın korunma durumu (HD)* 

 C Confiscation (CITES) Müsadere (CITES) 

 C Contiguous zone Bitişik Bölge 

 C Continental rise Kıtasal yükselti 

 C Continental shelf Kıta sahanlığı 

 C Continental slope Kıtasal eğim 

81 C 
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 

(CMS)* 

Yaban Hayvanlarından Göçmen Türlerin Korunması Sözleşmesi – 

Bonn Sözleşmesi* 

82 C Coordination of Information on the Environment (CORINE)* Çevresel Bilginin Koordinasyonu (CORINE)* 

82 C CORINE Land Cover (CLC) Classification* CORINE Arazi Örtüsü Sınıflandırması* 

85 C Country of origin of genetic resources (CBD)* Genetik kaynakların menşe ülkesi (BÇS)* 

85 C Country providing genetic resources (CBD)* Genetik kaynakları sağlayan ülke (BÇS)* 

85 C Court of Justice of the European Union (CJEU)* Avrupa Birliği Adalet Divanı* 

86 C Critically endangered (CR) - IUCN* Kritik (CR) - IUCN* 

86 D Data deficient (DD) - IUCN* Yetersiz verili (DD) - IUCN* 

 D Deciduous Yaprak döken 
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Sayf

a No 
 EN TR 

87 D Degradation Bozma, bozulma* 

87 D Derivative* Türev* 

87 D Derogation* Sapma/Derogasyon* 

88 D Deterioration (Avoidance of deterioration - HD)* Bozulma/Kötüleşme (Bozulmanın önlenmesi - HD)* 

89 D Disturbance (of species)* Rahatsız Etme (Tür)* 

 D Domesticated or cultivated species Evcilleştirilmiş veya kültüre alınmış türler 

90 D Drift line* Birikme hattı* 

91 E Ecological corridor* Ekolojik koridor* 

91 E Ecological impact assessment (TR)* Ekolojik etki değerlendirmesi (TR)* 

91 E Ecological Scientific Research Reports (TR)*  Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları (TR)* 

 E Ecology Ekoloji 

91 E Ecoregion* Ekolojik bölge* 

93 E Ecosystem* Ekosistem* 

 E Ecosystem Approach (CBD) Ecosystem Yaklaşımı (BÇS) 

93 E Ecosystem Assessment Report (TR)* Ekosistem Değerlendirme Raporu* 

94 E Ecosystem based adaptation (EbA)* Ekosistem temelli uyum 

94 E Ecosystem Services* Ekosistem Hizmetleri* 

 E Ecotone Ekoton 

95 E Emerald Network (Bern Convention)* Zümrüt Ağı (Bern Sözleşmesi)* 

95 E Endangered (EN) - IUCN* Tehlikede (EN) - IUCN* 

95 E Endemism* Endemizm* 

 E Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) 

96 E Environmental Impact Assessment Directive (EU)* Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi (AB)* 

96 E Environmental Liability Directive (EU)* Çevresel sorumluluk direktifi (EU)* 

 E Estuary Denize açılan nehir ağzı 



 

13 

 

Sayf

a No 
 EN TR 

97 E EU Acquis Communatiare* AB Topluluk Müktesebatı* 

98 E EU Biodiversity Strategy* AB Biyoçeşitlilik Stratejisi* 

99 E EU Directive* AB Direktifi* 

99 E EU Habitat Interpretation Manual* AB Habitat Çeşitleri Yorumlama Kılavuzu* 

100 E EU Landscape Convention* Avrupa Peyzaj Sözleşmesi* 

100 E EU Nature Directives* AB Doğa Koruma Direktifleri* 

100 E EU Regulation* AB Tüzüğü* 

101 E EU Timber Regulation* AB Kereste Tüzüğü* 

101 E EUNIS Habitat Classification* Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırması 

102 E European Alien Species Information Network (EASIN)* Avrupa Yabancı Türler Bilgi Sistemi* 

102 E European Commission* Avrupa Komisyonu* 

103 E European Council* Avrupa Birliği Konseyi* 

104 E European Environment Information and Observation Network (EIONET)* Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (EIONET)* 

104 E European Environmental Agency (EEA)* Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)* 

105 E European Parliament* Avrupa Parlamentosu* 

105 E European Topic Center on Biological Diversity (ETC-BD)* Avrupa Biyoçeşitlilik Konu Merkezi* 

 E European Union (EU) Avrupa Birliği (AB) 

 E Even-aged stand Aynı yaşlı meşçere 

 E Ever-greens Herdem yeşil 

 E Exclusive Economic Zone Münhasır Ekonomik Bölge 

 E Exemption (CITES) Muafiyet (CITES) 

106 E Ex-situ protection (CBS)* Alan dışı koruma(BÇS)* 

106 E Extinct in the Wild (EW)* Doğada Tükenmiş (EW)* 

106 F Family* Familya* 

 F Fauna Fauna 
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Sayf

a No 
 EN TR 

107 F Favourable conservation status (HD)* Elverişli koruma durumu (HD)* 

 F Favourable Reference Value (Article 17 Reporting - HD)* Elverişli Referans Değer (Madde 17 Raporlama - HD)* 

107 F Favourable Status (Article 17 Reporting - HD)* Elverişli Durum (Madde 17 Raporlama - HD)* 

107 F FCS for natural habitat (HD)* Doğal habitat elverişli koruma seviyesi (HD)* 

107 F FCS for species (HD)* Tür elverişli koruma seviyesi (HD)* 

108 F Fen* Düz Bataklık* 

 F Flora Flora 

 F Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Ormancılık Mevzuatının Uygulanması, Yönetişimi ve Ticareti 

108 F Forest Management Plan (TR)* Orman Amenajman Planı (TR)* 

 F Forest pests Orman zararlıları 

108 G Game Animal (TR)* Av Hayvanı* 

108 G Gene Protection Forest (TR)* Gen Koruma Ormanı* 

108 G General system of protection (Article 5 - BD) * Genel koruma sistemi (Madde 5 - KD)* 

109 G Genetic Material (CBD)* Genetik materyal (BÇS)* 

109 G Genetic Resources (CBD)* Genetik kaynaklar (BÇS)* 

109 G Genus* Cins* 

 G Good agricultural practice İyi tarım uygulamaları 

110 G Grassland Formation* Ot Formasyonu* 

110 G Green infrastructure* Yeşil altyapı* 

 H Habitat mapping Habitat haritalama 

110 H Habitat* Habitat/Yaşama alanı* 

111 H Habitat of a species (HD)* Türün habitatı (HD)* 

 H Habitats Committee  Habitat Komitesi 

111 H Habitats Directive* Habitat Direktifi* 

 H Habitat's typical species Habitatın tipik türleri 



 

15 

 

Sayf

a No 
 EN TR 

112 H Hanging curtains* Perde/sarkık perde* 

112 H Hay meadow * Biçilir çayırlar* 

 H Heathland Fundalık 

 H High Sea Açık Deniz 

113 H High Tide* Yüksek gelgit* 

113 H Hotspots* Sıcak Noktalar* 

114 H Humid dune slacks* Nemli kumul çukurlukları* 

114 H Hunting (TR) * Avlanma (TR) * 

114 H Hunting Period (TR) * Av Dönemi (TR) * 

114 H Hunting Season (TR) * Av Sezonu (TR) * 

114 H Hunting Year (TR) * Av Yılı (TR) * 

 H Hybrid Melez 

115 I Imperative reasons of overriding public interest (HD)* Üstün kamu yararı için zorunlu nedenleri (HD)* 

115 I Important Bird Areas (IBA)* Önemli Kuş Alanı (ÖKA)* 

116 I Important habitats (TR)* Özel önem taşıyan habitat* 

116 I Important Natural Areas (TR) * Önemli Doğa Alanları (TR)* 

117 I Important Plant Areas (TR)* Önemli Bitki Alanı (ÖBA)* 

117 I Important species (TR)* Özel önem taşıyan tür* 

117 I 
Infrastructure for Spatial Information in the European Community 

(INSPIRE) Directive (EU)* 
Avrupa Mekânsal Bilgi Altyapısı (INSPIRE) Direktifi (AB)* 

 I Infringement ( case ) İhlal 

 I Infringement procedure of the EU law AB hukuku ihlali 

118 I Inlet* Lagün boğazı* 

119 I In-situ Protection (CBD) * Alanda/Yerinde Koruma (CBD)* 

119 I International Union for Conservation of Nature (IUCN)* Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)* 
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Sayf

a No 
 EN TR 

119 I Introduction of a species* Tür yerleştirme* 

120 I Invasive Alien Species (IAS)* İstilacı yabancı tür* 

120 I Invasive Alien Species Regulation (EU)* İstilacı Yabancı Türler Tüzüğü (AB)* 

121 I Invasive species* İstilacı tür* 

 I Internal Waters Iç Sular 

121 I IUCN Protected Area Categories* IUCN Korunan Alan Yönetim Kategorileri* 

123 C IUCN Category Ia (IUCN) * IUCN Kategori Ia  (IUCN) * 

124 C IUCN Category Ib (IUCN) * IUCN Kategori  Ib  (IUCN) * 

125 C IUCN Category II (IUCN) * IUCN Kategori  II  (IUCN) * 

126 C IUCN Category III (IUCN) * IUCN Kategori  III  (IUCN) * 

128 C IUCN Category IV (IUCN) * IUCN Kategori  IV  (IUCN) * 

129 C IUCN Category V (IUCN) * IUCN Kategori  V  (IUCN) * 

130 C IUCN Category VI (IUCN) * IUCN Kategori VI  (IUCN) * 

131 L Lagoon* Lagün* 

131 L Lakes of gypsum karst* Jips karstı gölleri* 

131 L Land Cover* Arazi Örtüsü* 

132 L Land Use * Arazi kullanımı* 

132 L Landscape* Peyzaj* 

 L Landscape ecology Peyzaj ekolojisi 

132 L Least concern (LC) - IUCN* Düşük Riskli (LC) - IUCN 

132 L Leghold Trap Regulation (EU)* Bacaktan Yakalama Kapanı Tüzüğü (AB)* 

133 L Life Programme* Life Programı* 

133 L Life+* Life+* 

134 L Limestone pavements* Kalker döşeme (kalker kaldırım)* 

 L Living Modified Organism (LMO) Değiştirilmiş canlı organizma 



 

17 

 

Sayf

a No 
 EN TR 

134 L Loess* Lös* 

134 L Long term development plan (TR)* Uzun devreli gelişme planı 

134 L Low tide* Düşük gelgit* 

 M Management Authority (CITES) Yönetim Mercii (CITES) 

 M Management measures (Article 6 - HD) Yönetim tedbirleri (Madde 6 - HD) 

 M Management plan Yönetim planı 

134 M Mapping and Assessment of Ecosystem Services (MAES)* Ekosistem Hizmetlerinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi* 

 M Maqius Maki 

135 M Marine Protected Area (MPA) Deniz Koruma Alanı (DKA) 

136 M Marine Strategy Framework Directive (MSFD)* AB Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD)* 

137 M Meadow Çayır 

137 M Mediterranean Action Plan (MAP)* Akdeniz Eylem Planı (AEP)* 

 M Member State (EU) Üye Devlet (AB) 

 M Migratory birds Göçmen kuşlar 

138 M Migratory Species (CMS)* Göçmen Türler (CMS)* 

138 M Mire* Turbalık 

138 M Mitigation Measures(HD)* Azaltım Tedbirleri(HD)* 

 M Monitoring İzleme 

 M Monitoring Indicators İzleme göstergeleri 

139 M Muddy bank* Çamurlu kıyı (nehir)* 

139 M Mudflat* Kıyısal çamur düzlükleri* 

139 N Nagoya Protocol* Nagoya Protokolü* 

140 N National Park (TR)* Milli Park (TR)* 

140 N Natura 2000 Habitat Code* Natura 2000 Habitat Kodu* 

 N Natura 2000 Network Natura 2000 Ağı 
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Sayf

a No 
 EN TR 

140 N Natura 2000 Sites* Natura 2000 Alanları* 

142 N Natura 2000 Viewer* Natura 2000 Görüntüleyicisi* 

142 N Natural Asset (TR)* Doğal Varlık (TR)* 

142 N Natural habitat types of Community interest (HD)* AB Topluluk için önemli doğal habitatlar(HD)* 

143 N Natural habitats (HD)* Doğal Habitatlar (HD)* 

 N Natural heritage Doğal miras 

143 N Natural Monument (TR)* Tabiat Anıtı (TR)* 

 N Natural range Doğal yayılış genişliği 

143 N Nature  Reserve  Area (TR)* Tabiatı Koruma Alanı (TR)* 

144 N Nature Park (TR)* Tabiat Parkı (TR)* 

144 N Natural Site (TR)* Doğal Sit (TR)* 

145 N Near threatened (NT) - IUCN* Tehlikede olmaya yakın (NT) - IUCN* 

 N Niche Niş 

145 N Not Evaluated (NE)* Değerlendirilmemiş (NE)* 

 O Old Growth forest Yaşlı Orman 

145 O ORNIS Committee* ORNIS Komitesi* 

 P Party to Convention Sözleşmeye Taraf (Ülke) 

145 P Pasture* Otlak 

 P Pelagic Pelajik  

 P Period of reproduction Üreme dönemi 

 P Phenology Fenoloji 

145 P Phenotype* Fenotip* 

 P Phylogenetic classification Filogenetik sınıflandırma 

 P Phytogeography Fitocoğrafya - Bitki coğrafyası 

146 P Phytosociology* Bitki Sosyolojisi (Fitososyoloji)* 
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Sayf

a No 
 EN TR 

147 P Plant Biogeography* Bitki Coğrafyası* 

 P Plant Community Bitki Topluluğu 

 P Population Popülasyon 

 P Population density Popülasyon yoğunluğu 

 P Population distribution Popülasyon yayılışı  

147 P Precautionary principle* İhtiyatlılık İlkesi* 

148 P Prioritised Action Framework (HD)* Öncelikli Eylem Çerçevesi (HD)* 

149 P Priority for funding under LIFE (KD)* LIFE programı altında fonlama için öncelikli Kuş türleri (KD)* 

149 P Priority natural habitat (HD)* Öncelikli doğal habitat (HD)* 

149 P Priority species (HD)* Öncelikli tür (HD)* 

149 P Proposed Site of Community Importance (pSCI)* Topluluk için Önemli Alan Önerisi (öTÖA)* 

149 P Protected area* Korunan alan* 

150 P Protected Wild Animal* Korunan Yaban Hayvanı* 

 P 
Protocol Concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity 

in the Mediterranean 

Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin 

Protokol 

150 P Pseudo-maqius* Yalancı maki (Psödomaki)* 

150 P Pseudo-step* Bozkırımsı (Yalancı step)* 

150 R Ramsar Area* Ramsar Alanı* 

151 R Ramsar Convention* Ramsar Sözleşmesi* 

151 R Rare Species (TR)* Nadir tür (TR)* 

 R Recreation Rekreasyon 

152 R Red List of Threatened Species (IUCN)* IUCN Kırmızı Liste* 

152 R Reedbed* Kamışlık* 

153 R Reef* Sualtı kayalıkları* 

 R Regional Sea Conventions  (UNEP) Bölgesel Deniz Sözleşmeleri (BM) 
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Sayf

a No 
 EN TR 

 R Regional Seas Programme (UNEP) Bölgesel Denizler Programı (UNEP) 

153 R Rehabilitation(TR)* Rehabilitasyon(TR)* 

153 R Reintroduction* Yeniden yerleştirme* 

 R Representativity Temsiliyet 

 R Reproduction Üreme 

153 R Restoration* Restorasyon* 

153 R Riparian* Dere kenarı vejetasyonu* 

153 S Salt marshes* Tuzcul sazlıklar* 

153 S Salt meadow* Tuzcul çayır* 

153 S Sandbank* Batık sahil kumu* 

154 S Sandflat* Kıyısal kum düzlükleri* 

 S Scientific Authority (CITES) Bilimsel Mercii (CITES) 

154 S Sclerophyllous scrub* Sert yapraklı çalılık* 

154 S Sea cliffs* Batık sahil kumu* 

 S Seal Pups Directive Yavru Fok Ticareti Direktifi 

154 S Seed stand (TR)* Tohum Meşcereleri* 

155 S Sensitive areas (TR)* Duyarlı Yöreler* 

156 S Shifting dune* Hareketli kumul* 

156 S Shingle beach* Çakıllı sahil* 

 S Shrub / Bush Çalı 

156 S Silviculture* Silvikültür* 

156 S Site (HD)* Alan (HD)* 

157 S Site of Community Importance (SCI)-(HD)* Topluluk için Önemli Alanlar (TÖA)-(HD)* 

157 S Special Area of Conservation (SAC) – (HD) Korunacak Özel Alan (KÖA) – (HD) 

157 S Special Protection Area (SPA) – (BD) Özel Korunan Alan (ÖKA) – (BD) 
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 S Specially Protected Areas of Mediterranean Importance (SPAMI) Akdeniz için önemli Özel Korunan Alanlar 

159 S Specially Protected Environment Area (TR) * Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB)* 

160 S Species* Tür* 

160 S Species Action Plans for priority birds* Öncelikli Kuş türleri için Eylem Planları* 

 S Species area of distribution Türün yayılış alanı 

160 S Species of Community interest (HD)* Topluluk için önemli tür (HD)* 

161 S Species or Habitat protection sites (TR)* Tür veya Habitat koruma alanları (TR)* 

161 S Specimen (HD)* Örnek (HD)* 

 S ssp. Alt-tür 

161 S Stand* Meşcere* 

162 S Standard Data Form (HD)* Standart Veri Formu (HD)* 

163 S Steppe* Bozkır* 

163 S Stony bank* Taşlı kıyı* 

163 S Stony beach* Taşlı sahil* 

163 S Strategic Environmental Assessment Directive* Stratejik Çevresel Değerlendirme Direktifi* 

165 S Strict protection area (TR)* Mutlak koruma bölgesi (TR)* 

165 S Strict Protection Regime (HD)* Sıkı Koruma Rejimi (HD)* 

165 S Submerged sea caves* Denizaltı mağaraları* 

165 S Subsidiarity* Yetki İkamesi İlkesi* 

166 S Subspecies* Alt-tür* 

166 S Succession* Süksesyon* 

166 S Sustainable use (CBD)* Sürdürülebilir Kullanım (BÇS)* 

 S Sustainable utilization area (TR) Sürdürülebilir kullanım bölgesi 

166 S Syntaxon Sintakson 

 S Syntaxonomy Sintaksonomi 
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a No 
 EN TR 

166 S Systematic Conservation Planning (SCP)* Sistematik Koruma Planlaması (SKP)* 

167 T Target Features (HD)* Hedef Unsurlar (HD) * 

167 T Target Species (TR)* Hedef Tür* 

167 T Taxon* Takson * 

167 T Taxonomy* Taksonomi* 

168 T Temporary ponds* Geçici su birikintileri 

 T Terrestrial Areas Karasal Alanlar 

 T Terrestrial Waters Karasuları 

168 T Thicket* Baltalık (Sık ağaçcık toplulukları)* 

 T Trade in Seal Products Regulation Fok Ürünleri Ticareti Tüzüğü 

168 T Traditional Knowledge (TR)* Geleneksel bilgi* 

168 T Tufa* Tufa 

 U Uneven-aged stand Değişik yaşlı meşçere 

168 U Unfavourable conservation status (Article 17 - HD)* Elverişli olmayan korunma durumu (Madde 17 - HD)* 

168 U Unfavourable-bad (Article 17 - HD)* Elverişsiz - kötü durum (Madde 17 - HD)* 

168 U Unfavourable-inadequate (Article 17 - HD)* Elverişsiz - yetersiz durum (Madde 17 - HD)* 

 169 U United Nations (UN) Convention on Biological Diversity (CBD)* Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS)* 

169 U United Nations (UN) Convention to Combat Desertification (UNCCD)* Birleşmiş Millletler (BM) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi* 

170 U United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi* 

 U United Nations Environment Programme (UNEP) Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

170 U Unknown Status (Article 17 - HD)* Bilinmeyen Durum (Madde 17 - HD) 

170 U Utilization of genetic resource (Nagoya Protocol) Genetik kaynakların kullanımı (Nagoya Protokolü) 

 V Var(s) Var(s) 

171 V Variety* Varyete* 

171 V Vegetation* Vejetasyon* 
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172 V Vulnerable (VU) - IUCN* Hassas (VU) – IUCN* 

172 W Water Framework Directive (WFD)* Su Çerçeve Direktifi  (SÇD)* 

172 W Water products production areas (TR)* Su ürünleri istihsal sahaları (TR)* 

173 W Wetland* Sulak Alan* 

 W Wild Yaban 

 W Wildlife Yaban Hayatı 

175 W Wildlife Animal (TR)* Yaban Hayvanı* 

175 W Wildlife protection area (TR)* Yaban hayatı koruma alanı* 

175 W Wooded coastal dune* Ağaçlı sahil kumulu* 

176 W World heritage sites* Dünya miras alanları* 
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 Abiotic Abiyotik/Cansız  

Ekosistemler, canlı ve cansız bileşenlerden oluşur. Cansız anlamına da gelen abiyotik 

terimi, ekosistemler içerisinde bulunan toprak, su, hava, iklim gibi cansız 

bileşenleri/etmenleri nitelendirirken kullanılır. Örneğin; abiyotik etmenler, 

ekosistemlerdeki tüm fiziksel ve kimyasal cansız etkenler olarak kabul edilir.  

Atmosferdeki gazlar, ışık, sıcaklık, yağış, hava hareketleri, toprak, kayalar, vb. cansız 

doğal varlıkların hepsi abiyotik etmenler kapsamına girmektedir.  

Şekil 1 - Abiyotik ve Biyotik Bileşenler1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 İlgili şekil  “Ormanın Kitabı “ adlı yayından alınmıştır. Can, T. (ed). (2013). Ormanın Kitabı. WWF-Türkiye, İstanbul. 
http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/wwf_ormanin_kitabi_web.pdf 
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 Abundance (Ecology) Bolluk (Ekolojik)  

Tür çeşitliliği parametrelerinden birisi olan Bolluk kavramı, belirli bir alanda ya da 

örnekleme alanındaki bir türe ait popülasyonun büyüklüğüdür.2  

Genellikle 3 tip bolluk ölçüsü vardır3: 

- Popülasyondaki toplam tür sayısı - Mutlak Bolluk 

- Popülasyona ait türlerin birim alandaki sayısı - Yoğunluk 

- Popülasyona ait türlerin alandaki tüm popülasyonlara ait türler içindeki oranı - 

Nispi Bolluk 

 Abyssal  Abisal   

Abisal terimi, gün ışığından mahrum yaklaşık 2000-6000 m arasında kalan derin deniz 

tabanı, okyanus havzası veya abisal düzlükleri içerebilen derin okyanus kesimini ifade 

eder.4 

 Abyssal Plain  Abisal Düzlük   

Abisal düzlükler, çok büyük alan kaplayan, az eğimli ya da okyanus tabanı ile 

neredeyse aynı düzeyde bulunan düzlük alanlardır. Bu alanlar 2000 – 6000 m 

derinliklerde yer alır. Üst abisal düzlük bölgesi (2000-4000m), genellikle kıtasal yükselti 

olarak da adlandırılır.5 

Şekil 2 - Abisal Düzlük ve diğer topoğrafik bölgeler6 

 

 

 Abyssal Zone Abisal Bölge  

Abisal Bölge, okyanusun yaklaşık 2.000 m'den daha derin ve yaklaşık 6.000 m'den 

daha sığ kısmıdır. Abisal Bölge, esas olarak, içinde yaşayan farklı yaşam formlarına da 

yansımış olan son derece homojen çevre koşullarıyla tanımlanır. Bu bölge sürekli 

karanlıktır ve güneş ışığı almaz. Abisopelajik bölge olarak da adlandırılır. Abisal Bölge, 

300.000.000 km2 büyüklüğü ile dünya yüzeyinin yaklaşık %60'ını ve okyanus ve 

denizlerin %83'ünü kapsar. Dünya’daki canlı yaşamı için en büyük bölge olma 

özelliğine de sahiptir.  

                                                           
2 IPBES Glossary. URL: https://www.ipbes.net/glossary/abundance-ecological 
3 BOEM, 2016. Alaska Arctic marine fish ecology catalog - Scientific Investigations Report 2016-5038 Chapter 7. Glossary of Ecological. URL: 
https://www.boem.gov/2016-048-Chapter7 
4 IUCN Glossary ─ English “Abyss” URL: https://www.iucn.org/downloads/en_iucn__glossary_definitions.pdf 
5 IUCN Glossary ─ English “Abyssal plain” URL: https://www.iucn.org/downloads/en_iucn__glossary_definitions.pdf 
6 https://cdn.britannica.com/73/3173-004-A082E9F3.jpg 
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 Access and Benefit-Sharing (CBD) Erişim ve Fayda Paylaşımı (BÇS)  

Genetik kaynaklara Erişim ve Fayda Paylaşımı 

kavramı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) 

kapsamında uluslararası doğa koruma politikaları 

belgelerinde yerini almıştır. “Erişim”, genetik 

kaynakların araştırma veya ticari amaçlar için temin 

edilmesini, “Fayda” ise genetik kaynaklardan veya 

geleneksel bilgiden elde edilen maddi veya maddi olmayan faydaları ifade eder.7 

BÇS Madde 15, genetik kaynaklara erişimin ve ilgili genetik kaynakların kullanımından 

doğan yararların adil ve hakkaniyete uygun paylaşımı, kısaca erişim ve fayda 

paylaşımı olarak bilinen kavrama ilişkin genel yükümlülükleri ortaya koyar. Sözleşmede 

Madde 15 dışında, Madde 8(j), Madde 10(c), 16, 18 ve 19 Erişim ve Fayda Paylaşımı 

ile ilgili hususları içerir. BÇS‘ye göre genetik kaynaklardan elde edilen faydaların 

genetik kaynağı sağlayan ülke ile eşit ve adil bir şekilde paylaşılması zorunludur. 

Genetik kaynağı kullanan ülkeler ya da kişiler kullanıcı olarak, bu kaynağı sağlayan 

kişiler veya ülkeler temin edici olarak kabul edilir. Genetik kaynakları sağlayan ülke, 

genetik kaynağın menşe ülkesi veya genetik kaynağı Sözleşme hükümlerine göre elde 

etmiş bir Taraf Ülke olabilir. Bu paylaşım karşılıklı anlaşma ile gerçekleştirilir. Taraf Ülkeler 

fayda paylaşımının sağlanmasına yönelik gerekli hukuki, idari ve politik tedbirleri 

almakla yükümlüdür. 

BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi - Madde 15, Fıkra 7 

Tarafların her biri, genetik kaynakların ticari ve başka amaçlarla kullanımından 

doğan yararlarla araştırma ve geliştirme sonuçlarını, bu kaynakları temin eden 

Tarafla adil ve hakkaniyete uygun biçimde paylaşmak amacı ile, uygun şekilde 

ve 16. ile 19. Maddeler doğrultusunda ve gerektiğinde 20. ve 21. maddelerde 

öngörülen mali mekanizma aracılığı ile idari, yasal veya siyasi tedbirleri 

alacaktır. Bu paylaşım karşılıklı olarak mutabık kalınan şartlara dayanacaktır. 

Genetik kaynağın, bilim ve teknoloji yardımıyla bir ürüne veya sürece dönüştürülmesi 

durumunda, fikri mülkiyet hakları söz konusu olur. Genetik kaynağı sağlayan ülkenin 

kaynağı sağlarken haklarını güvence altına alamadığı durumda, kaynak üzerindeki 

tasarrufu ortadan kalkmaktadır.8 

Erişim ve Fayda Paylaşımı hususunun uygulama detayları, Genetik Kaynaklara Erişim 

ve Genetik Kaynakların Kullanımından Doğan Faydaların Eşit ve Adil Paylaşımına Dair 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Protokolü, kısaca Nagoya Protokolü kapsamında ortaya 

konmuştur. 

 

 

 

                                                           
7 IUCN, 2011. Genetik Kaynaklara Erişim Bilgi Notu. URL:https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/short_paper___article_6.pdf 
8 OSİB, 2017. Biyolojik Çeşitlilik, Eğitim, Tanıtım ve Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu Belgesi. (2017).  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ormancılık ve Su Şurası 
2017, 5-6-7 Mayıs 2017. URL: 
http://sura.ormansu.gov.tr/sura/Files/Biyolojik%20%C3%87e%C5%9Fitlilik%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Grubu%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%
20Belgesi.docx 
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 Access to genetic resources (CBD) Genetik kaynaklara erişim (BÇS)  

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) kapsamında hukuki olarak kendine yer bulan 

genetik kaynaklara erişim kavramı; bir ülkenin sınırları içinde araştırma, koruma, ticari 

veya endüstriyel uygulama amaçları için genetik materyal içeren biyolojik veya diğer 

materyal örneklerini elde etmek olarak anlaşılabilir.9  

Genetik kaynaklara erişim kavramı BÇS’de açıkça tanımlanmamakla birlikte BÇS’nin 

15. Maddesi bu kavrama dair yasal çerçeveyi çizer. BÇS’nin 15. maddesine göre; 

genetik kaynaklara erişime kısıtlama getirme yetkisi ulusal hükümetlere aittir.  

Nagoya Protokolü - Genetik Kaynaklara Erişim10 

“Devletlerin doğal kaynakları üzerindeki hükümranlık hakkına ve kendi mevzuatlarına bağlı 

olarak, genetik kaynaklara erişim genetik kaynağı sağlayan Taraf Devletin önceden izninin 

alınmasını gerektirir. Taraf Devletler izin alınmadan genetik kaynaklara erişim sağlanmaması için 

gerekli tedbirleri almakla ve izin işlemleri ile ilgili hukuki ve idari düzenlemeleri yapmakla 

yükümlüdür. Ayrıca, her bir genetik kaynağa erişim için yapılacak karşılıklı anlaşma metni 

anlaşmazlıkların çözümü, fikri mülkiyet hakları ile bağlantılı olanlar dâhil olmak üzere fayda 

paylaşımı, genetik kaynağın üçüncü taraflarca kullanımı, erişim amacındaki değişiklikler gibi 

hükümleri içerecektir. Genetik kaynaklarla bağlantılı geleneksel bilgilere erişim için de aynı 

kurallar uygulanacaktır.” 

Genetik kaynaklara erişim, ulusal mevzuata tabi olacak şekilde genetik kaynakları 

sağlayan ülke tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece kaynağı sağlayan ülkenin 

izninin alınmasını gerektirir. Erişim hakkının tanınmış olduğu durumlarda, erişim karşılıklı 

olarak mutabık kalınmış şartlarla belirlenebilmektedir.  Nagoya Protokolü Madde 6, 

Genetik kaynaklara erişimin uygulama detaylarını ortaya koymuştur. 

 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu tasarısı11, genetik kaynağa erişimi şu 

şekilde tanımlamıştır: “Herhangi bir yabani türün veya genetik madde ihtiva eden parçasının 

ve türevinin ya da genetik maddenin veya bunlarla ilgili geleneksel bilgilerin yabancı uyruklu 

gerçek ya da tüzel kişiler veya bunlar adına faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 

gerçek veya tüzel kişiler tarafından elde edilmesi”. 

 

                                                           
9 IUCN, 2011. Genetik Kaynaklara Erişim Bilgi Notu, URL:https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/shor t_paper___article_6.pdf 
10 Kılıçarlaslan, H. Nagoya Protokolü, URL: http://www.cem.gov.tr/erozyon/Files/Forest%20Europe/Nagoya_Protokolu.pdf 
11 Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı, 2017. URL: http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0838.pdf 
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 Aichi Biodiversity Targets (CBD) Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri (BÇS)  

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) kapsamında kabul edilen 2011-2020 dönemi 

Biyoçeşitlilik Stratejik Planı, Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri12 olarak bilinen hedefleri ortaya 

koymuştur. Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri 2011-2020 yılları arasında tüm dünyada 

biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanım hedeflerinin uygulanmasında 

stratejik açıdan izlenecek yol haritası olarak benimsenmiştir. 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Onyılı ve Aichi Hedefleri13. 

2010 yılında Japonya’nın Nagoya şehrinde gerçekleştirilen BÇS 10. Taraflar Konferansı sonucunda, 

2011-2020 döneminin Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Onyılı olarak ilan edilmesine karar verilmiş ve BM 

Genel Kurulu tarafından 2011-2020 Biyoçeşitlilik Onyılı ilan edilmiştir.  

Konferans sonucunda ayrıca 2020 yılına kadar küresel ölçekte biyolojik çeşitlilik kaybının 

durdurulması temel amacıyla Biyoçeşitlilik Stratejik Planı (2011-2020) ve Aichi Hedefleri olarak bilinen 

2020 Biyoçeşitlilik Hedefleri kabul edilmiştir. Biyoçeşitlilik Stratejik Planı (2011-2020), beş stratejik amaç 

altında düzenlenmiş 20 hedefi (Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri) içerir. 

Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri, 2020 yılına kadar ekosistemlerin dirençliliğini ve ekosistem 

hizmetlerini sağlamaya devam etmesini temin etmek, dünyada biyolojik çeşitliliğini 

güvence altına almak, insan refahına katkıda bulunmak ve yoksulluğu azaltmak için 

biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmaya yönelik etkili ve acil şekilde harekete geçilmesini 

sağlamaya yönelik olarak belirlenmiştir.  

Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri (toplam 20 adet) aşağıdaki beş stratejik amaç altında 

gruplandırılmıştır: 

- Stratejik Amaç A: Biyoçeşitliliği hükümet ve toplum içinde hâkim anlayış haline 

getirerek, biyoçeşitlilik kaybının temel nedenlerinin ele alınması; 

- Stratejik Amaç B: Biyoçeşitlilik üzerindeki doğrudan baskıların azaltılması ve 

sürdürülebilir kullanımın desteklenmesi; 

- Stratejik Amaç. C: Ekosistemleri, türleri ve genetik çeşitliliği güvence altına 

alarak biyoçeşitliliğin durumunun iyileştirilmesi; 

- Stratejik Amaç D: Herkes için biyoçeşitlilikten ve ekosistemlerden doğan 

faydaların çoğaltılması; 

- Stratejik Amaç E: Katılımcı planlama, bilgi yönetimi ve kapasite geliştirme 

yoluyla uygulamanın geliştirilmesi. 

Şekil 3 - Aichi Hedefleri İkonları14 

 

 

 

 

                                                           
12 Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri, URL: https://www.cbd.int/sp/targets/default.shtml 
13 2011-2020 Biyoçeşitlilik Stratejik Planı ve Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri, URL: https://slidex.tips/download/byoetllk-onyili  
14 https://www.cbd.int/sp/targets/icons 

https://slidex.tips/download/byoetllk-onyili
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 Alien species Yabancı tür  

Yabancı tür kavramı, genel bir ifadeyle, 

bulunduğu bölgenin yerlisi olmayan herhangi 

bir türü (genellikle de bitki veya hayvan 

türlerini) tanımlar.15 

Bu türler, çeşitli faaliyetler ve etkiler sonucunda 

doğal yayılış alanlarından başka alanlara 

taşınmış ve taşındıkları yerlerde 

yetişen/yetiştirilen türleri kapsar. Örneğin, 

Yabancı Türler, Türkiye’nin doğasında doğal 

olarak bulunmayıp dışarıdan gelen türler olabileceği gibi, Türkiye sınırları dâhilindeki 

doğal yayılış alanının dışına çıkarılmış türler de olabilir. Yabancı Türler için egzotik tür 

tabiri de kullanılmaktadır.  

Konu ile ilişkin, AB düzeyinde yürürlükte olan İstilacı Yabancı Türler Tüzüğü16 yabancı 

türleri şu şekilde tanımlamıştır: 

“Tabii yayılış alanları dışarısına taşınmış olan tür, alt-tür veya daha alt taksonlardaki 

hayvan, bitki, mantar veya mikroorganizmaların canlı örnekleri”. 

Tüzükteki yabancı tür tanımı, bu türlerin herhangi bir parçasını, eşey hücrelerini, 

tohumlarını, yumurtalarını ya da bitki üreme yapılarını (filiz, sürgün, tomurcuk) ve de 

hayatta kalıp üreyebilen hibritlerini, varyetelerini ve ırklarını kapsar. 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) kapsamında17 kullanılan yabancı tür tanımı şu 

şekildedir:  

“Geçmişteki ya da bugünkü doğal yayılış alanları dışına taşınmış olan bir türün 

(hibritleri, varyeteleri ve ırkları da dahil), alt-türün veya daha alt-taksonun hayatta 

kalabilecek ve daha sonra üreyebilecek gamet, tohum, yumurta veya vejetatif üreme 

yapıları.” 

Ulusal mevzuatta çeşitli yönetmelikler, yabancı türlerin denetim ve kontrol altında 

bırakılması ve yerleştirilmesine yönelik düzenlemeleri içerir.  Bu mevzuatlarda yer alan 

tanımlar aşağıdaki şekildedir: 

- Doğal olarak bir yerde, alanda veya bölgede olmayan, bilerek veya bilmeyerek 

yaşadıkları normal sınırlar dışındaki habitatlara girmiş/dahil edilmiş, bu habitatların 

yabancısı olan türler.18 

- Türkiye’nin doğasında doğal olarak bulunmayıp dışarıdan gelen türler ile Türkiye sınırları 

dâhilindeki doğal yayılış alanının dışına çıkarılmış türler.19 

- Ülkemiz doğasında bulunmayıp, dışarıdan gelen veya getirilen türler.20 

- Bir sulak alan ekosistemine sonradan katılan tür.21 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu tasarısı, genetik kaynağa erişimi şu şekilde 

tanımlamıştır: “Çeşitli etkiler neticesinde tabii yayılış alanlarından başka bir alana 

taşınan türler”. 

 

                                                           
15 Çepel,1996. Çevre Koruma ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü, TEMA Vakfı Yayınları 
16 1143/2014 nolu AB İstilacı Yabancı Türler Tüzüğü   
17 CBD Terms. URL: https://www.cbd.int/invasive/terms.shtml 
18 Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Araştırma Amaçlı Kullanılması Ve Yurt İçine Girişi İle Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete 9 Haziran 
2015 Salı - Sayı: 29381 
19 Av ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
20 Av ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik 
21 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği  
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 Alliance (Ecology) Alyans (Ekoloji)  

Alyans, belirli bir tür kompozisyonuna, habitat koşullarına ve fizyonomiye sahip olan ve 

bir veya birden fazla tanımlayıcı tür içeren, tipik olarak bunlardan en az birisinin 

vejetasyonun en üst ya da dominant tabakasında yer aldığı bitki birliklerinden oluşan 

bitki sosyolojisi birimidir.22 Alyans, bitki sosyolojisi sistematiğinde bitki birliğinden sonra 

gelen birimi ifade eder. Alyans kavramı, bitki sosyolojisinde yaklaşımında sistematikteki 

cins kavramının karşılığı olarak da kabul edilir.23 

 Alternative solutions (Article 6.4 - HD) Alternatif çözümler  (Madde 6.4 - HD)  

Habitat Direktifi Madde 6.3 uyarınca, Natura 2000 alanları (KÖA, TÖA ve ÖKA’lar) 

üzerinde kayda değer bir etki doğurabilecek olan tüm plan/projelerin, alan üzerinde 

(hedef unsurlar gözetilerek) muhtemel etkilerinin belirlenmesi amacıyla, münferit 

olarak veya diğer plan ve projeler ile birlikte bir Uygunluk Değerlendirmesi denen etki 

değerlendirme sürecine tâbi tutulması zorunlu kılınmıştır.  

Bu değerlendirme süreci sonucunda yetkili idareler, alanın bütünlüğü üzerindeki etkiler 

dikkate alınarak plan/projeye izin verebilir ya da reddedebilir. Uygunluk 

Değerlendirmesi (UD) prosedürü kapsamında izlenen ilk aşamada (Madde 6.3), 

proje/plan sahibi ilgili plan/projeye dair tüm alternatif çözümleri sunmakla 

yükümlüdür. Muhtemel alternatif çözümlerin incelenmesi; plan/projenin, alanın 

bütünlüğünün olabildiğince olumsuz bir şekilde etkilenmemesini temin etmeyi 

amaçlar. 

Alternatif çözümlerin değerlendirilmesi, bir plan/projenin sonuçlarının Natura 2000 

alanı üzerinde olumsuz etkileri giderilemediği durumda, plan/projenin sahibi 

tarafından plan/projenin onaylanmasına dair istisna süreci başlatıldığında yetkili 

idarelerce kapsamlı bir şekilde tekrar ele alınır. 

Yetkili idare tarafından, bir plan/projenin muhtemel sonuçlarının Natura 2000 alanı 

üzerinde kayda değer olumsuz etkide olacağına hükmedilmesine rağmen, istisna süreci 

plan/proje sahibi tarafından başlatılabilir. İstisna sürecinin uygulanabilmesi  plan/projenin 

Madde 6.4’te belirtilen aşağıdaki şartların sağlanması gereklidir: 

- Plan/proje için sunulan uygulama alternatifinin Natura 2000 alanında bulunan 

türleri, habitatları ve alanın bütünlüğünü en az etkileyecek çözüm olduğu ve alanın 

bütünlüğünü etkilemeyecek başka bir alternatif çözüm olmadığı ve  

- Toplumsal veya ekonomik niteliktekileri de içeren üstün kamu yararı için zaruri 

nedenlerin mevcut bulunduğu. 

Yetki ikamesi ilkesi uyarınca, alternatif çözümler arasında gerekli kıyaslamaları yapmak 

ve çözümleri değerlendirmek ulusal yetkili idarelerin elindedir. Söz konusu 

değerlendirme, alanın koruma amaçları temel alınarak yapılmalıdır.  

Alternatif çözümler ile ilgili kıyaslamalar için; alanın bütünlüğü ve ekolojik işlevlerinin 

korunması&sürdürülmesi hususları dikkate alınmalıdır. Değerlendirme sırasında, 

                                                           
22 http://vegbank.org/vegdocs/panel/NVC_guidelines_v4.pdf 
23 Akman, Y., & Ketenoğlu, O., 1987. Vejetasyon ekolojisi: (bitki sosyolojisi), Ankara Üniversitesi. URL: http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/733.pdf 



 

32 

 

ekonomik kriterler gibi diğer değerlendirme kriterlerinin, ekolojik kriterin önünde 

geleceği düşünülmemelidir.24 

Kutu 1 - Alternatif çözümlerin incelenmesi 

Alternatif çözümler söz konusu olduğunda, yetkili 

idarelerin atacağı ilk adım, alanın bütünlüğünü daha iyi 

gözetecek olan alternatif çözümlerin dikkate 

alınmasıdır.  

Bu gibi çözümler normalde, Habitat Direktifi Madde 6.3 

uyarınca yapılan tarama ve değerlendirme 

aşamasında halihazırda belirlenmiş olmalıdır.  

Alternatif çözümler: 

- Alternatif yerlerin seçimini ( Yol vb. doğrusal yatırımlar olması halinde rotalar),  

- Yatırımın farklı ölçekleri veya tasarımları veya alternatif proses/işlemlerin seçilmesini 

içerebilir.  

Plan /projenin yapılmaması da alternatif çözümler arasındadır.  

 

 Angiospermae (Magnoliophyta) Angiospermler-Kapalı Tohumlular  

Tohumlu bitkiler (üst bölüm=Spermatophyta) çiçeklerindeki tohum taslağının açıkta ya 

da kapalı bir ortamda bulunması durumuna göre Gymnospermae (Açık-tohumlular) 

ve Angiospermae (Kapalı tohumlular) olmak üzere iki ana gruba ayrılır.  

Kapalı tohumlu bitkilerde tohum tamamen kapalı bir ortamda gelişir. Güncel 

sistematik yaklaşımda Kapalı Tohumlular, Magnoliophyta bölümü olarak 

adlandırılmıştır. Kapalı tohumlular kendi içlerinde tek çenekli (monokotil) ve çift çenekli 

(dikotil) olmak üzere iki büyük gruba ayrılırlar. 25 

Angiospermler-Kapalı Tohumlular26 

“ ‘Angio’ kapalı,’sperma’ tohum anlamına gelen kelimelerin 

birleştirilmesinden oluşturulmuş bir kelime olup Türkçe olarak ’Kapalı 

Tohumlular’ olarak da anılmaktadır. Bu gruptaki bitkilerde tohum 

tamamen kapalı bir ortamda geliştiğinden bu ad verilmiştir.” 

“..İletim borulu bitkiler alt âleminin (Tracheobionta) tohumlu bitkiler üst 

sınıfında (Spermatophyta) yer alan bitkiler, önceleri Gymnospermae ve 

Angiospermae olarak iki bölüme ayrılmaktaydı. Bu sınıflandırma son 

yıllarda değişmeye başlamış gymnospermler; Cycadophyta, 

Ginkgophyta, Coniferophyta ve Gnetophyta olmak üzere dört bölüme 

ayrılmış, angiospermler de Magnoliophyta bölümü olarak 

adlandırılmıştır.”  

Açık tohumlu bitkilerin tamamı odunsu bireylere sahipken, kapalı tohumlular içerisinde 

otsu ve odunsu bitki türleri mevcuttur. Türkiye Bitkileri Listesi Damarlı Bitkiler kitabına 

                                                           
24 AB Komisyonu – Habitat Direktifi Madde 6 Hükümleri Rehberi URL: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf 
25 Akkemik, Ü., 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları, mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 
https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Türkiye'nin%20Ağaç%20ve%20Çalıları.pdf 
26 Bu kutudaki metinler, Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları adlı kitaptan doğrudan alıntıdır. 
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göre Türkiye’de 144 adet Kapalı Tohumlular familyası mevcuttur. Bu familyalar 

arasında tür sayısı bakımından en zengin familyalar şunlardır: 

- Compositae (Toplu çiçekgiller),  

- Leguminosae (Baklagiller) ve  

- Gramineae (Buğdaygiller). 

Bu familyalar dışında Kapalı Tohumlular içerisinde tür sayısı bakımından zengin diğer 

familyalar ise şunlardır27:  

Çift Çenekliler Tek Çeneklilier 

- Scrophulariaceae (Sıracıotugiller) 

- Caryophllaceae(Karanfilgiller) 

- Boraginaceae (Hodangiller) 

- Cruciferae (Turpgiller)  

- Labiatae (Ballıbabagiller)  

- Rosaceae (Gülgiller) 

- Umbelliferae (Maydanozgiller) 

- Campanulaceae (Çançiçeğigiller) 

- Rubiaceae (Kökboyasıgiller) 

- Gramineae (Buğdaygiller),  

- Liliaceae (Zambakgiller),  

- Iridaceae (Süsengiller),  

- Orchidaceae (Salepgiller),  

- Cyperaceae (Papirusgiller)  

- Juncaceae (Hasırotugiller) 

 

 

Annex I (HD) - List of natural habitat types 

whose conservation requires the 

designation of SACs 

Ek I (HD) - Korunması için KÖA’lar 

tayin edilmesi gereken doğal 

habitatlar listesi 

 

Habitat Direktifi Ek I sayılı liste, korunmaları için Korunacak Özel Alanlar (KÖA) tayin 

edilmesi gereken Topluluk için önemli doğal habitatları listeler. Yani, bu listede yer 

alan doğal habitatların, Üye Devletlerce KÖA şeklinde adlandırılan koruma alanlarının 

tayini edilmesi yoluyla korunması gereklidir.  

Ek I, AB’deki tüm habitat tiplerini içermeyip liste seçilmiş belirli habitatları içerir. Bu 

listede yer alan doğal habitatlar; AB içerisinde doğal yayılış gösterip aynı zamanda 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan, dar yayılım alanına sahip veya bulundukları 

biyocoğrafya bölgesinin tipik örneklerini temsil eden doğal habitatlardır.  

Habitat Direktifi Ek I’de, 76’sı öncelikli doğal habitat olmak üzere, AB üyesi devletlerin 

egemenlik alanlarındaki toplam 233 doğal habitat tipi28  listelenmiştir.  

Bu listede yer alan doğal habitatlar, doğal alanlarla beraber yarı doğal alanları 

kapsayan birçok karasal ve sucul ortamdan oluşmaktadır.  

Ek I’de yer alan doğal habitatlar, 9 ana kategori altında gruplandırılmaktadır: 

 

 

 

 

                                                           
27 Türkiye’nin floristik zenginlikleri - Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Seyid Ahmet Sargın http://aves.akdeniz.edu.tr/ImageOfByte.aspx?Resim=8&SSNO=8&USER=3108  
28 1992’de ilk oluşturulduğunda sayısı 170 olan bu habitat tipleri, AB üye devlet sayısının 12’den 28’e yükselmesiyle 2018 itibariyle 233’e çıkmıştır.  
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Tablo 1 - Habitat Direktifi Ek I’de listelenen Doğal Habitatlar 

Doğal Habitatlar (Türkçe) Doğal Habitatlar (İngilizce) 

1. Kıyısal ve Tuzcul Habitatlar 
1. Coastal and Halophytic Habitats 

2. Kıyı Kumulları ve İç Kumul Sahaları 
2. Coastal Sand Dunes and Inland Dunes 

3. Tatlı Su Habitatları 
3. Freshwater Habitats 

4. Ilıman Fundalık ve Çalılık 
4. Temperate Heath and Scrub 

5. Sert Yapraklı Çalılık (Odunsu) 
5. Sclerophyllous Scrub (Matorral) 

6. Doğal ve Yarı Doğal Ot 

Formasyonları 

6. Natural And Semi-Natural Grassland 

Formations 

7. Kubbemsi Bataklıklar ve 

Turbalıklar ve Düz Bataklıklar 

7. Raised Bogs and Mires And Fens 

8. Kayalık Habitatlar ve Mağaralar 
8. Rocky Habitats and Caves 

9. Ormanlar 
9. Forests 

Habitat Direktifi ekindeki listelenen her bir doğal habitatın kendine ait Natura 2000 

habitat kodu mevcuttur. 

Ek I’de listelenen doğal habitatlar için kodlama örnekleri 

3.Tatlı Su Habitatları  9.Ormanlar 

31. Durgun Sular 92. Akdeniz yaprak döken ormanları 

3170* Akdeniz bölgesindeki geçici göller 9250 Makedonya Meşesi Koruları 

 

Ek I’ de listelenen doğal habitatlar, CORINE-Çevresel Bilginin Koordinasyonu Biyotop 

Projesi29 sınıflandırma yöntemi takip edilerek sınıflandırılmıştır. Ek I’de listelenen Doğal 

habitatların sınıflandırması ile tüm Avrupa kıtası ölçeğinde takip edilen Avrupa Doğa 

Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırması birbiri ile uyumlu olacak şekilde ele 

alınmaktadır.  

Habitat tiplerinin nasıl değerlendirilip yorumlanacağına ilişkin bilgiler, Habitat Direktifi 

Madde 20 doğrultusunda oluşturulan Komite (Habitat Komitesi) tarafından onaylanmış 

ve Avrupa Komisyonu (AK) tarafından yayınlanmış olan Avrupa Birliği (AB) Doğal 

Habitatları Yorumlama Kılavuzu  dokümanında bulunmaktadır. 

 

                                                           
29 Ek I, CORINE Biyotoplar projesi tarafından geliştirilmiş olan, Avrupa’daki habitatların hiyerarşik sınıflandırmasına dayanmaktadır. 
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Annex II (HD) - List of Animal and Plant 

Species whose conservation requires the 

designation of SACs 

Ek II (HD) - Korunması için KÖA’lar 

tayin edilmesi gereken hayvan ve 

bitki türleri listesi 

 

Habitat Direktifi Ek II sayılı liste, korunmaları için Korunacak Özel Alanlar (KÖA)  tayin 

edilmesi gereken, Topluluk için önemli hayvan ve Topluluk için önemli bitki türlerini 

listeler. Ek II, tutarlı ve bütünlüklü bir korunan özel alanlar ağının oluşturulması 

konusunda Direktifin Ek I sayılı listesinin devamı niteliğindedir. Ek II’de listelenen türlerin 

de KÖA tayini yoluyla korunması gerekmektedir.30 Bu listede yer alan türler AB sınırları 

içerisinde yayılış gösterip nesli tehlike altında, hassas veya nadir nitelikte olan türlerdir. 

Ek II, sırasıyla hayvan türlerinin ve bitki türlerinin yer aldığı iki bölümden oluşur: 

- Ek II (a) Hayvan türleri listesi (Memeliler, Balıklar, Sürüngenler, Çiftyaşarlar, 

Eklembacaklılar ve Yumuşakçalar)  

- Ek II (b) Bitki türleri listesi (Kara yosunları, Eğreltiler, Açık tohumlular, Kapalı 

tohumlular) 

Ek II listesi, 315’i hayvan 590’si bitki olmak üzere toplam 905 türü listelemektedir. 

    

    

 

Kutu 2 - Ek II’deki hayvan ve bitki türlerinin isimlendirilmesi 

Ek II’de listelenen hayvan ve bitki türlerinin isimleri aşağıdaki şekilde sunulmaktadır: 

- türlerin veya alt-türlerin adları itibariyle veya 

- daha yüksek bir takson kategorisine ait olan veya o taksonun bir parçası olarak  

 

Bir cins veya ailenin ardından gelen “spp.” kısaltması, o aile veya cinse dâhil olan tüm türleri 

belirtmek için kullanılmıştır. Ek II listesinde sıralanan tür adlarının yanında (*), (o) ve (V) işaretleri 

kullanılmaktadır. Bu semboller şu anlamları taşır: 

- Bir türün adından önce kullanılan (*) işareti, o türün öncelikli tür olduğunu belirtir. 

- Ek II’de belirtilen türlerin çoğu Ek IV’te de belirtilmiştir. Ek II’de yer alıp, Ek IV veya Ek 

V’te yer almayan türler (o) işareti ile belirtilmiştir;  

 

Hem Ek II’de hem de Ek V’te belirtilen ancak Ek IV’te yer almayan türler (V) işareti ile 

                                                           
30 Avrupa Komisyonu, Habitat Direktifi İnternet Sayfası, URL: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/habitats_dir_en.htm  
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belirtilmiştir. 

 

 
Annex III (HD) - Natura 2000 sites 

selection criteria 

Ek III (HD) - Natura 2000 alanlarının 

seçim ölçütleri  
 

Habitat Direktifi Ek III, Natura 2000 alanı olarak tayin edilebilecek alanlara ilişkin seçme 

ve değerlendirme ölçütlerini tanımlar. Ek III’ün dayanağı Habitat Direktifi Madde 4’tür. 

Natura 2000 alanlarının tayin edilmesi süreci iki aşamadan oluşmaktadır.  

EK III – Aşama 1: Bu aşamada, Ek I’deki her bir doğal habitat ve Ek II’deki her bir tür 

için önem taşıyan alanların ulusal düzeyde değerlendirilmesi (öncelikli doğal habitat 

çeşitleri ve öncelikli türler de dâhil olmak üzere) yapılır. Bu değerlendirme Ek I - Aşama 

1’de sunulan ölçütlere göre yapılır. Bu aşamadaki sürecin sonunda Natura 2000 

alanları önerilerini içeren ulusal liste (Topluluk için Önemli Alan önerisi –öTÖA- listesi) 

hazırlanır. Ulusal listedeki alanlar her bir biyocoğrafya bölgesi için ayrı olarak hazırlanır. 

Örneğin Türkiye’de bulunan Akdeniz, Karadeniz ve Anadolu biyocoğrafya 

bölgelerinin her biri için Natura 2000 alanları önerileri hazırlanacaktır. Önerilen her bir 

alan için Komisyon tarafından belirlenen Standart Veri Formu doldurulup ulusal liste 

Komisyona sunulur.  

Ek III Aşama 1 iki bölümden oluşmaktadır: 

A. Ek I’de belirtilen bir doğal habitat çeşidi için Alan değerlendirme ölçütleri 

B. Ek II’de belirtilen bir tür için Alan değerlendirme ölçütleri 

Kutu 3 - Natura 2000 alanlarının seçim ölçütleri – Aşama 1  

Aşama 1: Ulusal listelerin hazırlanması (Ek I’deki her bir doğal habitat ve tür için değerlendirme) 

A. Ek II’de belirtilen bir doğal habitat çeşitleri için Alan değerlendirme ölçütleri: 

a) Alan içerisinde doğal habitat çeşitlerinin hangi oranda temsil edildiğinin derecesi. 

b) İlgili doğal habitatın belirlenen Alan içerisinde kapladığı bölgenin büyüklüğü (bu habitat 

çeşidinin bütün ülke içerisinde kapladığı alan ile bağlantılı gözetilerek değerlendirilmesi.) 

c) İlgili doğal habitatın yapısının ve işlevlerinin korunma derecesi ve iyileştirme (restorasyon) 

imkânı seviyesi. 

d) İlgili doğal habitatın korunması açısından, belirlenen Alanın genel değerlendirilmesi. 

B.  Ek II’de belirtilen bir tür için Alan değerlendirme ölçütleri: 

a) Alan içerisinde ilgili türlerin popülasyonunun büyüklüğü ve yoğunluğu (bütün ülke 

içerisindeki popülasyon büyüklüğü gözetilerek belirlenmesi). 

b) İlgili tür için önem taşıyan habitat özelliklerinin korunma durumu ve iyileştirme (restorasyon) 

imkânı seviyesi. 

c) Türün doğal yayılış alanı gözetilerek, ilgili Alanda mevcut olan popülasyonun yalıtılmışlık 

derecesi.  

d) İlgili türün korunması açısından, belirlenen Alanın genel değerlendirilmesi. 
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Annex III (HD) - Natura 2000 sites 

selection criteria 

Ek III (HD) - Natura 2000 alanlarının 

seçim ölçütleri  
 

(bir önceki sayfanın devamı) 

Ek III – Aşama 2: Bu aşamada, Aşama 1’deki ulusal listede belirlenmiş olan alanların 

Topluluk (AB) için taşıdıkları önemin değerlendirilmesi gerçekleştirilir. Aşama 1’de Üye 

Devletler tarafından belirlenen ve öncelikli doğal habitat çeşitlerini ve/veya öncelikli 

türleri barındıran tüm alanlar,  Topluluk için Önemli Alan (TÖA) olarak belirlenir.  

Üye Devletlerin listelerindeki diğer alanların Topluluk (AB) için önemi değerlendirilirken, 

bu alanların, Ek I’de yer alan bir doğal habitatın veya Ek II’de yer alan bir türün 

muhafazasına veya elverişli koruma seviyene ulaşmasına yapacağı katkı ve/veya 

Natura 2000 korunan alanlar ağının bütünlüğüne katkısı gözetilir.  

Avrupa Biyoçeşitlilik Konu Merkezi Natura 2000 alanlarının değerlendirme sürecinde 

Komisyona bilimsel destek sunmak amacıyla ölçütleri detaylandıran rehber 

dokümanlar hazırlamıştır. Bu dokümanlar, Komisyon tarafından Natura 2000 alanlarının 

yeterlilik (sufficiency) değerlendirmesinde takip edilen kararlar olarak kabul edilmiştir. 

Üye Devletlerin her bir biyocoğrafya bölgesi için sunduğu alan önerileri (öTÖAlar) ön-

değerlendirmesi, 1997'de kararlaştırılan ölçütler31 uygulamadaki pratik deneyime 

dayanarak geliştirilmiş ölçütler32 dikkate alınarak yapılır. 

Kutu 4 - Natura 2000 alanları seçim ölçütleri – Aşama 2  

Aşama 2: Ulusal listede yer alan alanların Topluluk (AB) için öneminin 

değerlendirilmesi (Topluluk için Önemli Alan (TÖA) değerlendirmesi) 

Ulusal listede yer alan alanların Topluluk için önemin değerlendirilmesi ölçütleri: 

(a) ilgili Alanın ulusal düzeyde sahip olduğu önem; 

(b) Alanın Ek II'de belirtilen türlerin göç güzergahları ile ilişkisine dair coğrafik 

durumu ve Alanın bir veya birden fazla Üye Devletin sınırları içerisinde uzanan 

ekosistem içerisinde yer alıp almama durumu;  

(c) Alanın toplam büyüklüğü; 

(d) Alanda mevcut bulunan Ek II’deki doğal habitatların ve Ek II’deki türlerin 

sayısı; 

(e) Alanın, karakteristik veya özgün özellikleri ile sahip olduğu unsurlar ve bunların 

bir araya gelme biçimleri üzerinden, ilgili biyocoğrafya bölgeleri ve/veya 

Madde 2’de belirtilen tüm coğrafi alan içerisinde taşıdığı ekolojik değer.   

Ek III Aşama 2’de, Üye Devlet tarafından sunulan alan önerileri (TÖA’lar) Avrupa 

Biyoçeşitlilik Konu Merkezi tarafından değerlendirilir33 ve bu öneriler Biyocoğrafya 

Seminerleri olarak adlandırılan süreçte müzakere edilir.  

 

                                                           
31 https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/pdfs/crit 
32 https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/pdfs/further_adapted_criteria.pdf 
33 European Topic Centre on Biological Diversity, Meetings/Biogeographical Seminars  https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter4 



 

38 

 

 

 

 

 
Annex IV (HD) - List of species in need of 

strict protection 

Ek IV (HD) - Sıkı korunması gereken 

türler listesi 
 

Habitat Direktifi Ek IV sayılı liste, sıkı koruma gerektiren Topluluk için önemli hayvan ve 

bitki türlerini içermektedir.34 Ek IV, 400’den fazla türü içerir.35  

Ek IV, iki bölümden oluşmaktadır:  

- EK IV (a) Sıkı koruma gerektiren Topluluk için önemli hayvan türleri 

- EK IV (b) Sıkı koruma gerektiren Topluluk için önemli bitki türleri  

Ek IV(a)’dA yer alan bazı hayvan türleri Ek II’de yer almakla birlikte sadece Ek IV 

listesinde yer alan hayvan türleri de mevcuttur. EK IV (b) listesi, Ek II (b) bölümündeki 

karayosunu türleri hariç, Ek II (b)’de yer alan tüm bitki türlerini de kapsar. 

Direktifin “alan koruma” yaklaşımı ile birlikte uyguladığı diğer temel yaklaşım olan “tür 

koruma” yaklaşımı Direktifin 12 ve 16.maddelerinde düzenlenmiştir.   

Madde 12, Ek IV (a)’da yer alan hayvan türlerinin kasıtlı olarak öldürülmesini, 

yakalama, toplama ve rahatsızlık verilmesini (özellikle yuvalama zamanında) ve 

hayvanların ticari kullanımını, üreme ve dinlenme alanlarına zarar vermeyi 

yasaklamıştır. Aynı şekilde Madde 13, Ek IV (b)’de yer alan bitkilerin yabani 

ortamlarındaki doğal yayılış alanları içerisinde, kasti olarak koparılmaları, toplanmaları, 

kesilmeleri, kökleri ile çıkarılmaları veya tahrip edilmelerini yasaklar.  

 

Kutu 5 - Ek IV’teki hayvan ve bitki türlerinin isimlendirilmesi 

 Ek IV’teki hayvan ve bitki türlerinin isimleri aşağıdaki şekilde sunulmaktadır: 

- Türlerin veya alt-türlerin adları itibariyle veya 

- Daha yüksek bir taksona ait olan veya o taksonun bir parçası olarak 

Ayrıca, Ek IV’te bir cins veya ailenin adının ardında gelen “spp.” kısaltması, o aile veya cinse dâhil 

olan tüm türleri belirtmek için kullanılmıştır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Sıkı korunmasına ihtiyaç duyulan türler olarak da çevirmek mümkündür.  
35 Avrupa Komisyonu, Habitat Direktifi İnternet Sayfası, URL: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/habitats_dir_en.htm  
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Annex V (HD) - List of Animal and Plants 

whose taking in the wild and exploitation 

may be subject to management 

measures 

Ek V (HD) - Doğadan alınmaları ve 

kullanılmaları çeşitli yönetim 

tedbirlerine tabi olabilecek hayvan ve 

bitki türleri 

 

Habitat Direktifi Ek V sayılı liste, doğadan alınmaları ve kullanılmaları çeşitli yönetim 

tedbirlerine konu olabilecek olan Topluluk için önemli bitki türleri ve hayvan türlerini 

listeler.  

Ek V, 90’ın üzerinde tür içermektedir. Ek V iki bölümden oluşur:  

- Ek V(a) hayvan türleri, 

- Ek V(b) bitki türleri 

Ek V sayılı listede yer alan türlerin bir kısmı Ek II ve Ek V’te bulunabileceği gibi sadece 

Ek V’te yer alan türler de mevcuttur. Hem Ek II’de hem de Ek V’te belirtilen ancak Ek 

IV’te yer almayan türler listede (V) işareti ile belirtilmiştir. 

 

Kutu 6 - Ek V’teki hayvan ve bitki türlerinin isimlendirilmesi 

 Ek V’teki hayvan ve bitki türlerinin isimleri aşağıdaki şekilde sunulmaktadır: 

- Türlerin veya alt-türlerin adları itibariyle veya 

- Daha yüksek bir taksona ait olan veya o taksonun bir parçası olarak 

Ayrıca, Ek IV’te bir cins veya ailenin adının ardında gelen “spp.” kısaltması, o aile veya cinse dâhil 

olan tüm türleri belirtmek için kullanılmıştır. 

Ek V, Direktifin “tür koruma” yaklaşımı bağlamında Madde 14 kapsamında 

düzenlenmiştir.  Habitat Direktifi Madde 11’de öngörülen gözetim ışığında, eğer Üye 

Devletler gerekli görürlerse, Ek V’te sıralanan yabani hayvan ve bitki türlerinin 

örneklerinin yabani ortamdan alınması ve kullanılması durumunda bu türlerin elverişli 

seviyede korunması hedefi sürdürdüğünden emin olmak için gerekli tedbirleri almakla 

yükümlüdür. 

Kutu 7 - Habitat Direktifi Madde 14 

Madde 11’de öngörülen gözetim ışığında, eğer Üye Devletler gerekli görürlerse, Ek V’te 

sıralanan yabani hayvan ve bitki türlerinin örneklerinin yabani ortamdan alınması ve 

kullanımları için bu türlerin elverişli korunma seviyesinde muhafaza hedefi ile örtüştüğünden 

emin olmak için tedbirler alacaklardır. Bu tür tedbirlerin gerekli görüldüğü durumlarda, Madde 

11’de öngörülen gözetimin sürekliliğini içerecektir. Bu tür önlemler ayrıca şunları içerebilir. 

- belli bir araziye erişime dair mevzuat, 

- doğadan örneklerinin alınmasının ve belli popülasyonlardan yararlanılmasının geçici 

veya bölgesel olarak yasaklanması, 

- örneklerin alım dönemi ve/veya yöntemlerinin düzenlenmesi, 

- örnekler alınırken, bu tür popülasyonların korunmasını dikkate alan avlanma ve 

balıkçılık kurallarının uygulanması, 

- örneklerin alımı için ehliyet veya kota sistemi getirilmesi, 

- örneklerin satın alınması, satılması, satışa sunulması, satış için bulundurulması veya satış 

için taşınmasının düzenlenmesi, 

- yabani ortamdan örneklerin alınmasını azaltma açısından, sıkı kontrol edilen şartlarda 

hayvan türlerinin tutsak edildikleri yerde üretilmeleri ve bitki türlerinin yapay olarak 
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çoğaltılmaları, 

- alınan önlemlerin etkisinin değerlendirilmesi 

 

 

Annex VI (HD) - List of prohibited methods 

and means of capture and killing and 

modes of transport 

Ek VI (HD) - Yasaklanmış yakalama 

ve öldürme yöntemleri, araçları ve 

ulaşım biçimleri 

 

Habitat Direktifi Madde 15 belirli hayvan türlerini ilgilendiren bazı yakalama, öldürme 

yöntemleri ile ulaşım biçimlerini yasaklamaktadır. Bahsi geçen yasaklı yöntem ve 

araçlar, Ek VI sayılı listede sunulmuştur.  

Kutu 8 - Habitat Direktifi Madde 15 ve Ek VI 

Ek V(a)’da sıralanan hayvan türlerinin yakalanması veya öldürülmesi konusunda ve 16. 

madde uyarınca derogasyonların uygulandığı durumlarda Ek IV (a)’da sıralanan 

türlerin doğadan alınması, yakalanması veya öldürülmesinde, Üye Devletler bu türlerin 

popülasyonunda yerel ölçekte yok olmaya veya ciddi oranda rahatsızlık vermesine yol 

açabilecek gelişigüzel uygulanan bütün yöntemlerin kullanımını ve aşağıdaki 

yöntemleri yasaklar: 

a) Ek VI (a)’da belirtilen yakalama ve öldürme yöntemlerinin kullanımı;   

b) Ek VI (b)’de belirtilen ulaşım türlerinden herhangi biri kullanılarak, hayvan 

türlerin yakalanması ve öldürülmesini 

Ek VI, Direktifin “tür koruma” yaklaşımına uygun olarak Ek V’te listelenen hayvan türleri 

ve derogasyonların uygulanması durumunda Ek IV’teki hayvan türlerinin yakalanması 

ve avlanmasına dair yasaklı yöntem ve araçları iki bölüm halinde listeler: 

(a)  Seçici olmayan yöntemler 

MEMELİLER 

- Kör veya sakatlanmış hayvanların canlı yem olarak kullanılması 

- Kayıt cihazları 

- Öldürücü veya sersemletici elektrik veya elektronik cihazlar 

- Yapay ışık kaynakları 

- Aynalar ve diğer şaşırtıcı cisimler 

- Hedefleri aydınlatmaya yarayan cihazlar 

- Gece yapılan avcılık için kullanılan elektronik görüntü büyütücü veya 

dönüştürücü olarak kullanılan görüş cihazları 

- Patlayıcılar 

- Yapıları veya kullanım koşulları doğrultusunda belirli bir türe özgü olarak 

kullanılmayan ağlar 

- Yapıları veya kullanım koşulları doğrultusunda belirli bir türe özgü olarak 

kullanılmayan tuzaklar 

- Yaylı tüfekler 

- Zehirler ve zehirli veya bayıltıcı yemler 

- Gaz veya duman  

- İkiden fazla atış yapılmasına izin veren şarjörlere sahip yarı otomatik veya 

otomatik silahlar 

BALIKLAR 

- Zehir 

- Patlayıcılar 
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(b)  Ulaşım Biçimleri 

- Hava taşıtları 

- Motorlu hareketli taşıtlar 

 
Annex I (BD) - List of birds species 

requiring special habitat protection 

Ek I (KD) - Habitatları özel olarak 

korunması gereken kuş türleri listesi 
 

Kuş Direktifi Ek I sayılı liste, AB sınırları içerisinde yer alan tehdit altında olan 194 yabani 

kuş türünü listeler. Listedeki türler, habitatları gözetilecek şekilde, yayılış alanları 

içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini ve üremelerini güvence altına alacak özel 

koruma önlemlerine tabi olurlar. Bu türler; 

a) nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler; 

b) yaşam alanlarında gerçekleşecek belirli değişikliklere karşı hassas durumda 

bulunan türler; 

c) popülasyonlarının azlığı veya kısıtlı yerel dağılımları nedeniyle nadir olduğu 

kabul edilen kuşlar; 

d) yaşam alanlarının özel niteliğine bağlı nedenlerle özel önem atfedilmesi 

gereken diğer türlerdir.  

 

Üye Devletler, Kuş Direktifinin, uygulama alanına giren tüm deniz ve kara bölgelerinde 

yukarıda listelenen türlerin korunması için, özellikle sayıca ve yüzölçümü olarak en 

uygun nitelikteki alanları Özel Korunan Alan (ÖKA) olarak tayin etmekle yükümlüdür. 

    

Kızılgerdanlı dalgıç 

Gavia stellata 

Kulaklı batağan 

Podiceps auritus  

Tepeli pelikan 

Pelecan crispus 

Leylek 

Ciconia ciconia 

Kuş Direktifi Ek I’de listelenen türlerle ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten erişim 

sağlanabilir.  



 

42 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/index_en.htm 

 Annex II (BD) - Huntable birds species List Ek II (KD) - Avlanabilir kuş türleri listesi  

Kuş Direktifi Ek II sayılı liste, avlanılmasına belirli kısıtlar dâhilinde izin verilen 82 Kuş 

türünü listeler. Ek II listesi iki bölümden oluşur: 

- Ek II Bölüm A: Avlanılmasına belirli kısıtlar dâhilinde izin verilen türler (24 Tür) - Tüm 

Avrupa coğrafyasında 

 

- EK II Bölüm B: Avlanılmasına belirli kısıtlar dâhilinde izin verilen türler (58 Tür) - 

Belirtilen üye ülkelerde 

 

Ek II Bölüm A’da yer alan kuş türleri tüm Avrupa çapında, Ek II Bölüm B’de yer alan kuş 

türleri ise yalnızca belirtilen üye devletlerde avlanabilir. Ancak avlanmanın 

gerçekleştirilebilmesi için, avlanacak olan türün bulunduğu alandaki herhangi bir 

koruma çalışmasını tehlikeye atmaması ve ilgili türün sayısının ekolojik gerekliliklere 

uygun bir seviyede tutulması ve dengenin korunması gerekmektedir. 

Ek II’de sıralanan türlerin, tüm AB içindeki popülasyon seviyeleri, coğrafi dağılımları ve 

üreme oranları mümkün kıldığı için, Üye Devletlerin ulusal mevzuatına uygun olarak 

avlanmasına müsaade edilmiştir. Üye Devletler, bu türlerin avlanmasının kuşların 

dağılım bölgelerinde yürütülen koruma çalışmalarını tehlikeye atmamasını sağlamakla 

yükümlüdürler. 

Kuş Direktifi Ek II’de sıralanan türler, tüm AB içindeki popülasyon seviyeleri, coğrafi 

dağılımları ve üreme oranları mümkün kıldığı için, ulusal mevzuata uygun olarak 

avlanabilirler. Üye Devletler, bu türlerin avlanmasının dağılım bölgelerinde yürütülen 

koruma çalışmalarını tehlikeye atmamasını sağlamakla yükümlüdürler. (Kuş Direktifi - 

Madde 7.1) 

Ek II’de yer almakta olan avlanabilir statüsündeki 82 kuş türünün avlanma dönemleri, 

kuşların en duyarlı olduğu göçten yuvalama alanlarına dönüş ile üreme ve yavru 

yetiştirme dönemlerinde yasak olacak şekilde kısıtlanmıştır.  

 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/index_en.htm
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Annex III (BD) - List of birds species 

which can be commercialised 

Ek III (KD) - Ticaretine belirli şartlar altında 

izin verilebilecek kuş türleri 
 

Üye Devletler, Kuş Direktifi Madde 6.2 ve 6.3 paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 

Direktif kapsamındaki tüm kuş türlerinin satışını, satış amacıyla nakliyesini ve 

alıkoyulmasını, ayrıca kuşların canlı veya ölülerinin, bunlara ait organların veya 

bunlardan elde edilmiş, kolayca teşhis edilebilir nitelikteki ürünlerin satışa sunulması 

faaliyetlerini yasaklarlar. Kuş Direktifi Madde 6.2 ve 6.3 kapsamında Ek III sayılı 

listedeki kuş türlerinin belirli şartlar altında ticaretine izin verilmiştir. Ek III sayılı listede 26 

adet kuş türü listelenmiştir.  

Ek III sayılı liste iki bölümden oluşmaktadır: 

- Ek III Bölüm A: : Ticaretine belirli şartlar altında izin verilen türler (7 adet) - Tüm 

Avrupa coğrafyasında, 

- Ek III Bölüm B: Ticaretine belirli şartlar altında izin verilen türler (19 adet) - 

Belirtilen üye ülkelerde. 

 

Kutu 9 - Kuş Direktifi Madde 6.2 ve 6.3 paragraf hükümleri 

 

Kuş Direktifi - Madde 6.2 

Direktif kapsamındaki tüm kuş türlerinin satışını, satış amacıyla nakliyesini ve 

alıkoyulmasını, ayrıca kuşların canlı veya ölülerinin, bunlara ait organların veya 

bunlardan elde edilmiş, kolayca teşhis edilebilir nitelikteki ürünlerin satışa sunulması; 

kuşların yasal biçimde öldürülmeleri, yakalanmaları veya elde edilmeleri şartıyla, Ek 

III’ün A Bölümü’nde belirtilen kuşlar için yasak değildir. 

 

Kuş Direktifi - Madde 6.3 

 

Üye Devletler, kuşların yasal biçimde öldürülmüş, yakalanmış veya elde edilmiş 

olmaları şartıyla, Ek III’ün B Bölümü’nde belirtilen türler açısından, Kuş Direktifi - 

Madde 6.1’de belirtilen faaliyetlerin kendi topraklarında gerçekleştirilmesine belirli 

sınırlamalar getiren hükümler tesis ederek izin verebilirler. Bu tür bir izni vermek isteyen 

Üye Devletler, öncelikle Komisyon’a danışıp Komisyon ile birlikte, Topluluk’un 

tamamında tehlike altında bulunan bu türlere ait örneklerin ticaretinin bunların 
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popülasyon seviyelerinde, coğrafi dağılımlarında veya üreme oranlarında değişiklik 

yaratıp yaratmayacağını veya böyle bir değişikliğin makul şartlarda beklenip 

beklenmeyeceğini değerlendirmekle yükümlüdür.  

Bu inceleme sonucunda, verilmesi planlanan iznin, Ek III’ün B Bölümü’nde yer alan 

türlerden herhangi birinin tehlikeye düşmesine veya tehlikeye düşme ihtimalinin 

ortaya çıkmasına neden olacağına kanaat getirmesi halinde Komisyon, Üye 

Devletlere gerekçeli bir tavsiye kararı göndererek söz konusu türün pazarlanmasına 

karşı olduğunu bildirir. Komisyon herhangi bir tehlike olmadığı kanaatine varırsa Üye 

Devlet’i bu durumdan haberdar eder. 

 

Komisyon’un tavsiye kararı, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanır. 

Bu paragraf uyarınca izin veren Üye Devlet, bu iznin verilmesi için gerekli olan 

koşulların varlığını sürdürdüğünü düzenli aralıklarla teyit eder.  

 

 

Annex IV (BD) - List of prohibited 

means and modes of transport in 

hunting, capture or killing of birds 

Ek IV (KD) - Kuşların avlanması, 

yakalanması veya öldürülmesinde 

yasaklanan yöntemler ve ulaşım biçimleri 

 

Kuş Direktifi Ek IV sayılı liste, Direktif kapsamındaki kuşların avlanması, yakalanması 

veya öldürülmesine yönelik yasaklanan yöntem ve ulaşım yöntemlerini listeler. EK IV, iki 

bölümden oluşmaktadır: 

- EK IV (a) Yasaklı öldürme, avlanma ve yakalama yöntemleri 

- EK IV (b) Avlanmada kullanılması yasaklı ulaşım yöntemleri 

Üye Devletler, özellikle Ek IV (a) bölümünde belirtilenler başta olmak üzere, Direktif 

kapsamındaki kuşların kitlesel veya belirli bir türe özgü olmayan şekilde 

yakalanmasında veya öldürülmesinde kullanılan ya da bu kuş türlerinin belirli bir 

yörede tümüyle yok olmasına neden olabilecek tüm araç, düzenek veya yöntemleri 

yasaklamakla yükümlüdür (Madde 8). Ayrıca, Üye Devletler Ek IV (b)’de belirtilen 

ulaşım yöntemlerini kullanılarak gerçekleştirilen her türlü avlanma faaliyetini yasaklarlar 

(Madde 9). 

EK IV(a) Yasaklı öldürme, avlanma ve yakalama yöntemleri 

- Tuzaklar (58° N Kuzey enleminde Lagopus lagopus lagopus ve Lagopus mutus türlerinin 

yakalanması için İsveç ve Finlandiya’ya tanınan istisnalar hariç olmak üzere), ökseler, 

kancalar, kör veya sakatlanmış halde yem olarak kullanılan canlı kuşlar, ses kayıt, elektrikli 

öldürme cihazları, 

- yapay ışık kaynakları, aynalar, hedefleri aydınlatmaya yarayan cihazlar, elektronik 

görüntü büyütücü ve dönüştürücü niteliğindeki gece görüş cihazları, 

- patlayıcılar, 

- ağlar, tuzaklar, zehirli veya bayıltıcı yemler, 

- ikiden fazla adet cephane taşıyabilen şarjörlere sahip yarı-otomatik veya otomatik 

silahlar; 

EK IV(b) Avlanmada yasaklı ulaşım yöntemleri 

- hava taşıtları, motorlu araçlar, 

- saatte beş kilometreden hızlı biçimde sürülen botlar. Üye Devletler, açık denizde güvenlik 

nedeniyle saatte azami 18 kilometre hızla sürülen botların kullanılmasına izin verebilirler. 

Üye Devletler, bu tür bir izin verilmesi halinde Komisyonu bilgilendireceklerdir. 

 Annex V (BD) - List of Research and Ek V (KD) - Özel önem verilen araştırma  
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work subjects konuları listesi 

Kuş Direktifi kapsamı altına aldığı tüm kuş türlerinin popülasyonunun korunması, 

yönetimi ve kullanımını desteklemek için gerekli tüm araştırmaların ve çalışmaların 

gerçekleştirilmesini teşvik eder. Kuş Direktifi Ek V sayılı liste, teşvik edilen araştırma ve 

çalışmalarından özel önem verilenleri listeler: 

(a) Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan veya tehdit altındaki türlere ilişkin, coğrafi yayılışları da göz 

önünde bulundurularak hazırlanan ulusal nitelikteki listeler, 

(b) Özellikle göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kış geçirme veya yuva yapma alanı olarak 

kullanılması açısından önemli alanların bir listesi ve bunların ekolojik özellikleri, 

(c) Göçmen türlerin popülasyon seviyelerine ilişkin verilerin listesi, 

(d) Yabani kuşların alıkonmasına ilişkin yöntemlerin bu kuşların popülasyonuna olan etkilerinin 

değerlendirilmesi, 

(e) Kuşların neden olduğu zarar türlerinin önlenmesine ilişkin ekolojik yöntemler geliştirilmesi ve bunların 

iyileştirilmesi, 

(f) Belirli türlerin kirlilik göstergesi olarak taşıdıkları rollerin belirlenmesi, 

(g) Kimyasal kirliliğin popülasyon seviyelerine yaptığı olumsuz etkilerin araştırılması. 

 

 
Areas for Special Conservation Interest 

(Bern Convention) 

Özel Koruma Gerektiren Alanlar (Bern 

(Bern Sözleşmesi)* 
 

Özel Koruma Gerektiren Alanlar 

(ÖKGA), Bern Sözleşmesi kapsamında 

Avrupa ve Kuzey Afrika'da bulunan 

Sözleşmeye taraf ülkelerce Zümrüt 

Ağını oluşturmak üzere ekolojik olarak 

önemli alanlar arasından tayin edilen 

alanlardır. ÖKGA’ların amacı Bern 

Sözleşmesi'nin 4.Nolu Kararı (Resolution 

No. 4 -199636) kapsamındaki türler ve 

6.Nolu Kararı (Resolution No. 6-199837) kapsamındaki habitatların korunmasını 

sağlamaktır.  

Avrupa Birliği (AB), Bern Sözleşmesi'ne Birlik olarak taraftır. Üye ülkelerin Habitat Direktifi 

Natura 2000 ağı kapsamındaki tayin ettikleri alanlar, bu ülkelerin Sözleşmenin ÖKGA 

ve Zümrüt Ağı oluşturma yükümlülüklerini yerine getirmektedir.  

ÖKGA’lar aşağıdaki kriterlerden birini veya birkaçını sağlayan alanlar arasından 

seçilir:38 

1) Tehdit altındaki türlerin, endemik türlerin veya Bern Sözleşmesi’nin Ek I ve Ek 

II'sinde listelenen türlerin hayatlarını devam ettirmesine büyük ölçüde katkıda 

bulunan; 

2) Yüksek tür çeşitliliğine sahip bir alanda önemli sayıda türü veya bir veya daha 

fazla türün önemli popülasyonlarını destekleyen; 

3) Tehdit altındaki habitatların önemli ve/veya yüksek temsiliyet sağlayan 

örneklerini içeren; 

4) Belirli bir habitat türünün üstün örneklerini veya farklı habitat tiplerinin 

mozaiklerini içeren; 

5) Bir veya daha fazla göçmen tür için önemli bir alanı temsil eden; 

                                                           
36 Bern Sözleşmesi, Karar No. 4 -1996, URL:https://rm.coe.int/16807469e7 
37 Bern Sözleşmesi, Karar No. 6-1998, URL:https://rm.coe.int/1680746347 
38 http://www.biodiversitya-z.org/content/areas-of-special-conservation-interest-emerald-network-asci 
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6) Sözleşmenin hedeflerine ulaşılmasına önemli ölçüde katkıda bulunan.  

Üye Devletler tarafından ÖKGA olarak önerilen tüm alanlar, yukarıdaki kriterler göz 

önünde bulundurularak Bern Sözleşmesi Daimi Komitesi tarafından gözden geçirilir ve 

onaylanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Article 3 (HD) - Natura 2000 (Ecological 

network of special areas of conservation) 

Madde 3 (HD) - Natura 2000 Ağı 

(Korunacak Özel Alanlar Ekolojik Ağı) 
 

 

Habitat Direktifi Madde 3, Natura 2000 adı altında, tutarlı ve bütünlüklü nitelikte 

Avrupa Birliği (AB) ölçeğinde korunacak özel alanlardan oluşan bir ekolojik ağın 

oluşturulmasını yükümlülüğünü tanımlamıştır. Natura 2000 kavramı, “Natura 2000 ağı“ 

ve “Natura 2000 Ekolojik Ağı” şeklinde de kullanılmaktadır.39  

Natura 2000 ağı, AB Üye Devletleri tarafından Habitat Direktifi ve Kuş Direktifi 

kapsamında tayin edilen alanlardan oluşur. Bu alanlara “Natura 2000 Alanları” 

denmektedir. Bu alanlar şunlardır.  

- Habitat Direktifi: Topluluk için Önemli Alanlar (TÖA’lar) ve Korunacak Özel 

Alanlar (KÖA’lar) 

- Kuş Direktifi: Özel Korunan Alanlar (ÖKA’lar)  

Natura 2000 ağının genel amacı, AB genelinde korumada öncelikli tehdit altındaki 

bitki ve hayvan türlerini (yaşam alanları ile birlikte) ve doğal habitatları korumaktır. 

Natura 2000 alanı oluşturulması yoluyla i) korunması gereken türler ve ii) korunması 

gereken doğal habitatlar Habitat Direktifi ve Kuş Direktifi eklerinde listelenmiştir.  

Natura 2000’in amacı, Habitat Direktif Ek I’de belirtilen doğal habitat tiplerinin ve Ek II’de 

belirtilen türlerin doğal yayılış alanları içerisinde elverişli koruma seviyesinde varlıklarını 

sürdürmesini ve gerekli durumlarda bu seviyeye getirilmesini sağlamaktır. Natura 2000’in 

dayanağı olan Habitat Direktifi 1994 yılında yürürlüğe girmiş olup, Kuş Direktifi kapsamında ilan 

edilen ÖKA’ları da bu ağa dahil etmiştir.  

Şekil 4 - Natura 2000 Ağı Bileşenleri 

           

                                                           
39 Avrupa Komisyonu Natura 2000 İnternet Sayfası URL:http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm  
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Üye Devletler Natura 2000 alanlarını seçerken Kuş ve Habitat Direktifinde belirtilen 

ölçütleri takip eder. Bu direktiflerdeki ölçütler farklılık göstermekle birlikte, alanların 

tayin edilmesinde tamamen bilimsel ölçütler takip edilir.   

Natura 2000 ağı, koruma ve sürdürülebilir kullanma yaklaşımını takip ederken, beşeri 

faaliyetlerin (düşük yoğunluklu tarım ve hayvancılık vb.) biyolojik çeşitliliklerle beraber 

süregitmesini sağlamaya da çalışır. Beşeri faaliyetlere kullanım ve faaliyetlerin 

düzenleneceği yasal çerçevenin kurulması ve kuralların uygulanması şartıyla ve 

Natura 2000 alanlarının kendilerini sürdürebildiği ve bu alanların koruma amaçlarına 

zarar verilmediği garanti edildiği sürece izin verilmektedir. Bu faaliyetler idari ve yasal 

tedbirlere ve/veya alanın yönetim planına göre düzenlenir.  

Natura 2000 alanlarının bir kısmı mutlak korunma yönetim amacına sahip olsalar dahi, 

Natura 2000 alanları insan faaliyetlerinin tamamen yasaklandığı alanlar değildir.  

 

 

Şekil 5 - Natura 2000 Ağı (Natura 2000 Korunan Alanlar Ekolojik Ağı)40 

                                                           
40 http://www.eoi.es/blogs/juancarlosgomezmartin/2014/01/26/nature-2000-network-of-european-biodiversity/ 
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Natura 2000 ekolojik ağı, 2017 yılı itibariyle AB karasal topraklarının yüz ölçüm olarak 

yaklaşık %18’ini kaplamaktadır. 

 

 

 

 

 
Article 4 (HD) - Procedure for Designation 

of Natura 2000 sites 

Madde 4 (HD) - Natura 2000 alanlarının 

seçilmesi prosedürü 
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Habitat Direktifi Madde 3’te tanımlanan Natura 2000 korunan alanlar ekolojik ağını 

oluşturacak Natura 2000 alanlarının tayin süreci Habitat Direktifi Madde 4.1’de 

açıklanmıştır. Bu prosedür, Direktif’in Ek III’ünde ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. 

Habitat Direktifi Madde 4.1’e göre Üye Devlet, Ek III’te (Aşama 1) belirtilen ölçütler ve 

ilgili bilimsel veriler doğrultusunda, Ek I’de belirtilen doğal habitat çeşitlerine ve Ek II’de 

belirtilen türlere ev sahipliği yapan alanlara ilişkin bir ulusal liste önerisini (Topluluk için 

Önemli Alanlar listesi önerisi –öTÖA-pSCIs ) Avrupa Komisyonuna (AK) sunar. Bu ulusal 

listedeki alanlar her bir biyocoğrafya bölgesi için hazırlanır. 

Komsiyona sunulan ulusal listedeki bilgiler; alanın haritasını, adını, konumunu, 

büyüklüğünü ve Ek III’te (Aşama 1) belirtilen ölçütlerin uygulanması sonucu elde 

edilen verileri de içerecek ve Komisyon tarafından belirtilen standart veri formu 

formatında iletilir.  

Ulusal listenin sunulmasının ardından Komisyonun koordinasyonunda Biyocoğrafya 

Seminerleri olarak adlandırılan süreçte ulusal liste değerlendirilir. Bu değerlendirme, 

Habitat Direktifi Madde 4.2’ye göre Ek III’te Aşama 2’de belirtilen kriterler dikkate 

alınarak AB düzeyindeki 9 biyocoğrafya bölgesi gözetilerek yapılır. 

Biyocoğrafya seminerlerinin tamamlanması ve takip eden ikili görüşmelerin (Üye Ülke 

ve Komisyon arasında) nihayetinde Komisyon tarafından, her Üye Devlet ile mutabık 

olarak, Üye Devletin sunmuş olduğu ulusal liste temel alınarak Topluluk için Önemli 

Alanların (TÖA) bir taslak listesi oluşturur. Komisyon tarafından oluşturulan bu taslak 

liste, Madde 21'de düzenlenen prosedüre uygun olarak resmi karar yoluyla TÖA’ların 

nihai listesi olarak kabul edilir. 

TÖA’ların seçiminde Ek III Kriterlerinin esnek uygulanması şartı 

Bir veya birden fazla öncelikli doğal habitatı ve öncelikli türü barındıran alanları 

ulusal topraklarının %5’inden fazlasını temsil eden Üye Devletler, Komisyon ile 

mutabık olarak, topraklarında TÖA’ların seçiminde Habitat Direktifi Ek III (Aşama 

2)’da belirtilen kriterlerin daha esnek uygulanmasını isteyebilir. (Habitat Direktifi, 

Madde 4)  

TÖA’lar, Komisyon tarafından resmi olarak kabul edildikten sonra, ilgili Üye Devlet bu 

alanı mümkün olan en kısa sürede ve en fazla altı yıl içinde Korunacak Özel Alan 

(KÖA) olarak ilan eder. KÖA’ların ilan edilmesini takiben bu alanlara ilişkin koruma ve 

yönetim tedbirlerinin tanımlanmış olması gereklidir. Üye Devlet, bu alanlar için koruma 

önceliklerini aşağıdakileri hususları dikkate alarak oluşturur: 

- Alanların; Ek I’de yer alan bir doğal habitat çeşidinin veya Ek II’de yer alan bir 

türün elverişli koruma seviyesinde varlığını sürdürmesi ya da bu seviyeye 

getirilmesi açısından önemi; 

- Alanların; Natura 2000 ağının bütünlüğü açısından önemi, 

- Alanların maruz kaldığı yıkım/bozulma ve tehditler 
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Kutu 10 - Natura 2000 alanlarının seçilmesi prosedürü 

 

 

 

Habitat Direltifi Ek I’de listelenen hayvan ve bitki türleri ve Ek II’de listelenen doğal habitat 

çeşitlerini muhafaza eden TÖA ve KÖA ’lardan ve Kuş Direktifi Ek I’deki kuşları muhafaza eden 

ÖKA’lardan oluşan ekolojik ağ Natura 2000 olarak adlandırılır. 

Seçilen alanlardan oluşan Natura 2000 ağı, Avrupa’nın en değerli ve tehdit altındaki tür ve 

habitatlarının uzun dönemde varlıklarını sürdürmelerini sağlamak üzere oluşturulur.   
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 Article 6 - Habitats Directive Madde 6 - Habitat Direktifi  

Habitat Direktifi Madde 6, Natura 2000 korunan alanlar ağını oluşturan Korunacak 

Özel Alanlar (KÖA) ve Özel Korunan Alanlar (ÖKA)  için kapsamlı bir alan yönetim 

yükümlülüğünü gerektirmektedir. Madde 6, bu alanların yönetimi ve korunmasına 

ilişkin hükümleri içermektedir. Bu bağlamda bakıldığında, Madde 6, koruma ve arazi 

kullanımı arasındaki ilişkiyi en çok belirleyen madde olduğundan, Direktifin en önemli 

maddesi olarak kabul edilmektedir. 

Madde 6’nın üç kategori altında sınıflandırılan hükümleri bulunmaktadır41: 

- Madde 6.1 gerekli koruma tedbirlerinin oluşturulmasına ilişkin eylemlere 

odaklanmaktadır, 

- Madde 6.2 habitat bozulması ve türlere verilen kayda değer rahatsızlıklardan 

kaçınılmasına ilişkin bir hüküm oluşturmaktadır,  

- Madde 6.3 ve Madde 6.4, Natura 2000 alanlarında kayda değer bir etkisi 

olması muhtemel plan/projeleri düzenleyen bir dizi esas ve usule dayalı 

tedbirleri içerir.  

Şekil 6 - Madde 6 Yükümlülükleri 

 

Madde 6.1 ve Madde 6.2 genel bir rejimi tanımlarken, Madde 6.3 ve Madde 6.4 

sadece münferit durumlar için geçerli bir prosedür tanımlar. Bu yükümlülüklerden 

bazıları üyelik öncesinde de dikkate alınır. 

Komisyon tarafından kabul edilen Topluluk için Önemli Alanlar (TÖA) listesinde 

bulunan alanlar, bu listede yer aldığı tarihten itibaren, Habitat Direktifi Madde 6.2, 

Madde 6.3 ve Madde 6.4’e tâbi olur. 1994 yılında, Habitat Direktifinin yürürlüğe girmesi 

ile birlikte Kuş Direktifi kapsamındaki ÖKA’lar için de Habitat Direktifi Madde 6.2, 

Madde 6.3 ve Madde 6.4 paragrafları uygulanmaya konmuştur. Madde 6.1, sadece 

KÖA’lar için tanımlanmıştır.  

Ulusal listede yer alan alanların ve nihai olarak ilan edilen Natura 2000 alanlarının 

yönetiminde ilgili olan temel maddeler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

*cSCIs kısaltması ulusal listenin biyocoğrafya 

seminerleri sonrası karara varılan alanlar listesi  -

Komisyon Listesi- için kullanılmıştır. Bu alanlar Üye 

Ülke ile mutabakata varıldıktan sonra TÖA (SCIs) 

olarak ilan edilir. Bu sürecin ardından TÖA’lar, 

KÖA olacak şekilde 6 yıl içerisinde ilan edilir. 

                                                           
41 Avrupa Komisyonu – Habitat Direktifi Madde 6 Hükümleri Rehberi 
URL:http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf 
42 Bu hüküm Habitat Direktifi Madde 7 ile Kuş Direktifindeki ÖKA’lar için de geçerli tutulmuştur. 
 

Korunan Alan 
HD - Madde 

6.1  6.2 6.3 6.4 
ÖKA42 (SPAs) x ✓ ✓ ✓ 

Ulusal Liste (öTÖA-pSCIs) x - - - 
Komisyon Listesi (kTÖA-cSICs)* x - - - 
TÖA (SCIs) x ✓ ✓ ✓ 

KÖA (SACs) ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 Article 6.1 (HD) - Conservation Measures Madde 6.1 (HD) - Koruma Tedbirleri  

Habitat Direktifi Madde 6.1, Korunacak Özel Alanların (KÖA) koruma amaçlarının 

yerine getirilmesi için alan için gerekli koruma tedbirlerinin alınmasını zorunlu kılar. Bu 

tedbirler, KÖA’larda bulunan hedef unsurlar; yani alanın Natura 2000 alanı tayin 

edilme nedeni olan doğal habitat(lar) ve tür(ler) için tanımlanır.43 

Habitat Direktifi, Madde 6.1, KÖA’lar için genel bir koruma rejiminin oluşturulmasını 

düzenler. Madde 6.1, gerekli koruma tedbirlerini iki grupta sınıflandırmıştır: i. yönetim 

planları ve ii. uygun yasal tedbirler, idari tedbirler ve akdi tedbirler.  

Koruma tedbirlerinin kapsamı Natura 2000 alanları dışındaki alanları da içerebilir. Bu 

araçlardan yönetim planının uygulanması zorunlu değildir, ancak Üye Devletin 

yönetim planı önlemini kullanmadığı durumda, ikinci grup tedbirlerden  (yasal, idari ve 

akdi tedbirler) en az birini uygulaması zorunludur.  

Habitat Direktifi Madde 2(2) özellikle bu Direktif kapsamında alınacak tedbirlerin 

mahiyetini belirlemektedir: “…alınan tedbirler, AB için önemli doğal habitatların ve 

yabani fauna ve flora türlerinin elverişli koruma seviyesinde muhafazası veya bu 

seviyeye getirilmesi amacıyla tasarlanır.”  

Söz konusu bu tedbirler, Habitat Direktifi Madde 2(3) uyarınca, “ekonomik, sosyal ve 

kültürel gereksinimlerle bölgesel ve yerel özellikleri dikkate alır.” 

Kutu 11 - Habitat Direktifi Madde 6.1 (HD) - Koruma Tedbirleri 

Üye Devletler, KÖA’lara yönelik olarak koruma tedbirlerini alır. Bu koruma tedbirleri;  

I. gerekmesi halinde, KÖA alanı için özel olarak tasarlanmış ya da başka planlarına 

dahil edilmiş uygun yönetim planlarını içeren tedbirleri ve  

II. bu alanlarda bulunan, Ek I kapsamındaki doğal habitat tipleri ile Ek II kapsamındaki 

türlerin ekolojik gereksinimlerini karşılayan uygun yasal, idarî ve akdî tedbirleri içerir.  

Gerekmesi halinde’ ifadesi, yalnızca yönetim planları için geçerli olup, yasal, idari veya akdi 

tedbirleri kapsamamaktadır. Dolayısıyla Üye Devletlerin bir yönetim planını gereksiz görmesi 

durumunda yine de söz konusu diğer tedbirleri alması gerekecektir. 

AB Komisyonu Madde 6.1 kapsamındaki koruma 

tedbirlerine ilişkin çeşitli rehber dokümanlar da 

yayımlamıştır.   

Madde 6.1 Komisyon Notu: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/man

agement/docs/commission_note/comNote%20conservati

on%20measures_EN.pdf 

Madde 6.1 Üye Ülke Uygulamaları: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/man

agement/docs/conservation%20measures.pdf 

 

 

                                                           
43 Habitat Direktifi Madde 6.1 hükümleri, Kuş Direktifi kapsamındaki Özel Korunan Alanlar (ÖKA) için tanımlı değildir. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf
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 Article 6.2 (HD) Madde 6.2 (HD)  

Habitat Direktifi Madde 6.2’ye göre, Üye Devletler, Korunacak Özel Alanlar’ların 

(KÖA)tahsis edildiği 

i) doğal habitatların bozulması ve türlerin yaşam alanlarının bozulması 

ii) türlerin rahatsız edilmesi 

gibi hususların Direktifin hedeflerine zarar verecek şekilde kayda değer bir seviyeye 

gelmesini önlemek üzere gerekli adımları atmalıdır. Bahsi geçen bozulma ve rahatsız 

edilme derecesine dair referans noktası ve karar eşiği için türler ve doğal habitatlar 

için elverişli korunma seviyesini hedefi gözetilir. Madde 6.2, ihtiyatlılık ilkesini dikkate alır. 

İlgili Natura alanındaki alınacak tedbirler, sadece alandaki doğal habitatları ve türleri 

ilgilendirir. Madde 6.2 kapsamında alınması öngörülen tedbirler, halihazırda Madde 

6.1’de ele alınmış olan, korumayı temin etmek için gerekli olan basit yönetim 

tedbirlerinin ötesindedir. ‘Önlemek’ ve ‘kayda değer olabilmesi’ kelimeleri, alınacak 

önlemlerin gelecekteki durumu da kapsayan tabiatını vurgulamaktadır. Direktif, 

tedbirleri almak için, bozulma veya rahatsızlığın ortaya çıkmasını beklememeyi salıklar. 

 

Madde 6.2’nin kapsamı, sadece kayda değer etkileri olan plan/projelerin izin sürecini 

düzenleyen Madde 6.3 ve Madde 6.4’ten daha geniştir. Madde 6.2, tarım veya 

balıkçılık gibi önceden kesin bir izin gerektirmeyen faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 

de geçerlidir.  

Kutu 12 - Habitat Direktifi Madde 6(2) hükümleri44 

- KÖA’lar içerisinde kalıcı olarak geçerlidir; geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki faaliyet 

veya olayları kapsar (örneğin bir sulak alanı etkileyen zehirli atıklar söz konusu olduğunda, 

bu madde, konumu sulak alandan uzakta dahi olsa zehirli akıntıyı önlemek için tüm 

önleyici tedbirlerin alınmış olması gerektiğini ifade etmektedir). Halihazırda KÖA içerisinde 

var olan bir faaliyetin, alanın ilan edilme sebebi olan doğal habitatların bozulması veya 

türlere rahatsızlık verilmesine neden olması halinde, Madde 6.1’de öngörülen gerekli 

koruma tedbirleri ile giderilmesi gerekmektedir. Bu da gerekmesi halinde, olumsuz etkinin 

ya faaliyetin durdurulması ya da azaltıcı tedbirler alınması suretiyle sonlandırılmasını 

gerektirebilir ve maddi tazminatı içerebilir.  

- Kasıtlı faaliyetlerle sınırlı değildir; ama öngörülebilir oldukları sürece, ortaya çıkabilecek 

yangın ve sel vb. olayları da içerir. Doğal afetler açısından ise, Direktifin amacını 

tehlikeye atması halinde bu afetlere ilişkin riskleri azaltmak için nispi önleyici tedbirler 

alınması yükümlülüğünü doğar.  

Direktif, Üye Devletlerin sorumluluklarına ilişkin belirli sınırlar öngörmüştür:  

- Mekânsal sınır; tedbirler yalnızca KÖA’lar içerisindeki türler ve habitatlara yöneliktir. 

Diğer yandan, harici olayların KÖA’lar içerisindeki türler ve habitatlar üzerinde etkisi 

olması ihtimalinde tedbirlerin KÖA’lar dışında da uygulanması gerekebilir. Esasında, söz 

konusu madde, tedbirlerin KÖA içerisinde alınması gerektiğini belirtmemekte, KÖA  

içerisinde önlemeye yönelik alınması gerektiğini belirtmektedir.  

- İlgili habitatlar ve türlerin sınırı; uygun tedbirler yalnızca alanın seçilme nedeni olan 

doğal habitatlar ve türler için geçerlidir. Alınacak tedbirler, standart veri formlarında yer 

alan habitatlar ve türlerle ilişkili olmalıdır. Dolayısıyla burada amaç genel koruma 

tedbirleri almaktan ziyade, KÖA’nın seçilmesinin gerekçesi olan türler ve habitatlar 

üzerinde odaklanmış tedbirler almaktır.  

 

 

                                                           
44 Avrupa Komisyonu, 2000. Habitat Direktifi Madde 6 Hükümleri Rehberi 
URL:http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf 
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Article 6.3 and 6.4 – Appropriate 

assessment (HD) 

Uygunluk değerlendirmesi (Madde 6.3 

ve 6.4 - HD) 
 

Habitat Direktifi, Madde 6.3 ve 6.4 numaralı paragraflar, Natura 2000 alanını kayda 

değer seviyede etkileyebilecek faaliyetlerin (plan veya proje) takip edilecek usul ve 

esasları düzenler.  

Habitat Direktifi Madde 6.3’e göre: 

Natura 2000 alanının yönetimi ile doğrudan ilgisi  olmayan ya da alanın yönetimi için 

gerekli olmayan ancak alan üzerinde kayda değer bir etkide bulunması muhtemel 

herhangi bir plan veya projenin, ister münferit ister başka plan ve projelerle bir arada 

olsun, alanın koruma hedefleri doğrultusunda, alan için doğuracağı sonuçlar 

bakımından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulması zorunludur.  

Uygunluk Değerlendirmesi denen süreç sonunda, faaliyetin Natura 2000 alanı için 

oluşturacağı etkilerinin değerlendirilmesinden çıkan sonuç ışığında -Madde 6.4 

paragrafı hükümlerine de tabi olmak üzere- yetkili ulusal idareler, faaliyetin ilgili alana 

herhangi bir olumsuz etkide bulunmayacağını tespit ettikten ve gerekiyorsa 

kamuoyunun görüşünü aldıktan sonra plan/projeyi kabul edebilirler. 

Uygunluk Değerlendirmesi sonucunda muhtemel olumsuz etkileri giderilemeyen 

faaliyet reddedilir. İstisnai durumlarda, Madde 6.4 ayrıntıları verilen süreç takip edilir. 

Bahsi geçen istisna süreci doğrudan başlamaz, faaliyet sahibi tarafından 

başlatılmalıdır.  Habitat Direktifi Madde 6.4 göre: 

Alan üzerindeki etkilerin olumsuz sonuçlar doğuracağı yönünde değerlendirme 

sonucuna ve alternatif çözümlerin üretilememesine rağmen, üstün kamu yararı için 

zorunlu nedenlerden -ekonomik ve toplumsal nitelikliler dahil- dolayı bir plan ya da 

proje uygulanmak zorundaysa, Üye Devlet, Natura 2000’in genel bütünlüğünün 

korunmasını sağlamak için gereken bütün telafi edici tedbirleri alacaktır. Alınan telafi 

edici tedbirler hakkında Komisyona bilgi verecektir. 

İlgili alan öncelikli bir doğal habitat tipi veya öncelikli bir türü barındırıyorsa, istisna 

sürecinin işletilmesi için dikkate alınması gereken nedenler, sadece halk sağlığı, kamu 

güvenliği ve çevre için asli öneme sahip sonuçlar veya Komisyonun görüşü veya 

üstün kamu yararını sağlayan başka zorunlu nedenlerin ispatı şartı aranır. 

Kutu 13 - Habitat Direktifi Madde 6.3 ve Madde 6.4 

Natura 2000 alanı üzerinde kayda değer etki doğurabilecek olan tüm plan veya projelerin, 

alan üzerinde yaratacakları etkilerinin belirlenmesi amacıyla, münferit olarak veya diğer 

plan ve projeler ile birlikte bir Uygunluk Değerlendirmesi faaliyetine tabi tutulması zorunludur. 

Yetkili idareler, ancak ilgili plan veya projenin alanın bütünlüğünü olumsuz biçimde 

etkileyecek olmaması halinde onay vereceklerdir (Madde 6.3). 

 

İstisnai durumlarda, alternatif bir çözümün bulunmaması ve ilgili plan veya projenin üstün bir 

kamusal yarara ilişkin olması koşuluyla, olumsuz görüş verilen plan ve projelerin 

sürdürülmelerine izin verilebilecektir. Bu tür durumlarda Üye Devlet, Natura 2000 alanının 

genel bütünlüğü ve dengesinin devamını güvence altına alacak telafi edici tedbirleri 

almakla yükümlüdür (Madde 6.4). 

Uygunluk Değerlendirmesinin detaylarına yönelik çeşitli rehberler AB tarafından 

yayımlamıştır.45 

                                                           
45 Kaynak: AB Komisyonu – Habitat Direktifi Madde 6 Hükümleri Rehberi - 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf 
AB Komisyonu – Uygunluk Değerlendirmesi Rehberi http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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 Article 7 - Birds Directive Madde 7 - Kuş Direktifi  

Madde 7, Kuş Direktifi kapsamındaki avlanma 

konusunda temel açıklamaları yapmaktadır.  

Ayrıca avlanmaya ilişkin -avlanma sezonlarının 

düzenlenmesi dâhil- izlenmesi gereken ilkeleri 

düzenler.46    

 

AB tecrübesi, Kuş Direktifi Madde 7’deki ilgili hükümlerin Üye Devletler tarafından tam 

olarak ve net bir şekilde aktarılmadığı örnekleri de barındırır.  

Avrupa Adalet Divanı, İtalya’yı ilgilendiren C-159/99 içtihat hukuku kararında, ‘Direktiflerin 

hükümleri yasal kesinliğin karşılanması için gereken tartışılmaz bağlayıcı güç, belirlilik, 

kesinlik ve açıklık ile uygulanmalıdır’ görüşüne varmıştır.   

C-339/87 (Hollanda) kararında: ‘doğaları gereği otoriteler tarafından istenilen şekilde 

değiştirilebilecek olan idari uygulamalar Anlaşma Madde 189’a uygun olarak, bir Direktifin 

ele alındığı Üye Devletlerin yükümlülüğüne uygun olarak addedilemez.’ denmiştir. 

 

 Article 9 - Birds Directive Madde 9 - Kuş Direktifi  

Kuş Direktifi'nin 5,6,7 ve 8.Maddesinde yasaklamış olduğu faaliyetlere belirli sorunların 

veya durumların ortaya çıktığı durumlarda sınırlı sayıda derogasyonlarla47 izin 

verebilmektedir. Bu derogasyonların kullanımı olabildiğince kısıtlanmıştır. 

Derogasyonlar, Direktifin tüm amaçlarıyla ilişkili olarak gerekçelendirilmeli ve Madde 

9’da belirtilmiş olan koşullarla da uyum içinde olmalıdırlar.  

Üye Devletler derogasyonları uygulamadan önce Avrupa Komisyonuna (AK) 

danışmak zorunda değildirler ancak tüm derogasyonların yıllık olarak Komisyona rapor 

edilmesi gerekmektedir.  

Kuş Direktifi Sürdürülebilir Avcılık Rehberi 

Bu rehberin temel odak noktası rekreasyonel avcılığın 

zamanlamasına ilişkindir. Ayrıca, avlanmaya ilişkin diğer 

hususlar da rehberde içerilmiştir. Rehber, Kuş Direktifi Ek II’de 

listelenen avlanılabilir türler, Madde 7 ve Madde 9’a ait yasal 

hususları açıklığa kavuşturur. Rehberde, Madde 9.1 (c) 

kapsamındaki derogasyon uygulamasının ne tür durumlarda 

tatbik edileceğinin detayları sunulmuştur. 

Son olarak, kuşların korunmasına dair bilimsel ve teknik konular 

incelenmiştir.48 

 
 

 

                                                           
46 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/reprod_intro.pdf 
47 Derogasyonlar, bir kanunun uygulanmasına bir miktar esneklik sağlayan ‘istisnalar’dır. 
48 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_en.pdf 
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 Article 12 -  Birds Directive Reporting Madde 12 (KD) - Kuş Direktifi Raporlama  

Kuş Direktifi Madde 12,  Üye Devletlerin, 7 

Nisan 1981’den başlamak üzere her üç yılda 

bir, bu Direktif uyarınca kabul edilen ulusal 

hükümlerin uygulanmasına ilişkin bir rapor 

hazırlayıp Avrupa Komisyonuna (AK) 

iletmekle yükümlü tutmuştur.  

AK, Üye Devletlerden gelen bilgiler 

temelinde bileşik bir rapor hazırlar. Bu 

raporlama süreci, 2011 yılında değişmiştir.49 

Kuş Direktifi raporlama süreci Habitat Direktifi 

Madde 17 kapsamında yürütülen 

raporlama süreci ile eşgüdümlü hale getirilmiştir. Raporlama süresi 6 yıl olarak yeniden 

düzenlenmiştir.  

Kutu 14 - Kuş Direktifi Madde 12 – Kuşların durumu ve trendleri raporlama formatı  

 

Bölüm 1. Tür Bilgileri 

Bölüm 2. Popülasyon Büyüklüğü 

Bölüm 3. Popülasyon trendi 

Bölüm 4. Üreme dağılım haritası ve 

yayılış büyüklüğü  

Bölüm 5. Üreme Yayılış (büyüklüğü) 

trendi 

Bölüm 6. SAPs, MPs ve BMSs ilerlemeleri 

Bölüm 7. Temel baskı ve tehditler 

Bölüm 8. ÖKA kapsamı ve koruma 

tedbirleri 

 

 

 

Kuş Direktifi Madde 12 Referans Portalı - 2008-

2012 Dönemi50 

 

Kuş Direktifi Madde web aracı – Popülasyon 

Durumu ve trend bilgileri51 

 

Kuş Direktifi Madde 12 Referans Portalı, 2013-2018 raporlama dönemi bilgilerine  

http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12 adresinden erişilebilir.  

 

 

 

 

                                                           
49 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_birds/index_en.htm 
50 https://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/reference_portal 
51 https://bd.eionet.europa.eu/article12 

http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12
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Article 17 (HD) -  Habitats Directive 

Reporting  

Madde 17 (HD) - Habitat Direktifi 

Raporlama 
 

Habitat Direktifi Madde 17, doğal habitatlar ve türler için elverişli koruma durumu 

yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmesi ve türler için sıkı koruma sisteminin 

uygulanmasına ilişkin kısaca Direktifin uygulanması konusundaki ilerlemelerin ortaya 

konmasını zorunlu tutar.52  

Habitat Direktifi Madde 17.1’e göre, her altı yılda bir, Üye Devletler bu Direktif altında 

alınan tedbirlerin uygulamasına dair bir rapor hazırlamakla yükümlüdür. Bu raporda,  

- Madde 6.1’de belirtilen koruma tedbirlerine ilişkin bilgiler, 

- bu tedbirlerin Ek I’deki doğal habitat tipleri ve Ek II’deki türlerin koruma 

durumuna etkisinin değerlendirmesi ve  

- Madde 11 uyarınca yapılacak olan doğal habitatların (Ek I) ve türlerin (Ek II , Ek 

IV ve Ek V) korunma durumlarının gözetimi/izlenmesi dair temel sonuçlar 

yer alır.  

Komitenin oluşturduğu formatta hazırlanan raporlar, Üye Devlet tarafından 

Komisyon’a gönderilir ve kamuoyuna açıktır.  

Habitat Direktifi Madde 11 ve Madde 9 

Madde 11 

Üye Devletler, öncelikli doğal habitat tipleri ve öncelikli türlere özel ilgi göstererek, 

Madde 2’de belirtilen doğal habitatların ve türlerin korunma seviyesi/durumunun 

gözetimini gerçekleştirecektir. 

Madde 9  

21. Maddede düzenlenen prosedür uyarınca, Komisyon, Natura 2000’in Madde 2 ve 3'te 

düzenlenen amaçların gerçekleştirilmesine olan katkısını periyodik olarak gözden 

geçirecektir. Bu bağlamda, Madde 11'de sağlanan gözetim sonucunda kaydedilen 

doğal gelişmelerin garantisi altına alınan Korunacak Özel Alanın sınıflandırmadan 

çıkarılması düşünülebilir. 

AB Komisyonu, Madde 17.1’de belirtilen 

raporlara dayalı olarak bileşik bir rapor 

hazırlar. Bu raporda, elde edilen ilerlemenin 

ve özellikle Natura 2000’inin Madde 3’te 

belirtilen amaçlarına erişilmesindeki katkısının 

bir değerlendirmesi yer alır. Raporun, bir Üye 

Devlet tarafından verilen bilgileri kapsayan 

bölümünün taslağı, teyit için söz konusu Üye 

Devletin yetkili idarelerine gönderilir. 

Raporun son hali, Komite’nin onayına 

sunulduktan sonra, Üye Devletlerinin 

raporlarının ulaşmasının ardından en geç iki 

yıl içinde Komisyon tarafından yayınlanır ve 

Üye Devletlere, Avrupa Parlamentosu’na, 

                                                           
52 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 
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Konsey’e ve Ekonomik ve Sosyal Komite’ye gönderilir (Madde 17.2). 

 

Kutu 15 - Habitat Direktifi Madde 17 kapsamındaki değerlendirme ve raporlama 

formatı 2007-2012 Dönemi 

 

Ek A - Genel Raporlama Formatı 

Ek B - Türlerin korunma durumuna 

ilişkin rapor 

Ek C - Türlerin korunma durumuna 

ilişkin değerlendirme matrisi 

Ek D - Habitatların korunma 

durumuna ilişkin rapor 

Ek E - Habitatların korunma 

durumuna ilişkin değerlendirme 

matrisi 

 

 

Habitat Direktifi Madde 17 Referans 

Portalı - 2007-2012 Dönemi53 

 

Habitat Direktifi Madde 17 Web Aracı 

2007-2012 Dönemi - Koruma Durumu 

Değerlendirmesi54 

 

Habitat Direktifi Madde 17 Referans Portalı, 2013-2018 raporlama dönemi bilgilerine  

http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17 adresinden erişilebilinir 

Kutu 16 - Habitat Direktifi 2013-2018 raporlama dönemi 

 

                                                           
53 https://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 
54 https://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ 

http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17
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Assessment of Conservation 

Status (Article 17-HD) 

Koruma Durumunun 

Değerlendirilmesi (Madde 17-HD) 
 

Avrupa Komisyonu (AK), Habitat Direktifi Madde 17 kapsamında, Topluluk için önemli 

doğal habitatlar ve türler için elverişli koruma durumu yükümlülüğünün yerine getirilip 

getirilmediğini bir takım bilimsel ölçütler kullanarak değerlendirmektedir.  

Habitata Direktifi kapsamındaki türlerin AB çapında elverişli koruma durumuna ulaşıp 

yayılış, popülasyon, uygun habitat ve gelecekteki beklentinin incelenmesi ölçütleri 

takip edilir.  Habitat çeşitleri için ise daha farklı ölçütlere odaklanılmaktadır: alan, yapı 

ve fonksiyonlarla birlikte yayılış ve gelecekteki beklenti.  

Bu ölçütlerin her biri için veriler, Üye Devletlerde 

mevcut olan her bir biyocoğrafya bölgeleri 

gözetilerek standart bir yöntemle toplanmakta ve 

ardından ortak değerlendirme prosedürüne tabi 

tutulmaktadır. Sonuçların, ülke düzeyinden ziyade 

biyocoğrafya bölgeleri düzeyinde toplanması 

ekolojik değerlendirme açısından daha anlamlı 

kabul edilmektedir. Bu yaklaşım, AB çapında türlerin 

veya habitatların koruma statülerinin genel 

görünümünü daha kolay elde etmeyi sağlar.  

AB’deki tüm yabani kuşları -yalnızca 

nadir veya tehdit altındakileri değil- 

koruma altına alan Kuş Direktifi 

kapsamında, popülasyon verisinin 

toplanmasına dair uygulamalar uzun 

süredir tatbik edilmektedir.  

Kuşlar için biyocoğrafya bölgeleri 

düzeyinde değerlendirme yaklaşımı 

takip edilmezken, veriler yalnızca ulusal 

seviyede, ardından da AB düzeyinde 

toplanmaktadır. Metodolojideki bu 

farklara rağmen, iki Direktif altındaki değerlendirme kategorilerinin karşılaştırılabilen 

terimlerle tanımlanması ve raporlamanın aynı zaman aralığında yapılmasının 

sağlanmasına çaba gösterilmektedir. Kuş ve Habitat Direktifleri 2007-2012 dönemi 

koruma durumu değerlendirmesi aşağıda verilmiştir: 

Tablo 4 - Kuş ve Habitat Direktifleri 2007-2012 dönemi koruma durumu değerlendirmesi 

 

Koruma Durumu Sınıfı Renk 

Elverişli  

Elverişsiz - yetersiz  

Elverişsiz - kötü  

Bilinmeyen  

Tablo 2 - Habitat Direktifi 

kapsamında türler ve habitatlar 

için koruma durumu kategorileri 

AB Popülasyon Statü Sınıfı Renk 

Güvende  

Tehdit altında, azalmak veya 

bozulmak üzere 

 

Tehdit altında (duyarlı, tehlikede, 

kritik, bölgesel olarak tükenmiş) 

 

Bilinmeyen veya değerlendirilmemiş  

Tablo 3 - Kuş Direktifi kapsamında türler için 

koruma statüleri 
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Tablo 5 - Türler için Koruma Durumunun Değerlendirilmesi Matrisi55  

Parametre 

Koruma Durumu 

Elverişli (Yeşil Renk ile gösterilir.) 

Elverişsiz/Yetersiz 

(Amber rengi ile 

gösterilir.) 

Elverişsiz/Kötü (Kırmızı renk ile gösterilir.) Bilinmeyen 

Yayılış 

(Range56) 

Sabit – (Kayıplar ve genişlemeler 

dengede) veya artıyor VE “elverişli 

referans değerinden” küçük değil 

Herhangi bir 

kombinasyon 

Büyük azalma: ÜD tarafından belirlenen dönem 

içerisindeki yıllık düşüşü %1’den büyük olması durumu 

ya da 

Elverişli referans yayılış değerinin %10 daha üzerinde 

olması durumu 

Bilgi yok ya da yetersiz bilgi 

Popülasyon 

   

Popülasyon(lar) elverişli referans 

değerinden az değil VE üreme, 

ölüm ve yaş yapısı normalden 

sapmıyor (veri mevcutsa) 

Herhangi bir 

kombinasyon 

Büyük azalış: ÜD tarafından belirlenen dönem 

içerisindeki yıllık düşüşünün %1’den büyük olması 

durumu VE  «referans popülasyon değerinin» altında 

olması durumu 

VEYA 

referans popülasyon değerinin %25 altındaysa 

VEYA 

Üreme, ölüm ve yaş yapısı normalden güçlü bir 

şekilde sapıyorsa (veri mevcutsa) 

Bilgi yok ya da yetersiz bilgi 

Türün Habitatı 

Türün habitatı yeterince büyük 

(sabit veya artıyor) VE habitat 

kalitesi türün uzun dönemli varlığı 

için uygun 

Herhangi bir 

kombinasyon 

Türün yaşam alanı, türün uzun dönemli varlığı için 

yeterince uygun 

yeterince büyük değil 

veya 

Habitat kalitesi, uzun dönemde türün hayatına 

devam etmesini mümkün kılmayacak derecede kötü 

Bilgi yok ya da yetersiz bilgi 

Gelecek öngörüleri 

(popülasyon, yayılış, 

ve habitat varlığı) 

Türler için, temel baskı ve tehditler 

ciddi değil, uzun dönemde 

hayatına devam eder (viable) 

Herhangi bir 

kombinasyon 

Tür için ciddi baskı ve tehditler mevcut, uzun 

dönemde türün hayatına devam etmesi (long term 

viability) risk altında 

Bilgi yok ya da yetersiz bilgi 

Genel 

Değerlendirme57 

Hepsi yeşil VEYA 3 yeşil ve 1 

bilinmeyen 

1 veya daha fazla sarı, 

0 kırmızı 
1 ya da daha fazla kırmızı 

2 ya da daha fazla bilinmeyen ile bir 

yeşil veya tamamı bilinmeyen 

                                                           
55 General evaluation matrix (per biogeographical region within a MS) 
56 İlgili biyocoğrafya alanındaki yayılış kastedilmektedir. 
57 Koruma statüsündeki genel eğilimi göstermek için elverişsiz koruma durumu kategorilerinde belirli bir sembol (niteleyici + / - / = / x) kullanılmalıdır. 
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Assessment of Trends (Article 17-

HD) 

Koruma Trendlerinin Değerlendirilmesi (Madde 

17-HD) 
 

AB düzeyinde koruma ve popülasyon statünün değerlendirilmesi için çok geniş bir 

kategori genişliği olduğundan, bir raporlama döneminden diğerine yalnızca kayda 

değer değişimler gözlenebilmektedir.  Yani, bölgesel ve hatta ulusal düzeyde ulaşılan 

birçok olumlu gelişmenin/ilerleme ölçülememektedir 

Bu yüzden, Madde 17 kapsamında hazırlanan rapor58 ayrıca koruma trendlerini de 

analiz etmektedir.  Bu sayede mevcut durumda elverişli veya güvenli durumunda 

olmayan türlerin ve habitatların en azından doğru yöne doğru gittiğinden emin 

olunur. Bir koruma durumu sınıfından diğerine değişimin, bir veya daha fazla bireysel 

parametre değişimi gerektirdiğini anlamak oldukça önemlidir.  

Kuş Direktifinde elverişli koruma seviyesi kavramı kullanılmamaktadır ancak genel 

amaç oldukça benzerdir. Genel amaç; AB’de doğal olarak mevcut tüm yabani kuş 

türlerinin, uzun dönemde varlıklarının devamlılığını sağlamak için korunması ve 

iyileştirilmesini sağlamaktır. 

                                                           
58 http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/state_of_nature_en.pdf 

Şekil 7 - Habitat Direktifi kapsamında habitat tipleri için koruma durumu trendleri 

(2007-2012) 

Koruma Durumu Trendi 

 

 

Düzelmekte  

Durağan  

Bozulmakta  

Bilinmeyen  

 

Şekil 8 - Kuş Direktifi kapsamında türler için koruma durumu trendleri 

(2001-2012) 

Koruma Durumu Trendi Gösterim 

 

Düzelmekte  

Durağan  

Değişken  

Azalmakta  

Bilinmeyen  
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 Association (Ecology) Bitki birliği  

Bitki sosyolojisi sistematiği hiyerarşisinde –sintaksonomideki- temel birim olan “Bitki 

Birliği” bir vejetasyonda ekolojik istekleri, yapısı ve floristik bileşimi bakımından yüksek 

derecede benzerlik gösteren ve karakteristik türleri ile tanımlanan bitki toplulukları 

olarak ifade edilir.59  

Bitki birliği vejetasyonun en temel birimi olarak da kabul edilir. Bitki sosyolojisi 

çalışmaları vejetasyonu bitki birlikleri halinde sınıflandırır. Bitki birlikleri, vejetasyonu 

oluşturan bitki topluluklarından (plant communities) hiyerarşik olarak daha küçük 

birimlerdir. Floristik ve bölgesel yakınlık gösteren bitki birlikleri “alyans” olarak 

adlandırılan daha büyük ekolojik kavramsal birimler olarak da gruplanabilir.  

Bitki birlikleri bir veya birden fazla türden oluşur. Bitki birliklerinin kapladığı alanlar, 

birliğinin doğasına göre değişebilir. Örneğin, liken birlikleri kayalar üzerinde az bir alan 

kaplarken, ormanlarda olduğu gibi çok büyük alanlar da kaplayabilir.60 

Bitki birliklerinin adlandırılmasında J.Braun-Blanquet yaklaşımında dominant ve 

karakteristik bitkinin cins ismi kısmına ek olarak “etum” ifadesi getirilmektedir.  Tür ismi 

(epitet) ise “i” hali ile kalır. Örneğin, Astragalus microcephalus türünün cins köküne 

“etum” eki getirildiğinde Astragaletum microcephali birliği olarak adlandırılır. Bitki 

birliği iki tür ile de adlandırılabilir.  Örneğin;  Fagus orientalis ve Quercus cerris birliği 

için; Fageto-Quercetum.61 

“Bitki birlikleri bulundukları ortamın özelliklerine ilişkin önemli bilgiler de sunar. Örneğin kızılçam birliği 

denildiğinde sadece kızılçam ağaçlarından oluşan topluluk anlaşılır. Kızılçam+sandal topluluğunda 

ise kızılçam ve sandal bir arada bulunur. Böyle bir birlik, Akdeniz iklim bölgesindeki nemli ortam 

koşullarını yansıtır”. (Atalay, 2004) 

 

Yıldırım A., Ketenoğlu, O., 1987., Vejetasyon Ekolojisi kitabında İç Anadolu step vejetasyonu için 

bitki birliği kavramını açıklamıştır. 62 

 “... Birlik, bölgelere göre formasyonları veya vejetasyon tiplerini meydana getirmek üzere, bir 

araya gelen klimaks topluluklara verilen isimdir.” 

 “…orman vejetasyonu, step vejetasyonu, maki vejetasyonu gibi….Bu büyük vejetasyon 

birimlerinin her birine bir bitki formasyonu (vejetasyon tipi) denir.” 

 “…Bitki formasyonu, büyük bitki birliklerini başka bir deyişle bitki formasyonlarını ayırmaya yarayan 

vejetasyonun fizyonomisidir. Mesela ormanda hakim olan ağaçlar, çayırlarda ise otlardır.” 

“Fakat hiçbir formasyon kendi içinde bile aynı yapıda değildir. Formasyonun çeşitli kısımlarında 

iklim ve toprak farklı olduğu için vejetasyonda da farklılık meydana gelir. İç Anadolu bölgesinde 

step vejetasyonunun hâkim olduğu yerlerde yarı - kurak çok soğuk bir Akdeniz iklimi hâkimdir. İklim 

faktörlerinden ön önemlisi olan yağış iç Anadolu'nun orta kısımlarında 320 mm iken çevresine 

doğru gidildikçe fazlalaşarak 400 ila 500 mm'ye ulaşır; böylece buralarda Pinus nigra subsp. 

pallasiana ve Quercus pubescens gibi ormanlar gelişir. Aynı şekilde bölgenin daha nemli kuzey 

yamaçlarında Carpinus orientalis yaprak döken toplulukları yerleşir. İşte böyle bir bitki 

formasyonunun ana bölümlerine birlik (Assosiyasyon) adı verilir.” 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Akman, Y., & Ketenoğlu, O. (1987). Vejetasyon ekolojisi:(bitki sosyolojisi). Ankara Üniversitesi  
60 Kılınç, M. (2011). Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi) Palme Yay. 2011 Ankara 
61 Akman, Y., & Ketenoğlu, O. (1987). Vejetasyon ekolojisi:(bitki sosyolojisi). Ankara Üniversitesi  
62 Akman, Y., & Ketenoğlu, O. (1987). Vejetasyon ekolojisi:(bitki sosyolojisi). Ankara Üniversitesi 
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 Barcelona Convention Barselona Sözleşmesi  

Uzun ismi “Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi” olan 

Barselona Sözleşmesi ve iki protokolü 1976'da Barselona'da 

kabul edilmiş, 1978 yılında ise yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, 

sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan bölgesel ve ulusal 

planları teşvik ederken, Akdeniz'deki deniz ve kıyı ortamını 

korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. 1995 yılında yapılan 

kapsamlı değişiklikler sonucu Barselona Sözleşmesi, 

“Akdeniz'in Deniz Ortamı Ve Kıyı Bölgesinin Korunması 

Sözleşmesi” şeklinde yeniden adlandırılmıştır.63 Bu isimle 

yeniden düzenlenen Barselona Sözleşmesi 2004 yılında 

yürürlüğe girmiştir.64 Barselona Sözleşmesi’nin biyolojik çeşitlilik 

açısından önem teşkil etmesinin nedeni, Akdeniz için önemli 

Özel Korunan Alanlar (SPAMI) belirlenmesi için yasal çerçeve 

sağlamasıdır. Barselona Sözleşmesi’ne ait 7 adet protokol 

bulunmaktadır:65 

1. Akdeniz’de Gemilerden ve Uçaklardan Boşaltma veya Denizde Yakmadan 

Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Protokolü; 

2. Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin 

Önlenmesi Protokolü (BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne ilişkin Türkiye’nin görüşlerini 

yansıtan bir bildirim yapılarak taraf olunmuştur); 

3. Akdeniz'in Kara Kökenli Kaynaklardan ve Faaliyetlerinden Dolayı Kirlenmeye Karşı 

Korunması Protokolü; 

4. Olağanüstü Hallerde Akdeniz’in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde 

Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol; 

5. Akdeniz'de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol66; 

6. Akdeniz'de Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Protokolü; 

7. Akdeniz’de Kıta Sahanlığı ve Deniz Dibinin Keşfi ve İşletilmesinden Kaynaklanan Kirliliğin 

Önlenmesi Protokolü. 

Kutu 17 - Türkiye ve Barselona Sözleşmesi 

Türkiye, Sözleşmeyi ve bağlı iki protokolü 16/2/1976 tarihinde imzalamıştır: 

- Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi, Barselona 1976 (Türkiye R.G. 12.6.1981, sayı 

17368) 

- Akdeniz'in Gemi ve Uçaklardan Vaki Olan Boşaltmalarla Kirlenmesinin Önlenmesine Dair Protokol, 

Barselona 1976 (R.G. 12.6.1981, sayı 17368) 

- Fevkalade Hallerde Akdeniz'in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak 

Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol, (R.G. 12.6.1981, sayı 17368) 

Daha sonra ise, Akdeniz de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol ülkemizde 23.10.1988 tarih ve 19968 

sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Barselona Sözleşmesi, 1995 yılında, deniz çevresinin yanı sıra, kıyı alanlarını da kapsayacak biçimde 

genişletilmiş, ayrıca, sürdürülebilir kalkınma hedefi, halkın katılımı, çevresel etki değerlendirmesi gibi 

unsurlar getirilmiştir. Bu çerçevede, yenilenen Sözleşme’nin adı “Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı 

Bölgesinin Korunması Sözleşmesi” olarak değiştirilmiş olup, 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Barselona 

Sözleşmesi protokollerden olan “Akdeniz de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol” de “Akdeniz’de Özel 

Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol” olarak yenilenmiştir. Sözleşme, 22 Temmuz 2002 

tarih ve 2002/4545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanmış, 22 Ağustos 2002 tarih ve 24854 sayılı Resmî 

Gazete’de yayınlanmıştır. “0 Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Protokolü’ne ülkemiz taraf değildir. 

                                                           
63 Barselona Sözleşmesi, “Akdeniz'in Deniz Ortamı Ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi” Metni 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7096/Consolidated_BC95_Eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
64 http://web.unep.org/unepmap/who-we-are/legal-framework 
65 http://www.mfa.gov.tr/barselona-sozlesmesi.tr.mfa 
66http://denizmevzuat.udhb.gov.tr/dosyam/Akdenizde%20%C3%96zel%20Koruma%20Alanlar%C4%B1na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Protokol.doc  
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 Bern Convention Bern Sözleşmesi  

Kısaca Bern Sözleşmesi olarak bilinen, Avrupa’nın 

Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma 

Sözleşmesi, 19 Eylül 1979'da Bern’de 

imzalanmıştır.67 Sözleşme AB Konseyine Üye 

Devletleri ve Afrika’daki bazı ülkeleri de kapsar. 

Türkiye, 1984 yılında Bern Sözleşmesi’ne taraf 

olmuştur.  Sözleşmenin amacı, yabani flora ve 

faunayı ve bunların habitatlarını korumak, 

özellikle birden fazla devletin işbirliğini gerektiren 

göçmen türler için ülkeler arasında işbirliğini geliştirmektir. Sözleşme, özellikle nesli 

tehlike altında olan, hassas türleri ve doğal habitatları hedef alır. Sözleşme hedefini 

yerine getirirken temel olarak; tür ve habitat koruma ile alan koruma&ekolojik ağ 

yaklaşımlarını takip eder.  

Tür Koruma 

Sözleşme eklerinde, nesli tehlike altındaki flora ve fauna türleri ve yasaklanan avlanma 

yöntem ve düzenekleri listeleyen ekler vardır: 

- Ek I zarar verilmemesi gereken mutlak koruma altına alınması gereken flora türlerini,  

- Ek II öldürülmesi, yakalanması veya ticaretinin yapılması yasak olan mutlak koruma 

altına alınması gereken fauna türlerini,  

- Ek III kısıtlamalar dahilinde yakalanmasına izin verilen fauna türlerini,  

- Ek IV yakalama, öldürme gibi faaliyetlerin yasak uygulama yollarını  

içermektedir. 

Alan Koruma 

AB ülkelerinde, Kuş ve Habitat Direktifleri bu sözleşmenin yükümlülüklerini 

karşılamaktadır. AB üyesi olmayan ülkeler Sözleşmenin gerekliliklerini Zümrüt Ağı 

altında yerine getirirken, bu ağ altındaki koruma alanları, Özel Koruma Gerektiren 

Alanı olarak tanımlanmaktadır. ÖKGA’ların amacı Bern Sözleşmesi'nin 4.Nolu Kararı 

(Resolution No. 4 -1996) kapsamındaki türler ve 6.Nolu Kararı (Resolution No. 6-1998) 

kapsamındaki habitatların korunmasını sağlamaktır.  

Kutu 18 - Türkiye ve Bern Sözleşmesi 

Sözleşme, Türkiye tarafından 09.01.1984 tarih ve 84-7601 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 20.02.1984 tarih ve 

18318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşme ekinde 5 adet ek 

liste mevcuttur: 

- Ek Liste I - Kesin olarak koruma altına alınan flora türleri 

- Ek Liste II - Kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri 

- Ek Liste III - Korunan Fauna Türleri 

- EK Liste IV - Yasaklanan Av Metod ve Araçları ile Diğer Yasak İşletme Şekilleri 

- İhtirazi Kayıt Listesi: Ek Liste II’de Yer Alan Ancak Ülkemiz Şartlarında Kesin Koruma Altına 

Alınamayacak Fauna Türleri ile Ek Liste IV’te Yer Alan Av Metod Ve Araçlarına Dair 

İhtirazi Kayıt Listesi 

Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşme metnine ulaşmak için: 

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18318.pdf 

 

                                                           
67 Ayrıntılı bilgi için: http://www.coe.int/en/web/bern-convention. 

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18318.pdf
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 Binomial nomenclature İkili isimlendirme  

Nesli tükenmiş veya doğada halen yaşayan türlerin bilimsel isimlendirmesinde takip 

edilen yönteme ikili isimlendirme denir. Bu sistem uluslararası düzeyde takip edilip 

kuralları ve ilkeleri belirlidir.  

Canlıların tanımlanması ve isimlendirilmesinde ortak bir yaklaşım geliştirmeyi 

amaçlayan ikili isimlendirme sisteminde temel birim “Tür” olarak kabul edilmiştir. Bu 

sisteme göre tür ismi en az iki Latince kelimeden oluşur. Birinci kelime cins (genus) ismi, 

olurken ikinci kelime ise bu cinse ait türü tanımlayıcı kelimeyi (epiteti) ifade eder. Tür 

isimleri yazılı kaynaklarda eğik (italik) olarak yazılırlar. Cins ismi büyük harfle yazılırken, 

tanımlayıcı isim küçük harfle yazılır. 

Örneğin karaçam türü şu şekilde adlandırılır: Pinus nigra.  

Bu isimlendirmede ilk isim “Pinus” çam cinsini ifade ederken, ikinci isim “nigra” ise (kara 

anlamında) türü tanımlayıcı isimdir.  

İlgili türün alt-türü, varyetesi, kültivarı ya da formu da varsa tüm bu alt taksonlar iki 

kelimden oluşan tür isminden sonra verilir.68 Örneğin,  Panthera tigris Kaplan türünü 

tanımlarken, Panthera tigris altaica: Siberya Kaplanı’nı tanımlar.69 

 Biogeography Biyocoğrafya   

Biyocoğrafya, bitki ve hayvanların yayılışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.70 Bu bilim dalı 

Bitki coğrafyası (Fitocoğrafya) ve Hayvan coğrafyası (Zoocoğrafya) olarak iki alana 

ayrılır.  

Efe, R. (2010). Biyocoğrafya adlı kitabında 

“Biyocoğrafya” kavramına dair bilgiler 

sunar: 

“Biyocoğrafya bilimi uygulamada Bitki 

coğrafyası ve Hayvan coğrafyası olarak 

2’ye ayrılır…  

Biyocoğrafya kelime olarak canlılar 

coğrafyası demektir. Bio→ canlı, 

geography → coğrafya kelimelerinin 

birleşmesinden ve Türkçeleşmesinden 

meydana gelmiştir. 

Aynı kelime Biogeographie (Alm), 

biogeografhie (Fr), biogeography (İng.) 

coğrafya-yı hayati veya hayati coğrafya (Osm.) olarak bilinir." 71 

İngiliz doğa bilimcisi, Alfred Russel Wallace (8 Ocak 1823 – 7 Kasım 1913) 1876'da yayınladığı 

“Hayvanların Coğrafi Dağılımı” (The Geographical Distribution of Animals) adlı kitabı ile 

Biyocoğrafya biliminin gelişmesine büyük bir katkı yapmıştır.72 

 

 

 

                                                           
68 https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/T%C3%BCrkiye'nin%20A%C4%9Fa%C3%A7%20ve%20%C3%87al%C4%B1lar%C4%B1.pdf  
69 https://evrimagaci.org/turlesme-1-tur-nedir-tur-tanimlari-uzerine-88 
70 Çepel,1996. Çevre Koruma ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü, TEMA Vakfı Yayınları 
71 Efe, R. (2010). Biyocoğrafya. Marmara Kitap Merkezi. 
72 http://www.biodiversidad.gob.mx/v_ingles/region/biogeographicReg.html 
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 Biogeographic realm Biyocoğrafya Alemi  

Biyocoğrafya âlemi, kendine özgü, iklim, yüzey şekli, bitki ve hayvan türlerini içeren ve 

geniş bir alan kaplayan doğal bölge olarak tanımlanabilmektedir (Atalay, 2004). 

Biyocoğrafya âlemleri, ekozon olarak da adlandırılabilmektedir. Bu bölgeler, alt 

ölçekte biyomlara (ekobölgelere) veya alansal olarak daha küçük habitat tiplerine 

göre alt sınıflara ayrılabilir. Küresel ölçekteki, karasal biyocoğrafya bölgeleri 

sınıflandırma yaklaşımı genel olarak karasal canlıların dağılım motiflerine göre 

gruplandırılmıştır. Günümüzde kabul gören tipik Biyocoğrafya âlemi sınıflandırması 

aşağıdaki şekilde sunulmuştur: 

Şekil 9 - Biyocoğrafya Alemleri73 

 

Biyocoğrafya Alemleri 

Okyanusya âlemi 

Antartika âlemi 

Nearktik âlemi 

Neotropik âlemi 

Palearktik âlemi 

Afrotropik âlemi 

İndo Malay âlemi 

Avustralyen alemi 

 

 

 Biogeographical regions (EU) AB Biyocoğrafya Bölgeleri  

Avrupa kıtası ölçeğinde, (AB’ye Üye Devletler ve Zümrüt Ağı’na dahil ülkeleri de 

içerecek şekilde) 11 adet biyocoğrafya bölgesi tanımlanmıştır. Biyocoğrafya 

bölgelerinin sınırları politik sınırlardan bağımsız olarak Avrupa biyocoğrafya 

bölgelerinin haritası çıkarmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu bölgelerin her birinin 

kendine özgü bitki örtüsü, iklim, topoğrafya ve jeoloji özellikleri vardır.  

Bu bölgeler; Alpin, Anadolu, Arktik, Atlantik, Karadeniz, Boreal, , Karasal, Makronezya, 

Akdeniz, Karpatlar ve Step Biyocoğrafyası bölgeleridir.74 Bazı Üye Devletlerde birkaç 

biyocoğrafya bölgesi bulunmaktadır. Örneğin Fransa’da 4 biyocoğrafya bölgesi 

(Atlantik, Alpin, Kıtasal ve Akdeniz) varken Hollanda’da yalnızca Atlantik Biyocoğrafya 

bölgesi vardır.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth, URL: https://wolfweb.unr.edu/~ldyer/classes/396/olsonetal.pdf 
74 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/biogeog_regions/ 
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Şekil 10 - Avrupa kıtasında yer alan Biyocoğrafya Bölgeleri75 

 

 

Habitat Direktifi kapsamındaki Natura 2000 alanları belirlenirken biyocoğrafya 

bölgeleri göz önünde bulundurulmaktadır. Natura 2000 alanlarının seçilmesi ve 

Habitat Direktifi kapsamında türlerin ve habitatların koruma statülerinin 

değerlendirilmesi için biyocoğrafya bölgelerin kullanılması, türlerin ve habitatların 

ulusal sınırlar gözetilmeksizin benzer doğal koşullar altında değerlendirilmesini 

sağladığından, bilimsel açıdan oldukça faydalıdır. 

Karasal biyocoğrafyalar dışında, Atlantik, Baltık, Karadeniz, Makaronezya ve Akdeniz 

Denizel Biyocoğrafyaları da tanımlıdır. 

Şekil 11 - Avrupa kıtasında yer alan Denizel Biyocoğrafya Bölgeleri 

 

 

 

                                                           
75 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/biogeographical-regions-in-europe-2/map_2-1_biogeographical-regions/image_large 
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 Biogeographical seminars (EU) Biyocoğrafya seminerleri (AB)  

Natura 2000 Biyocoğrafya Seminerleri, Natura 2000 alanlarının tayini sürecinde Üye 

Devlet tarafından hazırlanan Topluluk için Önemli Alan önerilerinin (öTÖA) - ulusal 

listelerin- ilgili biyocoğrafya bölgeleri için tüm türlere ve doğal habitatlara göre ayrı 

ayrı yapılan değerlendirilmelerin tartışıldığı seminerlerdir.76  

Biyocoğrafya seminerleri; Üye Devletler, Avrupa Komisyonu (AK), sivil toplum 

kuruluşları, bağımsız uzmanlar, aday devletlerden gözlemciler ve Avrupa Biyolojik 

Çeşitlilik Konu Merkezi’nden katılımcılarla gerçekleştirilen tartışma forumlarıdır. 

Biyocoğrafya seminerleri her bir biyocoğrafya bölgesi için ilgili bölge içindeki Üye 

Devletleri kapsayacak şekilde AK liderliğinde gerçekleştirilir.  

Biyocoğrafya seminerlerinin ilk aşamasında, Avrupa Biyolojik Çeşitlilik Konu Merkezi, 

Üye Devlet tarafından sunulan ulusal listeler ve referans listeler için bilimsel ön-

değerlendirme yapar. İlgili üye devletin sınırları dâhilindeki her bir biyocoğrafya 

bölgesi için sunduğu alan önerileri (öTÖAlar) ön-değerlendirmesi, 1997'de 

kararlaştırılan77 uygulamadaki pratik deneyime dayanarak geliştirilmiş kriterler78 

dikkate alınarak yapılır.  

Avrupa Biyolojik Çeşitlilik Konu Merkezi tarafından yapılan ulusal alan önerileri listesi ön-

değerlendirmesinin sonuçları, Biyocoğrafya Seminerlerinde tartışılır. Ön-değerlendirme sonuçları 

seminer öncesi seminer katılımcıları ile paylaşılır. Üye Devletlerin kaydettiği ilerlemeye bağlı 

olarak seminerler tekrarlanır. AK ve bir Üye Devlet arasında bir toplantıya ihtiyaç duyulduğunda, 

seminerler ile benzer prosedürü izleyen iki taraflı bir toplantı şeklinde düzenlenir.  

Her habitat ve tür için her koşulda eşit olarak geçerli olan tek bir nicel kriter 

oluşturulması mümkün olmadığından, değerlendirme her durum için ayrı ayrı, her bir 

tür ve habitat türüne göre her bir Üye Devlet için ve biyocoğrafya bölge için ele alınır. 

Bu süreçte tüm mevcut bilimsel bilgiler dikkate alınır.  Bir Üye Devlet, alan tayininde 

yeterli ilerlemeye ulaştığında ve tartışılacak çok fazla konu kalmadığında, Üye Devlet 

ile Komisyon arasındaki yazışmalar posta yoluyla gerçekleştirilir. Değerlendirme 

sonucu, hangi habitatlar ve türlerin için ek alan önerisi ve mevcut önerilerde değişiklik 

yapılması hakkında tavsiye kararları alınır. Yeterliliğe ilişkin muhtemel kararlar 

aşağıdakilerdir: 

- SUF (Yeterli) : Daha fazla alana gerek yok 

- IN MAJ (Yetersiz büyük): Şu anda önerilen alan yok, alanların belirlenmesi için büyük 

çaba gerekiyor 

- IN MOD (Yetersiz orta): Bir veya birkaç tane ilave alan (veya alanların genişletilmesi) 

gerekiyor  

- IN MOD GEO: Coğrafi boşluğu ortadan kaldırmak için belirli bir bölgede ilave alan(lar)   

- IN MIN (Yetersiz küçük) : Diğer habitat/türler için hâlihazırda önerilen alanlarda 

habitat/tür girilmeli 

- CD (Veri düzeltme): Verinin düzeltilmesi/tamamlanması/silinmesi gerekiyor 

- SR (Bilimsel rezerv): Kesin bir sonuç mümkün değil, bilimsel çalışmaları 

incelemek/netleştirmek gerek   

- SR Ref to the Ref List (Referans Listesine Bilimsel Rezerv): Bu tür/habitat tipinin düzenli 

gözlemlendiği henüz kesin değil ve doğrulanmalı 

- Delete from Ref List (Referans Listesinden Sil): Bu tür/habitat tipi doğal olarak 

gözlemlenmiyor ve Referans Listesinden silinecek; bu tür/habitat tipi için alan gerekmiyor. 

                                                           
76 https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter4 
77 https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/pdfs/crit 
78 https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/pdfs/further_adapted_criteria.pdf 
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 Biological diversity  Biyolojik çeşitlilik  

Biyolojik çeşitlilik; canlıların tür, genetik ve yaşadıkları ekolojik ortam çeşitliliğini; 

bunların birbiriyle olan ilişkilerini, değişkenliklerini ve göreceli bolluğunu ifade eder. 

Biyolojik çeşitlilik; tür çeşitliliği, genetik çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği ol arak üç alt 

grubu kapsamaktadır. Ekosistem süreçleri de bu çeşitliliğin parçasıdır.79 

Biyolojik çeşitlilik genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği olmak üzere üç 

hiyerarşik kategoride ele alınır. 80 

- Genetik çeşitlilik bir tür içindeki çeşitliliği ifade eder. Bu çeşitlilik bell i bir tür, popülasyon, 

varyete, alt-tür ya da ırk içindeki genetik farklılıkla ölçülür. 

- Tür çeşitliliği belli bir bölgedeki,  alandaki ya da tüm dünyadaki türlerin farklılığını ifade 

eder. Bir bölgedeki türlerin sayısı (yani o bölgenin “tür zenginliği’’) bu konuda 

kullanılan en sık kullanılan ölçüttür. 

- Ekosistem çeşitliliği ise bir ekolojik birim olarak karşılıklı etkileşim içinde olan 

organizmalar topluluğu ile fiziksel çevrelerin oluşturduğu bütünle ilgilidir. Ekosistem;  

kendisini topluluk düzeyinden ayıran,  kendileri cansız olan fakat canlı toplulukların 

oluşumunu, yapısını ve karşılıklı etkileşimlerini etkileyen yangın, iklim ve besin döngüsü 

gibi faktörleri de içerir. Ekosistem düzeyindeki biyolojik çeşitliliğin korunması besin 

zincirinin ve enerji akışının korunmasını kapsar. Bu düzeyde, yalnızca türlerin 

oluşturduğu grupların değil, özelliklerin ve süreçlerin de korunması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi metninin tanımlar bölümünde “Biyolojik 

Çeşitlilik” kavramı aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır81:  

"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. 

 Biological Resources (CBD) Biyolojik Kaynaklar (BÇS)  

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi metninin tanımlar bölümünde “Biyolojik 

Kaynaklar” kavramı aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:  

“Biyolojik kaynaklar”, genetik kaynakları, organizmaları veya 

parçalarını, popülasyonları veya ekosistemlerin insanlık için şimdiden 

veya gelecekte kullanım imkânı veya değeri olan diğer biyotik 

unsurlarını kapsar”. 

 

 

 

                                                           
79 Korunan Alanların Etkin Yönetimi Çalışma Grubu Çalışma Belgesi,  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ormancılık ve Su Şurası 2017, 5-6-7 Mayıs 2017, 
http://sura.ormansu.gov.tr/sura/Files/Korunan%20Alanlar%C4%B1n%20Etkin%20Y%C3%B6netimi%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Grubu%20%C3%87a
l%C4%B1%C5%9Fma%20Belgesi.docx  
80 Bu bölümdeki metin, “Biyolojik Çeşitliliği İzleme Ve Değerlendirme Raporu (2012) belgesinden alınmıştır. Rapor için: 
http://www.nuhungemisi.gov.tr/DosyaRaporSunum/Belgeler/de09327f-22fa-466d-9f10-b76e7c9d6ccb.pdf 
81 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d20/c010/tbmm20010089ss0054.pdf 

http://sura.ormansu.gov.tr/sura/Files/Korunan%20Alanlar%C4%B1n%20Etkin%20Y%C3%B6netimi%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Grubu%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Belgesi.docx
http://sura.ormansu.gov.tr/sura/Files/Korunan%20Alanlar%C4%B1n%20Etkin%20Y%C3%B6netimi%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Grubu%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Belgesi.docx
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 Biome Biyom  

Biyomlar, dünya yüzeyinde (karasal ve sucul alanlarda) büyük miktarlarda yer 

kaplayan, belirli iklim bölgelerini temsil eden yaşam birliklerini adlandırmak için 

kullanılan bir ekolojik sınıflandırma birimidir. Biyomlar, habitatlardan ölçek olarak daha 

büyüktürler ve kendilerine özgü iklim, vejetasyon ve faunaları ile karakterize 

olmaktadır. Örneğin; tropikal yağmur ormanları, sıcak çöller, savan bozkır, iğne 

yapraklı orman bölgeleri. 

Türkçede, büyük yaşam birlikleri, büyük hayat bölgeleri, büyük yaşam alanları, büyük 

yaşam kuşağı ve büyük karasal yaşam kuşakları gibi terimlerle adlandırılmaktadır. 

Biyomlar yeryüzünün geniş bölgelerine yayılmış çöl, tropik yağmur ormanları, savanlar 

gibi kendine özgü bitki ve hayvan toplumlarını içeren doğal ekosistemleri ifade 

etmektedir. Biyomlar için ekobölge tabiri de kullanılmaktadır.  

Karasal biyomlar genellikle baskın vejetasyon yapısına (ormanlar, çayırlar vb.) göre 

tanımlanır.82  

 Biosphere Reserve (UNESCO) Biyosfer Rezervi (UNESCO)  

Uluslararası önem taşıyan kara ve su ekosistemlerine sahip 

alanlar, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 

(UNESCO), İnsan ve Biyosfer Programı (MaB) kapsamında 

Biyosfer Rezervi olarak ilan edilir. 

 Biyosfer rezervleri biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik 

kalkınma ve kültürel değerlerin korunmasına dönük 

uygulamaların denendiği, seçildiği, sunulduğu ve 

geliştirildiği alanlardır (UNESCO-MaB 2003:4).83 

Biyosfer rezervleri biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik 

kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığı arasındaki çatışmaların sürdürülebilir bir 

şekilde çözülmesine dönük temel bir yaklaşım sunmayı hedefler (UNESCO-MaB 203:3).  

Biyosfer Rezervi; bilim, eğitim ve ekolojik bakımdan dünya çapında önem 

taşıyan, az rastlanan canlı türler ve yaşam mekanı örneklerini barındıran, 

doğal peyzajlara ait uluslararası bir koruma alanı çeşididir.  

Dünya Biyosfer Rezervleri ağında dünya genelinde 2018 

itibariyle 122 ülkeden 686 Biyosfer Rezervi bulunmaktadır.84 

Ülkemizin tek biyosfer rezervi, 2005 ağa dâhil edilen Artvin İli 

Borçka İlçesinde bulunan Camili Biyosfer Rezervi’dir. 

 

 

 

 

                                                           
82 Hassan R, Scholes R, Ash N (eds) (2005) Millenium Ecosystem Assessment: Ecosystems and Human Wellbeing, Volume 1, Current State and Trends. Island 
Press, Washington - https://www.millenniumassessment.org/documents/document.766.aspx.pdf 
83 http://www.macahel.org.tr/zenginlikler/biyosfer-rezervi 
84 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/ 
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 Biotechnology Biyoteknoloji  

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi “Biyoteknoloji” kavramını aşağıdaki 

şekilde tanımlamaktadır: 

“Biyoteknoloji”, özel kullanım amacıyla ürünleri veya süreçleri oluşturmak 

veya değiştirmek için biyolojik sistemleri, canlı organizmaları veya bunların 

türevlerini kullanan herhangi bir teknolojik uygulama anlamındadır. 

 Biotope Biyotop  

Biyotop, canlıların yaşadıkları yer/mekân anlamı taşır. Biyotop, habitatların rahatlıkla 

ayırt edilebilen/sınırları seçilebilen en küçük birimidir.85 Bu birim, içerisinde yaşayan 

belirli bitki ve hayvan topluluklarınca karakterize olmaktadır ve nispeten homojen 

çevresel koşullara (toprak yapısı, iklim şartları) sahiptir. Biyotop terimi, çoğunlukla, 

habitat/yaşam alanı terimleriyle aynı anlamı taşıyacak şekilde kullanılmaktadır.  

Biyotop terimi için kullanılan diğer tanımlar aşağıda verilmiştir: 

- Bir canlılar toplumunun, çevresinden oldukça kesin sınırlarla ayrılabilen 

homojen (tekdüze) özellikteki yaşam mekânıdır (mağara, küçük bir göl, yüksek 

turba, vb.).86 

- Canlı yaşam ortamı anlamına gelen “Biyotop”, canlıların karşılıklı iletişim 

halinde oldukları ve işlevsel olarak sınırlandırılabilen fiziki çevre olarak ifade 

edilmektedir.87 

- Belirli bir bitki ve hayvan topluluğu için elverişli nitelikteki nispeten bir örnek 

çevre koşullarının oluşturulduğu sınırlı bir bölgedir.88   

 Birds Directive (BD) Kuş Direktifi (BD)  

Kısaca Kuş Direktifi olarak bilinen, 2009/147/EC sayılı ve 30 Kasım 2009 tarihli Yabani 

Kuşların Korunmasına ilişkin Direktif, Avrupa Birliğinin (AB) temel iki doğa koruma 

direktifinden birisidir.  

Direktifin amacı; AB sınırları içerisinde doğal olarak bulunan tüm yabani kuşların 

ekolojik, bilimsel ve kültürel gerekliliklere uyacak bir seviyede tutulması ve bunların 

yumurtalarının, yuvalarının ve habitatlarının korunmasıdır.89  

Direktifin, eklerindeki tür listelerinde AB’nin genişlemesiyle çeşitli defalar değişikliklere 

gidilmiştir. Son olarak, 2 Nisan 1979 yılında yeniden yayımlanan Direktif, 30 Kasım 2009 

tarihinde tüm değişikliklerin bir araya getirildiği versiyon 2009/147/EC sayılı ve 30 Kasım 

2009 tarihli olarak yeniden düzenlenmiştir.  

Kuş Direktifi, toplam 20 Madde ve 7 Ek’ten oluşmaktadır. Direktifteki temel bölümler 

aşağıda sunulmuştur: 

- Giriş 

- Amaç ve Kapsam (Madde 1 ve 2) 

- Habitatların korunması ve Özel 

- Kuşların Ticareti (Madde 6) 

- Kuşların Avlanması (Madde 7) 

- Yasaklanan Yöntem ve Araçlar 

                                                           
85 WWF Glossary 
86 Çepel,1996. Çevre Koruma ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü, TEMA Vakfı Yayınları 
87 http://yayin.ogm.gov.tr/yaydepo/1597.pdf 
88 http://www.cevremuhendisligi.org/index.php/sozluk 
89 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm 
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Korunan Alanlar (Madde 3 ve 4) 

- Türlerin Korunması (Madde 5-9) 

- Kuşlar için Genel Koruma Sistemi 

(Madde 5) 

(Madde 8 ) 

- Derogasyonlar/İstisnalar (Madde 9) 

- Diğer Hükümler (Madde 10-20) 

- Ekler (I – VII) 

Kuş Direktifi, Alan/Habitat koruma ve Tür Koruma/Yönetim temel yaklaşımları üzerine 

kuruludur. Bu kapsamda, Direktifin Ek I’inde yer alan kuş türleri için Özel Korunan 

Alanlar (ÖKA-SPA) oluşturulması ve alan içinde dışında da genel tür koruma sisteminin 

oluşturulması gerekmektedir.  

Şekil 12 - Kuş Direktifi Genel Çerçevesi 

 

Alan/Habitat koruma yükümlülüğü kapsamında, Direktifin Ek I’inde yer alan kuş türleri 

için Özel Korunan Alanlar (ÖKA-SPA) oluşturulması ile Üye Devletler yabani kuşların 

doğal yaşam ortamlarının devamlılığını sağlamakla yükümlüdür.  

Direktif, genel tür koruma rejiminin kapsamında, yabani kuş türlerinden faydalanma 

biçimlerini de düzenler. Direktif tarafından bazı kuş türlerinin avlanmasına, belirli ilkeler 

ve uygun yöntemler kullanıldığı müddetçe (akılcı kullanım ve dengeli kontrol, göç ve 

üreme mevsimi dışında avlanma, büyük çaplı, seçici olmayan öldürmelerin ve 

yakalama yönetmelerinin yasaklanması vb.) izin verilmektedir.  Üye Devletler, bazı 

durumlarda, Direktifler tarafından ortaya konan koruma koşullarını esnetebilirler. 

Komisyon, böyle durumlarda ortaya çıkacak sonuçların Direktifle çelişmeyeceğini 

garanti eder.  

Üye Devletler, Direktif kapsamındaki kuş türlerinin korunması, yönetimi ve bu kuşlardan 

faydalanılmasına yönelik araştırmaları ve etkinlikleri de desteklemekle yükümlüdür. 
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Birds Directive - General system of 

protection of birds 

Kuş Direktifi - Genel Tür Koruma 

Sistemi 
 

Kuş Direktifi kapsamında, Üye Devletler, Madde 7 ve Madde 9 hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, Direktif Madde 1'de belirtilen tüm kuş türleri için genel bir koruma sisteminin 

oluşturulması amacıyla gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Kuşlar için genel 

koruma sistemi, öncelikli olarak aşağıdaki faaliyetlerin yasaklanmasını öngörür: 

(a) kuşların herhangi bir yöntemle kasıtlı olarak öldürülmesi veya yakalanması; 

(b) kuşların yuva ve yumurtalarının kasıtlı olarak yok edilmesi, bunlara zarar 

verilmesi ve yuvalarının bozulması; 

(c) doğada bulunan yumurtaların alınması ve yumurtalar boş bile olsa 

alıkonulması; 

(d) kuluçka ve yumurtadan çıkma döneminde kuşların kasıtlı olarak bu Direktifin 

amaçları göz önüne alındığında, düzen bozucu faktör nedeniyle önemli bir 

etki yaratacak nitelikte olacak şekilde rahatsız edilmesi;  

(e) avlanması ve yakalanması yasaklanmış olan kuşların alıkonulması. 

 Buffer Zone Tampon bölge  

Tampon bölge, korunan alanlarda yer alan hassas bölgelerle muhtemel zararlı 

faaliyet ve gelişmelerin olduğu bölge arasında uygun bir uzaklığın korunarak yönetilen 

alanlar olarak kabul edilir. 

UNESCO Biyosfer Rezervi 

alanlarında, “Tampon Bölge”; 

mutlak koruma bölgesini 

çevreleyen ve sınırları açıkça 

belirlenmiş alanlardır.  

Bu bölgedeki faaliyetlerin, koruma 

hedefleriyle çelişmemesi gerekir 

ve hatta doğa korumaya destek 

olan faaliyetler olması tavsiye 

edilir. Bu faaliyetler çoğunlukla 

bilimsel araştırmalar, tarım 

alanları, ormancılık, balıkçılık, vb. 

olabilir. Ayrıca tahrip olmuş 

ekosistemlerin iyileştirilmesine yönelik bilimsel araştırmalar ile eğitim, turizm ve 

rekreasyonel kullanımlara da imkân tanınabilir.90 

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği – Madde 4 - Tanımlar 

“Tampon bölge: Sulak alan havzasının coğrafi durumu, topoğrafik özellikleri ve arazinin 

mevcut kullanım durumuna göre; sulak alan ekosistemini korumak maksadı ile 

tanımlanan ve sulak alanın su toplama sınırını geçmeyen veya topoğrafik, coğrafik 

olarak bir sınır değeri bulunmayan düz alanlarda ise varsa sürdürülebilir kullanım 

bölgesi, yoksa hassas koruma bölgesi sınırından itibaren en az 2500 metre mesafeden 

                                                           
90 http://www.macahel.org.tr/zenginlikler/biyosfer-rezervi/ 
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geçen bölge” 

 

 Cartagena Protocol on Biosafety (CBD) Cartagena Biyogüvenlik Protokolü (BÇS)  

Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi’nin altında olan 

iki protokolden biri olan Cartagena Biyogüvenlik 

Protokolü91 2003 yılında yürürlüğe girmiştir.  Protokol, 

insan sağlığı üzerindeki riskler de göz önünde 

bulundurularak, biyolojik çeşitliliğin korunması ve 

sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkilere sahip 

olabilecek olan modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş olan değiştirilmiş canlı 

organizmaların sınır ötesi hareketi, transit geçişi, muamelesi ve kullanılması için geçerli 

hukuki çerçeveyi tanımlamaktadır.  

Bu protokole destek olarak, “Cartagena Protokolü’ne Ek, Sorumluluk ve Telafiye İlişkin 

Nagoya-Kuala Lumpur Protokolü”92 2018 yılında yürürlüğe girmiştir.  

Cartagena Protokolü - Amaç 

“Protokolün amacı insan sağlığı üzerindeki riskler göz önünde 

bulundurularak ve özellikle sınır ötesi hareketler üzerinde odaklanarak, 

biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz 

etkilere sahip olabilecek ve modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş 

olan değiştirilmiş canlı organizmaların güvenli nakli, muamelesi ve kullanımı 

alanında yeterli bir koruma düzeyinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.”93 

Türkiye, Protokolü 2000 yılında imzalamış, 2003’de onaylamış olup 2004 yılı itibariyle 

taraf olmuştur. 17 Haziran 2003 tarihli ve 4898 sayılı Kanun’la onaylanması uygun 

bulunan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Biyogüvenlik Cartagena Protokolü, Bakanlar 

Kurulu’nun 17 Temmuz 2003 tarihli ve 2003/5937 sayılı Kararı ile onaylanarak, 11 

Ağustos 2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.94 Protokol, 24 

Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemizdeki konu ile ilgili uygulamadaki önemli 

mevzuat aracı 26 Mart 2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Biyogüvenlik Kanunu’dur.95 

Biyogüvenlik Kanunu - Amaç 

Bu Kanunun amacı; bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern 

biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve 

ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile 

çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 

biyogüvenlik sisteminin kurulması ve uygulanması, bu faaliyetlerin denetlenmesi, 

düzenlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

 

 

 

                                                           
91 https://bch.cbd.int/protocol/ 
92 https://bch.cbd.int/database/attachment/?id=11064 
93 Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması - http://tbbdm.gov.tr/Files/cartagena.pdf 
94 Biyogüvenlik Cartagena Protokolü https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc087/kanuntbmmc087/kanuntbmmc08704898.pdf 
95 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5977.pdf 
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 Central Hunting Commission (TR) Merkez Av Komisyonu (MAK)  

Merkez Av Komisyonu (MAK) , Kara Avcılığı Kanunu kapsamında oluşturulan av ve 

yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için gerekli kararlar alan komisyondur.   

Komisyon;  Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas 

ve Usullerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre işler.96  MAK, Bakanın veya Müsteşarın 

başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilatı ilgili birimlerinden üç, bir 

bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere mülga Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel 

Müdürlüğü,  Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen 

birer, bu Yönetmeliğin 17nci maddesinde belirtilen dokuz coğrafik bölge esas alınarak 

belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam 

yirmi bir üyeden teşekkül eder. Bu dokuz coğrafik bölge şunlardır97:  

Marmara Bölgesi 

Ege Bölgesi 

Batı Akdeniz Bölgesi 

Batı Karadeniz Bölgesi, 

Doğu Karadeniz Bölgesi 

Doğu Akdeniz Bölgesi 

İç Anadolu Bölgesi 

Doğu Anadolu Bölgesi 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi 

 Central Hunting Commission Decision (TR)  Merkez Av Komisyonu Kararı (TR)  

Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararı ile ülke genelinde 

avlanmaya ilişkin kurallar ve esaslar belirlenir. Karar ile 

aşağıdaki temel konular düzenlenir: 

- Avlanma Süreleri, Limitleri ve Günleri 

- Avlanması Yasaklanan Sahalar ve Türler  

- Merkez Av Komisyonunca avlanmasına izin verilen av 

hayvanları 

- Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma 

Usulleri 

MAK Kararı eklerinde aşağıdaki listeler yayımlanır98:  

- Ek Liste I – mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenen Av Hayvanlarından 

MAK'ça koruma altına alınanlar (Memeliler ve Kuşlar) 

- Ek Liste II – MAK tarafından avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanları  

(Memeliler ve Kuşlar) 

- Ek Liste III – Avlanmanın sınırlı ve yasaklı olduğu sahalar 

1. İllere Göre Merkez Av Komisyonu Tarafından ilgili Av Döneminde Avın 

Yasaklandığı Sahalar 

2. Devlet, Genel, Örnek ve Özel Avlaklar 

3. Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Kapatılan Sahalar Ve 

4. Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu 

Sahalar 

- Kara Avcılığı Kanunu 12.Maddesi Çerçevesinde Özel Kanunlarla Avlanmanın 

Yasaklandığı Sahalar 

o Ek Liste IV – Tabiatı Koruma Alanı 

o Ek Liste IV – Milli Parklar 

                                                           
96 Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik - 
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5412&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
97 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523M1-1.pdf 
98 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523M1-1.pdf 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523M1-1.pdf
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o Ek Liste VI – Tabiat Parkları 

o Ek Liste VII – Özel Çevre Koruma Bölgeleri 

o Ek Liste VIII – Geleneksel Atmacacılık ve Usulleri  

 CITES  CITES (Sözleşme)  

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki 

Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme belirli 

yabani bitki ve hayvan türlerinin, bunların parça ve 

türevlerinin uluslararası ticaretini düzenleyen bir 

uluslararası anlaşmadır. Sözleşme, kısaca CITES olarak 

bilinmektedir.  Sözleşme, 1973 yılında kabul edilmiş ve 

1 Temmuz 1975 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, ek listelerde (Ek I, Ek II ve Ek III) 

yer alan türlerin canlı ya da ölü örnekleri, parça ve türevlerini kapsar. CITES ek 

listelerinde yaklaşık 5800 hayvan türü (memeliler, kuşlar, sürüngenler, çiftyaşarlar, 

balıklar, omurgasız hayvanlar) ve 30.000 bitki türü kapsanmaktadır.99  

CITES kapsamındaki Tür ve Örnek Tanımı 100 
CITES kapsamındaki tür kavramı; (i) herhangi bir tür, (ii) herhangi bir alt-tür veya (iii) coğrafik olarak 

ayrılmış herhangi bir popülasyonu ifade eder. Örnek kavramı ise; (i) canlı ya da ölü bir hayvan ya da 

bitki, (ii) bitki veya hayvan türlerinin herhangi bir tanınabilir parçası ve türevi anlamına gelir. CITES 

kapsamında yer alan bazı parça ve türevler aşağıda listelenmiştir; 

PARÇALAR 

-Deriler ya da bunların parçaları 

-İskelet ya da kemikler 

-Deniz kabukları 

-Boynuzlar ya da dişler 

-Tüyler 

-Yumurtalar 

-Kökler / Yapraklar 

-Et 

-O un 

TÜREVLER 

-Kan  

-Misk  

-Parçalardan yapılmış objeler (fildişi piyano 

tuşları, el çantaları, kürk ceketler, kemerler, saat 

kayışları, ayakkabılar, eldivenler vs.)  

-CITES türleri içeren ilaçlar  

-CITES türleri içeren parfümler  

-Etten yapılmış mamuller 

 

CITES ek listeleri, türlerin uluslararası ticaretten etkilenme ve korunma ihtiyacı 

seviyelerine göre sınıflandırılmıştır: 

- CITES Ek I, nesilleri en fazla tehlikede olan bitki ve hayvan türlerini listeler, 

- CITES Ek II, tehdit altında olmayan fakat alım-satımın kontrolsüz devam etmesi halinde 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilecek türleri listeler, 

- CITES Ek III, alım-satımı - sürdürülebilir veya yasal olmayan kullanımı önlemek için diğer 

ülkelerle iş birliğine ihtiyaç duyan ve bir kurumun iznine tabi olan türleri listeler. 

Şekil 13 - Species+ Internet Sayfası 101 

Sözleşmenin Ek I ve Ek II listesinde yer 

alacak türlere ilişkin karar 

Sözleşmenin Taraflar Konferansında 

alınır. Bu listelerde değişiklik yapma 

önerisi, Sözleşme Taraflarınca kabul 

edilen kriterleri takip etmek 

zorundadır.102 Listelerdeki türlerin isimleri, 

Sözleşme kapsamında her iki yılda bir 

                                                           
99 https://www.cites.org/eng/disc/species.php 
100 OSİB Yaban Hayatı Ticareti (2006) Raporu, Rapor için: http://cites.ormansu.gov.tr/cites/Files/yaban%20hayatı%20ticareti.pdf 
101 https://speciesplus.net 
102 CITES Resolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17) 
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yapılan toplantının ardından güncellenen bir Kontrol Listesi’nde103 yer almaktadır.                                                                        

Kontrol Listesi’nde hem CITES türlerinin adları hem de türlerin Ek I, II ya da III’ten 

hangisinin kapsamına girdiklerine dair bilgiler bulunur.  

 

 CITES Annex I CITES Ek I (Sözleşme)  

CITES Ek I, nesilleri en fazla tehlikede olan bitki ve hayvan türlerini içerir. Bu türler yok 

olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. CITES bu türlerin ticaret amaçlı uluslararası alım 

satımını yasaklamıştır.  Bilimsel araştırma gibi istisnai durumlarda, ithalat ve ihracat 

izninin alınmasının ardından alım-satım gerçekleştirilebilir.  CITES Ek I, 300’ün üzerinde 

bitki ve 600’ün üzerinde hayvan türünü listelemektedir.  Ek I türleri için ihraç eden ülke 

tarafından düzenlenmiş bir CITES ihracat izin belgesi ve ithal eden ülke tarafından 

düzenlenmiş bir CITES ithalat izin belgesi zorunludur. 

 CITES Annex II CITES Ek II (Sözleşme)  

CITES Ek II, tehdit altında olmayan fakat alım-satımın kontrolsüz devam etmesi halinde 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilecek türleri listeler. Bu türlerin ticareti belirli 

esaslara bağlanmıştır. CITES Ek II’deki listede, ticareti dikkatli biçimde düzenlenmezse 

soyları tükenme tehdidi altında girebilecek olan sayısı 30.000’ne yakın bitki türü ve 

5000’e yakın hayvan türü bulunmaktadır.   CITES Ek II’deki türlerin ithal eden ülkeye 

girmesine izin verilmesi için, ihraç yapan ülke tarafından düzenlenmiş uygun bir CITES 

ihracat izin belgesi taşımaları gerekir.104 

 

 CITES Annex III CITES Ek III (Sözleşme)  

CITES Ek III, alım-satımı - sürdürülebilir veya yasal olmayan kullanımı önlemek için diğer 

ülkelerle iş birliğine ihtiyaç duyan ve bir kurumun iznine tabi olan türlerin listesini içerir. 

CITES Ek III’te yer alan türlerin uluslararası ticareti yalnızca uygun izin ve sertifikaların 

varlığıyla gerçekleştirilebilir. 

CITES Ek III’te yer alan türler tehlike altında olmayan, ama listede verilen ülkede özel 

bir yönetim şekline tabi tutulan türlerdir. CITES Ek III’te yaklaşık 200 hayvan türü ve 

10’un üzerinde bitki türü mevcuttur.  CITES Ek III’teki türlerin ticareti eğer listedeki 

                                                           
103 http://checklist.cites.org 
104 CITES Tanımlama Kılavuzu – Mersin Balıkları https://cites.unia.es/cites/file.php/1/files/sturgeons-paddlefish-TR.pdf 
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ülkelerle yapılacaksa, ihraç eden ülke tarafından düzenlenmiş uygun bir CITES ihracat 

izin belgesinin bulunması gerekir. Ticaret eğer listedekilerin dışında bir ülkeyle 

gerçekleşecekse de, Sözleşme’nin gerekliliklerine göre ya bir menşe belgesi ya da bir 

yeniden ihracat sertifikası bulunması gerekir. 

 CITES Bylaw (TR) CITES Uygulama Yönetmeliği  

CITES, 20/6/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 22/12/1996’da 

ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak Nesli Tehlike 

Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin 

Uygulanmasına Dair Yönetmelik, kısaca CITES Uygulama Yönetmeliği olarak bilinen 

düzenleme 2001 yılında yayımlanmıştır.  

Yönetmeliğin amacı, CITES kapsamında yer alan hayvan ve bitki türlerinin 

sürdürülebilir kullanımını sağlamak için, uluslararası ticaretinin kontrol altına alınmasına 

yönelik usul ve esasları ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak 

düzenlemektir. Yönetmeliğe konu olan türlerin listeleri ile, dış ticarete 

ilişkin  uygulamaya yönelik düzenlemeler, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 

yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine 

İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1) ile belirlenir. Bu tebliğ, sırasıyla 2012,2014 ve 2017 

yıllarında güncellenmiştir. 

Kutu 19 - Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin 

Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ 
(Dış Ticaret: 2011/1) - Resmi Gazete Tarihi: 27.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27859 

Bu Tebliğ, 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 

27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Nesli Tehlikede Olan Yabani 

Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)” ile 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 

Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Ek I-A, I-B; Ek II-A, II-B ve 

Ek III-A, III-B sayılı listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen hayvan ve bitki türlerinin 

sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla dış ticaretinin kontrol altına alınmasına ilişkin usul ve esasları 

kapsar. 

- Ek-I-A Sayılı Hayvan Ve Bitki Türlerinin Listesi (mülga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarafından CITES Belgesi Düzenlenecek) 

- Ek-I-B Sayılı Hayvan Ve Bitki Türlerinin Listesi ( mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tarafından CITES 

Belgesi Düzenlenecek) 

- Ek-II-A Sayılı Hayvan Ve Bitki Türlerinin Listesi (mülga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarafından CITES Belgesi Düzenlenecek) 

- Ek-II-B Sayılı Hayvan Ve Bitki Türlerinin Listesi (mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tarafından CITES 

Belgesi Düzenlenecek) 

- Ek-III-A Sayılı Hayvan Ve Bitki Türlerinin Listesi (mülga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarafından CITES Belgesi Düzenlenecek)  

- Ek-III-B Sayılı Hayvan Ve Bitki Türlerinin Listesi (mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tarafından CITES 

Belgesi Düzenlenecek) 

Kutu 20 - Doğal Çiçek Soğanlarının 2017 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ 

No: 2016/52) 

Bu Tebliğin amacı, 2017 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının 

familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek 

soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı 

üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini belirlemektir. 

- Ek I – Sütun 1 Doğadan Toplanmak Suretiyle İhraç Edilmesi Yasak Olan Çiçek Soğanları  

- Ek I – Sütun 2 İhracatı Kotaya Tabi Olan Çiçek Soğanları  

- Ek I – Sütun 3 İhracatı Üretimden Serbest Olan Çiçek Soğanları 

Resmi Gazete Tarihi: 17.12.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29921 
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Kutu 21 - CITES Uygulama Yönetmeliği İşleyiş Şeması105 

CITES’e taraf olan ülkeler CITES kapsamındaki izin ve belgeleri düzenlemeye yetkili bir veya 

daha fazla sayıda Yönetim Merci ve bu Yönetim Mercilerine Sözleşme kapsamında belirtilen 

bilimsel tavsiyeleri yapmakla görevli bir ya da daha fazla sayıda Bilimsel Mercii belirlemek 

durumundadırlar. Türkiye, mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile mülga Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Yönetim Mercileri, TÜBİTAK ise Bilimsel Merci olarak belirlenmiştir. 

 

2008 yılında alınan Bakan Oluru ile; kuşlar, deniz memelileri hariç memeliler, sürüngenler, iki 

yaşamlılar, eklem bacaklılar ve mevcut mevzuatta belirtilen Yönetim Otoritelerinin görevleri 

dışında kalan türler için mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı,(Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya 

illerinin bağlı olduğu mülga Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlükleri) CITES İzin Belgesi düzenleme 

yetkisi verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 http://cites.ormansu.gov.tr/cites/AnaSayfa/organizasyonSemasi.aspx?sflang=tr 
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 CITES Certificate (TR) CITES Belgesi  

CITES Belgesi, CITES Uygulama Yönetmeliği I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe 

ait örneğin ihracat, ithalat, yeniden ihracatı ve denizden girişinde, yönetim merciileri 

tarafından düzenlenen, bu kapsamda yapılan işlemler sırasında taraf devletlerin 

yönetim merciileri ve gümrük idarelerince aranan, CITES hükümlerine uygun formatta 

düzenlenen formu ifade eder.106 CITES Belgesi, CITES Uygulama Yönetmeliği Ek 1’inde 

sunulmuştur.  

CITES Ek listelerinde yer almayan türler için İthalat ve İhracata Uygunluk Belgesi 

hazırlanır. 

Şekil 14 - CITES Uygunluk Belgesi 

                                                           
106 http://cites.ormansu.gov.tr/cites/Files/%C3%96rnek%20CITES%20%C4%B0zin%20Belgesi.jpg 
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 Climax  Klimaks   

Bitki coğrafyasında Klimaks, vejetasyonun gelişebildiği en son devre olarak 

nitelendirilir.107 Vejetasyonlar bir canlı gibi düşünüldüğünde doğar, büyür, olgunlaşır ve 

ölürler. Vejetasyonların, bu hayat döngüsünün yerleşim, yapım olgunluk ve 

dejenerasyon (bozulma) devrelerinden oluştuğu kabul edilebilir.  

Belirli bir bölgedeki vejetasyon, yaşadığı istasyondaki ekolojik koşullara bağlı olarak çok 

yavaş bir şekilde oldukça değişmeyen bir denge meydana getirir. Buna Klimaks denir.108 

Vejetasyonların yaşamlarında, öncü bitkilerin ilk defa çıplak yerleri işgali başlangıç 

aşaması iken ve vejetasyonun uzunca bir süre değişmeden kaldığı son aşaması da 

                                                           
107 (Akman ve Ketenoğlu,1987). 
108 Klimaks, Prof.Dr. Fatmagül GEVEN https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/44053/mod_resource/content/0/VEJ%20EKO%209%20KL%C4%B0MAKS.pdf 
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klimaks aşaması kabul edilir.109 Klimaks, bitki toplumunun son gelişim aşamasını hangi 

faktöre göre sağlamış ise o faktörün adını alır.110 

 Climax Community Klimaks yaşam birliği  

Ekolojide, klimaks yaşam birliği, zaman içinde bir alandaki vejetasyonun/bitki 

örtüsünün gelişiminde ekolojik süksesyon (sıralı değişim) süreci sonunda dinamik bir 

düzeye/dengeye ulaşmış olan bitki, hayvan ve mantarlar vb. biyolojik toplulukları için 

kullanılan bitki sosyolojisi terimidir.  Çevrede meydana gelen değişme ve bitki 

topluluklarının birbiriyle olan ilişkileri sebebiyle klimaks yaşam birliği fertler zamanla 

bazı düzensiz değişimler gösterir. Bununla beraber klimakstaki bu değişimler kararlı ve 

nispeten sabittir. Klimaks yaşam birliğindeki tür kompozisyonunun uzun bir dönem 

içerisinde aynı kalması gerekir. Klimaks'taki sürekli ve sabit olan bu dengeye "Dinamik 

denge" veya "Kararlı durum" denir (Akman ve Ketenoğlu,1987). 

Şekil 15 - Tüylü meşe vejetasyonu gelişimi111 

 

1: Doğal Otlak: Clinopodium vulgare 

(Yabani fesleğen) ve Carex flacca 

(Boz çayırsazı) grupları 

2: Çalı: Junipero communis-

Pyracanthetum coccineae birliği 

3: Orman (klimaks yaşam birliği): Roso 

sempervirentis - Quercetum 

pubescentis birliği  
Anakaya Toprak 

 

Klimaks yaşam birliği bölgedeki ortalama koşullara en iyi uyarlanmış türlerden oluşur.  

Klimaks kavramı 1900'lerin başlarında Frederic Clements ile ortaya çıkmıştır.  

Başlangıçta birçok türlerin bulunduğu bir ortamda zamanla bitkiler arasındaki rekabet 

sonucu iklim koşullarına göre en iyi yetişen bir veya birkaç türden oluşan bitki 

toplumları kalır. Örneğin Karadeniz Bölgesi'nin alt kuşağında kayın, ıhlamur ve 

kestaneden oluşan topluluk iklim koşullarına göre oluşmuş klimaks bir topluluktur. Sis 

alan kesimlerde ise ladin ve göknarlardan oluşan klimaks topluluklara geçilir.112 

 Coastal sand dune  Sahil/Kıyı kumulları  

Sahil kumulları, kıyılarda rüzgâr tarafından kum birikimi ile oluşan az çok hareketli 

tepeliklerdir. Hâkim faktörlere göre zamanla vejetasyon oluşumu gözlenebilir. 

 Committe (HD) Komite (HD)  

Habitat Direktifi kapsamında kullanılan Komite tabiri, Madde 20 doğrultusunda 

oluşturulan “Komite”yi kastetmektedir. Habitat Komitesi olarak da bilinen, Komite 

Direktifin uygulanmasını iyileştirmek ve Avrupa Komisyonuna destek vermek üzere 

görev yapmaktadır. 

 Common Agricultural Policy (CAP) Ortak Tarım Politikası (AB)  

                                                           
109 (Kılınç,2011). 
110 (Atalay,2004). 
111 http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/terrestrial_habitat_mapping_in_europe_-_an_overview.pdf 
112 (Atalay,2004). 
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Avrupa Birliği’nin en önemli çerçeve 

politikalarından biri olan Ortak Tarım Politikası 

(OTP), münhasıran AB’nin yetkisindedir ve Roma 

Antlaşmasının 39.  Maddesinde yer alan 

amaçların gerçekleşmesine, özellikle tarım 

piyasalarının ortak biçimde düzenlenmesine 

yöneliktir. 

OTP, Avrupa’daki çiftçilerin 500 milyona yakın 

Avrupa vatandaşının ihtiyaçlarının 

karşılayabilmesi için çiftçilere destek olup tüketiciler için uygun fiyata sürdürülebilir 

yollarla güvenilir gıda sağlamayı hedefler.113 OTP’nin hazırlanması ve yürütülmesi, 

Konsey’in nitelikli çoğunlukla karar almasını ve Avrupa Parlamentosu’na danışılmasını 

öngören bir yönteme bağlıdır.  

 Common Fisheries Policy (CFP) Ortak Balıkçılık Politikası (AB)  

Avrupa Ortak Balıkçılık Politikasının (OBP) temel 

amacı Avrupa balıkçılık filosunun yönetimi ve balık 

rezervlerini korumak için kurallar belirlemektir. OBP, 

tüm Avrupa balıkçılık filosu için AB sularına ve 

balıkçılık alanlarına eşit erişim ve balıkçılara adil 

rekabet sağlamayı hedefler.114 

Bazı balıkçılık stoklarının tükenme tehlikesiyle karşı 

karşıya olması sonucunda AB ülkeleri uzun vadede Avrupa balıkçılık endüstrisinin 

sürdürülebilirliği ve balık popülasyonlarını korumak için harekete geçmiştir. OBP’nin 

tarihi 1970'lere kadar gitmektedir. En son 1 Ocak 2014'te yürürlüğe giren Ortak 

Balıkçılık Politikası ile AB vatandaşlarına sağlıklı gıda olanağı sağlarken balıkçılık ve su 

ürünlerinin üretim ve tüketiminin de çevresel, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir 

olmasını sağlamayı amaçlar.115  

 

 Community Yaşam Birliği  

Yaşam Birliği, belirli bir mekânda (ekosistemde) bir araya gelen tüm popülasyonların 

karşılıklı ilişkiler kurarak oluşturduğu canlılar toplumudur. Bir yaşam birliği yerine göre 

sadece hayvan veya mikroorganizma popülasyonlarından oluşabileceği gibi bitki, 

hayvan ve mikroorganizma popülasyonları bir araya gelerek bir canlılar toplumu da 

oluşturabilirler. Örneğin, orman bir vejetasyon tipidir ve ağaç, çalı, yosun, mantar ve 

likenlerden oluşan bir ortak yaşam birliğidir.116  

 Compensatory measures (HD-Article 6.4) Telafi Tedbirleri (HD-Madde 6.4)  

Habitat Direktifi kapsamında Telafi Tedbirleri, Direktif Madde 6.4’ün uygulanması 

sürecinde söz konusu olurlar. Telafi tedbirleri, Natura 2000 alanı üzerinde olumsuz etkisi 

olduğu ortaya konan plan/projelerin istisnai durumları sağlaması şartıyla uygulamaya 

                                                           
113 Ayrıntılı bilgi için: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en 

114 https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp_en.pdf 
115 Ayrıntılı bilgi için: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en 

116 Bitki sosyolojisinin önemi tarihçesi ve ülkemiz ormancılığında bitki sosyolojisi çalışmaları  http://yayin.ogm.gov.tr/yaydepo /1597.pdf 
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konması durumunda plan/proje sahibi tarafından yerine getirilmesi gereken eylemleri 

kapsar.  

Genellikle ‘telafi’ sözcüğü bir eylemin (veya etkilerinin) bir başka eylemle 

dengelenmesi anlamına gelmektedir. Doğa korumada, telafi sözcüğünün 

anlamı çevredeki olumsuz etkilerin, çevrenin durumunu düzeltecek ve 

işlevlerini restore edecek eylemlerle dengeleme anlamına gelmektedir.   

Çevresel etkinin hafifletilmesi-azaltılması (mitigation) “telafi” anlamına 

gelmediği akılda tutulmalıdır. Azaltıcı tedbirler, olumsuz etkileri en aza 

indirmek amacıyla herhangi bir çevresel etki durumunda uygulanmalıdır. 

Telafi, çevresel etkilerden kaçınmak için ‘korumanın son halkası’ olarak 

uygulanmalıdır.  

Telafi edici tedbirler aşağıdakilerden oluşabilir:117  

- Natura 2000’e dahil etmek üzere yeni veya genişletilmiş bir alanda bir habitat 

oluşturulması,  

- Plan/Projenin neden olduğu kayıp ile orantılı olarak bir alanın parçası üzerinde 

veya başka bir Natura 2000 alanı üzerindeki bir habitatın iyileştirilmesi,  

- İstisnai durumlarda, Habitat Direktifi gereğince yeni bir alan teklif edilmesi.  

Normal şartlar altında, söz konusu alanın Natura 2000 ağının bütünlüğüne katkısının 

temin edilmesi için eş zamanlılığın şart olmadığı kanıtlanmadığı sürece, ilgili alanda 

projenin verdiği zarar etkili olduğu anda telafi tedbirlerinin sonuçlarının da 

etkin/yerinde olması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Kutu 22 - Telafi Tedbirleri 

Azaltma (Mitigation): 

- Bir alanda bir plan veya projenin uygulanması sonucu ortaya çıkması olası olumsuz etkilerin 

en aza indirilmesi hatta yok edilmesini hedefleyen tedbirlerdir, 

- Bir projenin ayrılmaz bir parçasıdır, 

- Etkilerle ilgilidir,  

- Bir proje olmaksızın herhangi bir anlamı yoktur (proje yoksa ortada hafifletilecek bir etki de 

yoktur)  

- Natura 2000’e ilişkin: Etkilerin önemli sayılamayacak kadar hafifletilmesi olasılığı projeye izin 

verilmesi için argüman olabilir.  

 

Örnekler: Hayvan geçitleri, ses bariyerleri, gürültü ve kirliliği emen objeler inşa etmek, en az 

zararlı çalışma zamanını seçmek, yapım çalışması alternatifleri, bina tasarımında değişiklikler, 

çevre dostu teknolojilerin kullanımı, projenin işlevlerinde değişiklikler ve kısıtlamalar (mesela yol 

hız limiti gibi). 

Telafi (Compensation):  

                                                           
117 Doğal habitatların ve türlerin kaybının telafisi - Habitat Direktifi Madde 6 (4)’nın uygulanması ve diğer çevresel prosedürlerde yer alan doğa bilimciler için rehber 
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- Bir plan veya projenin negatif etkilerini dengeleme amacıyla alınan önlemler,    

- Projeden bağımsızdır, 

- Habitat ve doğa kaybı ile alakalıdır, 

- Bağımsız olarak bir anlamı vardır (proje olmasa da var olabilir), 

- Natura 2000’e ilişkin: Olumsuz etkilerin önemli ölçüde telafi edilebilme olasılığı normalde 

projenin yetkilendirilmesi için bir argüman olamaz (istisna: Madde 6.4 IROPI, alternatifi yok)  

 

Örnekler: bozulmuş habitata karşılık olarak habitat restorasyonu, ekosistemler arasında 

bağlantıların restore edilmesi, ekolojik koridorların inşa edilmesi, yeni tür yerleştirme. 

Dar anlamda telafi tedbirlerinin, ilgili biyocoğrafya bölgesi içerisindeki” bir veya birden 

çok doğal habitatın elverişli koruma durumunda muhafaza edilmesi açısından alanın 

katkısının sürdürülmesini temin etmesi gerekmektedir. Bu, aşağıdaki sebeplerden 

kaynaklanmaktadır: 

• Telafinin gerçekten hayata geçirilmesinden önce alan proje tarafından geri 

döndürülemez bir şekilde etkilenmemiş olmalıdır. Örneğin; denk biyolojik 

özelliklere sahip yeni bir sulak alanın Natura 2000 ağına dahil edilmesinden 

önce bir sulak alanın normal olarak drene edilmemesi gerekmektedir;  

• Telafi, Üye Devletin direktif uyarınca Natura 2000 ağına sağladığı katkıya ilave 

olmalıdır.  

Kuş Direktifi kapsamında telafi, Üye Devlet tarafından statülendirilmiş olması gereken 

envanteri çıkarılmış bir kuş koruma alanının ilanı olamaz. Ama öte yandan projen in 

etkilediği alandaki kayba karşılık gelen miktarda taşıma kapasitesi veya besin 

potansiyelini artıracak şekilde bir alanın (belirlenecek bir alanın) veya ÖKA’nın 

(belirlenmiş) biyolojik değerini iyileştirme çalışmaları telafi olarak kabul edilebilir. Daha 

ziyade, ilgili kuş türlerine elverişli bir şekilde bir habitatın yeniden oluşturulması, 

etkilenen alanın doğal değerini kaybettiği anda oluşturulan alanın yerinde olması 

halinde kabul edilebilir.   

Habitat Direktifi açısından telafi benzer şekilde, benzer bir habitatın yeniden 

oluşturulması, standardın altındaki bir habitatın biyolojik olarak iyileştirilmesi veya hatta 

ilgili biyocoğrafya bölgesindeki potansiyel Natura 2000 alanlarının listesinin 

hazırlanması esnasında Direktif gereğince teklif edilmesi gerekli görülmemiş mevcut bir 

alanın Natura 2000 ağına eklenmesinden oluşabilir.   

 

 

 Conservation (HD) Koruma (HD)  

Koruma tabiri, doğal habitatlar ile yabani flora ve fauna türlerinin popülasyonlarının 

sırasıyla Habitat Direktifinin Madde 1.e ve 1.i bölümlerinde tanımlanan elverişli 

korunma durumunda muhafazası veya bu seviyeye getirilmesi için alınacak tedbirler 

şeklinde anlaşılacaktır. 

 Conservation measures (HD)  Koruma tedbirleri (HD)  

Habitat Direktifi kapsamında tanımlanan Koruma tedbirleri, belirli bir alanda bulunan 

türler / habitatlar için uygun bir koruma statüsünün elde edilmesine katkıda bulunmayı 

amaçlayan proaktif önlemlerdir. Üye Devletlerin, Habitat Direktifi Madde 2.1’de 

belirtilen genel amaca ulaşmak için gerekli koruma tedbirlerini benimsemesi 
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gerekmektedir: “Bu Direktifin amacı, anlaşmanın uygulandığı Üye Devletlerin Avrupa 

topraklarında doğal habitatlarının ve yabani fauna ve floranın korunması yoluyla 

biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmaktır.” Dolayısıyla, bir sonuç 

yükümlülüğü bulunmaktadır.  

Koruma tedbirleri, en az iki biçimde olabilir:  

- uygun yasal, idari veya akdi tedbirler… ve  

- gerekmesi halinde ‘uygun yönetim planları’.  

Madde 2(2) özellikle bu direktif kapsamında alınacak tedbirlerin hedefini 

belirlemektedir: “…alınan tedbirler, Topluluk için önemli doğal habitatların ve yabani 

fauna ve flora türlerinin elverişli koruma durumunda muhafazası veya iyileştirilmesi 

amacıyla tasarlanır.” Söz konusu bu tedbirler, Madde 2(3) uyarınca, “ekonomik, sosyal 

ve kültürel gereksinimlerle bölgesel ve yerel özellikleri dikkate alır.” 

Habitat Direktifi Madde 17 raporlama sürecinde Üye Devletler ele aldıkları koruma 

tedbirlerini aşağıda gruplar halinde sınıflandırır: 

- Tarım ve tarımla ilgili habitatlarla ilgili tedbirler 

- Ormancılık ve ormanla ilgili habitatlarla ilgili tedbirler 

- Madencilik ve enerji üretimi ile ilgili tedbirler 

- Ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi ile ilgili tedbirler 

- Konut, ticari, endüstriyel ve rekreasyonel altyapı faaliyetleriyle ilgili tedbirler 

- Canlı biyolojik yaşam kaynaklarının tüketimi ve yetiştiriciliğinin etkileri ile ilgili 

tedbirler 

- Askeri tesisler ve faaliyetler ve diğer belirli insan faaliyetleri ile ilgili tedbirler 

- Yabancı ve sorunlu yerli türlerle ilgili tedbirler 

- Noktasal ve yayılmış kirliliğe ve çeşitli nedenlerle hidrolik koşullardaki insan 

kaynaklı değişikliklere ilişkin tedbirler 

- Doğal süreçler, jeolojik olaylar ve doğal afetler ile ilgili tedbirler 

- İklim değişikliği ile ilgili tedbirler 

- Üye Devlet dışındaki tedbirler 

- Doğa Direktifleri kapsamındaki türler ve diğer yerli türlerin yönetimiyle ilgili 

tedbirler 

 

 

 Conservation objectives (HD) Koruma amaçları (HD)  

Habitat Direktifinin yasal metni içerisinde geçen Koruma Amaçları tabiri, Natura 2000 

alanlarına yönelik koruma amaçları olarak anlaşılmalıdır.  

Natura 2000 alanına yönelik koruma amaçlarının oluşturulması alana dair koruma 

tedbirlerinin belirlenmesi ve plan/projelerin alan üzerindeki etkilerini değerlendirmeye 

yönelik önemli bir referanstır. Koruma amaçları, Natura 2000 alanının Standart Veri 

Formunda sahadaki varlıkları temsiliyet ve popülasyon yönünden “önemsiz (non-

significant)” olan tür ve habitatlar dışındaki tür ve/veya habitatlar için ortaya 

konmalıdır.   

Koruma amaçları, koruma tedbirleri ve koruma öncelikleri kavramları sık sık 
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birlikte kullanılmaktadır. Bu terimler birbiriyle karıştırılmakta hatta bazen aynı 

kavramlarmış gibi sunulabilmektedir. Terimler birbiriyle yakında ilişkili olmalarına 

karşın her biri ayrı kavramları ifade etmektedir.  

En genel anlamıyla, koruma amacı ilgili Natura 2000 alanının tayin edilme sebebi olan 

tür ve/veya habitat çeşidinin ülke, biyocoğrafya veya AB düzeyinde elverişli koruma 

durumunda devamlılıklarını sağlaması ya da bu seviyeye getirilmesi genel hedefinin 

bu tür ve/veya habitat için özelleştirilmiş olarak tarifidir.118 

Habitat Direktifi Ek I’deki habitatlar ve Ek II türler için elverişli korunma durumu hedefi 

her ne kadar ülke, biyocoğrafya veya AB düzeyinde tanımlı olsa bile, bu hedefe 

erişmek için alan düzeyinde koruma amaçları tanımlı olması gereklidir.  Koruma 

amacı, alanın elverişli korunma durumu hedefine katkıyı azami seviye çıkaracak 

şekilde tür ve habitatın erişilmesi istenen durumunu tanımlar. Bu nedenle, ilgili alanın 

Üye Devletin alandaki tür ve habitatların elverişli korunma durumu hedefine 

yapabileceği katkısının belirlenmesi alan düzeyinde koruma amaçlarının 

belirlenmesine temel oluşturur.  Alanların koruma amaçları ile genel elverişli korunma 

durumu hedefi arasındaki ayrımın yapılması önemlidir. Alan düzeyindeki koruma 

amaçları, ilgili alanın elverişli korunma durumu hedefine (uygun seviyede; ülke veya 

bölgesel, alandaki tür veya habitatın tabii yayılışı gözetilerek) yapabileceği katkının en 

iyi ölçüde olmasını sağlayacak amaçlar setidir. Koruma amaçları, Direktifin Madde 2, 

4.1, 4.2 ve 4.4 maddeleri uyarınca Özel Korunan Alanlar (ÖKA) için de oluşturulmalıdır.  

Koruma amaçları aşağıdakileri dikkate almak zorundadır: 

- Alanın standart veri formunda yer alan tür ve habitatların ekolojik gereklilikleri, 

- Türlerin ve habitatların yerel, bölgesel ve ulusal koruma durumu, 

- Natura 2000 ağının genel bütünlüğü, 

- Ulusal/biyocoğrafya düzeyinde üst seviye koruma amaçları ve alanın bu 

amaçlara katkısı. 

Madde 4.5'e göre, alanların Topluluk için Önemli Alan (TÖA) olarak tayinini takiben 

koruma amaçları Madde 6.3 ve Madde 6.4'e tam uyum için yasal bir zorunluluk olarak 

uygulanmaya başlanmalıdır. Alanın TÖA  ilan edilmesiyle Madde 6.2’nin de uygulama 

zorunluluğu doğar. Madde 6.2’nin etkin bir şekilde uygulanması doğrudan koruma 

amaçlarını bir yasal zorunluluk olarak şart koşmasa dahi getirdiği yükümlülükler itibari 

ile pratikte koruma amaçlarını yerine getirir.  

 Conservation status of a species (HD) Bir türün korunma durumu (HD)  

Habitat Direktifi kapsamında tanımlanmış bir kavram olan türün korunma durumu 

tabiri, AB içerisinde kalan bir türün, bu bölge içerisinde uzun vadede dağılımını ve 

popülasyon yoğunluğunu etkileyecek etmenlerin toplamı şeklinde tanımlanmaktadır.  

 
Conservation status of a natural habitat 

(HD) 

Bir doğal yaşam alanının korunma 

durumu (HD) 
 

Habitat Direktifi kapsamında tanımlanmış bir kavram olan doğal habitatın korunma 

durumu tabiri, AB içerisinde kalan bir doğal habitatın uzun vadede doğal dağılımı, 

                                                           
118 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf 
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yapısını ve işlevlerini ve ilgili habitatta yaşayan tipik türlerin uzun vadede varlıklarını 

sürdürme durumlarını etkileyecek etmenlerin toplamı şeklinde tanımlanmaktadır. 

 

Convention on the Conservation of 

Migratory Species of Wild Animals - Bonn 

Convention 

Yaban Hayvanlarından Göçmen 

Türlerin Korunması Sözleşmesi - Bonn 

Sözleşmesi 

 

Yaban Hayvanlarından Göçmen Türlerin Korunması Sözleşmesi 

(CMS), göçmen türlerin korunması ve yönetimi için özel olarak 

belirlenmiş tek küresel hükümetler arası sözleşmedir.119 Sözleşme 

kısaca Bonn Sözleşmesi olarak da bilinmektedir.  

Bonn Sözleşmesi, nesli tükenme tehdidi altındaki göçmen türleri Ek I'de listelemektedir.  

Sözleşme tarafları, Ek I de listelenen hayvanları ve yaşadıkları yerleri sıkı bir şekilde 

korumaya ya da restore etmeye, göçlerinin önündeki engelleri azaltmaya ve bu 

türleri tehlikeye atabilecek diğer faktörleri kontrol etmeye gayret eder.   

Sözleşmenin Ek II sayılı listesinde, istenen korunma düzeyinde olmayan ve korunmaları 

için uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulan veya bu işbirliğinden önemli ölçüde 

yararlanacak olan göçmen türleri listelemektedir.  Bazı türler şartlar gerektirdiği 

takdirde her iki ek listede yer alabilir.120 

 

 

Türkiye bu Sözleşmeye 2018 yılı itibariyle henüz Taraf değildir.121 Sözleşme metnine için: 

https://www.cms.int/en/node/3916 

 

 

 

 

 
Coordination of Information on the 

Environment (CORINE) 

Çevresel Bilginin Koordinasyonu 

(CORINE) 
 

Çevresel Bilginin Koordinasyonu, 

kısaca CORINE programı çevre ile 

ilgili öncelikli alanlarda (hava, su, 

toprak, arazi örtüsü, kıyı erozyonu, 

biyotoplar) Avrupa Birliği (AB) için 

bilgi toplamayı hedeflemiş olan 

ve 1985 yılında Avrupa Komisyonu 

(AK) tarafından başlatılmış bir 

programdır.  

                                                           
119 https://www.cms.int/en 
120 https://www.cms.int/en/species 
121 http://www.cms.int/en/legalinstrument/cms 

https://www.cms.int/en/node/3916
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1994 yılından itibaren Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) CORINE’i çalışma programına dahil 

etmiştir. CORINE projesi, yaklaşık 5,8 km2’lik alanda, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 39 

ülkede gerçekleştirilmektedir.122 CORINE Projesi’nin temel amacı; AÇA’nın belirlediği 

kriterler ve sınıflandırma sistemi doğrultusunda AÇA’ya üye tüm ülkelerde, arazideki 

çevresel değişimlerin belirlenmesi, doğal kaynakların akılcı biçimde yönetilmesi ve 

çevre ile ilgili politikaların oluşturulması amaçlarına yönelik, aynı temel verilerin 

yönetilmesi ve standart bir veritabanının oluşturulmasıdır.123 CORINE Projesi, tüm 

Avrupa kıtasında uydu görüntüleri üzerinden bilgisayar destekli görsel yorumlama 

metodu ile 1/100.000 ölçekte arazi örtüsü haritalarının üretilmesi işini kapsar.124 Arazi 

örtüsü haritaları, AÇA tarafından belirlenen Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflandırmasına 

göre yapılmaktadır.  Günümüze kadar, 1990, 2000, 2006, 2012 yılları arazi örtüsü verisi 

ile bu yıllar arasındaki değişimleri gösterir veri setleri oluşturulmuştur.  

 CORINE Land Cover (CLC) Classification CORINE Arazi Örtüsü Sınıflandırması  

CORINE Projesi kapsamında AB düzeyinde AÇA tarafından belirlenen CORINE Arazi 

Örtüsü Sınıflandırması adında arazi örtüsü/kullanımı sınıflandırması yapılmaktadır. 

CORINE Arazi Örtüsü Sınıflandırması üç seviyeli bir hiyerarşik yapı üzerine kurulmuştur. 

Birinci seviyede 5 temel arazi örtüsü sınıfı, ikinci seviyede arazi örtüsü/kullanımının 

birlikte olduğu 15 sınıf, üçüncü seviyede ise 44 adet arazi kullanım sınıfı bulunmaktadır. 

Ayrıca ülkeler kendilerine ait olan daha detay sınıfları da dördüncü seviye olarak 

geliştirebilmektedir. CORINE Arazi Örtüsü Sınıflandırması birinci seviyedeki 5 tip arazi 

örtüsü şunlardır; yapay alanlar, tarımsal alanlar, orman ve yarı doğal alanlar, sulak 

alanlar ve su yapılarıdır. 

 

CORINE Arazi Örtüsü Sınıflandırmasındaki her bir seviye, bir bireysel ölçeğe karşılık 

gelmektedir.  5 ana temel ve 44 alt sınıftan oluşan bu harita 1/100.000 ölçeğinde olup en 

küçük haritalanabilir alan 25 hektardır.125 

- Seviye III, 44 kategoride 1/100,000’de bilgi toplamaktadır.  

- Seviye II, 1/500,000 ve 1/1,000,000 ölçeklerine karşılık gelmektedir.  

- Seviye I, dünya ölçeği üzerine temel isabetli gözlenebilir toprak örtüsünün 

kategorilerine karşılık gelmektedir.  

 

 

Şekil 16 - CORINE Arazi Örtüsü Sınıfları Lejantı126 

                                                           
122 http://corine.ormansu.gov.tr/corineportal/nedir.html 
123 http://corine.ormansu.gov.tr/corineportal/amac.html 
124 http://corine.ormansu.gov.tr/corineportal/kapsam.html 
125 CORINE Arazi Örtüsü Sınıfları https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumId=94&turId=6&turAdi=11.%20Diğer%20Sınıflamalar 
126 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/corine-land-cover-2006-by-country-1/legend/image_large 
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1.1.Şehir Yapısı  

1.1.1 Sürekli Şehir Yapısı 

1.1.2 Kesikli/Süreksiz 

Şehir Yapısı 

 

1.1.2 Kesikli/Süreksiz Şehir 

Yapısı 

1.1.2 Kesikli/Süreksiz 

Şehir Yapısı 

 

1.2.Endüstri, Ticaret Ve Ulaşım Birimleri 

1.2.Endüstri, Ticaret Ve Ulaşım 

Birimleri 

 

1.2.1.Endüstriyel ve Ticari Birimler 

1.2.Endüstri, Ticaret Ve 

Ulaşım Birimleri 

 

1.2.2.Karayolları, Demiryolları ve İlgili Alanlar 

1.2.Endüstri, Ticaret Ve Ulaşım 

Birimleri 

 
1.2.3.Limanlar 

1.2.Endüstri, 

Ticaret Ve 

Ulaşım 

Birimleri 

 

1.2.4.Hava alanları 

1.2.Endüstri, Ticaret 

Ve Ulaşım Birimleri 

 

1.3.Maden Ocağı, Boşaltım ve İnşaat Sahaları 

1.2.Endüstri, Ticaret Ve Ulaşım Birimleri 

 

1.3.1.Maden Çıkarım Sahaları 

1.2.Endüstri, Ticaret Ve Ulaşım 

Birimleri 

 

1.3.2.Boşaltım Sahaları 

1.3.2. Boşaltım 

Sahaları 

 

1.3.3.İnşaat Sahaları 

1.3.2. Boşaltım 

Sahaları 

 

1.4.Yapay, Tarımsal Olmayan Yeşil Alanlar 

1.3.2. Boşaltım Sahaları 

 
1.4.1. Kentsel Yeşil Alanlar 

1.3.2. Boşaltım Sahaları 

 

1.4.2. Spor ve Eğlence Alanları 

 

2.1.1.Sulanmayan Ekilebilir Alanlar 

2.1.2. Sürekli Sulanan Alanlar 

2.1.3. Pirinç Tarlaları 

2.2.Sürekli Ürünler 

2.3.1.Mera Alanları 

2.4.Karışık Tarımsal Alanlar 

2.4.1.Sürekli Ürünlerle Birlikte Bulunan Senelik Ürünler  

2.4.2.Karışık Tarım Alanları 

3.3.1.Sahiller, Kumsallar ve Kumluklar 

3.3.2.Çıplak Kayalıklar 

3.3.3.Seyrek Bitki Alanları 

3.3.4.Yanmış Alanlar  

 3.3.5.Buzul ve Kalıcı Kar 

1.2.Endüstri, Ticaret Ve 

Ulaşım Birimleri 

 

4.2.1.Tuzcul Bataklıklar 

 

5.1.1.Ana suyolları 

1.2.Endüstri, Ticaret Ve 

Ulaşım Birimleri 

 

2.4.3.Doğal Bitki Örtüsü ile Birlikte Bulunan Tarım Alanları 

2.4.4.Ormanla Karışık Tarım Alanları  

5.2.1.Kıyı Lagünleri 

1.2.Endüstri, Ticaret 

Ve Ulaşım Birimleri 

 

2.2.1.Üzüm Bağları 

2.2.2.Meyve Bahçeleri 

2. Tarımsal Alanlar 
2.1 Ekilebilir Alan  

 

2.2.3.Zeytinlikler 

2.3.Meralar 

3.1.1.Geniş Yapraklı Ormanlar 

3.1.2.İğne Yapraklı Ormanlar 

 3.1.3.Karışık Ormanlar 

3.2.Maki ve/veya Otsu bitkiler vejetasyonları 

3.2.1.Doğal otsu vejetasyonlar 

3.2.2.Fundalıklar 

3.2.3.Sert Yapraklı (sklerofil) Bitki Örtüsü 

3.2.4.Odunsu Çalılıklar Geçiş Alanları 

3.3.Bitki Örtüsü ile Kaplı Olmayan veya Az Miktarda Bitki Örtüsü 

İle Kaplı Açık Alanlar1.2.Endüstri, Ticaret Ve Ulaşım Birimleri 

 

1.2.3.Limanlar 

1.2.Endüstri, Ticaret Ve Ulaşım 

Birimleri 

 

4.Sulak Alanlar 

 4.1. İç Sulak Alanlar 

1.3.2. Boşaltım Sahaları 

 

4.1.1. Karasal Bataklıklar 

1.2.Endüstri, Ticaret Ve Ulaşım 

Birimleri 

 

4.1.2. Turbalıklar 

1.2.Endüstri, Ticaret Ve Ulaşım 

Birimleri 

 

4.1. Kıyısal Sulak Alanlar 

1.3.2. Boşaltım Sahaları 

 4.2.1.Tuzlalar 

 4.2.3.Gelgitlerle ile Oluşan Düzlükler 

5.Su Kütleleri 

 5.1. İç Sular 

1.3.2. Boşaltım Sahaları 

 
5.1.2.Su Kütleleri  

 5.2. Denizel Su Kütleleri 

1.3.2. Boşaltım Sahaları 

 5.2.2.Deltalar 

1.2.Endüstri, Ticaret 

Ve Ulaşım Birimleri 

 

5.2.3.Deniz ve Okyanus 

1.2.Endüstri, Ticaret 

Ve Ulaşım Birimleri 

 

3.1.Ormanlar  
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Şekil 17 - Türkiye CORINE Arazi Örtüsü 2006 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/corine-land-cover-2006-by-country-1/legend/image_large 
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Country of origin of genetic resources 

(CBD) 

Genetik kaynakların menşe ülkesi 

(BÇS) 
 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi metninin tanımlar bölümünde yer alan “genetik 

kaynakların menşe ülkesi kavramı, in-situ koşullarda bu genetik kaynaklara sahip olan 

ülke anlamındadır. 

 
Country providing genetic resources 

(CBD) 

Genetik kaynakları sağlayan ülke 

(BÇS) 
 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi metninin tanımlar bölümünde yer alan genetik kaynakları 

sağlayan ülke kavramı, hem yabani hem de evcilleştirilmiş türlerin popülasyonları 

dâhil olmak üzere in-situ kaynaklardan toplanmış veya menşei bu ülkede olsun 

olmasın ex-situ kaynaklardan alınmış genetik kaynakları temin eden ülke 

anlamındadır. 

 Court of Justice of the European Union (CJEU) Avrupa Birliği Adalet Divanı  

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Avrupa Birliği'nin (AB) yargı 

organıdır. ABAD Lüksemburg'da faaliyet göstermektedir. ABAD, 

Adalet Divanı, Genel Mahkeme ve uzmanlık mahkemeleri olmak 

üzere üçlü bir yapıya sahiptir. ABAD’ın, AB hukukunun Birlik içerisinde 

her yerde aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlama 

görevi vardır. 128   

ABAD, AB hukukundan kaynaklanan belirli davalara bakmaya yetkilidir. Bu davalar, 

genellikle Üye Devletlerin ve AB kurumlarının AB hukukuna uyup uymadığının 

denetlenmesine yöneliktir ya da ulusal mahkemelerde görülmekte olan davaların 

çözüme bağlanması için gerekli olduğunda AB hukukunun yorumlanmasına ilişkin 

davalardır.129 Görevini tam olarak yerine getirebilmesi için ABAD’a, ön kararlar ve 

çeşitli dava kategorilerindeki referanslar üzerinde uyguladığı açıkça tanımlanmış yetki 

verilmiştir. Topluluk çevre hukukunun yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin olarak, 

ABAD kararları temel olarak yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (AT Antlaşması'nın 

226-228. Maddeleri) veya ön kararlar için referanslardan (AT Antlaşmasının 234. 

Maddesi) gelmektedir.  

ABAD’ın özellikle Habitat ve Kuş Direktiflerine ilişkin vermiş olduğu kararlar, bu 

Direktiflerin yorumlanması için bir içtihat oluşturmuştur. İçtihat, hukukun bir doğrudan 

kaynağı olmamakla birlikte, Topluluk hukukunun ulusal yasalar üzerindeki önceliği 

veya Üye Devletlerin Topluluk hukukunun ihlali olması durumundaki yükümlülüğü gibi 

temel ilkeleri takip eder.  

1953'ten beri ABAD önüne getirilen her dava ile ilgili bilgi ABAD internet sitesinde130 

(dava numarası ile içtihatlara erişim) bulunabilir. ABAD içtihat hukuku, özellikle doğa 

ve biyolojik çeşitlilik alanında, Üye Devletlerin Kuş ve Habitat Direktifleri kapsamındaki 

yükümlülüklerini açıklığa kavuşturmaya ve Avrupa vatandaşlarının haklarını 

güçlendirmeye katkıda bulunmuştur. 

                                                           
128 https://www.ab.gov.tr/45632.html 
129 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ 
130 https://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm 
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Doğa ve Biyoçeşitlilik ABAD Kararları131  
Habitat Direktifi Madde 6 ABAD Kararları 

132 

  

 Critically endangered (CR) - IUCN  Kritik (CR) - IUCN  

Kritik (CR), IUCN Kırmızı Liste ölçütlerine göre taksonun yakın gelecekte neslinin 

doğada tükenme riskinin çok yüksek olması durumunda dahil olduğu tehdit seviyesi 

kategorisidir.133  

Eldeki en iyi kanıtlar, taksonun IUCN Kırmızı Listesi Kategorisi Ölçüt A’dan E’ye olan sıralanan 

hususlardan herhangi birini Kritik (EN) kategorisi için karşıladığını gösteriyorsa, takson Kritik 

(Critically Endangered) olarak sınıflanır, ve bu nedenle neslinin doğada tükenme riskinin çok 

yüksek derecede olduğu kabul edilir.134 

Av ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması,  Zararlılarıyla Mücadele 

Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kritik seviyede olan türü; yakın bir gelecekte 

tükenme riski yüksek olan türü olarak tanımlamıştır. 

 Data deficient (DD) - IUCN Yetersiz verili (DD) - IUCN  

Yetersiz verili (DD), IUCN Kırmızı liste ölçütlerine göre, iyi çalışılmış ve bilinen bir takson 

olmasına karşın taksonun yayılışına ve/veya popülasyon durumuna ilişkin yeterli bilgi 

bulunmayan kategoridir.Yetersiz Verili (DD) kategorisindeki taksonun tükenme riskine 

ilişkin bir değerlendirme yapmanın mümkün olamadığı için bu kategoriye alınır. Bu 

kategoride yer alan takson için ek bilgiye ihtiyaç duyulduğu ve ileride taksonun tehdit 

altındaki bir kategoride yer alabileceği anlamına gelir.  

Eğer taksonun dağılımının nispeten sınırlı olduğundan şüphe ediliyorsa ve son kaydedildiğinden bu 

yana uzunca bir süre geçmişse taksona bir tehdit statüsünün verilmesi uygun olabilir.135 

Av ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması,  Zararlılarıyla Mücadele 

Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik yetersiz verili türü; yayılış ve popülasyon durumu 

ile ilgili, tehdit sınıflandırmalarına ilişkin veri bulunmayan ve bir değerlendirme 

yapmanın mümkün olmadığı tür olarak tanımlar. 

 

 

                                                           
131 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf 
132 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ECJ_rulings%20Art_%206%20-%20Final%20Sept%202014-2.pdf 
133 IUCN (2012) IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. iv + 32pp. 
134 http://life.bio.sunysb.edu/ee/akcakayalab/kurallar5.pdf 
135 IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri (Ver. 3.1) IUCN (International Union for Conservation of Nature) 2001, 2012 
http://life.bio.sunysb.edu/ee/akcakayalab/kurallar5.pdf 

http://life.bio.sunysb.edu/ee/akcakayalab/kurallar5.pdf
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 Degradation/Deterioration Bozma/bozulma  

Habitat Direktifi Madde 6.2 uyarınca, Üye Devlet Natura 2000 alanlarında bu alanın 

ilan edilme nedeni olan doğal habitatların bozulmasını önlemekle yükümlüdür. 

Habitat Direktifi bağlamındaki bozulma kavramı aşağıdaki durumlar ortaya çıktığında 

oluşur:  

- Natura 2000 alanındaki doğal habitatın kapladığı alanın büyüklüğünün 

azalmasına neden olan faaliyetler, 

- Natura 2000 alanındaki doğal habitatın varlığını uzun dönemde 

sürdürmesini bozacak şekilde doğal habitatın özel yapısına ve işlevlerine 

zarar veren faaliyetler. 

Bozma/bozulma; geçmişte veya günümüzde insan müdahalelerinin bir sonucu olarak 

ekosistemlerin zarar görmesi, bozulmamış (doğal, potansiyel, bozulmamış) ekosistemle 

karşılaştırıldığında belirli işlevleri yerine getirme kapasitesinin (kısmen veya tamamen) 

kalıcı bir kaybına yol açtığı durumlardır.  

Bu belirli işlevlerden kilit olanlar şunlardır:136 birincil üretim, toprak organik karbon birikimi, 

C-depolama, su tutma; (+seller ve kuraklıklar), makro ve mikro iklimin belirlenmesi, 

biyoçeşitlilik. Bozma/bozulma ayrıca, kaynakların/varlıkların (hava, su, toprak vb.) 

tükenmesi yoluyla çevrenin bozulması; ekosistemin işlevinin yıkımı ve ekosistem içindeki 

yaban hayatın yok olması - zararlı veya istenmeyen olarak değerlendirilebilecek 

ekosistemde olacak herhangi bir değişiklik veya rahatsızlık olarak da tanımlanabilir.137 

 

 Derivative Türev  

Nagoya Protokolü; "Türev" kavramını şu şekilde tanımlar; “işlevsel kalıtım birimleri 

içermese de, genetik ekspresyondan veya biyolojik veya genetik kaynakların 

metabolizmasından sonuçlanan doğal olarak var olan biyokimyasal bileşik”. 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017) metninde138 yer alan 

haliyle, Türev kavramı; işlevsel kalıtım birimleri içermese bile, biyolojik veya genetik 

kaynağın metabolik veya genetik ürünü olan doğal bir biyokimyasal bileşiği ifade 

eder.  

 Derogation Derogasyon/Sapma  

Derogasyon, belirli bir AB mevzuatının veya mevzuattaki belirli hükümlerinin Üye 

Devletler veya aday ülkeler tarafından üstlenilmesine ve uygulanmasına getirilen 

istisnalardır.139  

Habitat ve Kuş Direktiflerinin belirli hükümlerinde de üye ülkelere derogasyonlar 

tanınanabilmektedir.  Derogasyonların, somut nedenlere dayandırılması gereklidir. 

  

 

                                                           
136 https://www.cbd.int/development/meetings/egmbped/glossary-working-definitions-en.pdf 
137https://bd.eionet.europa.eu/Reports/ETCBDTechnicalWorkingpapers/PDF/Concept_degraded_ecosystem_in_theory_and_practice.pdf  
138 http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0838.pdf 
139 Temel AB Terimleri http://www.ab.gov.tr/files/rehber/10_rehber.pdf 
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Deterioration (Avoidance of deterioration 

- HD)  

Bozulma/Kötüleşme (Bozulmanın 

önlenmesi - HD) 
 

Bozulma, bir habitatı etkileyen fiziksel bir kötüleşmedir.140 Habitat Direktifinde, doğal 

habitatların bozulmasının önlenmesi gerektiği belirtilmiştir.  Habitat Direktifi 

kapsamında alınan tedbirlerin tümünün, Direktif hedeflerine karşılık gelmesi ve 

orantılılık ilkesini dikkate alması gerektiği hesaba katıldığında, habitatların bozulması 

da direktif hedefleri ile beraber düşünülmelidir ve ele alınmalıdır.  

Ancak, doğal habitatların bozulması konusunda, Direktifin hedefleri açısından 

bozulma kavramının ayrıntıları açık değildir. Komisyon tarafından hazırlanan Madde 6 

Rehber dokümanına göre, ölçülebilir sınırlar olmadan, kesin bir şekilde bozulmanın 

değerlendirilmesi zor olduğu kabul edilmektedir.  

Rehber, Direktif hedefleri ile bozulmanın bağdaştırılması, nelerin bozulma olarak kabul 

edilebileceği konusunda sınırları yorumlamak koruma durumu kavramın dikkate 

alınmasını gerektirir. Habitat Direktifi kapsamındaki koruma durumu tanımı, Üye 

Devletin habitatları barındıran çevre üzerindeki (uzay, su, hava, toprak) tüm etkileri 

dikkate alması gerektiğine işaret etmektedir. Bu etkilerin, habitatın koruma durumunu 

eskisinden daha az elverişli hale getirmesi durumunda, bozulmanın ortaya çıktığı 

kabul edilebilir.  

Bozulma veya rahatsızlık; ilgili habitatlar ve türlerin koruma durumu açısından 

değerlendirilir. Alan düzeyinde, elverişli koruma durumunun muhafazası; alan teklif 

edildiğinde Natura 2000 standart veri formlarında belirtilen ilk koşullara göre, alanın ağın 

ekolojik tutarlılığına katkısı gereğince değerlendirilmelidir. Bu kavram, habitatların veya 

türlerin koruma durumunun devinimi açısından dinamik bir şekilde yorumlanmalıdır. 

Bozulmanın direktif hedefleri açısından değerlendirilebilmesi için, aşağıdaki unsurlara 

dayanarak Madde 1(e)’de belirtilen doğal habitatın elverişli koruma durumu tanımına 

başvurmak mümkündür:  

- Doğal habitatın doğal yayılış alanının ve yayılışı içerisindeki kapladıkları alanın 

büyüklüğünün azalmadığı veya artan durumda olması: 

Alanın seçilme sebebi olan bir doğal habitat tarafından kapsanan alanların 

azalmasına etkisi bulunan herhangi bir olay, bozulma olarak kabul edilebilir. Örneğin; 

habitatın alanının azalmasının önemi, ilgili habitatın koruma durumu gereğince 

alanda kapladığı toplam yüzeye oranla değerlendirilmelidir;  

- Doğal habitatın uzun vadede var olmaya devam etmesi için gerekli olan belirli yapı 

ve işlevlerin var olması ve öngörülebilir gelecekte var olmaya devam edebilmesi:  

Doğal habitatların uzun vadede muhafazası için gereken unsurlarda herhangi bir 

eksiklik olması, bozulma olarak kabul edilebilir. Elbette uzun vadede muhafaza için 

gereken işlevler, ilgili habitata göre değişkenlik göstermektedir (her bir habitat tipi için 

bu unsurları değerlendirmeyi mümkün kılacak ortak göstergeler olması faydalı 

olacaktır). Üye Devletler, Madde 6.1 gereğince ‘Ek I habitatları ve Ek II türlerinin 

ekolojik gerekliliklerine karşılık gelen’ tedbirler almaları gerektiğinden, bu gereklilikleri 

bilmelidir (çalışmalar, veri toplama vs. aracılığıyla).  

                                                           
140 Bu bölümdeki açıklamalar AB Komisyonu – Habitat Direktifi Madde 6 Hükümleri Rehberinden alınmıştır.  



 

96 

 

- Doğal habitata ait tipik türlerin koruma durumunun (i)’de tanımlanan şekilde elverişli 

olması: 

Bir alanda habitat bozulması, alanda habitatın kapladığı alanın küçülmesi veya uzun 

vadede muhafazası için gereken spesifik yapı ve işlevlerin veya bu habitatla bağlantılı 

tipik türlerin iyi koruma durumunun başlangıçtaki durumuna göre azalması hallerinde 

ortaya çıkar. Bu değerlendirme, alanın ağın tutarlılığına olan katkısına göre 

yapılmaktadır. 

Halihazırda KÖA içerisinde var olan bir faaliyetin, alanın seçilme sebebi olan doğal habitatların 

bozulması veya türlere rahatsızlık verilmesine neden olması halinde, Madde 6.1’de öngörülen gerekli 

koruma tedbirleri ile giderilmesi gerekmektedir. Bu durum şartlar elveriyorsa, olumsuz etkinin ya 

faaliyetin durdurulması ya da azaltıcı tedbirler alınması suretiyle sonlandırılmasını gerektirebilir ve maddi 

tazminatı içerebilir. 

Üye Devletlerin öngörülebilen bir olay ile bağlantılı bozulmalar ve rahatsızlıkları önlemek için önleyici 

tedbirler alması gerekmektedir. Bu tedbirler, yalnızca alanın seçilme sebebi olan türler ve habitatlar için 

geçerli olup, gerekli olması halinde alanların dışında da uygulanmalıdır. 

 

 Disturbance (of species) Rahatsız Etme (Tür)  

Habitat Direktifi Madde 6.2’ye göre, Üye Devlet Natura 2000 alanında alanın ilan 

edilme nedeni olan türlere verilen rahatsızlığı, Direktifin hedefleri açısından kayda 

değer olması durumunda, bu rahatsızlığı önlemek için uygun adımları atmakla 

yükümlüdür.141 Söz konusu rahatsızlık, Direktifin hedefleri açısından türlerin koruma 

durumuna ilişkin (üzerinde etkili) olmalıdır. Dolayısıyla, Üye Devletlerin, bu hedefler 

açısından, rahatsızlığın kayda değer olup olmadığına karar vermesi gerekmektedir.  

Rahatsızlık ve Bozulma Direktif hedefleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. 

Bozulmanın aksine, rahatsızlık Natura 2000 alanının fiziksel koşullarını doğrudan 

etkilememektedir; sadece türlere ilişkindir ve genellikle rahatsızlığa ilişkin belirli bir 

zaman sınırı (belirli sürelerde gürültü, ışık kaynağı vb. rahatsızlık kaynakları) vardır. 

Rahatsızlığın yoğunluğu, süresi ve sıklığı bu sebeple önemli parametrelerdir.  

Rahatsızlıklar, fiziksel koşulları doğrudan etkilememektedir. Ancak, kayda değer olmaları 

halinde, Bozulma ile aynı sonuca sahip olacak şekilde, fiziksel değişiklikleri tetikleyebilir. 

Rahatsızlıkların bu şekilde değişiklikleri tetikleyecek kadar kayda değer olması durumunda, 

koruma durumuna ilişkin göstergeler kullanarak Bozulma ile aynı değerlendirilebilir. 

Rahatsızlıklar, ilgili türün koruma durumunu etkileyecek şekilde korunan türlerin koruma 

durumunun göstergelerinde değişikliği tetiklediği sürece Bozulma ile aynı şekilde 

değerlendirilir. 

Bir rahatsızlığın kayda değer olması için, türün koruma durumunu etkilemesi 

gerekmektedir. Bir türün korunma durumu Direktifte tanımlanmıştır.  

Bir rahatsızlığın, Direktifin hedefleri açısından kayda değer olup olmadığının 

değerlendirilebilmesi için türün elverişli koruma durumunu sağlayan şartlar dikkate 

alınabilir.   

 

                                                           
141 Bu bölümdeki açıklamalar AB Komisyonu – Habitat Direktifi Madde 6 Hükümleri Rehberinden alınmıştır. 



 

97 

 

 

Elverişli koruma durumu, Direktif Madde 1’de tanımlandığı gibi, direktifin hedefleri 

açısından kabul edilebilir rahatsızlık ve bozulmanın sınırını çizmek ve uygun tedbirlerin 

düzgün bir şekilde uygulanıp, uygulanmadığını belirlemek için referans olarak kullanılabilir. 

 

Rahatsızlığın kayda değer olması için ayrıca gerçekten önemli bir etki olacağını 

kanıtlamak gerekmemektedir, yalnızca ihtimalin var olması azaltıcı tedbirleri 

gerekçelendirmek için yeterlidir. Bu da önleme ve ihtiyatlılık ilkeleri ile tutarlı 

görülmektedir. 

Rahatsızlık Veya Bozulma Göstergeleri 

Rahatsızlık veya bozulma kavramlarını yöneten koşullar iyi tanımlanmıştır ancak Üye Devlet 

tarafından bir yandan ilgili türler veya habitatların genel koruma durumu (Biyocoğrafya 

seviyesinde) açısından ve diğer yandan da yerel koşullar açısından değerlendirilmelidir. 

Genel bir kural olarak, belirli bir alanda, rahatsızlık veya bozulma değerlerindeki 

değişikliğin kayda değerliği açısından göstergeler kullanılarak vaka bazlı çalışma içerisinde 

değerlendirilmektedir. Bu, ilgili doğal habitat veya türlerin koruma durumu ve alanın 

Natura 2000 ağının tutarlılığına katkısı açısından değerlendirilmektedir. Alanda türlerin 

habitatlarının boyutunun azalmasına neden olan herhangi bir olay kayda değer bir 

rahatsızlık olarak kabul edilebilir. Türlere rahatsızlık verilmesi, bu alan için popülasyon 

dinamikleri verilerinin, türün artık ilk duruma kıyasla yaşayabilir bir unsur oluşturmadığını 

gösterdiği zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Bu değerlendirme, alanın ağın tutarlılığına olan 

katkısına göre yapılmaktadır. 

 

 Drift line  Birikme hattı  

Birikme hattı, kumul alanında zayıf tatlı su akıntılarının taşıdığı besleyicilerin varlığı 

sayesinde gelişen tek yıllık otsuları barındıran küçük yaşam alanlarıdır. Birikme hattı, 

Habitat Direktifi Ek I doğal habitatlar listesinde yer 1210 kodlu Birikme Hattı Yıllık 

Vejetasyonun (Annual vegetation of drift lines) doğal habitatının temel 

bileşenlerinden biridir.142   

  

Cakile maritima Scop. 

 

                                                           
142 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/10012 
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 Ecological corridor Ekolojik koridor  

Ekolojik koridor kavramı; Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017) 

metninde143  yer alan haliyle “Birbirine yakın coğrafi bölgelerdeki habitatları ekolojik 

olarak birbirine bağlayan, türlerin geçişine imkân sağlayan, tabii veya suni olarak teşkil 

edilmiş bağlantı alanlarını” ifade eder. 

Korunan Alanların Tespit, Tescil Ve Onayına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik’e 

göre Ekolojik koridor; “Birbirine yakın coğrafi bölgelerdeki habitatları ekolojik olarak 

birbirine bağlayan, türlerin geçişine imkân sağlayan, doğal veya yapay olarak teşkil 

edilmiş bağlantı alanları” şeklinde tanımlar. 

 Ecological impact assessment (TR) Ekolojik etki değerlendirmesi (TR)  

Ekolojik etki değerlendirmesi kavramı; Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu 

Tasarısı (2017) metninde144 yer alan haliyle, ”gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin ve 

projelerin ekosistemlere olabilecek olumlu veya olumsuz etkilerinin belirlenmesi, 

olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da ekosistemlerin kendisine ve işleyişine zarar 

vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önleyici ve telafi edici tedbirlerin 

tespit edilmesi amacıyla sürdürülecek çalışmaların tümünü ifade eder.”145   

Tasarıda yer alan Ekolojik Etki Değerlendirmesi yaklaşımı Habitat Direktifi Uygunluk 

Değerlendirmesi yükümlülüğüne karşılık gelmektedir.  

 
Ecological Scientific Resarch Reports 

(TR) 

Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları 

(TR) 
 

Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu, ÇŞB tarafından Doğal Sit Alanlarının 

Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar belgesinde “biyoçeşitlilik, jeolojik, 

jeomorfolojik, hidrojeolojik ve peyzaj değerleri açısından yapılan tespitler sonucu 

ortaya konulan rapor” şeklinde tanımlanır.146 

 Ecoregion Ekolojik Bölge  

Biyoçeşitliliğin dünya üzerindeki dağılımı tek tip örüntü sergilemez. Bu dağılım; iklim, 

jeoloji ve gezegenin evrimsel tarihi tarafından belirlenen karmaşık bir yapıda 

oluşmaktadır ve dinamiktir. Bu etmenlere bağlı olarak oluşan ekolojik örüntüler 

"ekolojik bölgeler" olarak adlandırılmaktadır.147 Ekolojik bölgeler, ekosistemlerin (ve 

çevresel kaynakların türü, kalitesi ve miktarı) genellikle benzer olduğu alanlardır.148 

Ekolojik bölge kavramı farklı kurumlarca ve/veya bilimsel çalışmalarda genel hatları 

aynı olmakla birlikte farklı kriterler kullanılarak tanımlanabilmektedir.  

                                                           
143 http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0838.pdf 
144 http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0838.pdf 
145 Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı, http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0838.pdf 
146 Doğal sit alanlarının değerlendirilmesine ilişkin teknik esaslar, http://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/editordosya/Teknik_esaslar_04032013.pdf 
147 https://www.worldwildlife.org/biomes 
148 https://www.epa.gov/eco-research/ecoregions 
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Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Ekolojik Bölge kavramını şu şekilde tanımlar: 

“türler, doğal komüniteler ve çevresel koşullar açısından bütünlük sergileyen bir 

karasal veya su alanların büyük parçaları”.149  

WWF’in yapmış olduğu küresel ölçekte ekolojik bölge sınıflandırması; karasal 

ekosistemler, denizel ekosistemler ve tatlısu ekosistemleri üst başlıkları altında 26 önemli 

habitat tipini tanımlar.  Bu çalışma, yüzlerce bölgesel uzman ile işbirliği içinde kapsamlı 

literatür incelemeleri gerçekleştirerek dünyadaki kıtalar ve okyanuslar arasında 

biyolojik çeşitliliğin bölgesel analizlerinin sonuçları üzerine kuruludur.  

Dünyadaki kıtaların ve okyanus havzalarının eşsiz faunasını ve florasını temsil etmek 

için, her büyük habitat türü, 7 biyocoğrafya alemine (Afrotropical, Australasia, Indo-

Malayan, Nearctic, Neotropical, Oceania, Palearctic Ecozones) ayrılmıştır.  Son 

olarak, belirli bir habitat türü için biyolojik çeşitliliğin en ayırt edici örneklerini temsil 

eden ekolojik bölgeler, her bir biyocoğrafya bölgesinde tanımlanmıştır. Bunlar, tür 

zenginliği, endemizm, daha yüksek taksonomik özgünlük, olağanüstü ekolojik veya 

evrimsel fenomenler ve büyük habitat türünün küresel nadirliğidir. Bu sınıflandırmaya 

göre Türkiye 14 karasal ekolojik bölgeye ev sahipliği yapmaktadır.150 

Şekil 18 - Türkiye’nin karasal ekolojik bölgeleri 

 

 

 

 

 

                                                           
149 Ecoregıons https://www.worldwildlife.org/biomes 
150 https://ecoregions2017.appspot.com/ 
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 Ecosystem Ekosistem  

Ekosistemler, canlı (biyotik) ve cansız varlıkların birbirleriyle etkileşimli bir ilişki içinde bir 

araya gelerek oluşturdukları; belirli özelliklere sahip daha büyük canlı sistemlerdir. 

Ekosistemler; tabiattaki canlı ve cansız varlıkların aralarında belli bir 

düzen içerisinde ilişkiler kurarak oluşturduğu sistemlerdir.(TBÇKK 

Tasarısı, 2017) 

BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin “Ekosistem” tanımı aşağıdaki gibidir:  

• “bitki, hayvan ve mikro-organizma toplulukları ile bunların cansız çevrelerinin 

işlevsel bir birim olarak karşılıklı etkileşen dinamik bir kompleksi anlamındadır.” 

Milli Parklar Yönetmeliğini “Ekosistem” tanımı aşağıdaki gibidir: 

• “Ekosistem; belli bir yaşama muhiti içindeki canlı organizmalar ile cansız 

çevrenin meydana getirdiği karakteristik bir ekolojik sistem” 

Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik’in “Ekosistem” tanımı 

aşağıdaki gibidir: 

• “Ekosistem: Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen 

içinde yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistem” 

 Ecosystem Assessment Report (TR) Ekosistem Değerlendirme Raporu (TR)  

Ekosistem Değerlendirme Raporu (EDR), değişik disiplinlerde (ekolog, yaban hayatı 

uzmanı, hidrobiyolog, hidrojeolog, ornitolog, herpetolog, CBS Uzmanı, jeolog vb.) 

uzmanlar tarafından hazırlanır. EDR, alanlar üzerinde yapılması düşünülen projeler için 

inşaat öncesinde ekolojik incelemeler yapılarak gerek inşaat gerekse işletme 

döneminde flora ve faunaya olabilecek etkileri değerlendirilerek ekosistem çeşitliliği 

ve özellikleri; habitat tipleri, hassaslık, nadirlik ve koruma önceliği durumları tespit edilir 

ve meteorolojik veriler kullanılarak yapılacak faaliyetten ekosistemin ve habitatın 

etkilenme durumları, su ihtiyaçları ve bu etkilerin azaltılması için gerekli önlemleri 

tedbirler belirlenir.151 

EDR, çevresel etki değerlendirme süreçlerinde ilgili Bakanlıklar ile ulusal ve uluslararası 

finans kuruluşları tarafından uygun görülen formata göre hazırlanabilmektedir. 

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, Ekosistem Değerlendirme Raporu152 

ğ) Ekosistem değerlendirme raporu: Ramsar alanı ve ulusal öneme haiz olan sulak 

alanlarda, sulak alanın ekolojik karakterini katı, sıvı ve gaz atıklar ile olumsuz olarak 

etkilemesi muhtemel veya sulak alanın peyzaj değerine zarar verebilecek 

faaliyetlerin, sulak alana olan potansiyel etkisinin ortaya konduğu ve alınması 

gereken önleyici ya da telafi edici tedbirlerin tadat edildiği, usul ve esasları Bakanlık 

tarafından belirlenen ve bunların faaliyet sahibi tarafından taahhüt edildiği belgeyi 

                                                           
151 http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/dsi_karakus.pdf 
152 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19546&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=SULAK 
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ifade eder.  

Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nün (DKMP), 27.06.2011 tarih 59352 Sayılı yazısı ile planlanan tüm RES ve 

Madencilik projeleri için oluşturulan özel formata uygun 'Ekosistem Değerlendirme 

Raporu', 15.03.2011 tarih 21767 Sayılı yazısı ile de tüm 'HES Projeleri ve Diğer Hidrolik 

Faaliyet Talepleri İçin Değerlendirme Raporu' hazırlatılması gerektiğini bildirmiştir. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ekosistem Değerlendirme 

Raporu Formatı 

Genel Özelliklerin ve İlişkilerin Belirlenmesi 

Ek çalışma yapılacak faaliyet konuları: 

- Hidro Elektrik Santrallerinde Ek-1,  

- Rüzgar Enerji Santrallerinde Ek-2,  

- Güneş Enerji Santrallerinde Ek-3,  

- Madencilik Faaliyetlerinde Ek-4, 

- Termik santrallerde Ek-5 

- Deniz kullanımının söz konusu olduğu faaliyetler (liman, tersane vb. ) Ek-6, 

- Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), ulusal ve uluslararası 

kredi veren kurum ve kuruluşların matbu formlarla Genel Müdürlük 

onayını gerektiren faaliyetlerde faaliyetin türüne göre  

ek çalışma talep edilecektir.   

 

 

 Ecosystem based adaptation (EbA) Ekosistem temelli uyum  

Ekosisteme temelli uyum, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin, iklim değişikliğinin 

olumsuz etkileri ile mücadelede bütünleşik bir uyum stratejisinin parçası olarak ele 

alındığı yaklaşım olarak tanımlanmaktadır.  

 Ecosystem Services Ekosistem Hizmetleri  

Ekosistem hizmetleri en genel ifadesiyle ekosistemlerin insanlara sunduğu faydalardır. 

İnsan merkezli bir tanımlama olan “ekosistem hizmetlerini” Binyıl Ekosistem 

Değerlendirmesi153 (2005) raporun 4 adet temel başlıkta sınıflandırmıştır: 

1. Tedarik hizmetleri (Provisioning Services): Su, gıda, odun vb. 

2. Düzenleyici hizmetler (Regulatory Services): Karbon depolama, atık emilimi, 

taşkın kontrolü, tozlaşma vb. 

3. Destekleyici – Habitat hizmetleri (Habitat or Supportive Services): Besin 

döngüsü, su döngüsü, yaşam alanı sağlama vb. 

4. Kültürel hizmetler (Cultural Services): Rekreasyon, bilimsel araştırma, ültürel 

miras, manevi mekân vb. 

Doğa koruma politika ve stratejilerinde yaygın bir şekilde kendine yer bulan ekosistem 

hizmetleri kavramı, biyolojik çeşitliliğin daha etkin korunması için doğanın insana 

                                                           
153 Binyıl Ekosistem Değerlendirmesi, URL: http://www.millenniumassessment.org/en/index.html 
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faydalarının daha görünür kılmak ve bu faydaları sağlayan ekosistemleri daha iyi 

korumayı amaçlar.  
 

 Emerald Network (Bern Convention) Zümrüt Ağı (Bern Sözleşmesi)  

 

Zümrüt Ağı, Bern Sözleşmesi kapsamında Avrupa 

ve Kuzey Afrika'da bulunan Sözleşmeye taraf 

ülkelerce tayin edilen Özel Koruma Gerektiren 

Alanlar (ÖKGA) oluşan korunan alanlar ekolojik 

ağıdır.  

Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler Sözleşmenin 

ÖKGA ve Zümrüt Ağı oluşturma yükümlülüklerini 

yerine getirmektedir Natura 2000 kapsamında 

yerine getirmektedir.  

 

Zümrüt Ağı’nın oluşturulmasında üç aşama vardır: 

- Aşama 1: Potansiyel ÖKGA’ların belirlenmesi ve seçilmesi, 

- Aşama 2: Önerilen alanların değerlendirilmesi ve alanların ÖKGA olarak ilan 

edilmesi, 

- Aşama 3: Kabul edilen ÖKGA’ların ulusal düzeyde resmi olarak ilanı. 

Zümrüt Ağı, yönetim, izleme ve raporlama tedbirlerine tabi uyumlu ve birbiriyle ilişkili 

alanlardan oluşan bir sistemdir. Ağın amacı, Bern Sözleşmesi kapsamında özel alan 

koruma tedbirleri gerektiren habitatların ve türlerin uzun vadede korunmasıdır.154 

 Endangered (EN) - IUCN Tehlikede (EN) - IUCN  

Tehlikede (EN), IUCN Kırmızı listesi ölçütlerine/kriterlerine göre taksonun neslinin 

doğada tükenme riskinin çok yüksek olması durumunda dâhil olduğu tehdit seviyesi 

kategorisidir.   

Eldeki en iyi kanıtlar, taksonun A’dan E’ye kadar ölçütlerden herhangi birini Tehlikede sınıfı için 

karşıladığını gösteriyorsa, takson Tehlikede (EN) olarak sınıflanır, ve bu nedenle neslinin 

doğada tükenme riskinin çok yüksek olduğu kabul edilir.155 

TBÇKK tasarısı (2017), nesli yok olma tehlikesine maruz türü; “tabii yaşama alanında 

soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan tür” olarak tanımlamıştır. 

Av ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması,  Zararlılarıyla Mücadele 

Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik nesli tehdit altında olan türü; “yakın bir 

gelecekte nesli tükenmiş tür, nesli doğada tükenmiş tür ve kritik seviyede olan tür 

sınıflandırmalarına dâhil edilme imkânı yüksek olan türler” şeklinde tanımlar. 

 Endemism Endemizm  

Endemizm; bir türün izolasyon gibi faktörlere veya abiyotik koşullara yanıt olarak belirli 

bir coğrafi bölgeyle sınırlı olduğu durumu ifade eder.156  

                                                           
154 https://rm.coe.int/emerald-network-status-in-the-eastern-partnership-region-and-the-russi/1680744329 
155 http://life.bio.sunysb.edu/ee/akcakayalab/kurallar5.pdf 
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Bir türün belirli bir coğrafik bölgeye (ada, habitat, ülke vb.) müstesna olduğu ekolojik 

durum olarak da bilinir.  

 Environmental Impact Assessment Directive Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi  

Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi, çevreye önemli etkileri olması muhtemel olan 

özel ve kamuya ait proje izinleri verilmeden önce, çevresel etki değerlendirmesine 

dair usul ve esasları düzenler.  

Çevresel Etki Değerlendirmesi, tasarı halindeki bir projenin öngörülen çevresel 

etkilerinin incelenmesi sürecidir. İncelenme sonrasında Çevresel Etki Raporu 

oluşturulur ve projenin çevreye verebileceği zararların en aza indirilmesi veya 

önlenmesi için alınacak önlemler ve alternatif yollar belirlenir. 

ÇED uygulamaları, Direktifin EK I'inde sıralanmış olan tüm projeler için zorunludur. Ek 

II'de sıralanmış olan projeler için ise, ÇED uygulamasının gerekip gerekmediğinin 

belirlenmesinde Ek III'deki seçim ölçütleri kullanılır.  

Üye ülkeler,  Ek II'deki hangi projelerin ÇED'e tabi olacağını, ya her projeye göre ayrı 

ayrı, ve/veya eşik ile ölçütleri belirleyerek saptarlar.  

ÇED, projenin insanlar, bitki ve hayvanlar, toprak, su, iklim ve genel görünüm, maddi 

değerler ve kültürel miras ile bu faktörler arasındaki etkileşim üzerindeki doğrudan 

veya dolaylı etkileri kapsar.  

 Environmental Liability Directive Çevresel sorumluluk direktifi  

Çevresel zararların önlenmesi ve giderilmesi ile ilgili olarak, Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi'nin 21 Nisan 2004 tarihli 2004/35 / EC sayılı Direktifi - kısaca Çevresel sorumluluk 

Direktifi - çevre zararlarını önleme amaçlı kirleten öder ilkesine dayanan bir yasal 

çerçeve oluşturmaktadır. Çevresel Sorumluluk Direktifi, 30 Nisan 2004 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Üye Devletlerinin Direktifi iç hukukuna aktarma süreci Temmuz 

2010'da tamamlanmıştır.157 

Avrupa Komisyonu (AK) tarafından 'kirleten öder" ilkesi temelinde Çevresel 

Sorumluluk Direktifi çevresel zararların önlenmesi ve etkilerinin giderilmesi 

doğrultusunda çevresel sorumluluğa ilişkin bir yasal bir çerçeve oluşturmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’sının (TFEU) 191. maddesi çevreye 

verilen zararın öncelikli olarak kaynağında giderilmesi ve kirleten öder ilkelerinin 

dayanağını oluşturur. 

Çevresel sorumluluk Direktifi, “saf ekolojik zarar” ile ilgilenirken, “geleneksel hasar” 

(mülke zarar, ekonomik kayıp, kişisel yaralanma) için bir hukuki sorumluluk sisteminden 

farklı olarak, kamu otoritelerinin yetki ve görevlerine (“idari yaklaşım”) dayanmaktadır.  

Direktif, “çevresel hasarı”, korunan türlere ve doğal habitatlara zarar, suya ve toprağa 

zarar verilmesi olarak tanımlar. Direktif, aşağıda belirtilmiş olan “çevresel zararlara” 

uygulanmaktadır:  

                                                                                                                                                                      
156 http://www.biodiversitya-z.org/content/endemism 
157 http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm 
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- Topluluğun su yönetimi mevzuatı kapsamında bulunan su ortamının maruz 

kaldığı doğrudan veya dolaylı nitelikteki zararlar;  

- Kuş Direktifi ve Habitat Direktifi doğrultusunda koruma altına alınmış bulunan 

türlerin ve doğal habitatların maruz kaldığı doğrudan veya dolaylı zararlar;  

- Çevresel alanların, insan sağlığı için ciddi risk oluşturacak şekilde doğrudan 

veya dolaylı olarak kirlenmesi.  

Direktif iki adet sorumluluk tipi öngörmektedir. Direktifin Ek III'ünde listelenen tehlikeli 

faaliyetleri yürüten işletmeciler kusur kanıtlanmaksızın katı bir sorumluluk altındadır. Ek 

III’te listelenen faaliyetler dışında faaliyet yürüten işletmeciler korunan türlere ya da 

doğal habitatlar için oluşabilecek zararlarından kusurlarınca sorumludur. Faaliyet ve 

zarar arasında nedensellik ilişkisinin kurulması her zaman gereklidir.  

Bu direktif, hem vuku bulmuş olan çevresel zararları hem de zarar ile ilgili faaliyet 

arasında bir illiyet bağı kurulmasının mümkün olduğu durumlarda işletmecinin 

faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel zararları kapsamaktadır.   

 EU Acquis Communatiare AB Topluluk Müktesebatı  

Avrupa Birliği (AB) Topluluk Müktesebatı158, AB’nin kurucu temel anlaşmalarında, taraf 

olduğu uluslararası sözleşmelerde ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında (tüzük, karar, 

direktif, mahkeme kararları, standartlar vd.) yer alan kural ve kurumlara ilişkin mevzuat 

bütününü ifade etmektedir.159 

Bu hukuki araçlardan tüzükler, direktifler, 

kararlar ve uluslararası sözleşmeler yasal 

olarak bağlayıcı iken bildirimler, yeşil kitap 

ve beyaz kitap gibi metinler bağlayıcı 

değildir.  

Tavsiye kararları bazı durumlarda bağlayıcı 

olabilirken, ilke kararları daha yasal 

bağlayıcılığı olan araçların yorumlanması 

ve anlaşılırlığı sağlamak için kullanılabilir.  

AB Adalet Divanı kararları da bağlayıcı 

mevzuatın bir parçasıdır.  

AB’ye aday ülkelerin, ulusal hukuk 

sistemlerini, tüm alanlarda, Topluluk 

Müktesebatıyla uyumlu duruma getirmeleri 

ve bu mevzuatı uygulaması AB'ye üye 

olmanın bir şartıdır. Söz konusu müktesebat, 

Katılım Müzakereleri Fasılları çerçevesinde 

35 başlık altında sınıflandırılmıştır. Çevre ve 

İklim faslı da bu başlıklardan biridir.160 

Topluluk Müktesebatı; dış ilişkiler, güvenlik ve adalet, serbest dolaşım, gümrük birliği, 

çevre koruması, eğitim ve araştırma gibi konuları içerir.161  

                                                           
158 Fransızca, olan “Acquis Communatiare” terimi, “Acquis” şeklinde de kısaltılmaktadır. http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/acquis.html 
159 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/acquis_en 
160 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis_en 
161 https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birliği_müktesebatı 
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Topluluk Müktesebatının, 2015 yılı itibariyle 40.000’nin üzerinde temel yasal araçtan 

oluştuğu, mahkeme kararları ve diğer standartlarla birlikte 160.000 sayfaya ulaştığı 

tahmin edilmektedir. AB’ye üye ülkelerin iç hukukundan üstün olan, beş ana 

bölümden ve 160.000 sayfadan fazla olan, Üye Devletlerin uyması gereken kuralları 

düzenleyen hukuki mevzuattır.162 

AB Müktesebatı, AB Hukuk sistemine verilen addır. AB'yi kuran ve daha 

sonra değişikliğe uğrayan antlaşmaları, aday ülkelerin AB'ye katılırken 

imzaladıkları katılım antlaşmalarını, Konsey, Komisyon, Avrupa Toplulukları 

Adalet Divanı gibi Topluluk organlarının çıkardıkları tüm mevzuatı ifade 

etmektedir.163 

 

 EU Biodiversity Strategy AB Biyoçeşitlilik Stratejisi  

2011 yılında yayımlanan Avrupa Birliği (AB) Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi Biyolojik Çeşitlilik 

Sözleşmesi altında verilen yükümlülüklere Topluluğun uyması amacıyla Topluluk için 

politikaları ve belgeleri geliştirmek amacıyla gerekli çerçeveyi çizen belgedir.164  

AB biyoçeşitlilik stratejisi, 2020 itibariyle AB çapında biyoçeşitlilik ve ekosistem 

servislerinin kaybını durdurmayı amaçlar.  

AB Biyoçeşitlilik Stratejisi, 2020 yılına kadar AB'deki biyoçeşitlilik ve ekosistem 

hizmetlerinin kaybını durdurmayı ve küresel biyoçeşitlilik kaybını durdurmaya 

yardımcı olmayı amaçlamaktadır.  

Strateji 6 Hedef ve 20 eylemden oluşur. 

- Hedef 1 Tür ve Habitatların Korunması: 2020 itibariyle, AB doğa koruma 

mevzuatı kapsamında korunan tür ve habitatlarda; türler için %50, habitatlar 

için %100 daha iyi korunma durumu; 

- Hedef 2 Ekosistem Muhafaza ve Restorasyonu: 2020 itibariyle, ekosistemler ve 

sağladıkları hizmetlerin muhafazası, yeşil altyapı yoluyla geliştirilmesi ve tahrib 

olmuş ekosistemlerin en az %15’inin restorasyonu; 

- Hedef 3 Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık: 2020 itibariyle, tarım ve 

ormancılıktan etkilenen tür ve habitatların muhafazasında ve ekosistem 

hizmetlerinde ölçülebilir iyileşme; 

- Hedef 4 Sürdürülebilir Balıkçılık ve Sağlıklı Denizler: 2015 itibariyle, sürdürülebilir 

balıkçılığa erişme. 2020 itibariyle, balık stoklarının sağlıklı ve Avrupa denizleri 

daha sağlıklı hale gelmesi. Balıkçılığın türler ve ekosistemler üzerinde belirgin 

olumsuz etkisini sonlandırma; 

- Hedef 5 İstilacı Yabancı Türlerle Mücadele: 2020 itibariyle, istilacı yabancı 

türleri tanımlama, öncelikli türleri kontrol atına alama veya yok etme, ve 

Avrupa biyoçeşitliliğine tehdit oluşturacak yeni istilacı türlerin engelleme 

çalışmalarının idaresi; 

- Hedef 6 Küresel Biyoçeşitlilik: 2020 itibariyle, AB, küresel biyoçeşitliliğin 

korunması için yürütülen çabalara katkısını arttırma. 

 

                                                           
162http://ab.tasam.org/tr/component/content/article/126-ab-muektesebat-acquis-communautaire?directory=73 
163 Katılım Müzakereleri, AB Bakanlığı http://www.ab.gov.tr/37.html 
164 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm 

http://www.ab.gov.tr/37.html
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 EU Directive AB Direktifi  

Direktifler, tüm AB ülkelerinin ulaşmaya çalıştıkları amaçları yasal olarak belirleyen 

ikincil mevzuatlardır. AB Müktesebatının ikincil mevzuat olarak adlandırılan kısmında 

yer alan Direktifler: 

- Avrupa Parlamentosu ile birlikte Konsey veya sadece Avrupa Komisyonu 

tarafından çıkarılır.  

- Üye ülkeler direktiflerde öngörülen Topluluk düzeyli temel hedefleri 

gerçekleştirmek için yöntem ve biçimi seçmekte serbesttir. 

- Şayet direktifle öngörülen temel hedefler üye ülkeler tarafından iç hukuka 

aktarılmazsa ya da aktarımda bir gecikme olursa AB vatandaşları ulsaul 

mahkemelere bu konuda müracaat edebilir. 

Direktifler bağlayıcıdır; ancak Tüzükten farklı olarak, doğrudan uygulanamaz. 

Direktiflerin, Üye Ülkeler tarafından iç hukuka aktarılması gerekir. Direktifler, tüm Üye 

Ülkelerle veya tek bir Üye Ülkeyle ilgili olabilir. Direktifler, AB standartları uyarınca 

alınması gereken minimum ulusal önlemleri belirlemekle birlikte, Üye Devletlerin daha 

yüksek standartları hedef bazı durumlarda yalnızca bir üye ülkeye veya bazı üye 

ülkelere yönelik olabilir. Bir ülkenin bir Direktifi uygulamak için gerekli ulusal yasal 

düzenlemeleri yapmaması veya bunları pratikte uygulamaması hâlinde, Avrupa 

Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı ile birlikte, ülkeye karşı yasal işlem başlatabilir.  

 EU Habitat Interpretation Manual AB Habitat Çeşitleri Yorumlama Kılavuzu  

AB Habitat Çeşitleri Yorumlama Kılavuzu, Habitat Direktifi Ek I sayılı listede yer alan 

doğal habitatların bilimsel tanımlama ve açıklamalarını içerir.165 Kılavuzda yer alan 

doğal habitatlar, Direktif Ek I sayılı listede kullanılan Natura 2000 Habitat Kodlarını takip 

eder. Doğal habitatların açıklamalarında;  

1. Genel tanımlama: vejeteasyon, sintaksa ve abiyotik etmenler, 

2. Karakteristik hayvan ve bitki türleri (Ek II ve Ek IV’te bulunma durumu, öncelikli tür olma 

durumu bilgileri), 

3. Diğer habitat sınıflandırma sistemlerindeki karşılıkları, 

4. İlgili alanla özdeşleşen habitat çeşitleri, 

5. Bibliyografik referanslar, 

bilgileri yer almaktadır. 

Şekil 19 - AB Habitat Çeşitleri Yorumlama Kılavuzu 

                                                           
165 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf 
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 EU Landscape Convention Avrupa Peyzaj Sözleşmesi  

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Avrupa peyzajının korunmasını, 

yönetimini ve planlamasını destekler ve peyzaj konularında 

Avrupa’da işbirliği sağlar.166  

Sözleşmenin amaçları kapsamında peyzaj, peyzaj politikası,  

peyzaj kalite hedefi, peyzajın korunması, peyzaj yönetimi ve 

peyzaj planlaması bulunmaktadır. Sözleşme, Taraf Ülkelerin tüm bölge ve alanlarına 

uygulanır ve doğal, kırsal, kentsel ve kentsel gelişme alanlarını kapsar. Bu alanlar; kara 

ve deniz alanları ile iç suları da içine alır. Bu kapsam, iyi durumdaki peyzajlar kadar 

bozulmuş ve sıradan olan peyzajları da dikkate almaktadır. 

Sözleşme, Avrupa Komisyonu devletleri ve AB’ye üye olmayan Avrupa devletlerinin 

imzasına açıktır.167 

 EU Nature Directives AB Doğa (Koruma) Direktifleri  

AB Doğa (Koruma) Direktifleri, AB Habitat Direktifi ve Kuş Direktifleri için kullanılan bir 

tabirdir. Bu iki direktif, AB doğa koruma mevzuatının köşe taşları olarak kabul edildikleri 

için “Doğa Direktifleri” olarak adlandırılmaktadır.  

Doğa koruma mevzuatı, Avrupa Birliği (AB) çevre mevzuatının en eski parçasıdır. AB 

Doğa Koruma mevzuatının köşe taşları da Kuş (1979 tarih ve 79/409/EEC sayılı Kuş 

Direktifi) ve Habitat Direktifleri (1992 tarih ve 92/43/EEC sayılı Habitat Direktifi) olarak kabul 

edilir. Bu iki direktif, üye ülkelerde doğal yaşam alanlarının ve yabani fauna ile floranın 

korunması yoluyla biyolojik çeşitliliğin devamlılığının sağlanmasını hedefler. Hedefler, 

korumanın yanında onarım ve iyileştirmeyi de içeriyor. Bu hedeflere ulaşmanın aracı 

olarak, Kuş Direktifi kapsamında, kuşlar için Özel Korunan Alanlar-ÖKA (Special Protected 

Areas-SPA); Habitat Direktifi ise, kuşlar haricindeki diğer canlılar ve yaşam alanları için 

Korunacak Özel Alanları-KÖA (Special Areas for Conservation-SAC) ilan edilir. Bu iki 

direktif kapsamında belirlenen bu alanların (ÖKA ve KÖA’lar) tümü ve aralarındaki ilişki, 

resmi olarak 1992 tarihli Habitat Direktifi altında kurulan Natura 2000 Korunan Alanlar Ağı 

olarak adlandırılır.  

 

 EU Regulation AB Tüzüğü  

                                                           
166 https://www.coe.int/web/landscape 
167Avrupa Peyzaj Sözleşmesi URL:https://rm.coe.int/1680080621 
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AB müktesebatının önemli araçlarından biri olan Tüzükler, ulusal hukuka uygun bir 

biçimde aktarılan direktiflerin aksine, tüm üye Devletlerde doğrudan uygulanır. Bu 

açıdan, tüzüklerin hukuki bağlayıcı niteliği vardır.  Tüzükler, Avrupa Parlamentosu’nun 

kararlarıyla benzer değere sahiptir ve AB hukukunun önemli bir birimidir. Topluluk 

tüzüklerindeki değişiklikler, üye ülkelerin kendi tüzüklerindeki yasaları fesheder. Bununla 

birlikte, Topluluk tüzüğünden sonra çıkartılan tüm ülke yasaları da tüzükle uyumlu 

olmalıdır. Tüzükler, kendi kendini uygulayan yasal birimlerdir ve uygulanmaları için 

ayrıca önlemler gerektirmezler. Ülkelerin, tüzüklerin direkt etkilerini engellemesi yasak 

olmakla birlikte, tüzüklerin uygulanmasıyla ortaya çıkacak sorunlar ve sonuçlarla ilgili 

ulusal mevzuatların ayrıca çıkarılması yaygın bir uygulamadır.  

 

 EU Timber Regulation AB Kereste Tüzüğü  

2010 yılında kabul edilen 995/2010 numaralı AB Kereste Tüzüğü, AB pazarına giren tüm 

kereste ve kereste ürünlerinin yasal kaynaklardan gelmesini ve operatörler tarafından 

tedarik zinciri boyunca izlenebilirlik ve uyum ispatının sağlanması zorunlu kılar.   

AB Orman Mevzuatı Uygulama, Yönetişim ve Ticaret (FLEGT) eylem planı 

çerçevesinde, kereste üreten ülkeler ile ikili Gönüllü Ortaklık Anlaşmaları yapılarak 

ruhsat verme yoluyla AB’ye yapılan ihracatın yasallaşması sağlanıyor. FLEGT ruhsatının 

şartlarına sahip olan ahşap ve ahşap ürünleri, Kereste Tüzüğü’nün amaçları 

doğrultusunda yasal olarak üretilmiş kabul edilir.168 

Tüzük sert ahşap ürünler, zemin kaplaması, kontrplak, kâğıt hamuru ve kâğıt dâhil 

geniş bir kereste ürünleri geniş bir aralığı kapsamaktadır. Kapsama dâhil olmayanlar 

geri dönüşümlü ürünler ve kitaplar, dergiler ve gazeteler gibi baskılı kâğıtlardır. Tüzük 

hem ithal edilen hem de ülke içinde üretilen kereste ve kereste ürünlerine uygulanır. 

Geçerli FLEGT veya CITES lisanslarına sahip kereste ve kereste ürünlerinin Tüzüğün 

gereksinimlerine uygun olduğu kabul edilir. 

 
EUNIS Habitat 

Classification 

Avrupa Dog ̆a Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat 

Sınıflandırması 
 

Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırması, standart habitat tanımlaması 

ölçütleri kullanarak Avrupa çapında veri toplamayı ve uygun tanımların oluşturulması 

amacını güden Avrupa Çevre Ajansı bünyesinde işletilen bilgi sistemidir.  

Sistemdeki habitatlar hiyerarşik olarak sıralanmış olup ve doğaldan yapaya, karasal 

habitatlardan su alanlarına tüm habitat çeşitlerini kapsar.169 

Şekil 20 - Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) 

                                                           
168 Yeşil satın alım el kitabı  https://recturkey.files.wordpress.com/2013/03/ysa_elkitabi_low.pdf 
169 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/eunis/eunis-habitat-classification 
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European Alien Species Information Network 

(EASIN)  

Avrupa Yabancı Türler Bilgi 

Sistemi (EASIN) 
 

Avrupa Yabancı Türler Bilgi Sistemi 

(EASIN), Avrupa Komisyonu Ortak 

Araştırma Merkezi'nin bir girişimidir. 170  

Avrupa'da yabancı türler kaynaklı artan 

ciddi tehdidin tanınması üzerine 

kurulmuştur. EASIN, uluslararası alanda 

tanınan standartlara uygun, serbestçe 

kullanılabilen araçlar ve birlikte 

çalışabilir web servisleri aracılığıyla çeşitli 

bilgi kaynaklarından faydalanarak 

oluşturulmuş yapısıyla yabancı türlere 

ilişkin bilgilerinin araştırılmasını 

kolaylaştırır. 

EASIN, yabancı türlerin istilasıyla 

mücadele çabalarına yardımcı olmak 

için politika yapıcılara ve bilim 

insanlarına yardımcı olmak için 

Avrupa'daki Yabancı Türler hakkındaki 

verilere ve bilgilere kolay erişim sağlar. 

Özel olarak, EASIN, Avrupa Komisyonu 

tarafından 2014 yılında yayımlanan İstilacı Yabancı Türler Tüzüğünün uygulanmasını 

kolaylaştıran bilgi sistemi olarak belirlenmiştir. 

 

                                                           
170 https://easin.jrc.ec.europa.eu/ 
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 European Commission (EC)  Avrupa Komisyonu (AK)  

Avrupa Komisyonu (AK), Avrupa Birliğinin (AB) yürütme organıdır. Komisyon, yasama 

sürecini başlatan, AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari 

denetimden sorumludur. Komisyon'un merkezi Brüksel'dedir. AK, her bir Üye Devletten 

bir kişinin yer aldığı 28 üyeden oluşur. Bu kişilere "komiser" adı verilir. Her Komiser bir 

veya daha fazla AB politikasının yürütülmesinden sorumludur.  

Komisyon, AB görevlilerinden oluşan 25.000 kişilik idari teşkilatı da kapsamaktadır.  

Komisyon başkanı AB Zirvesi tarafından belirlenir ve ataması Avrupa Parlamentosu'nun 

(AP) onayı ile yapılır. Komisyon başkan yardımcılarından biri de AB'nin dış politikasını 

yürütmekten sorumlu Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisidir. Yeni 

yasaların teklifi yalnızca Komisyon’un sorumluluğu altındayken, Avrupa 

Parlamentosu’nun ve AB Konseyi’nin kararlarını uygulamak da Komisyon’un görevidir. 

Komisyon, yeni yasalar önererek, AB’nin ve AB vatandaşlarının ulusal seviyede başarılı 

bir şekilde düzenlenemeyecek konulardaki çıkarlarını korur. Uzmanlara ve halka 

danışılarak teknik detayları belirlenen bu yasaları ise Avrupa Parlamentosu ve AB 

Konseyi onaylar.  

AK ayrıca, AB politikaları ve fonlamalardan da sorumludur.  

Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve AB 

Konseyi ile birlikte, AB’nin öncelik vereceği 

harcamaları belirler ve yıllık bütçeleri hazırlar. 

Bu paranın nasıl kullanıldığını da Komisyon 

denetlemektedir.  

Komisyon’un bir diğer görevi ise AB yasalarını tatbik etmektir. Bu amaç için Komisyon, 

tüm üye ülkelerde yasaların uygun şekilde uygulandığından emin olmak için Avrupa 

Adalet Divanı ile birlikte çalışmaktadır. Avrupa Komisyonu ayrıca AB’yi uluslararası 

arenada temsil etmekten de sorumludur. Ticaret politikaları veya insanı yardımlar gibi 

alanlarda AB ülkeleri adına, Komisyon konuşmaktadır. Aynı şekilde uluslararası 

anlaşma müzakereleri de AB adına Avrupa Komisyonunca yerine getirilir. Komisyon, 

özelleştikleri konuları olan Genel Müdürlüklere ve onların altında da birimlere 

bölünmüştür. Her Genel Müdürlük, çalışmalarının siyasi ve yönetim sorumluluğunu 

üstlenen Komisere karşı sorumlu bir Genel Müdür tarafından yönetilir. Genel 

Müdürlükler müdürlüklere (direktörlük), müdürlükler bölüm ya da birimlere, bölüm ya 

da birimler ise, masa şefliklerine ayrılmıştır. Her masada, masanın ilgili konusuna uygun 

sayıda uzman bulunur. 

Komisyon, bağımsız hareket eder ve Üye Devletler de dâhil olmak üzere hiçbir 

kurumdan talimat almaz, Komisyon’un AB’nin genel menfaatini koruması 

gerekmektedir. Komiserler Avrupa Birliği üyesi devletlerin vatandaşları olmalarına ve 

bu devletler tarafından atanmalarına karşın kendi ülkelerinin menfaatlerini değil 

Birliğin genel menfaatlerini korumak durumundadır. Komisyon, sorumluluklarını yerine 

getirirken bağımsız hareket eder ve Üye Devletlerden ya da herhangi bir kurumdan 

veya makamdan talimat almaz. Bu doğrultuda Birliğin bütçesini ve politikalarını 

uygulayan Komisyon, AB hukukunun uygulanmasının idari bakımdan gözetilmesi 

görevini de üstlenmiştir. AB hukukunu ihlal ettiği iddiasıyla Üye Devletleri Avrupa Birliği 

Adalet Divanı (ABAD) önünde dava edebilir. Komisyon'un bir diğer önemli görevi ise 
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yasama organını oluşturan Avrupa Parlamentosu ve Konsey'e sunduğu yasama ya da 

karar önerileri ile yasama sürecini başlatmasıdır.171 

 European Council  Avrupa Birliği Konseyi  

AB Konseyi, ("Bakanlar Konseyi") Avrupa Birliği 

(AB) üyesi devletlerin hükümetlerinde görev 

yapan bakanlardan oluşan bir organdır. 

Konsey, AB içinde Üye Devletlerin ulusal 

çıkarlarının temsil edildiği organdır. Üye 

Devletlerden ilgili bakanlar karara bağlanacak 

konu doğrultusunda Üye Devletleri temsilen ilgili Konsey toplantılarına, katılır.  Birçok 

konuda tüm Üye Devletleri bağlayan yasal düzenlemeleri kabul etme yetkisini Avrupa 

Parlamentosu (AP) ile paylaşan Konsey, yine AP ile birlikte bütçeyi onaylar. Konsey, 

Üye Devletlerin ekonomik politikaları arasındaki uyumu sağlar. Özellikle Üye Devletlerin 

Birliğin Ortak Dış ve Güvenlik politikası alanına yönelik politikalarının belirlenmesinde, 

AB Zirvesi ile birlikte yetkilidir. Bunun yanında Konsey, Avrupa Birliği adına üçüncü 

ülkeler ve uluslararası örgütlerle uluslararası anlaşmalar imzalar.172 

 
European Topic Center on Biological Diversity 

(ETC/BD) 

Avrupa Biyoçeşitlilik Konu 

Merkezi 
 

Avrupa Biyoçeşitlilik Konu 

Merkezi, Avrupa Çevre Ajansı ile 

çalışan uluslararası bir 

konsorsiyumdur.173  

Merkezin temel amaçları Avrupa 

Çevre Ajansına Avrupa’nın 

çevresel durum raporlarında 

yardımcı olmak, özellikle AB doğa 

ve biyoçeşitlilik politikaları için 

Avrupa’daki sürdürülebilir gelişim 

politikalarının uygulanması üzerine 

bilgi sağlamak ve EIONET aracılığıyla Avrupa’daki biyoçeşitlilik üzerine rapor vermek 

için kapasite geliştirmektir.   

Avrupa Biyoçeşitlilik Konu Merkezi, özel olarak Natura 2000 yükümlülükleri 

kapsamında Habitat Direktifi bileşeninde Komisyona destek vermektedir. 

 European Environmental Agency (EEA) Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)  

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), bir AB ajansı olarak çevre ile ilgili bağımsız ve güvenilir 

bilgi sağlar. Çevresel politikanın gelişimi, kabul edilmesi, uygulanması ve 

değerlendirilmesinde ilgili kişiler ve halk için temel bilgi kaynağıdır.  

                                                           
171 https://www.ab.gov.tr/_45629.html 
172 https://www.ab.gov.tr/_45630.html 
173 Avrupa Biyoçeşitlilik Konu Merkezi URL: https://bd.eionet.europa.eu 
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Avrupa Çevre Ajansı’nın amaçları çevrenin iyileştirilmesi, çevresel konuların ekonomik 

politikalara entegre edilmesi ve sürdürülebilirlik konusunda ilerlenmesi için toplum ve 

Üye Devletlere bilgiye dayalı kararlar almaları konusunda yardımcı olmak ve Avrupa 

çevre bilgi ve gözlem ağını koordine etmektir.174 

Ülkemiz, 25.02.2003 tarihli 2003/5325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 18.03.2003 tarihli 

25052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 4794 sayılı kanunla onaylanması uygun 

bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti`nin Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi Ve 

Gözlem Ağı’na (EIONET) Katılımına Dair Anlaşmanın Kabul Edilmesiyle İlgili 

Müzakerelerin Nihai Senedi İle Türkiye’nin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve 

Gözlem Ağı`na Katılımı Anlaşması” ile Avrupa Çevre Ajansı’na (AÇA) üye olmuştur ve 

bu anlaşma kapsamında Copernicus programı altında Corine Arazi Örtüsü verisinin 

üretiminden mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sorumlu 

olmuştur. Bu kapsamda, Ülkemiz için arazi örtüsü verileri üretilmekte ve 

paylaşılmaktadır. 

 

 

 

 European Parliament  Avrupa Parlamentosu  

Avrupa Parlamentosu (AP), Üye Devlet 

vatandaşlarının demokratik menfaatlerini ve 

siyasi görüşlerini temsil eden bir organdır ve 

doğrudan halk tarafından seçilir.  

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ile birlikte 

yasama yetkisini paylaşır. AB üyesi ülkelerin 

vatandaşları beş yılda bir yapılan AP 

seçimlerinde oy kullanabilirler. Üye Devletin kaç 

parlamenter ile temsil edileceği Üye Devletlerin nüfuslarına göre tespit edilir. 

Parlamento Genel Kurulu Strazburg'da toplanır. Parlamento'nun siyasi grupları ve 

komiteleri Brüksel'de toplanır, sekretaryası ise Lüksemburg'dadır. AP’de üyeler 

ülkelerine göre değil, siyasi görüşlerine göre grup oluştururlar. Parlamenterler ülkelerini 

değil, kendilerine oy veren Avrupa vatandaşlarının siyasi görüşlerini temsil ederler.   

Parlamento'ya görüşülmek üzere gelen konular öncelikle farklı görev alanlarına sahip 

24 adet komiteden konuyla ilgili olanında tartışılır ve ulaşılan sonuç, bir raporla Genel 

Kurula sunulur. Genel Kurul'daki görüşmeler de bu çerçevede yapılır. Üye Devletleri 

bağlayacak hukuki düzenlemelerin kabul edilebilmesi genel kural olarak hem Avrupa 

Parlamentosu ve hem de AB Konseyi'nin onayı ile mümkün olur.175 

 
European Environment Information and 

Observation Network (EIONET) 

Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem 

Ağı (EIONET) 
 

                                                           
174 Avrupa Çevre Ajansı URL: https://www.eea.europa.eu/about-us/who/who-we-are 
175 Avrupa Parlamentosu URL: https://www.ab.gov.tr/_45628.html 
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Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (EIONET) Avrupa Çevre Ajansının ve üyelerinin ve 

işbirlikçi ülkelerin bulunduğu ortaklık ağıdır. EIONET, Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Konu 

Merkezi ve 39 ülkeden yaklaşık 1000 uzmandan oluşmaktadır.  

Şekil 21 - Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (EIONET) İnternet Sayfası 

 

EIONET’in amacı Avrupa’nın çevresel durumu ve mevcut baskıları değerlendirmek için 

güncel ve kaliteli veri sağlamaktır. Bu sayede karar vericilerin ulusal ve Avrupa 

düzeyinde uygun çevre koruma tedbirleri almalarını ve var olan tedbirlerin etkinliğini 

değerlendirmelerini sağlar.176 

 

 

 Ex-situ protection (CBD) Alan dışı koruma (BÇS)  

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Alan dışı koruma - Ex-situ koruma kavramını “biyolojik 

çeşitlilik unsurlarının kendi doğal yaşam ortamları dışında korunması olarak” tanımlar. 

BÇS - Madde 9-“Ex-situ” Koruma 

Akit Tarafların her biri, esas olarak “in-situ” tedbirleri tamamlamak amacıyla, mümkün 

olduğu ölçüde ve uygun biçimde: 

a. Biyolojik çeşitlilik unsurlarının “ex-situ” korunması için, tercihan bu unsurların menşe 

ülkesinde tedbirler alacaktır; 

b. Tercihan genetik kaynakların menşe ülkesinde, bitkiler, hayvanlar ve micro-

organizmalar üzerinde araştırma yapılması ve bunların “ex-situ” korunması için gerekli 

düzenlemeleri yapacak ve idame ettirecektir; 

c. Tehdit altındaki türlerin kazanılması ve rehabilitasyonu ve bunların uygun koşullar 

altında yeniden doğal yaşam ortamlarına sokulması için tedbirler alacaktır; 

d. Yukarıdaki alt-paragraf (c) uyarınca geçici olarak “ex-situ” özel tedbirler alınması 

gerekli olmadıkça, ekosistemleri ve “in-situ” tür popülasyonlarını tehdit etmemek için “ex-

situ” koruma amacıyla, biyolojik kaynakların doğal yaşam ortamlarından toplanmasını 

düzenleyecek ve yönetecektir, ve 

e. Yukarıda (a)’dan (d)’ye kadar olan alt-paragraflarda açıklanan “ex-situ” koruma için 

ve gelişmekte olan ülkelerde “ex-situ” koruma imkanlarının yaratılması ve idame 

ettirilmesi için mali ve başka şekillerde destek sağlanmasında işbirliği yapacaktır. 

                                                           
176 Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (EIONET)  URL: https://www.eionet.europa.eu/ 
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 Extinct in the Wild (EW) Doğada Tükenmiş (EW)  

Doğada Tükenmiş (EW), IUCN Kırmızı listesi ölçütlerine/kriterlerine göre sadece tarımda 

yaşadığı, esaret altında (örn. kafeste) tutulduğu veya daha önceki sahip olduğu 

dağılımının çok dışına yerleştirilmiş popülasyon(lar) halinde yaşadığı bilinen bir 

taksonun dâhil olduğu tehdit seviyesi kategorisidir.  

Taksonun geçmişteki yayılış alanındaki bilinen ve/veya tahmin edilen habitatında, 

uygun zamanda (günlük, mevsimlik, yıllık) yapılan etraflı taranması sonucunda dahi 

hiçbir bireyin kaydedilmemesi durumunda takson Doğada Tükenmiş (EW) sayılabilir.  

Bu taramalar, türün yaşam döngüsü ve formuna uygun bir zaman aralığında yapılmış 

olmalıdır.177  

Av ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması,  Zararlılarıyla Mücadele 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik nesli doğada tükenmiş türü; “doğal yaşama 

alanları haricinde kültüre alınmış, bakım altında, hayvanat bahçelerinde; popülasyon 

veya popülasyonlar halinde yaşadığı bilinen bir tür” şeklinde tanımlar. 

 Family Familya  

Familya, Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği birlik 

taksonomik birimi ifade eder.178 Köpekgiller (Canidae) familyası gibi. 

 Favourable conservation status (HD) Elverişli koruma durumu (HD)  

Elverişli koruma durumu, Habitat Direktifi kapsamında olan Topluluk için önemli doğal 

habitatlar ile Topluluk için önemli hayvan ve bitki türlerinin korunmasında hedeflenen 

koruma seviyesidir. 

 
Favourable Status (Article 17 Reporting - 

HD) 

Elverişli Durum (Madde 17 Raporlama - 

HD) 
 

Elverişli Durum, Habitat Direktifi, Madde 17 kapsamında yapılan değerlendirmelerde, 

Topluluk için önemli doğal habitatlar ile Topluluk için önemli hayvan ve bitki türlerinin 

korunma durumunun Direktifte belirtilen şartları sağlaması durumunda erişeceği 

koruma seviyesini ifade eder.  

 FCS for natural habitat (HD) Doğal habitat elverişli koruma seviyesi (HD)  

Habitat Direktifi, bir doğal habitatın korunma durumu seviyesini, aşağıdaki koşulların 

gerçekleşmesi halinde “elverişli” olarak nitelendirmektedir: 

- doğal yayılışı ve bu doğal yayılışı içerisindeki kapladığı alanların boyutunun 

sabit kalması veya artması, ve 

- yaşam alanının varlığını uzun süre sürdürmesi için gerekli yapısal özelliklerin ve 

işlevlerin mevcut olması ve bu unsurların öngörülebilir gelecek içerisinde 

varlığını sürdürecek durumda olması, ve 

                                                           
177 http://life.bio.sunysb.edu/ee/akcakayalab/kurallar5.pdf 
178 BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998 
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- bu yaşam alanındaki tipik türlerin korunma durumunun elverişli seviyede olması 

(Tür elverişli koruma seviyesi) 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017, Habitat elverişli koruma 

seviyesini şu şekilde tanımlar: “Habitatın tabii kapsam alanı küçülmüyorsa uzun 

dönemde kendini devam ettirebilmesi için gerekli kendine has yapısal ve işlevsel 

özellikleri var olmaya devam ediyorsa ve tipik türlerinin koruma durumu elverişli ise 

kabul edilecek koruma durumu”. 

 

 FCS for species Tür elverişli koruma seviyesi  

Habitat Direktifi, bir türün korunma durumu seviyesini, aşağıdaki koşulların 

gerçekleşmesi halinde “elverişli” olarak nitelendirmektedir: 

- ilgili türlere ilişkin popülasyon dinamikleri verilerinin, türün uzun vadede, doğal 

habitatın asli bir bileşeni olarak varlığını sürdürdüğünü göstermesi, ve 

- türün doğal yayılış alanının sabit kalması ve öngörülebilir gelecek içerisinde 

azalacağına dair bulguların olmaması, ve 

- türün kendi varlığını uzun vadede devam ettirebilmesine imkan verecek kadar 

geniş yaşam alanının varlığı  

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017), Tür elverişli koruma 

seviyesini şu şekilde tanımlar: “Bir türün varlığını kendi tabii habitatının bir unsuru olarak 

uzun dönemde koruyabileceği ve türün, tabii yayılma alanının gelecekte daralma riski 

taşımayacak şekilde yaşayabileceği koruma durumu”. 

 

 Fen Düz Bataklık  

Düz Bataklık, su veya turba seviyesine paralel bulunan çayır görünümlü bataklık 

vejetasyonudur. Düz turbalıklarda temel kıstas, turba üretimi olup, sıradan bir çayırlık 

veya otlak alanından farkı, turba birikimidir. 

  Forest Management Plan (TR) Orman Amenajman Planı (TR)  

Orman Amenajman Planı, bir orman işletmesini veya onun ayrıldığı alt işletme 

ünitelerini tespit edilen amaçlara göre planlayan ve planın uygulanmasını izleyen 

belgeler olarak tanımlanabilir. Peyzaj Mimarlığı Terimleri Sözlüğü’ne179 (2008) göre 

Orman Amenajman Planı; belirli genişlikteki bir orman alanının, çeşitli özelliklerine 

(ağaç türü bileşimi, yapısı ve yaşı) ilişkin bilgilerden hareketle belirli ormancılık 

hedeflerine ulaşılabilmesi için uygun duruma getirmek ve/veya bu amaçları sürekli 

kılmak için yapılacak iş ve işlemleri teknik, yer ve zaman olarak belirleyen planlardır.  

Orman Amenajman Planı, ormanın sürdürülebilirliği esas alınarak belirlenen amaçlara göre 

ormanın idaresi ve denetimi ile ilgili yapılan plandır. Orman ekosistemlerinin neresinde, ne 

zaman, ne nitelik ve yoğunlukta işlem yapılacağını ortaya koyacak biçimde belirli aralıklarla 

hazırlanan ve teknik ormancılık çalışmalarının bir anlamda "anayasası" sayılan yönlendirici 

belgelerdir.180 

 

                                                           
179  Peyzaj Mimarlığı Terimleri Sözlüğü (2008) . TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ankara.  
180 Orman Ekolojisi ve Ormancılık Okulu Ders Notları, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayın No:15 
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 Game Animal (TR) Av Hayvanı (TR)  

Av Hayvanı, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında avlanan, korunan ve 

Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları ifade eden kavramdır.  

 Gene Protection Forest (TR) Gen Koruma Ormanı (TR)  

Gen Koruma Ormanı; bir türün genetik çeşitliliğinin doğal ortamında (in-situ) korunması 

amacıyla yönetilen doğal meşcerelerden oluşan statülü alanlardır.181 

 
General system of protection (Article 5 - 

BD) 

Genel koruma sistemi (Madde 5 - 

KD) 
 

Kuş Direktifi Madde 5 uyarınca,  Üye Devletler, Madde 7 ve 9 hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, AB’deki tüm yabani kuş türleri için genel bir koruma sisteminin oluşturulması 

amacıyla gerekli tüm tedbirleri almalıdırlar. Kuş Direktifi Genel Koruma Sistemi, öncelikli 

olarak aşağıdaki faaliyetlerin yasaklanmasını öngörür: 

- kuşların herhangi bir yöntemle kasıtlı olarak öldürülmesi veya yakalanması; 

- kuşların yuva ve yumurtalarının kasıtlı olarak yok edilmesi, bunlara zarar verilmesi ve 

yuvalarının bozulması; 

- doğada bulunan yumurtaların alınması ve yumurtalar boş bile olsa alıkonulması; 

- kuluçka ve yumurtadan çıkma döneminde kuşların kasıtlı olarak bu Direktifin amaçları 

göz önüne alındığında, düzen bozucu faktör nedeniyle önemli bir etki yaratacak 

nitelikte olacak şekilde rahatsız edilmesi;  

- avlanması ve yakalanması yasaklanmış olan kuşların alıkonulması. 

 Genetic Material (CBD) Genetik Materyal (BÇS)  

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS), Genetik Materyal kavramını “işlevsel kalıtım birimleri 

içeren, bitki, hayvan, mikrobik veya başka menşeli olan her türlü materyal” şeklinde 

tanımlar. 

 Genetic Resources (CBD) Genetik kaynaklar (BÇS)  

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS), Genetik kaynaklar kavramını 

“bugün veya gelecek için potansiyel değer taşıyan genetik 

materyal” şeklinde tanımlar. BÇS ve Nagoya Protokolü genetik 

kaynakları; en genel kapsamıyla insanlara potansiyel faydası 

bulunabilecek genetik materyal taşıyan canlı organizmalar 

(bitkiler, hayvanlar ve mikro organizmalar) olarak kabul eder. 

Genetik kaynaklar doğadan toplanabileceği gibi, evcilleştirilmiş 

ve kültüre alınmış canlılardan da elde edilebilir.  

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017), Genetik kaynak kavramını 

“Mevcut veya potansiyel değer taşıyan irsiyet birimleri ihtiva eden bitki, hayvan, 

mikroorganizma veya başka menşei olan her türlü madde” şeklinde tanımlar. 

 Genus Cins  

                                                           
181 http://rip.ormansu.gov.tr/rip/Files/metaveriler/Korunan%20Alan%20%C4%B0statistikleri%20(Metaveri).pdf 
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Taksonomik bir birim olan Cins; birbirine benzeyen ve ortak özellikleri olan türlerin 

topluluğunu ifade eder.182 Örneğin, Çam (Pinus) cinsi karaçam, sarıçam gibi türlerin 

olduğu taksonu ifade eder.  

 Grassland Formation Ot Formasyonu  

İngilizce “Grassland” terimi tamamen doğal şartlara sahip veya insan müdahalesi 

kaynaklı arazi kullanımının (otlatma vb.) mevcut olabileceği ot/otsu vejetasyonun 

baskın olduğu habitatları içerir. Ot formasyonları, doğal ot formasyonları ve yapay ot 

formasyonları olarak iki ana gruba ayrılabilir.  

“Natural Grassland” terimine Türkçe karşılık olarak kullanabilecek doğal 

otlak terimi veya “otlak ekosistemleri”, “otlak” tabirinin kullanımı nedeniyle 

habitatın tanımlamasında beşeri kullanımı öne çıkarmasına karşın, bu 

terimler doğal ve insan eli değmemiş ot formasyonlarını da tanımlamak için 

kullanılmaktadır.  

Grassland terimine karşılık Türkçede “çayır” terimi de kullanılabilmektedir.  

Ayrıca, ot formasyonun yer aldığı bölgede insan faaliyetlerin yapılması 

durumunda, biçilme veya otlatma etkinliğine bağlı olarak da farklı tanımlar 

ortaya çıkabilir.  Otlatma söz konusu ise Pasture (=Otlak/Mera), biçme söz 

konusu ise biçilmenin nedenine bağlı olarak biçilir çayır (hay meadow) 

veya döküntü (litter) çayırı tanımları ortaya çıkar. Döküntü çayırında 

biçmenin amacı Carex spp. gibi hayvanlarca yenmeyen türlerin yer örtüsü 

olarak kullanımıdır. Avrupa’nın eski dönemlerinde yaygın bir durumdur. 

Ot formasyonları (ekosistemleri/habitatları), doğal veya antropojenik olarak oluşan 

otsu türlerin hâkim olduğu ve az sayıda odunsu bitki içerebilen geniş alanlardır. 

Habitat Direktifi Ek I sayılı listedeki 9 ana doğal habitat çeşidi içerisinde yer alan doğal 

ve yarı doğal ot formasyonları habitatı, 5 alt-habitat kategorisinde 32 farklı habitat tipi 

içerir:  

6.Doğal ve yarı doğal ot formasyonları 

o 61. Doğal Ot Formasyonları 

o 62. Yarı doğal kuru ot formasyonları ve çalı fasiyesleri  

o 63. Sert yapraklı otlak ormanları (dehesas) 

o 64. Yarı-doğal uzun-otlu nemli çayırları  

o 65. Mesofil ot formasyonları  

 Green infrastructure Yeşil altyapı  

Avrupa Komisyonu Yeşil Altyapıyı, doğaya dayalı çözümlerle ekolojik, ekonomik ve 

sosyal faydalar sağlamak, doğanın insana sunduğu faydaları anlamaya yardımcı 

olmak ve bu faydaları sürdüren ve geliştiren yatırımları harekete geçirmek için bir araç 

olarak tanımlamaktadır.183  

Yeşil altyapı aynı mekânsal alan üzerinde birden çok işlev ve fayda sağlayabilir. 

Bu işlevler; çevresel (biyolojik çeşitliliği korumak veya iklim değişikliğine uyum 

                                                           
182 Türkiye’nin Ağaç Ve Çalıları 
URL:https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/T%C3%BCrkiye'nin%20A%C4%9Fa%C3%A7%20ve%20%C3%87al%C4%B1lar%C4%B1.pdf 
183 https://www.eea.europa.eu/tr/articles/yesil-altyapi-dogaya-dayali-cozumlerle 

https://www.eea.europa.eu/tr/articles/yesil-altyapi-dogaya-dayali-cozumlerle
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sağlamak vb.), sosyal (rekreasyonel vb.) ve ekonomik (istihdam vb.) olabilir. 

Genellikle sadece drenaj veya aktarma gibi tek işlevleri yerine getiren altyapı 

çözümleriyle kıyaslandığında, aynı anda birden çok sorunla başa çıkma 

potansiyeli yeşil altyapıyı cazip kılar.  

 

 

 Habitat Habitat/Yaşama alanı  

Habitat terimi, en genel anlamıyla yaşam alanı anlamına gelir. Ancak, ekolojik 

çalışmalarda hem ölçek olarak hem de doğal ya da yapay alanları içerip içermemesi 

bakımından farklı anlamlarda kullanılabilmektedir.  

Örneğin habitat kavramı, bir canlı türünün yaşam alanı olan tek bir ağacı ifade 

edebileceği gibi tüm ormanı da ifade edebilir.   

Bu farklı kullanımlara açıklık getirme amaçlı, Habitat Direktifi, türün habitatı (türün 

yaşam alanı) ve doğal habitatlar şeklinde iki farklı tanım yapmıştır.  

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017), Habitat kavramını şu 

şekilde tanımlamıştır: “Bütünüyle doğal ya da yarı doğal olan coğrafi, biyotik ve 

abiyotik özellikleri ile ayırt edilen kara veya su alanları”.  Bu tanım, Habitat 

Direktifi tanımlarında “doğal habitatlar” şeklinde açıklanan tanıma karşılık 

gelmektedir.  

 

 
 

 Habitat of a species (HD)  Türün habitatı (HD)  

Habitat Direktifi türün habitatı tanımını şu şekilde yapmaktadır: “Bir türün biyolojik 

yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında içerisinde yaşamını sürdürdüğü, spesifik 

biyotik ve abiyotik etmenlerce belirlenen bir çevre.” 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017) kapsamında 

tanımlanan “Tür yaşama alanı”, Habitat Direktifinde tanımlarından “Türün 

Habitatı” kavramına karşılık gelmektedir.  

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017) ise, “Tür yaşama 

alanı” şöyle tanımlar: Belirli biyotik ve abiyotik faktörler tarafından tanımlanan ve 

türün biyolojik döngüsünün herhangi bir safhasında yaşadıkları çevre. 

 

 Habitats Directive  Habitat Direktifi  

Uzun ismi, 92/43/EEC sayılı ve 21 Mayıs1992 tarihli Doğal habitatların, yabani flora ve 

faunanın korunmasına ilişkin Konsey Direktifi olan Habitat Direktifi AB ölçeğinde 

biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülmesini amaçlar. Bu amaç için izlenmesi 

gereken kuralları ve yükümlülüklerin yasal çerçevesini ortaya koyar.  

Habitat Direktifi, Kuş Direktifi ile birlikte AB doğa koruma mevzuatının en önemli iki 

bileşenini oluşturmaktadır. Habitat Direktifi 1994 yılında yürürlüğe girerek, AB’nin 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Bern Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini de 
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getirmeyi hedeflemiştir.  Direktif, 28 üye ülkedeki karasal ve denizel alanlar için 

tanımlıdır.  

Habitat Direktifi ve Natura 2000 

Habitat Direktifi, Natura 2000 alanlarının belirlenmesi için yasal çerçeveyi 

tanımlamıştır. Üye Devletler, Natura 2000 alanlarını; 

- Kuş Direktifi kapsamında belirlenen Özel Koruma Alanları (ÖKA)  

- Habitat Direktifi kapsamında Topluluk İçin Önemli Alanları (TÖA) ve 

Korunacak Özel Alanları (KÖA)  

Avrupa Komisyonu kontrolünde ve onayında tayin eder. 

Bu alanlar belirlenirken Topluluk için önemli olan hayvan ve bitki türleri ile 

doğal habitatlar dikkate alınır. Bu önem, türlerin ve habitatların yok olma riski; 

türler için hassas ya da endemik olma durumu ve habitatlar için biyocoğrafya 

bölgelerini temsil etmesi ile yakından ilişkilidir. 

Direktif, 24 Madde ve 6 ekten oluşmaktadır. Direktifteki temel bölümler aşağıda 

sunulmuştur: 

- Tanımlar (Madde 1) 

- Amaç (Madde 2) 

- Doğal habitatların ve türlerin yaşam alanlarının korunması (Madde 3-11) 

o Natura 2000 Ağı 

o Alanların Yönetimi ve Etki Değerlendirme 

- Türlerin Korunması (Madde 12-16) 

- Bilgi ve Raporlama (Madde 17) 

- Araştırma (Madde 18) 

- Diğer Maddeler (Madde 19-24) 

- Ekler (I – VI) 

Direktif, (i) Alan koruma Yönetimi ve (ii) Tür Koruma ve Yönetim temel yaklaşımları 

üzerine kuruludur. Direktif, biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülmesini amacını 

Direktifin ekinde listelenen korumada önceliğe sahip olan Topluluk için önemli doğal 

habitatların (Ek I) ve Topluluk için önemli türlerin (Ek II, Ek IV ve Ek V), yani hedef 

unsurların, korunma durumunu elverişli duruma getirme ve sürdürme için tedbirleri 

alma yoluyla yerine getirmektedir.  

Bu pratik amacı yerine getirilmesinde takip edilen iki ana araç Natura 2000 alanları ve 

Tür Koruma Sistemidir. Direktif Ek I sayılı listede listelenen doğal habitatlar ve Ek II’de 

listelenen türler için Natura 2000 alanları adı verilen koruma alanları oluşturulması 

yoluyla korumayı zorunlu kılar. Ek IV ve Ek V’teki türler için de belirli önlemler ve 

yasaklar tanımlar.  

Şekil 22 - Habitat Direktifi Genel Çerçevesi 
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 Hanging curtains Perde/sarkık perde  

Perde/sarkık perde, nehir kıyılarında galeri ormanlarıyla nehir arasında kalan ve 

ormanın ilk sırasını oluşturan vejetasyon perdesidir.184 Bu perde çeşitli sarılıcılar ve Salix 

spp. gibi sarkık dallı ağaç türlerinden oluşur. 

 Hay meadow  Biçilir çayırlar  

Biçilir çayırlar, sürekli ve düzenli biçilme nedeniyle 

ürettiği biyokütleyi ve dolayısıyla organik materyali 

sürekli kaybeden çayır alanlarıdır.   

Örneğin; Doğu Anadolu’nun biçilen çayırları gibi. 

 

 

 

 High Tide  Yüksek gelgit  

Yüksek gelgit; gelgite bağlı oluşan deniz yükselmesini ifade eder. 

 Hotspots Sıcak Noktalar  

Bitki endemizminin çok yüksek oranlarda içeren ve aynı zamanda önemli oranda 

habitat kaybı yaşayan geniş bölgeler biyolojik sıcak noktalar olarak ifade 

edilmektedir.185 Bir bölgenin, biyolojik çeşitlilik sıcak noktası olarak tanımlanabilmesi 

için aşağıdaki şartları sağlaması gereklidir: 

- Endemik en az 1500 damarlı bitki türüne ev sahipliği yapmalı; diğer bir deyişle, 

yeri doldurulamaz, eşsiz olmalıdır! 

- Özgün doğal vejetasyonunun en fazla %30'una sahip (yani, en az %70'ini 

kaybetmiş); diğer bir deyişle, tehdit altında olmalıdır!  

Dünyada bu kriterleri sağlayan 35 adet biyolojik çeşitlilik sıcak noktası vardır. Bu sıcak 

noktalar yeryüzünün %2.3’ünü kaplamasına karşın endemik bitki türlerinin yarısından 

                                                           
184 https://www.researchgate.net/figure/Field-photographs-showing-examples-of-Natura-2000-related-classes-a-Typical-Lowland_fig4_265059723 
185 http://www.biodiversitya-z.org/content/biodiversity-hotspots 
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fazlasına, iki yaşamlı, sürüngen, kuş ve memeli türlerinin ise yaklaşık %43’üne ev 

sahipliği yapar.  Bu nedenle de küresel ölçekte korumada öncelikli alanlardır. Türkiye, 

tüm dünyadaki biyolojik çeşitlilik açısından 35 sıcak sıcak bölgenin üçünün kesişim 

noktasında yer almaktadır.186 

Anadolu, jeolojik olarak Alp-Himalaya orojenik kuşağında yer alır ve dünyadaki 

36 biyoçeşitlilik sıcak noktasından üçünün karşılaştığı bir bölgedir.  

Bu sıcak noktalar şunlardır: Akdeniz Havzası, İran-Anadolu ve Kafkasya biyolojik 

çeşitlilik sıcak noktaları.   

Yani, Anadolu, yüksek bir biyolojik çeşitliliğe ve endemizme sahiptir, ancak 

özgün doğal vejetasyonunun çoğunu kaybetmiştir. Diğer bir deyişle, Anadolu, 

sahip olduğu biyolojik çeşitlilik açısından yeri doldurulamaz, ancak zaten özgün 

doğal vejetasyonunun çoğunu kaybetmiş, yoğun tehdit altında olan bir 

bölgedir.187 

Şekil 23 - Akdeniz Havzası Sıcak Noktası188 

 

 Humid Dune slacks Nemli kumul çukurlukları  

Nemli kumul çukurluklar, genellikle kumul tepelerinin arasında oluşan çukurluklarda 

farklı olarak sabitleşmiş alanlardır. Bu alanların temel karakteristiği, dönemsel taban 

suyu desteklerinin bulunuşu ve vejetasyon örtüsüne sahip oluşudur. 

                                                           
186 https://www.conservation.org/How/Pages/Hotspots.aspx 
187 Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları. http://www.dogadernegi.org/wp-content/uploads/2015/09/01_ONYAZI_CILT_1.pdf 
188 http://atlas-for-the-end-of-the-world.com/hotspots/mediterranean_basin.pdf 
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 Hunting (TR) Avlanma (TR)  

Avlanma, Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin 

verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı 

veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi ifade eder. 

 Hunting Period (TR) Av Dönemi (TR)  

Av Dönemi, Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete'de yayınladığı tarihte 

başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi ifade 

eder.  

 Hunting Season (TR) Av Sezonu (TR)  

Av sezonu, Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup 

av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı 

tarih arasındaki süreyi ifade eder. 

 Hunting Year (TR) Av Yılı (TR)  

Av yılı, 1 Nisan’dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi ifade 

eder. 

 

 

 

 
Imperative reasons of overriding public 

interest  (HD) 

Üstün kamu yararı için zorunlu 

nedenleri (HD) 
 

Üstün kamu yararı için zorunlu nedenler (ÜKYZN) kavramı, Habitat Direktifi Madde 

6.3’ün uygulanmasında Madde 6.4 kapsamındaki istisnai sürecin işlemesi durumunda 
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devreye girer. ÜKYZN kavramı direktifte açıklanmamıştır. Natura 2000 alanlarının 

koruma hedefiyle ters düşülmemesi için bu istisnanın kısıtlayıcı bir şekilde yorumlanması 

önerilmektedir.  

Habitat Direktifi Madde 6.3 ve 6.4 

Habitat Direktifi Madde 6.3, Natura 2000 alanlarına muhtemel etkisi olması plan/projeler 

için uygunluk değerlendirmesini zorunlu kılar. Bu maddeye göre yapılacak değerlendirme 

sonucunun olumsuz çıkması durumunda plan/projeye izin verilmez.  

Madde 6.4 ise bu değerlendirmenin sonucunun olumsuz çıksa dahi plan/proje sahibi 

tarafından başlatılacak gerekli istisnai süreci düzenler. “Üstün kamu yararı için zorunlu 

nedenleri” kavramı da bu istisna süreci içerisinde tanımlanmıştır. 

Plan/proje sahibinin başvurusuyla başlayan Madde 6.4 istisna sürecinin 

uygulanmasında gerekli tüm koşulların yerine getirildiğinin ispatı şarttır. Bu süreçteki ilk 

koşul, plan/proje sahibinin plan/proje için alternatif çözümlerin bulunmadığını 

ispatlamasıdır. Bu şartlardan biri olan ÜKYZN şartı ise, üstün kamu yararını doğuran 

zorunlu nedenlerin bulunduğunun kanıtlanması durumunda kabul edilir. Takip eden 

süreçte, yetkili idareler ilgili plan veya projenin gerçekleştirilmesini gerektiren -

ekonomik veya sosyal/toplumsal tabiata sahip olanlar da dahil olmak üzere- 

ÜKYZN’lerin yerinde olup olmadığını inceler.  

Üstün kamu yararı doğuran zorunlu nedenler 

‘Üstün kamu yararı için zorunlu nedenler’ kavramı, Üye Devletlerin ulusal mevzuatındaki 

‘ulusal kamu yararı beyanı” veya “üstün kamu yararı’ yaklaşımından farklıdır ve aynı 

anlamda yorumlanmamalıdır. Ulusal mevzuattaki “kamu yararı” yaklaşımları, yasal 

bağlayıcılık açısından “üstün kamu yararı için zorunlu nedenler’ kapsamında ele 

alınabilmesi için, bu Madde 6.4 yazan şartları karşılaması gerekmektedir. 
 

 Important Bird Areas (IBA) Önemli Kuş Alanı  

Önemli Kuş Alanları (ÖKA) kavramı Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife 

International) tarafından geliştirilmiş olup bu alanlar kuşların korunmasına yönelik 

bölgesel ya da küresel ölçekte öneme sahip alanlardır.  

Önemli Kuş Alanları kuşların korunmasına yönelik pratik araçlar olup kabul görmüş 

bilimsel ölçütler gözetilerek belirlenmektedirler.189  

Önemli Kuş Alanları yaklaşımı; kuş zenginliğinin korunması açısından öncelik taşıyan 

bölgeler için gerekli temel bilgileri sağlayarak, kuşlar ve aynı zamanda biyolojik 

çeşitlilik için önemli alanların korunmasını destekler.  

Kuşların yaşamları boyunca bulundukları alanların sayısı sonsuzdur. Dolayısıyla, tüm bu 

alanların etkili bir biçimde korunabilmesi olanaksızdır. Önemli Kuş Alanı yaklaşımında, 

korunmaları ve iyi yönetilmeleri durumunda, kuşların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına 

en verimli katkıyı sağlayacak öncelikli alanlar belirlenir.190 

Türkiye’de Önemli Kuş Alanları (ÖKA) yaklaşımı çalışmaları kapsamında Doğal Hayatı 

Koruma Derneği 1997 yılında ÖKA kitabını yayınlamıştır.191 Bu çalışmanın yanı sıra 

                                                           
189 http://www.izmirkuscenneti.gov.tr/upload-files/makaleler/onmus_cbskusalizldUtJbuRy.pdf 
190 Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları (Yarar & Magnin, 1997) 
191 http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10205/onemli-kus-alanlari-oka-projesi.html 

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10205/onemli-kus-alanlari-oka-projesi.html
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“Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları, 2004 Güncellemesi”192 çalışması Doğa Derneği 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları 

(1997) 

Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları 2004 

Güncellemesi 

 
 

 Important habitats (TR) Özel önem taşıyan habitat (TR)  

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017), Özel önem taşıyan habitat 

kavramını “tabii yayılma alanları yok olma tehlikesine maruz, dar bir yayılma alanına 

sahip, biyocoğrafi bölgelerin sıra dışı örneklerini ihtiva eden habitat tipleri” şeklinde 

tanımlar. Bu terim, Habitat Direktifi’ndeki Topluluk için Önemli Doğal Habitat terimine 

karşılık gelir. 

 Important Natural Areas (TR) Önemli Doğa Alanları (TR)  

Alan koruma, canlı türlerinin sağlıklı topluluklar oluşturmaları ve yaşam döngülerini 

devam ettirmeleri için gerekli tüm coğrafyaların doğal özellikleri bozulmadan 

saklanmasını esas alır. Önemli Doğa Alanı (ÖDA) yaklaşımı bu ilkeyi esas alarak 

doğadaki canlı türlerinin nesillerini sürdürebilmeleri için özel önem taşıyan coğrafyaları 

tanımlar. Bu yaklaşım, canlı türleri ve doğal kaynaklarla birlikte yeryüzünün en özel 

doğal alanlarının korunmasını amaçlamaktadır.193 

 

Doğa Derneği, 2006 yılında dünyanın ülkesel ölçekteki 

ilk “Önemli Doğa Alanı” envanterini Türkiye için 

yayınlamıştır. İlgili çalışmada Türkiye’deki 305 Önemli 

Doğa Alanı’nın belirlenmiş olup ve bu alanlara dair 

ayrıntılı bilgileri içerilmiştir.194  

 Important Plant Areas (IBA) Önemli Bitki Alanı (ÖBA)  

                                                           
192 https://www.researchgate.net/publication/275536216_Turkiye'nin_Onemli_Kus_Alanlari_2004_Guncellemesi_Important_Bird_Areas_of_Turkey_2004_update 
193 http://www.dogadernegi.org/wp-content/uploads/2015/09/01_ONYAZI_CILT_1.pdf 
194 http://www.dogadernegi.org/kitaplar/ 
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Önemli Bitki Alanı (ÖBA) nadir, nesli tehlike altında ve/veya endemik (dünyanın başka 

hiçbir yerinde doğal olarak yetişmeyen) bitki türlerinin zengin topluluklarını ve/veya 

olağanüstü zengin ve değerli bitki örtüsü çeşitlerini barındıran doğal ya da yarı doğal 

bir alandır.195 

DHKD, WWF Türkiye, FFI ve İSTE işbirliği ile ülkemiz için 

Önemli Bitki Alanları çalışmaları yürütülmüştür. Bu 

çalışma, Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı" kitabında 

ayrıntıları ile sunulmuştur. Kitapta sunulan ÖBA’ların 

Toplam büyüklüğü 11.091.726 ha (110.917 km²) olup 

Türkiye yüzölçümünün yaklaşık sekizde birini temsil 

etmektedir.  

 

 Important species  (TR) Özel önem taşıyan tür  

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017), Özel önem taşıyan tür 

kavramını “Nesli yok olma tehlikesine maruz, hassas, nadir, endemik ve özel dikkat 

gerektiren tür” şeklinde tanımlar. 

Bu terim, Habitat Direktifi’ndeki Topluluk için Önemli Tür terimine karşılık gelir. 

 
Infrastructure for Spatial Information in the 

European Community (INSPIRE) Directive 

Avrupa Mekânsal Bilgi 

Altyapısı (INSPIRE) Direktifi 
 

Avrupa Mekânsal Bilgi Altyapısı (INSPIRE) Direktifi, AB parlamentosu tarafından 14 

Mart 2007 tarihinde kabul edilmiştir ve Mayıs 2007’de yürürlüğe girmiştir. Mekânsal bilgi 

için gerekli altyapı unsurlarının oluşturulmasına yönelik Direktif, Avrupa Birliği (AB) 

içerisinde mekânsal bilgi için gerekli altyapı unsurlarının oluşturulmasına ilişkin kuralları 

ortaya koymaktadır. INSPIRE, farklı sektörlerden çıkan bilgilerin bir araya getirilmesi ve 

yayılması amacıyla, bilginin kullanıcıları ile tedarikçileri arasında eşgüdüm sağlamayı 

hedeflemektedir. INSPIRE, kamu idareleri tarafından elektronik formatta tutulan 

çevresel gözlemler, istatistikler vs. gibi mekânsal bilgileri ele almaktadır.   

Türkiye’de INSPIRE Direktifi’nin uyumlaştırılmasına yönelik olarak, Türkiye Ulusal 

Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik, 20 Mart 

2015 tarih ve 29301 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu altyapı unsurlarının temel hedefi, ortak kullanıma uygun nitelikteki çevresel ve 

mekânsal bilgilerin ve ilgili verilerin değiş tokuş edilmesine, paylaşılmasına, 

kullanılmasına ve bu verilere erişimin sağlanmasına olanak veren hizmet unsurlarının 

oluşturulmasıdır.  

Bu programın kapsamına aldığı bilgi kalemleri arasında idari sınırlar, hava, su ve toprak 

kalitesine ilişkin gözlemler, biyoçeşitlilik, arazi kullanımı, ulaşım ağları, hidrografi, yükselti 

bilgileri, jeolojik veriler, nüfus ve tür dağılımı, yaşam alanları, endüstriyel tesisler ve 

doğal risk bölgeleri bulunmaktadır (bu direktife ilişik halde bulunan I, II, III No’lu EK’ler, 

INSPIRE’ın kapsamı dâhilindeki tüm bilgi kalemlerinin bir listesini içermektedir). 

                                                           
195 http://obanettr.org/default.asp?baslik=oba_nedir&page=1&a=86&b=1&c=75 
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Tablo 6 - INSPIRE Coğrafi Veri Temaları196 

 

 Inlet Lagün boğazı  

Lagün boğazı, lagünü denize bağlayan boğazı ifade eder.197 

 

 

 

 

                                                           
196 INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde 
Kapasite Geliştirme için Teknik Destek Projesi - Eğitim Kitabı http://webdosya.csb.gov.tr/db/cbs/icerikler/inspire-booklet_v2-20180626135558.pdf 
197 https://marinas.com/view/inlet/yrinwg_Lagoon_City_Inlet_Ramara_ON_Canada 
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 In-situ Protection (CBD) Alanda/Yerinde Koruma (BÇS)  

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Alanda/Yerinde Koruma kavramını şu şekilde tanımlar: 

“Ekosistemlerin ve doğal yaşam ortamlarının korunması, doğal tür popülasyonlarının 

doğal çevresinde, evcilleştirilmiş veya kültüre alınmış türlerin ise ayırt edici özelliklerini 

geliştirdikleri çevrelerde muhafazası ve geri kazanılması. (ÇEGM) Ekosistemlerin ve 

doğal yaşam ortamlarının korunması, yaşayabilir tür popülasyonlarının doğal 

çevrelerinde; evcilleştirilmiş veya kültüre alınmış türlerinse ayırt edici özelliklerini 

geliştirdikleri çevrelerde muhafazası ve geri kazanılması anlamındadır.” 

 
International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) 

Uluslararası Doğa Koruma Birliği 

(IUCN) 
 

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), 1948 yılında ilk olarak 

Uluslararası Doğa Muhafaza Birliği  (IUPN) adıyla kurulmuştur.  

IUCN, hem hükümet hem de sivil toplum örgütleri 

temsilcilerinde oluşan uluslararası çevre örgütüdür. Kuruluş, 

kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarına insani gelişme, 

ekonomik kalkınma ve doğanın korunmasını faaliyetlerini 

birlikte gerçekleştirebilecek bilgi ve araçlar sağlar.  

IUCN, doğa korumada küresel ölçekteki durumun tespiti ve korunması için gereken 

önlemler konusunda kabul görmüş otoritedir. IUCN bünyesindeki uzmanlar türlerin 

hayatta kalması, çevre hukuku, korunan alanlar, sosyal ve ekonomik politika, 

ekosistem yönetimi, eğitim ve iletişim konularında altı komisyon altında 

çalışmaktadır.198 

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), 185 ülkeden 1.300’ün üzerinde Hükümet 

kuruluşu ve sivil toplum örgütünü aynı çatı altında barındıran bir çevre örgütüdür. 

Ülkemizden mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yanı sıra, TEMA Vakfı, Türkiye 

Tabiatını Koruma Derneği (TTKD), Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye), Doğa 

Derneği (DD), Kuzey Doğa Derneği (Kuzey Doğ), Kaz Dağı ve Madra Dağı Belediyeler 

Birliği (KMBB) de anılan kuruluşa üyedir. 

Her dört yılda bir üyeler IUCN Dünya Koruma Kongresi'nde bir araya gelerek, IUCN için 

öncelikleri belirlemek ve Birlik'in çalışma programını kabul ederler.  

Örgütün icra birimi olan IUCN Konseyi, Başkan, Muhasip, Komisyon Başkanları ve 

Bölgesel Konsey üyelerinden oluşmaktadır. 199 

 Introduction of a species Tür yerleştirme  

Tür yerleştirme kavramı, Av ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması,  

Zararlılarıyla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte şu şekilde tanımlanır: 

“bir türün belirli büyüklükteki bir popülasyonunun, insanlar tarafından bir amaç için 

bilinçli olarak veya istemeden doğal yayılış alanı dışına çıkartılıp başka bir alana 

yerleştirilmesini ifade eder.” 

                                                           
198 https://www.iucn.org/about 
199 http://www.mfa.gov.tr/uluslararasi-dogayi-koruma-birligi-_iucn_.tr.mfa 
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 Invasive Alien Species (IAS) İstilacı yabancı tür  

İstilacı Yabancı Tür200, yerleşmesi ve istilasıyla ekonomik veya çevresel zararlar vererek 

ekosistemleri, habitatları veya türleri tehdit eden yabancı türdür. 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS), bu kavramı “Yabancı İstilacı Tür” şeklinde 

kullanmaktadır. Bu iki kavram birbirinin yerine kullanılabilmektedir.  

BÇS tarafından kullanılan yaygın tanımlama: “Bir tür, alt-tür veya alt taksonun 

(varyete, ırk vb.) ve bunlara ait bir bölümün, gametin, tohumun, yumurtasının vb. 

parçasının; insan etkisiyle geçmişteki veya günümüzdeki doğal dağılım alanının 

dışında hayatta kalıp, üreyerek ve çoğalarak biyolojik çeşitliliğe zarar veren türlerdir” 

şeklindedir. 

AB tarafından kullanılan yaygın tanımlama: “İnsan etkisiyle yanlışlıkla veya bilinçli 

olarak normal şartlarda yaşam ortamı olmayan doğal bir ortama bırakılan/giriş 

yapan; bu ortamlarda üreyip, gelişen, yayılım gösteren ve yeni ortamlarında olumsuz 

pek çok etki yaratan bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma türleridir” şeklindedir.201  

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017), istilacı yabancı tür 

kavramını “istilasıyla tabiata, diğer türlere, insan sağlığına ve ekonomiye zarar veren 

yabancı tür” şeklinde tanımlar.  

 Invasive Alien Species Regulation (EU) İstilacı Yabancı Türler (İYT) Tüzüğü (AB)  

1143/2014 numaralı İstilacı Yabancı Türler (İYT) AB Tüzüğü 1 Ocak 

2015 tarihinde 1143/2014 no’lu tüzük ile yürürlüğe girmiştir.202 

Tüzük, istilacı yabancı türler için 3 çeşit müdahaleden bahseder:  

- Önleme 

- Ani müdahale 

- Yönetim 

 

Genel Yasaklar 

- Belirlenen İYT’lerin ihraç edilmesi, satılması, yetiştirilmesi, 

kullanılması vb. yasaklanmıştır.  

- Gümrüklerde ek önlemler alınmaktadır. Yasaklanan İYT tespit sistemleri 

oluşturularak, bunların AB sınırlarına girişi engellenmektedir.  

- Yasak İYT tespit edilir edilmez acil müdahale edilerek, türün yayılması 

engellenmektedir.  

- Halihazırda yayılmış İYT’lerin kontrol altında tutulması için ülkeler gerekli 

önlemleri almakla yükümlüdür. 203 

 

Tüzük, istilacı yabancı türleri biyolojik çeşitlilik ve ilgili ekosistem hizmetlerini tehdit eden 

veya olumsuz yönde etkileyen bir yabancı tür anlamında kullanır.  

 

 

                                                           
200 Yabancı İstilacı Tür” şeklinde olarak da kullanılabilmektedir. 
201 http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/Libraries/su/Tatl%C4%B1_Su_Ekosistemleri_ve_%C4%B0stilac%C4%B1_Yabanc%C4%B1_T%C3%BCrler.sflb.ashx 
202 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 
203http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/Libraries/su/Tatl%C4%B1_Su_Ekosistemleri_ve_%C4%B0stilac%C4%B1_Yabanc%C4%B1_T%C3%BCrler.sflb.ashx 
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 Invasive species İstilacı tür  

İstilacı tür, doğaya, diğer türlere, insan sağlığına ve ekonomiye zarar veren türleri 

ifade eder.204 

Bir bölgenin doğal türü olmayıp ve fakat yayıldığı sahada ve boş nişte 

kolaylıkla kolonize olan, yerli türlerle mücadelede başarılı olan bitki türleri. 

Ayrık otu buna örnek olarak verilebilir. (Atalay,2004)  

 

 IUCN Protected Area Categories IUCN Korunan Alan Yönetim Kategorileri  

Korunan alanların sınıflandırılması dünya genelinde Uluslararası Doğa Koruma Birliği 

(IUCN) tarafından belirlenen IUCN Korunan Alan Yönetim kategorileri kullanılmaktadır.  

Ülkemizde de tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin alan esaslı koruması; IUCN tanımladığı 

koruma kategorileri ile uluslararası sözleşmelerin tarif ettiği koruma kategorilerine denk 

ve benzer bir şekilde sağlanmaktadır.205  

IUCN Korunan Alan Yönetim kategorileri, korunan alanları ana yönetim hedeflerine 

göre 7 grupta sınıflandırır. Bu kategoriler BM gibi uluslararası kuruluşlar ve birçok ulusal 

hükümet tarafından kabul görmüş küresel bir standarttır. Bu yaklaşım birçok ülkenin 

ulusal mevzuatına girmiş durumdadır.  

IUCN kategorilerinin mevzuat ve politika geliştirmede kullanımı için temel ilkeler 

aşağıda sıralanmıştır: 

(1) Kategori seçimi, her korunacak alan için ana koruma amaçlarına uygun 

olmalıdır. 

(2) Koruma alanı için bir kategorinin belirlenmiş olması yönetimin etkili olduğunu 

ifade etmez. 

(3) Kategori sistemi uluslararası mahiyettedir.  

(4) Koruma bölgeleri ile ilgili terimler bölge ve ülkeye göre farklı olduğu için 

raporlama kategori sayısı ile olmalıdır. 

(5) Koruma bölgelerini kategorik olarak sınıflandırma hiyerarşik değildir; her 

kategori önemlidir. 

(6) Koruma bölgelerine insanların müdahale seviyeleri kategoriye göre değişir 

(7) Her kategori her durum için uymaz. 

IUCN Korunan Alan Kategorileri ve Tanımlarının Türkiye Mevzuatında Yer Alan Korunan 

Alanlarda Denklikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir206:  

 

 

 

 

                                                           
204 Av ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması,  Zararlılarıyla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik – Madde 3 
205 http://www3.milliparklar.gov.tr/kitap/74/74.pdf 
206 Korunan Alanların Etkin Yönetimi Çalışma Grubu Çalışma Belgesi,  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ormancılık ve Su Şurası 2017, 5-6-7 Mayıs 2017, 
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Tablo 7 - IUCN Korunan Alan Kategorileri ve Tanımlarının Türkiye Mevzuatında Yer Alan 

Korunan Alanların Denklikleri207 

IUCN Kategorisi Kodu Türkiye’deki Mevzuata Göre Korunan Alan 

Eşdeğeri 

Kategori Ia: Mutlak Koruma Alanı  

01a.01  

01a.02 

01a.03  

01a.04  

01a.98 

Kesin Korunacak Hassas Alan 

Tabiatı Koruma Alanı 

Muhafaza Ormanı 

Gen Koruma Ormanı 

Diğer Mutlak Koruma Alanı 

Kategori Ib: Yabanıl Doğa Alanı  

01b.01  

01b.02  

01b.98 

Yaban Hayatı Koruma Sahası 

Nitelikli Doğal Koruma Alanı 

Diğer Yabanıl Doğa Alanı 

Kategori II: Milli Park 02 Milli Park 

Kategori III: Tabiat Anıtı/Varlığı 

03.01 

03.02 

03.02.01 

03.02.02 

03.02.03 

03.02.98 

Tabiat Anıt 

Tabiat Varlığı 

-Mağara 

-Anıt Ağaç 

-Ağaç Topluluğu 

-Diğer Tabiat Varlığı 

Kategori IV: Habitat/Tür Yönetim 

Alanı 

04.01 

04.02 

04.98 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 

Koruma Bölgelerinin Alt Alanı 

Diğer Habitat/Tür Yönetim Alanı 

Kategori V: Korunan 

Peyzaj/Deniz manzarası 

05.01 

05.02 

05.98 

Tabiat Parkı 

Şehir Ormanı 

Diğer Korunan Peyzaj/Deniz Manzarası 

Kategori VI: Doğal Kaynakların 

Sürdürülebilir Kullanıldığı Korunan 

Alan 

06.01 

06.02 

06.02.01 

06.02.02 

06.02.03 

06.02.98 

06.03 

06.04 

06.05 

06.98 

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı 

Sulak Alan 

-Ramsar Alanı 

-Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan 

-Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan 

-Diğer Sulak Alanlar 

Özel Çevre Koruma Bölgesi 

Tohum Bahçesi 

Tohum Meşçeresi 

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanıldığı 

Diğer Korunan Alan 

                                                           
207 Korunan Alanların Etkin Yönetimi Çalışma Grubu Çalışma Belgesi,  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ormancılık ve Su Şurası 2017, 5-6-7 Mayıs 2017, 
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IUCN Category Ia  - Strict Nature 

Reserve 

IUCN Kategori Ia - Mutlak Doğa Koruma 

Alanı 
 

IUCN Kategori Ia - Mutlak Doğa Koruma Alanı, biyolojik çeşitliliğin (ve muhtemel 

jeolojik/jeomorfolojik oluşumların/özelliklerin) çok sıkı bir biçimde korunduğu kara 

ve/veya deniz alanlarını içeren IUCN Korunan Alan Yönetim kategorisidir. Bu 

kategorideki korunan alanlar doğa/tabiat rezervi olarak da bilinmektedir. Bu 

kategorideki alanlar bilimsel araştırma ve/veya çevresel izleme için de önem teşkil 

ederler.   

Kategorisi Ia Yönetim Amaçları208 

- Doğal yaşam alanlarının, ekosistemlerin ve canlı türlerinin mümkün olduğunca 

bozulmadan korunması 

- Genetik kaynakların dinamik ve evrimsel durumun muhafaza edilmesi 

- Yerleşik ekolojik süreçlerin muhafaza edilmesi 

- Yapısal peyzaj özelliklerinin ve çıplak kayalıkların korunması 

- Doğal çevre örneklerinin bilimsel araştırmalar, çevresel izleme ve eğitim amaçlı 

olarak korunması 

Yukarıda bahsi geçen tüm etkinlikler, potansiyel etkisi en alt düzeyde olduğu müddetçe 

kabul edilebilir. Gözlem ve izlemeye dayalı bilimsel araştırmalar bu tür etkinlikler arasında 

sayılabilir. Bunun yanı sıra, kullanıma dayalı araştırmalarda olduğu gibi geçici etkisi 

bulunan etkinliklere de izin verilebilir. Bu tür etkinlikler, yalnızca koşulları resmen kabul 

edilmiş bir yönetim planı çerçevesindeki belirli bir araştırma ya da eğitim programı 

kapsamında bulunmalarıyla mümkün olabilir. Rekreasyon ve eko-turizm etkinlikleri 

genellikle kabul edilemez.  

IUCN Yönetim Kategorisi Ia kapsamına giren korunan alanlardaki temel yönetim 

amacı bölgesel, ulusal ya da küresel ölçekte önem arz eden ekosistem, tür ve/veya 

jeoçeşitlilik unsurların korunmasıdır. Bu ekosistemlerin nadir bulunan ekosistemler olması 

şart değildir. Bu kategorideki alanlarda yer alan koruma değerleri çok düşük 

seviyelerde dahi olsa beşeri etkilere maruz kalması halinde zarar görebileceği için 

insan etkileri ve kullanım sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Beşeri etkiler koruma 

değerlerinin muhafazası için sınırlandırılmış veya yasaklanmıştır.  

Koruma değerlerinin bilim ve eğitim amaçlarıyla muhafazası ve kültürel nedenlerle 

korunması diğer yönetim amaçları arasında yer almaktadır.209  

Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırmasına210 göre Kategori Ia, 01a Mutlak Koruma Alanı 

olarak kabul edilmiştir. Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırması Mutlak Koruma Alanı 

kategorisi altında aşağıdaki korunan alanlar mevcuttur: 

- 01a Mutlak Koruma Alanı  

o 01a.01 Kesin Korunacak Hassas Alan  

o 01a.02 Tabiatı Koruma Alanı  

o 01a.03 Muhafaza Ormanı  

o 01a.04 Gen Koruma Ormanı  

                                                           
208 Bu bölüm “Türkiye Korunan Alan Yönetiminde IUCN Kategori Sistemi” adlı yayından doğrudan alıntılanmıştır. http://www3.milliparklar.gov.tr/kitap/74/74.pdf 
209 http://www.biodiversitya-z.org/content/iucn-category-ia-strict-nature-reserve 
210 Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırması http://rip.ormansu.gov.tr/rip/Files/kalite/KORUNAN_ALAN_SINIFLAMASI%20ONAYLI%201.pdf  
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o 01a.98 Diğer Mutlak Koruma Alanı. 

 

 IUCN Category Ib - Wilderness Area IUCN Kategori Ib Yaban Hayatı Alanı  

IUCN Kategori Ib - Yaban Hayatı Alanı, insan faaliyetlerinden çok büyük ölçüde 

etkilenmemiş ya da az bir oranda değiştirilmiş, doğal karakterini koruyan ve sürekli 

olacak şekilde ya da kayda değer bir insan yerleşimi barındırmayan kara ve/veya 

deniz alanlarını içeren IUCN Korunan Alan Yönetim kategorisidir. Bu alanlar, doğal 

koşulların ve yaban hayatının (flora ve/veya faunanın) muhafazası ve korunması 

amacına yönelik olarak yönetilen alanlardır. Bu kategorideki alanlar yabanıl alanlar 

olarak da bilinmektedir.  

IUCN Kategori Ib - Yaban Hayatı Alanı 211 

Bir alanın çok az değişikliğe uğramış olması, insan müdahalesine ve bu 

müdahalenin alanın doğal sistemi üzerindeki etkisine bağlıdır.  Türkiye'de pek 

çok alan (tarih boyunca süregelen otlatma düzeni veya alana yerleştirilen 

türler nedeniyle) az da olsa değişikliğe uğramış olmasına rağmen, halen özgün 

karakterini muhafaza edebilir niteliktedir.  

Sürekli yerleşim olmayan alanlar ise, geleneksel yaşam tarzını sürdüren ve uzun 

yıllardır alanda bulunan yerel toplulukların geçici sürelerle alanda 

bulunmalarının Kategori Ib kapsamında kabul edilebilir olduğunu ifade eder.  

Alanın, yakın tarihlerde mesken tutulması, izinsiz şekilde yolların yapılması ve 

hayvancılık gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ise Kategori lb kapsamında kabul 

edilemez. 

                                                           
211 Bu bölüm “Türkiye Korunan Alan Yönetiminde IUCN Kategori Sistemi” adlı yayından doğrudan alıntılanmıştır. http://www3.milliparklar.gov.tr/kitap/74/74.pdf 

Ülkemizdeki, mutlak koruma alanı olarak kategorize edilen korunan alanlardan “Tabiatı 

Koruma Alanı”  Kategori Ia yönetim kategorisinde yer almaktadır. 

 

Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı 
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Kategori Ib olarak sınıflandırılan korunan alanların temel yönetim amacı; beşeri 

etkilerden zarar görmeyecek şekilde uzun dönemde doğal alanların ekolojik 

bütünlüğünü korumak ve doğal koşullarının/süreçlerini sürdürmektir. Diğer amaçlar 

arasında, yerel toplulukların geleneksel yaşam tarzlarını sürdürmesini sağlamak, 

kültürel ve manevi değerlerini muhafaza etmek ve düşük-etkili araştırmaları 

gerçekleştirmek yer almaktadır.212  

Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırmasına213 göre Kategori Ib, 01b Yabanıl Doğa Alanı 

olarak kabul edilmiştir. Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırması Yabanıl Doğa Alanı 

kategorisinde aşağıdaki korunan alanlar mevcuttur: 

- 01b Yabanıl Doğa Alanı 

o 01b.01 Yaban Hayatı Koruma Sahası 

o 01b.02 Nitelikli Doğal Koruma Alanı 

o 01b.98 Diğer Yabanıl Doğa Alanı. 

Ülkemizde, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nda “Yaban Hayatı Koruma Sahası” olarak 

tanımlanan alanlar bu kategoride yer almaktadır. Bu alanlar, yaban hayatı 

değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile 

birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahalar olarak 

korunmaktadır. 

 IUCN Category II - National Park IUCN Kategori II - Milli Park  

IUCN Kategori II - Milli Park, büyük ölçekli ekolojik süreçleri ve alanın karakteristik tür ve 

ekosistemlerini korumak üzere ilan edilen yüz ölçüm olarak büyük doğal alanlar ya da 

doğala yakın kara ve/veya deniz alanlarını içeren IUCN Korunan Alan Yönetim 

kategorisidir. Bu alanlar ayrıca manevi, bilimsel, eğitim ve rekreasyonel deneyimler 

gibi çevresel ve kültürel faaliyetler için ortam oluşturmaktadır.214  

Bu alanların temel amacı, biyolojik çeşitliliğin muhafazası ve bu çeşitliliği oluşturan 

ekolojik yapıların ve destekleyici çevresel süreçlerin korunması, son olarak da eğitim 

ve rekreasyonel faaliyetleri desteklemektir. Bu alanlar denizel ve karasal peyzajların 

birbiriyle etkileşimi ve bağlantıları açısından önemli bir role sahiptirler.  

IUCN Kategori II - Milli Park215 

Aşağıdaki amaçlar için tahsis edilmiş doğal kara ve/veya deniz alanları:  

a) Şimdiki ve gelecek kuşaklar için bir ya da daha fazla ekosistemin ekolojik bütünlüğünü korumak;  

b) Alanın tahsis amacına ters düşecek kullanım ve yerleşimleri önlemek;  

c) Çevresel ve kültürel açılardan uygun manevi, bilimsel, eğitsel, rekreasyonel ve ziyaret amaçlı 

etkinliklere olanak tanımak.  

Ekolojik bütünsellik, öncelikle ekosistemin doğal özelliklerinin el değmemişliğini; ikinci olarak da, 

ekosistemin devamı için gereken süreçlerin korunduğunu ifade eder.  Eğer bu ölçütler yerine 

getiriliyorsa ve uzun süreler boyunca da muhafaza edilebiliyorsa, sistemin sürdürülebilir olduğu 

anlaşılır. Alanın amaçlarına aykırı düşen suiistimal ve işgallerin dışarıda tutulabilmesi için, alanın 

amacı bir yönetim planı kapsamında ya da yönetim planına denk düşen resmi bir belgede 

tanımlanmalıdır. Yönetim amacına ters düşen yıkıcı etkinlikler kabul edilmez. Uygulamada, alanın 

koruma amaçlı ayrılmasından önce, suiistimal ve işgallere maruz kalan ufak alanlar bulunabilir. Bu 

tür yerlerin rehabilitasyonu yönetim planının kapsamına alınmalıdır.  

                                                           
212 http://www.biodiversitya-z.org/content/iucn-category-ib-wilderness-area 
213 Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırması http://rip.ormansu.gov.tr/rip/Files/kalite/KORUNAN_ALAN_SINIFLAMASI%20ONAYLI%201.pdf  
214 http://www.biodiversitya-z.org/content/iucn-category-ii-national-park 
215 Bu bölüm “Türkiye Korunan Alan Yönetiminde IUCN Kategori Sistemi” adlı yayından doğrudan alıntılanmıştır. http://www3.milliparklar.gov.tr/kitap/74/74.pdf 

http://www.biodiversitya-z.org/content/iucn-category-ii-national-park
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Kategori Il'de bulunan alanlarda gerçekleştirilen etkinlikler, kültürel açıdan uyumlu olmalıdır. Burada 

kültürel açıdan uyumluluk, alanın doğal yapısında bulunan kültürel özelliklerle paralelliği ifade eder. 

Söz konusu kültürel özellikler zaman içinde, alanda ikamet eden çeşitli insan gruplarıyla oluşmuş 

olabilir. Buna ek olarak, Kategori II alanlarının geleneksel şekilde yerli halk tarafından kullanımı, 

yönetim planıyla ya da yönetim planına denk düşen yönetim bildirgesiyle uyumlu olduğu müddetçe 

kabul edilebilir. 

Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırmasına216 göre Kategori II, 02 Milli Park olarak kabul 

edilmiştir. Ülkemizde, 2831 Milli Parklar Kanunu kapsamında “Milli Park” olarak 

tanımlanan alanlar Kategori II altında yer almaktadır. Milli parklar, bilimsel ve estetik 

bakımından, ulusal ve uluslararası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile 

koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalardan oluşmaktadır. 

Ülkemizde, 2831 Milli Parklar Kanunu kapsamında “Milli Park” olarak tanımlanan alanlar 

Kategori II altında yer almaktadır. 

 

Uludağ Milli Parkı 

 

 
IUCN Category III - Natural 

Monument/Feature 

IUCN Kategori III - Tabiat 

Anıtı/Varlığı 
 

Kategori III  (IUCN) - Tabiat Anıtı/Varlığı, belirli bir tabiat/doğa oluşumunu koruma 

amacı güden kara ve/veya deniz alanlarını içeren IUCN Korunan Alan Yönetim 

kategorisidir. Bu alanlar, yüz ölçüm olarak daha küçük olup, ilgili doğa parçası ve 

doğa olayının doğal özellikleri ve bunlara özgü ekolojik şartların gerçekleştiği dar bir 

bölgeyi kapsamaktadırlar. Bu alanlar, farklı arazi şekilleri, deniz dağları, denizaltı 

mağaraları, mağara gibi farklı jeolojik yapılardan oluşabilir. Bir kara ve/veya deniz 

alanının bu kategoride yer alabilmesi için alanın doğal olma özelliğinin bulunması 

şarttır. Doğal özelliklerle iç içe geçmiş ya da etkileşim halinde olan kültürel özelliklerin 

yer aldığı alanlar da Kategori III kapsamında yer alabilir.  

                                                           
216 Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırması http://rip.ormansu.gov.tr/rip/Files/kalite/KORUNAN_ALAN_SINIFLAMASI%20ONAYLI%201.pdf  
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Bu kategorideki alanların temel koruma amacı ilgili sıra dışı tabiat oluşumu/anıtını ve 

bununla bağlantılı habitatları ve biyolojik çeşitliliği korumaktır. Bu kategorideki korunan 

alanlar genellikle yüksek ziyaretçi potansiyeline sahiptir.217 

Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırmasına218 göre Kategori III, 03 Tabiat Anıtı/Varlığı 

olarak kabul edilmiştir. Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırması Tabiat Anıtı/Varlığı 

kategorisi kapsamında aşağıdaki korunan alanlar mevcuttur: 

- 03 Tabiat Anıtı/Varlığı  

o 03.01 Tabiat Anıtı  

o 03.02 Tabiat Varlığı  

o 03.02.01 Mağara  

o 03.02.02 Anıt Ağaç  

o 03.02.03 Ağaç Topluluğu  

o 03.02.98 Diğer Tabiat Varlığı. 

Ülkemizde, 2831 Milli Parklar Kanunu kapsamında “Tabiat Anıtı” olarak tanımlanan 

alanlar Kategori III altında yer almaktadır. 

Ülkemizde, 2831 Milli Parklar Kanunu kapsamında “Tabiat Anıtı” olarak tanımlanan alanlar 

Kategori III altında yer almaktadır 

 

Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı 

 

 

 

 

 

 

                                                           
217 http://www.biodiversitya-z.org/content/iucn-category-iii-natural-monument-or-feature 
218 Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırması http://rip.ormansu.gov.tr/rip/Files/kalite/KORUNAN_ALAN_SINIFLAMASI%20ONAYLI%201.pdf  
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IUCN Category IV - Habitat / Species 

Management Area 

IUCN Kategori IV - Habitat/Tür 

Yönetim Alanı 
 

IUCN Kategori IV - Habitat/Tür Yönetim Alanı, belirli türlerin veya habitatların 

korunmasının amaçlandığı ve bu doğrultuda yönetiminin gerçekleştirildiği kara 

ve/veya deniz alanlarını içeren IUCN Korunan Alan Yönetim kategorisidir.  

Bu korunan alanların temel amacı, türlerin ve habitatların muhafazası, korunması ve iyi 

duruma getirilmesidir. Kategori IV kapsamındaki birçok alanın yönetim amaçların 

yerine getirilmesinde türlerin ve/veya habitatların uygun ve yerinde aktif 

müdahalelerle korunmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu müdahaleler bu 

kategorideki tüm alanlar için zorunlu değildir. Özel bir canlı türü ya da habitat için 

uygulanan aktif müdahalenin seviyesi, Kategori IV ile Kategori la arasındaki ayırt edici 

özelliktir. Diğer amaçlar arasında, geleneksel yönetim yaklaşımları ile vejetasyon 

örüntülerini korumak ve kent sakinlerinin doğa ile düzenli temas kurması için uygun 

koşulları sağlamak yer alır.219 

Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırmasına220 göre Kategori IV, 04 Habitat/Tür Yönetim 

Alanı olarak kabul edilmiştir. Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırması 04 Habitat/Tür 

Yönetim Alanı kapsamında aşağıdaki korunan alanlar mevcuttur: 

- 04 Habitat/Tür Yönetim Alanı 

o 04.01 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası  

o 04.02 Koruma Bölgelerinin Alt Alanı  

o 04.98 Diğer Habitat/Tür Yönetim Alanı. 

Ülkemizde, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na “Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” 

olarak tanımlanan alanlar bu kategoride yer almaktadır. Bu alanlarda, av ve yaban 

hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının 

yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirleri ile yönetim yapılmaktadır. 

Ülkemizde, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na “Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” olarak 

tanımlanan alanlar bu kategoride yer almaktadır. 

                                                           
219 http://www.biodiversitya-z.org/content/iucn-category-iv-habitat-species-management-area 
220 Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırması http://rip.ormansu.gov.tr/rip/Files/kalite/KORUNAN_ALAN_SINIFLAMASI%20ONAYLI%201.pdf 
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Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 

 
IUCN Category V - Protected Landscape / 

Seascape 

IUCN Kategori V - Korunan kara ve 

deniz peyzajı 
 

IUCN Kategori V - Korunan kara ve deniz peyzajı, kara/deniz peyzajlarında doğa 

koruma ve rekreasyon amacına yönelik olarak yönetilen IUCN Korunan Alan Yönetim 

kategorisidir.   

Kategori V, insan ve doğa arasındaki etkileşimin zaman içinde önemli ekolojik, 

biyolojik, kültürel ve estetik değer taşıyan ayırt edici bir nitelik oluşturduğu alanlardan 

oluşur. Bu alanların temel yönetim amacı ilgili peyzajın ve insan ve doğa arasındaki 

etkileşim sonucu oluşan değerlerin korunması ve sürdürülmesidir.221   

IUCN Kategori V - Korunan kara ve deniz peyzajı222 

Kategori V, insan ve doğa arasında tarih boyunca süren ve halen devam eden bir takım 

etkileşimlerle değişime uğramış arazi parçalarıyla ilgilidir. Söz konusu etkileşimin yalnızca yerel 

halk tarafından oluşturulmuş olması gerekmez, sonradan yerleşime dönüşen ve yeni 

teknolojilerin kullanıldığı alanlar da bu kapsamda ele alınabilir. Kategori V, kültürel ve tarihi 

yerlerin tamamının yer aldığı bir kategori değildir. 

Kategori V'te yer alabilecek, yerel halkla arazi arasındaki geleneksel ilişkinin devam ettiği 

korunan alanlara örnek olarak Kapadokya verilebilir. Bu konuda verilebilecek bir başka 

örnek, kuşkusuz doğal korunan alan ölçütlerine uyan Özel Çevre Koruma Alanları'dır. 

Günümüzdeki insan etkileşiminden çok geleneksel insan etkileşiminin devamlılığının 

sağlanması, Kategori V'te yer alan korunan alanları, Kategori IV ve Vl'dan farklı kılar. 

Kategori V'e dâhil etme gerekçesi, insan ve çevresindeki arazi arasındaki geleneksel 

etkileşimin muhafaza edilmesinin amaçlanması olabilir. 

Kategori V'e dâhil etme gerekçesi, insan ve çevresindeki arazi arasındaki geleneksel 

etkileşimin muhafaza edilmesinin amaçlanması olabilir. Bununla birlikte, Kategori V'teki 

alanlar, bozulmuş bütün doğal alanları kapsamak üzere tasarlanmamıştır. 

 

                                                           
221 http://www.biodiversitya-z.org/content/iucn-category-v-protected-landscape-seascape 
222 Bu bölüm “Türkiye Korunan Alan Yönetiminde IUCN Kategori Sistemi” adlı yayından doğrudan alıntılanmıştır. http://www3.milliparklar.gov.tr/kitap/74/74.pdf 
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Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırmasına göre Kategori V, 05 Korunan Peyzaj/Deniz 

manzarası olarak kabul edilmiştir. Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırması, 05 Korunan 

Peyzaj/Deniz manzarası kapsamında aşağıdaki korunan alanlar mevcuttur: 

- 05 Korunan Peyzaj/Deniz manzarası 

o 05.01 Tabiat Parkı 

o 05.02 Şehir Ormanı 

o 05.98 Diğer Korunan Peyzaj/Deniz Manzarası 

Ülkemizde, 2831 Milli Parklar Kanunu kapsamında “Tabiat Parkı” olarak tanımlanan 

alanlar Kategori V altında yer almaktadır.   

 

 

 

 

 

Ülkemizde, 2831 Milli Parklar Kanunu kapsamında “Tabiat Parkı” olarak tanımlanan alanlar 

Kategori V altında yer almaktadır.   

 

Gölcük Tabiat Parkı Bolu 

 

 
IUCN Category VI - Protected Area with 

Sustainable Use of Natural Resources 

IUCN Kategori VI - Sürdürülebilir 

Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı 
 

IUCN Kategori VI - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı, doğal 

ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı amacıyla yönetilen IUCN Korunan Alan Yönetim 

kategorisidir.223  

                                                           
223 http://www.biodiversitya-z.org/content/iucn-category-vi-protected-area-with-sustainable-use-of-natural-resources 
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Bu alanlar, büyük yüz ölçümüne sahiptir ve alanların büyük bir kısmında değişime 

uğramamış doğal sistemler yer alır. Amaçları arasında, alanların belirli kısımlarında 

doğa koruma ile çelişmeyecek şekilde sürdürülebilir kaynak yönetimi ve düşük seviyeli 

endüstriyel olmayan doğal kaynak kullanımı yer alır.  

IUCN Kategori VI - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı224 

Bir alanın Kategori Vl'da sınıflandırılabilmesi için, göz önünde bulundurulması 

gereken dört unsur vardır. 

- Alanın, genel olarak korunan alan tanımına uyabilmesi gerekir. 

- Alanın en az üçte ikisi planlandığı şekliyle doğal durumunda kalmalıdır. 

- Alanda geniş çaplı, ticari ekim alanlarının yer almaması gerekir. 

- Alanda yönetim yetkisi olan bir birimin bulunması gerekir. 

Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırmasına göre Kategori VI, 06 Doğal Kaynakların 

Sürdürülebilir Kullanıldığı Korunan Alan olarak kabul edilmiştir.  

 

 

Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırması, 06 Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanıldığı 

Korunan Alan kapsamında aşağıdaki korunan alanlar mevcuttur: 

- 06 Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanıldığı Korunan Alan  

o 06.01 Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı  

o 06.02 Sulak Alan  

o 06.02.01 Ramsar Alanı  

o 06.02.02 Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan  

o 06.02.03 Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan  

o 06.02.98 Diğer Sulak Alanlar  

o 06.03 Özel Çevre Koruma Bölgesi  

o 06.04 Tohum Bahçesi  

o 06.05 Tohum Mesceresi  

                                                           
224 Bu bölüm “Türkiye Korunan Alan Yönetiminde IUCN Kategori Sistemi” adlı yayından doğrudan alıntılanmıştır. http://www3.milliparklar.gov.tr/kitap/74/74.pdf 
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Aktaş Gölü - Ardahan 

 

 Lagoon Lagün  

Lagün, denizden ayrılan kıyısal tuzlu/acı/az çok tatlı su alanlardır.225 

 Lakes of Gypsum karst Jips karstı gölleri  

Jips karstı gölleri, jips üzerinde erime sonucu oluşan dolinlere yerleşen göllerdir. 

 Land Cover Arazi Örtüsü  

Arazi örtüsü, yer yüzeyinin sahip olduğu biyo-fiziksel karakteristikleri ile açıklanmasıdır. 

Arazi örtüsü, belirli bir uzaklıktan, çıplak gözle hava fotoğrafları veya uydu görüntüleri 

kullanılarak dünya yüzeyinden izlenebilir.226 

 Land Use Arazi Kullanımı  

Arazi Kullanımı, bir alanın sosyo-ekonomik fonksiyonları açısından (yerleşim, endüstriyel 

veya ticari alanlar, yol, park ve yeşil alanlar, meyve alanları vb.) tanımlanmasıdır. 227 

 Landscape Peyzaj  

Peyzaj, insanların da baskın olduğu ekosistemler de dâhil olmak üzere farklı 

ekosistemlerin içeren arazi parçalarıdır. Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre, Peyzaj; 

“özellikleri, insan ve/veya doğal faktörlerin etkileşimi ve eylemi sonucunda insanlar 

tarafından algılandığı şekliyle oluşan bir alanı” ifade eder.  

                                                           
225 http://www.atlasdergisi.com/arsiv/kitaplar/turkiye-milli-parklar-atlasi-41-miras-cografya/16/42/1 
226 http://corine.ormansu.gov.tr/corineportal/files/metaveri.pdf 
227 http://corine.ormansu.gov.tr/corineportal/files/metaveri.pdf 
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 Least concern (LC) - IUCN Düşük Riskli (LC) - IUCN  

Düşük Riskli (LC), IUCN Kırmızı listesi ölçütlerine/kriterlerine göre değerlendirildiğinde 

taksonun Kritik, Tehlikede veya Duyarlı sınıflarına girmediği durumda dâhil olduğu 

tehdit kategorisidir. Geniş yayılışlı ve popülasyonu yüksek olan taksonlar bu sınıfa 

girerler.228  Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması,  Zararlılarıyla 

Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik düşük risk altındaki türleri: “tehdit 

sınıflandırmalarına göre değerlendirildiğinde; nesli doğada tükenmiş tür, kritik seviyede 

olan tür ve nesli tehlikede olan tür sınıflandırmalarına dâhil edilmesi mümkün olmayan 

türler” şeklinde tanımlar. 

 Leghold Trap Regulation (EU) Bacaktan Yakalama Tuzakları Tüzüğü (AB)  

Bacaktan Yakalama Kapanı Tüzüğü 

olarak bilinen 3254/91 sayılı Konsey 

Tüzüğü229, Avrupa Birliği'ne bacaktan 

yakalama veya uluslararası yakalama 

standartlarına uymayan yakalama 

yöntemleri ile yakalanan ülkelerden 

gelen vahşi hayvan türlerinin ve bunlara 

ilişkin ürünlerin girişini düzenler.230 Tüzük, 

Avrupa Birliği'nde bacaktan yakalama 

tuzaklarının kullanılmasını 

yasaklamaktadır.  Bacaktan Yakalama Kapanı Tüzüğü, belirli hayvan derilerinin ve 

imal edilen malların kabul edilebildiği ülkeleri listeleyen Komisyon Kararı (98/596 / EC) 

ile tamamlanır. 

Bacaktan Yakalama Kapanı Tüzüğü, hayvanlara acı çektiren, uzuvlarına zarar veren, 

davranışları üzerine olumsuz etkisi olan yasaklı kapan, tuzak ve benzeri yöntemlerle 

doğal yaşamdan toplanan, yakalanan av ve yaban hayvanları ile aynı yöntemlerle 

yakalanarak diğer ülkelerden AB’ye ithalatı yapılan av ve yaban hayvanları ve 

bunlardan elde edilen her türlü ham ve işlenmiş ürünlerinin ticaretini düzenler. Tüzük, 

kapanı; “organlarından birini veya birden fazlasını bunların kapandan çıkmasını 

engelleyecek şekilde sıkıca yakalamak suretiyle hayvanı alıkoymak ya da yakalamak 

amacıyla tasarlanmış alet” şekline tanımlar. 

 

 Life Programme (EU) Life Programı (AB)  

LIFE Programı, Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkelerinde çevre, 

doğa koruma ve iklim alanlarındaki projeleri 

destekleyen mali yardım aracı programıdır. 1992'den 

beri LIFE, 4500'den fazla projeyi finanse etmiştir. İçinde 

bulunduğumuz 2014-2020 finansman dönemi için LIFE, 

çevre ve iklimin korunmasına yaklaşık 3,4 milyar Euro 

katkıda bulunmayı hedeflemektedir.231 

                                                           
228 IUCN (2012) IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. iv + 32pp. 
229 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991R3254 
230 http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/hts/index_en.htm 
231 http://ec.europa.eu/environment/life/ 
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Programın amacı, AB çevre ve iklim politikalarının ve mevzuatının uygulanmasını 

geliştirmeyi amaçlamaktadır.  Kaynakları daha verimli kullanan, düşük karbonlu, iklim 

değişikliğine karşı daha dirençli bir ekonomi oluşturmak LIFE Programının odak 

noktalarından biridir. Çevrenin korunması ve biyoçeşitlilik kaybının durdurulması da 

LIFE’ın amaçları arasındadır.  

LIFE Programı Avrupa Komisyonu’nun sorumluluğu altındadır. LIFE programı, çevre ve 

doğa koruma projelerine fon sağlamakla birlikte, Üye Ülkelerin doğa, biyoçeşitlilik, 

hava ve su temizliği gibi konularda belirlenen stratejilerin uygun şekilde uygulanması 

için de temel oluşturmaktadır. 

 Life+ Life+  

LIFE+, 1992’de başlayan LIFE I,II ve III fazlarına sahip LIFE programının 2007-2013 

arasında geçerli olan dördüncü dönemidir. Toplam bütçesi 2.143 milyar olan 

program, Doğa ve Biyoçeşitlilik, Çevre Politikası ve Yönetişimi, Bilgi ve İletişim olmak 

üzere üç bileşenden oluşmuştur. LIFE+, Doğa ve Biyoçeşitlilik programı, önceki LIFE 

programını genişleterek, Kuş ve Habitat Direktiflerinin uygulanmasına katkı sağlayacak 

projelere finansman sağlamıştır. LIFE+ bütçesinin en az %50’si, Doğa ve Biyoçeşitlilik 

bileşenine ayrılmıştır. Çevre Politikası ve Yönetişimi bileşeni ile ise, inovatif pilot 

projelere, yeni teknolojilere, metotlara ve araçlara fon sağlayarak, Avrupa çevre 

politikalarının uygulanmasına ve yeni fikirlerin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. 

Ayrıca ormanların ve çevresel etkileşimlerin uzun dönemde izlenmesi de bu bileşenin 

altında gerçekleştirilmiştir. Bilgi ve İletişim bileşeni ise, çevre, doğa korunumu, 

biyoçeşitlilik korunumu, orman yangınlarının önlenmesi gibi konularda farkındalığın 

arttırılması konusundaki projeleri finanse etmiştir.  

 Limestone pavements Kalker döşeme (kalker kaldırım)  

Kalker döşeme, alt kısmında ana kayaya bağlı 

olmakla beraber, erime sonucu çeşitli kanal ve 

oyuk sistemlerine bölünmüş girintili çıkıntılı 

kalkerli oluşumlardır.  

Engebeli arazilerde düz satıhlı doğal patika 

görünümündedir.232 

 Loess Lös  

Lös, buzullaşmaya uğramış alan ve çevrelerindeki ince taneli toprakların, rüzgarla 

taşınarak biriktirildiği depolardır. 

 Long term development plan (TR) Uzun devreli gelişme planı  

Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği; Uzun devreli gelişme 

planı için şu tanımı yapar: “Milli 

                                                           
232 https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM73%20Limestone%20pavement.pdf 
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parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar gibi korunan alanın sahip 

olduğu özellik ve nitelikleri göz önünde tutarak kaynak değerlerinin korunması, 

geliştirilmesi ve uzun dönemde sürdürülebilirliğinin sağlanması için teknik, sosyal, 

ekonomik, eylem ve yönetim modellerinin belirlendiği, ilişkilerin kurulduğu, 

bölgelemeye dayalı ekosistem yaklaşımlı plan”.  

Uzun devreli gelişme planı, ilgili korunan alanlarda bölgeleme, koruma ve arazi 

kullanımını düzenler. 

 Low tide Düşük gelgit  

Düşük gelgit, gelgite bağlı oluşan deniz çekilmesidir. 

 
Mapping and Assessment of Ecosystem 

Services (MAES) 

Ekosistem Hizmetlerinin Haritalanması ve 

Değerlendirilmesi 
 

Avrupa Birliği Biyoçeşitlilik Stratejisi, biyoçeşitlilik kaybını durdurmak için bir dizi hedefi 

ve özel eylemleri listelemiştir. İlgili stratejinin 5.Eylemi, Üye Devletlerin, Avrupa 

Komisyonunun yardımıyla ulusal topraklarındaki ekosistemlerin ve ekosistem 

hizmetlerinin durumunu haritalandırma ve değerlendirme çağrısında bulunmaktadır. 

Bu eylem kapsamında, 2020 yılına kadar ekosistem hizmetlerinin ekonomik değerinin 

belirlenmesi ve bu değerlerin AB ve ulusal düzeyde muhasebe ve raporlama 

sistemlerine entegrasyonunun teşvik edilmesi de amaçlanmıştır.233  

Ekosistem Hizmetlerinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi (MAES) çalışmaları 

kapsamında yayımlanan teknik raporlarla Üye Ülkelerin takip edeceği analitik 

çerçeve oluşturulmuştur.234   

 

 

 

 Marine Protected Areas Deniz Koruma Alanları (DKA)  

Deniz Koruma Alanları (DKA); kanunlar veya diğer etkin yöntemlerle bir kısmı veya 

tamamı korunan, üzerini örten su ve yaşayan bitkiler, hayvanlar, tarihi ve kültürel 

özellikleri de barındıran intertidal veya subtidal karasal alanlardır.235 

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ve ulusal ve uluslararası kurumlar/kuruluşlar 

tarafından yapılan ve benimsenen Deniz Koruma Alanı (DKA) tanımı ise “alçak ve 

yüksek deniz seviyesi arasında (gelgit) veya altındaki karasal alanın da üzerini örten su 

ile birlikte, bitki, hayvan, tarihi ve kültürel yapıları ile ilişkili, yasa ve diğer etkili araçlarla 

kısmen veya tamamen sınırlandırılarak ayrılan alanlardır” (Kelleher and Kenchington, 

1992). 

Deniz koruma alanlarının temel amacı: Önemli ekolojik ve yaşamı destekleyen sistemleri 

muhafaza etmek, Tür ve ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve Biyotik 

çeşitliliği korumaktır.236 

                                                           
233 https://biodiversity.europa.eu/maes 
234 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm 
235 http://dcm.dka.gov.tr/App_Upload/2.DKA_EKONOMIK_YONU.pdf 
236 Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Ulusal Stratejisi (taslak) http://dcm.dka.gov.tr/App_Upload/21_DKKA_S trateji_taslak_14072015.pdf 
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Türkiye’deki yaklaşık 346.138 hektarlık denizel alan 31 Deniz ve Kıyı Alanı yasal olarak 

koruma altında bulunmaktadır. Türkiye kara sularının yaklaşık % 4’ü korunmaktadır.237 

 

Deniz ve Kıyı Koruma Alanı238 

Deniz ve Kıyı Koruma Alanı; belli bir deniz 

alanının belirgin bir insan etkisinden 

korunması ve doğal, tarihi ve kültürel 

özelliklerinin muhafaza edilmesidir. Bu 

koruma yasalar ve genellikle de yerel 

halkın, çıkar gruplarının destek ve 

katılımıyla sağlanır. Deniz ve Kıyı Koruma 

Alanları, Türkiye’nin denizel alanlarındaki 

biyolojik çeşitliliğine yönelik bu tehditleri 

ortadan kaldırmada önemli bir potansiyel 

role sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Marine Strategy Framework Directive 

(MSFD) 

AB Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi 

(DSÇD) 
 

Avrupa Birliği (AB) Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi 

(DSÇD)17 Haziran 2008 tarihinde yayımlanmış ve 15 

Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Direktif, 

denizel biyoçeşitliliğin korunmasına ilişkin AB 

düzeyindeki ilk yasama aracıdır. Direktifin,  genel 

amacı, Avrupa çapında deniz ortamını daha etkili 

bir şekilde korumaktır.239  

Direktif, “çevre koruma” ve “sürdürülebilir kullanım” 

kavramlarını da içine entegre ederek, deniz 

ortamına etkisi olan insan faaliyetlerinin yönetimini, 

                                                           
237 http://www.dka.gov.tr/ProjeBilgi.aspx?id=4 
238 http://www.dka.gov.tr/ProjeBilgi.aspx?id=1 
239 http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm 
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ekosistem bakış açısıyla ele almaya çalışan yasal bir çerçeve oluşturur. 

DSÇD’nin temel hedefi ise 2020 yılına kadar denizlerde İyi Çevresel Duruma 

erişilmesidir. Direktifte tanımlanan “İyi Çevresel Durum” deniz sularının, ekolojik olarak 

çeşitli, dinamik ve kullanım durumları ile birlikte sağlıklı, temiz ve üretken;  mevcut ve 

gelecek nesillerin ihtiyaçları karşılayacak şekilde sürdürülebilir kullanımlarının temin 

edilebildiği çevresel durumu ifade eder. İyi Çevresel Durumun belirlenmesinde 

Direktifin Ek I sayılı listesinde yer alan 11 adet tanımlayıcı özelinde değerlendirmeler 

yapılmaktadır. 

Direktif, hedeflerine ulaşmak için, coğrafi ve çevresel kriterleri de göz önünde 

bulundurarak, Bölgesel Deniz Sözleşmelerindeki sınırlarla uyumlu Avrupa ölçeğinde 

denizel bölgeleri ve denizel alt-bölgeleri belirlemiştir. Direktif, Baltık Denizi, Kuzeydoğu 

Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz olmak üzere dört Avrupa denizel 

biyocoğrafya bölgesini listelemektedir.   

Her Üye Devletin, 2020 ye kadar İyi Çevre Durumunu (GES) erişmek adına kendi deniz 

suları için bir strateji, diğer bir adla Deniz Stratejisi geliştirmesi gerekmektedir. Deniz 

Stratejileri, her 6 yılda bir gözden geçirilmeli ve güncel tutulmalıdır.  

Avrupa Komisyonu (AK), Direktifin uygulamasına yardımcı olmak için denizlerin iyi 

çevre durumuna dair bir dizi kriterleri ve metodolojik standartları ayrıntılı bir şekilde 

ortaya koyan düzenlemeler de tanımlamıştır. Bu kriter ve standartlar, 2017 yılında 

tekrar gözden geçirilerek, İyi Çevre Durumu ile ilgili 2017/848 numaralı ve 17 Mayıs 

2017 tarihli yeni bir Komisyon Kararını yayımlamıştır. Bu yeni karar, Direktifin Ek III 

bölümünde de değişiklikler öngörmüştür. Yapılan yeni düzenleme, ekosistem 

bileşenlerini, antropojenik baskıları ve deniz ortamı üzerindeki etkileri, hem Deniz 

Stratejisi Çerçeve Direktifi'nin 11 tanımlayıcısı ile hem de İyi Çevre Durumu ile ilgili yeni 

Komisyon Kararı kapsamındaki kriter ve standartlar ile daha iyi bir şekilde 

ilişkilendirmiştir.  

 

 

 

 Meadow Çayır  

Çayırlar, buğdaygillerin baskınlığı, kamefitlerin azlığı veya tamamen bulunmayışları ile 

karakterize edilirler. Çayır ekosistemleri, insan kullanımının belirgin olduğu çayırları da 

içerir.  

 Mediterrenaen Action Plan (MAP) Akdeniz Eylem Planı (AEP)  

Akdeniz Eylem Planı (AEP), Akdeniz’in 

korunmasını amacıyla 1975 yılında, 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

(UNEP)/Bölgesel Denizler Programı 

kapsamında, o dönemki 16 Akdeniz ülkesi 

ve Avrupa Topluluğu tarafından kabul 
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edilmiştir.240 AEP, 2017 yılı itibari ile toplam 21 Akdeniz ülkesi (Arnavutluk, Bosna Hersek, 

Cezayir, Fas, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsrail, İtalya, Karadağ, Kıbrıs, Mısır, Libya, 

Lübnan, Malta, Monako, Yunanistan, Slovenya, Suriye, Tunus, Türkiye) ve Avrupa Birliği 

tarafından kabul edilmiş durumdadır. 1976 yılında Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması 

Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) ve Protokolleri’nin kabul edilmesinin ardından 

AEP’nin hukuki çerçevesi tanımlanmıştır.  

AEP, 3 ana bileşenden oluşmaktadır241:  

1. Akdeniz'de Sürdürülebilir Kalkınma  

a. Çevre ve Kalkınmanın Entegrasyonu  

b. Doğa, Peyzaj ve Alanların Korunması  

c. Deniz Kirliliğinin Değerlendirilmesi, Önlenmesi ve Bertarafı, 

2. Hukuki Çerçevenin Güçlendirilmesi, 

3. Kurumsal ve Mali Düzenlemeler242. 

Rio Zirvesi’nin ardından 1995 yılında, Akit Tarafları AEP ve Barselona Sözleşmesini 

gözden geçirmeye karar vermiştir. Bu süreci takiben AEP'nin başarıları ve eksiklikleri 

dikkate alınarak AEP ikinci dönemi (Phase II) tasarlanmıştır. Deniz Ortamının Korunması 

ve Akdeniz Kıyı Alanlarının Sürdürülebilir Kalkınması Eylem Planı (AEP Aşama II)1995 

yılında kabul edilmiştir. Barselona Sözleşmesi COP 15 (2008) ve COP 17 (2012) kararları 

kapsamında AEP için ekosistem temelli yaklaşım ve 11 adet Akdeniz Ekolojik Hedefi 

kabul edilmiştir. AEP’nin yaklaşımı, AB Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi kapsamındaki İyi 

Çevre Durumu yaklaşımı ile de uyumlu hale getirilmiştir.243  

Ülkemiz, Akdeniz Eylem Planı (AEP) (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) üyesi 21 ülkeden 

biridir.   Ülke olarak, AEP Bölgesel Faaliyet Merkezleri’nden olan ve kıyı alanları entegre 

yönetimi üzerine çalışan Öncelikli Eylem Programı Faaliyet Merkezi (PAP/RAC) odak 

noktalığını yürütmekteyiz. Ülkemizin de imzaladığı Barselona Sözleşmesi –Akdeniz’in Deniz 

Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi – 7 Adet Ek Protokolün sonuncusu olan ve 

Ülkemizin taraf olma çalışmaları sürdürülen Akdeniz’de Entegre Kıyı Alanları Yönetimi 

Protokolü’ne (ICZM) uyum hazırlıkları devam etmektedir.244  

 

 Migratory Species (CMS) Göçmen Türler (CMS)  

Bonn Sözleşmesi’ne göre Göçmen türler, “Tüm popülasyonun üyelerinin veya 

popülasyonun coğrafi olarak ayrı bir kısmının önemli bir kısmının döngüsel olarak ve 

tahmin edilebilir şekilde bir veya daha fazla ulusal sınırı geçtiği yabani hayvanların 

herhangi bir türü veya daha düşük bir taksonu” ifade eder. 

 

  Mire Turbalık  

                                                           
240 http://did.ormansu.gov.tr/did/Files/AKDENİZ%20EYLEM%20PLANI.pdf 
241 http://web.unep.org/unepmap/who-we-are/mediterranean-action-plan 
242 https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/EK-8.pdf 
243 http://web.unep.org/unepmap/who-we-are/mediterranean-action-plan 
244 https://csb.gov.tr/sss/butunles-ik-kiyi-alanlari-yonetimi-ve-planlamasi 
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Turbalıklar, geniş anlamda turba üreten 

alanlardır.245 

  

 

 

 Mitigation Measures (HD) Azaltıcı Tedbirler (HD)  

Habitat Direktifi Madde 6.3 kapsamında dikkate alınan Azaltıcı Tedbirler, bir plan veya 

projenin uygulanması boyunca veya tamamlanmasından sonra olumsuz etkilerini 

azaltmak ve hatta ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.  

Geniş anlamda azaltıcı tedbirler, alanın içindeki olumsuz etkileri en aza indirmek 

veya tamamen yok etmeyi hedeflemektedir 

Azaltıcı tedbirler, örnek olarak, aşağıdakileri kapsayabilir:  

- Uygulamanın tarihi ve zaman çizelgesi (örn: belirli türlerin üreme sezonlarında 

faaliyet yapılmaması gibi);  

- Gerçekleştirilecek faaliyet ve araç tipleri (örn: hassas bir habitatı etkilememek 

için kıyının belirlenen bir uzaklıkta belirli bir ağlı tarak kullanılmaması gibi);  

- Bir alan içerisinde kesinlikle girişin yasak olduğu alanlar (örn: hayvan türlerinin 

kış uykusu yuvaları).  

Azaltıcı tedbirler, telafi edici tedbirlerden farklıdır. Elbette iyi uygulanan azaltıcı 

tedbirler, telafi gerektiren zararlı etkileri azaltmak suretiyle gerekli telafi edici tedbirlerin 

kapsamını sınırlamaktadır. Geniş bir değerlendirmenin, bir plan veya projenin bir alanın 

bütünlüğünü olumsuz etkilemeyeceği sonucuna ulaşması halinde dahi Madde 6(4) 

hükümleri, geniş bir uygulama yapılmasının pratik değerinden bahsetmektedir. 

 

 Muddy bank Çamurlu kıyı (nehir)  

Çamurlu kıyı, nehir kıyılarında akıntının az etkili olduğu kısımda görülen çamurlu 

tümsek oluşumlarıdır.  

 Mudflat Kıyısal çamur düzlükleri  

Kıyısal çamur düzlükleri, düşük dalga seviyesinde bazen geçici olarak su altında 

kalabilen ve organik madde birikimi olan çamurlu düzlüklerdir. 

 Nagoya Protocol Nagoya Protokolü  

                                                           
245 https://www.flickr.com/photos/63075200@N07/7094584851 
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Uzun ismi, Genetik Kaynaklara Erişim ve Genetik 

Kaynaklarının kullanımından doğan faydaların Adil ve 

Eşit Paylaşımına dair Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 

Nagoya Protokolü, kısaca Nagoya Protokolü olarak 

bilinen protokol, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi(BÇS) 

altındaki 3 protokolden biri olup, 12 Ekim 2014 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Protokol, BÇS Madde 15 

kapsamındaki genetik kaynaklara ilişkin hususların 

yasal çerçevesini detaylandırmıştır. 

Protokol, BÇS kapsamında tanımlanmış olan genetik 

kaynakları ve bu kaynaklardan elde edilen faydaları 

kapsar. Protokol, BÇS kapsamındaki genetik 

kaynaklara ilişkili geleneksel bilgilere ve bu bilgilerden 

elde edilen faydalara da uygulanmaktadır.246  Genetik 

kaynaklara uygun erişim ve ilgili teknolojilerin uygun transferi de buna dâhildir.   

Protokol; genetik kaynaklara uygun erişimi ve ilgili teknolojilerin uygun transferini 

içerecek şekilde, bu kaynaklar üzerindeki ve teknolojilere dair bütün hakları hesaba 

katarak ve uygun finansmanla,  böylece biyolojik çeşitliliğin korunması ve bileşenlerinin 

sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunarak, genetik kaynakların kullanımından doğan 

faydaların eşit ve adil paylaşımını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Ülkemiz, 2018 yılı itibariyle Protokole henüz taraf olmamıştır. 

Nagoya Protokolü (Protokol) metni 2010 yılında Japonya’nın 

Nagoya kentinde gerçekleşen 10. Taraflar Konferansı’nda 29 

Ekim 2010 tarihinde onaylanmış ve 02 Şubat 2011 - 01 Şubat 

2012 tarihleri arasında BÇS merkezi New York’ta imzaya 

açılmıştır. Protokol, 12 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Protokol 02 Şubat 2012 tarihinde imzaya kapanmış olup 

ülkelerin doğrudan taraf olması mümkündür. Protokole 

yaklaşık 50’inin üzerinde ülke taraf olmuştur.247 

 

 

 

 National Park (TR) Milli Park (TR)  

Milli Parklar Kanunu’na göre Milli park; “bilimsel ve estetik bakımından, milli ve 

milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve 

turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını” ifade eder.248 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017) metninde, Milli Park 

kavramı şu şekilde tanımlanmıştır:  

“Bilimsel ve estetik bakımdan ulusal veya uluslararası düzeyde ender bulunan tabii, 

kültürel ve tarihi değerlere sahip, tabiat unsurunun ağırlık taşıdığı peyzajları barındıran, 

                                                           
246 http://www.cem.gov.tr/erozyon/Files/Forest%20Europe/Nagoya_Protokolu.pdf 
247 NAGOYA PROTOKOLÜ ILGAZ ÇALIŞTAYI RAPORU (Ilgaz Dağı Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar Araştırma ve Eğitim Merkezi 15-16/09/2014) 
248 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2873.pdf 
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özellikli kaynak değerlerinin uygun bir şekilde korunup yönetildiği bir veya daha fazla 

ekosistemin tamamını kapsayacak büyüklükte alanlardır.” 

 Natura 2000 Habitat Code Natura 2000 Habitat Kodu  

Habitat Direktifi Ek I sayılı listede yer alan her bir doğal habitatın kendine ait Natura 

2000 habitat kodu mevcuttur. Natura 2000 habitat kodu örnekleri aşağıda 

gösterilmiştir. 

Natura 2000 habitat kodu örnekleri 

3.Tatlı Su Habitatları  9.Ormanlar 
31. Durgun Sular 92. Akdeniz yaprak döken ormanları 

3170* Akdeniz bölgesindeki geçici göller 9250 Makedonya Meşesi Koruları 

  

 Natura 2000 Sites Natura 2000 Alanları  

Natura 2000 Alanları, AB Üye Devletleri tarafından Habitat Direktifi ve Kuş Direktifi 

kapsamında tayin edilen korunan alanlardan oluşur. Bu alanlara “Natura 2000 

Alanları” denmektedir. Bu alanlar şunlardır: 

- Habitat Direktifi: Topluluk için Önemli Alanlar (TÖA’lar) ve Korunacak Özel 

Alanlar (KÖA’lar) – Madde 3 ve 4   

- Kuş Direktifi: Özel Korunan Alanlar (ÖKA’lar) – Madde 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 24 - Natura 2000 Alanları 249 

                                                           
249 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-9/eu28-birds-and-habitats-directives 



 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Natura 2000 Viewer Natura 2000 Görüntüleyicisi  
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Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından oluşturulan Natura 2000 Görüntüleyicisi 28 üye 

düzeyinde ilan edilmiş olan Natura 2000 alanlarının bilgilerinin yer aldığı CBS tabanlı 

veritabanı sistemidir. Bu veritabanına http://natura2000.eea.europa.eu adresinden 

erişilebilmektedir. 

Şekil 25 - Natura 2000 Görüntüleyicisi 

 
 

 Natural Asset (TR)  Doğal Varlık (TR)  

Doğal Varlıklar, bütün bitki, hayvan, mikroorganizmalar ile bunların yaşama ortamları 

ifade eder. 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017) metninde, Tabii Değer 

kavramı şu şekilde tanımlanmıştır: “İnsan emeği geçmemiş, ender bulunmaları 

veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer 

altında ya da su altında bulunan canlı veya cansız varlıklar”. 

 

 
Natural habitat types of Community 

interest 

AB Topluluk için önemli doğal habitat 

çeşitleri 
 

Topluluk için önemli doğal habitat tipleri tabiri,  Direktif Madde 2’de belirtilmiş olan 

bölge içerisinde; 

(i) doğal yayılım alanları içerisinde yok olma tehlikesi altında bulunan;  

veya 

(ii) küçülmelerinin veya doğaları itibarıyla kısıtlı bir bölgeye sahip olmalarının 

sonucu olarak küçük bir doğal yayılım alanına sahip olan;  

veya 

(iii) Şu dokuz adet biyocoğrafya bölgesinden bir veya daha fazlasının 

karakteristik özelliklerini belirgin/sıra dışı düzeyde barındıran örneklerini içeren 

alanlar olarak anlaşılacaktır: Alpin, Atlantik, Karadeniz, Boreal, Kıtasal, 

Makronezyan, Akdeniz, Panonyan ve Stepik. 

Bu yaşam alanı çeşitleri Ek I’de listelenmiş veya listelenebilecek durumdadır. 

 Natural habitats (HD) Doğal habitatlar (HD)  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Habitat Direktifi’nde tanımlanan Doğal Habitatlar tabiri, tümüyle doğal veya yarı-

doğal halde bulunan, coğrafi, abiyotik ve biyotik özellikleri itibarıyla ayırt edilen kara 

veya su alanlarını ifade eder.  

Direktif’in Ek I’de yer alan doğal habitat çeşitleri, 9 ana kategori altında 

gruplandırılmaktadır. Bu 9 kategori altında 200’ün üzerinde doğal habitat çeşidi 

listelenmiştir. 

Doğal Habitatlar (Türkçe) Doğal Habitatlar (İngilizce) 

1. Kıyısal ve Tuzcul Habitatlar 1. Coastal And Halophytic Habitats 

2. Kıyı Kumulları ve İç Kumul Sahaları 2. Coastal Sand Dunes And Inland Dunes 

3. Tatlı Su Habitatları 3. Freshwater Habitats 

4. Ilıman Fundalık ve Çalılık 4. Temperate Heath And Scrub 

5. Sert Yapraklı Çalılık (Odunsu) 5. Sclerophyllous Scrub (Matorral) 

6. Doğal ve Yarı Doğal Ot Formasyonları 6. Natural And Semi-Natural Grassland 

Formations 

7. Kubbemsi Bataklıklar ve Turbalıklar ve 

Düz Bataklıklar 

7. Raised Bogs And Mires And Fens 

8. Kayalık Habitatlar ve Mağaralar 8. Rocky Habitats And Caves 

9. Ormanlar 9. Forests 
 

 Natural Monument (TR) Tabiat Anıtı (TR)  

Milli Parklar Kanunu’na göre Tabiat anıtı “tabiat ve tabiat olaylarının meydana 

getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan 

tabiat parçalarını” ifade eder.250 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017) metninde, Tabiat Antı 

kavramı şu şekilde tanımlanmıştır:  “Tabii olarak oluşan, ender, sıra dışı, eşsiz oluşumlar 

ile bitki türlerinin nadir ve temsili örneklerini ihtiva eden veya bilimsel değer taşıyan 

tabiat parçalarıdır.” 

 Nature Reserve Area (TR) Tabiatı Koruma Alanı  

Milli Parklar Kanunu’na göre; 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 tabiat 

parçalarını ifade eder.251 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017) metninde, Tabiatı Koruma 

Alanı kavramı şu şekilde tanımlanmıştır: “Kaybolma tehlikesine maruz türleri, korumada 

öncelikli tabii yaşama alanlarını, sıra dışı ekosistemleri, bilim ve tabiat tarihi açısından 

özel önem taşıyan bitki ve hayvan türleri ile tabii olayların meydana getirdiği seçkin 

örnekleri barındıran mutlak korunması gereken alanlardır”.252 

 Nature Park (TR) Tabiat Parkı (TR)  

                                                           
250 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2873.pdf 
251 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2873.pdf 
252 http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0838.pdf 
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Milli Parklar Kanunu’na göre; Tabiat parkları; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine 

sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat 

parçalarını ifade eder.253 Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017) 

metninde, Tabiat Parkı kavramı şu şekilde tanımlanmıştır: “Bitki ve hayvan varlığıyla 

veya jeolojik oluşumlarla bulunduğu bölgenin tabiat özelliklerini temsil eden, tabii 

özellikleri ileri derecede bozulmamış, türlere tabii yaşama alanında doğal habitatında 

veya dışında koruma tedbirlerinin uygulanabildiği, ekosistem ve türlerin geleneksel 

tabii kaynak yönetim usulleriyle beraber korunabildiği, insan unsurunun ağırlık taşıdığı 

peyzajları barındıran koruma alanlar.” 

 Natural site (TR) Doğal Sit (TR)  

Doğal sit, 2863 sayılı Kanunun 3.Maddesinin a bendinde yer alan tanımlamaya göre; 

“Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip 

yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır”. Yeni 

Doğal Sit Alanları ilan edilmesi düşünülen alanlar için talepler Tabiat Varlıklarını 

Koruma Genel Müdürlüğüne iletilir. Gerekli iş ve işlemler bu Genel Müdürlük tarafından 

gerçekleştirilir. Bir bölgenin sit ilanından sonra planlama sürecinde ise 3 ay içinde 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından geçiş dönemi yapılaşma 

koşulları belirlenir, 18 ay içinde Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanır. 

Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırmasında Doğal Sitler 

I. Derece Doğal Sit Alanları Kesin Korunacak Hassas Alan kapsamında 

değerlendirilmektedir. I. Derece Doğal Sit Alanları, 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 alanlardır.254 II. Derece Doğal Sit Alanları ve III. Derece Doğal 

Sit Alanları ise “06 Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanıldığı Korunan Alan” 

kategorisinde yer alır. 

19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Korunan Alanların Tespit, 

Tescil Ve Onayına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik doğal sitleri 3 kategoride 

sınıflandırır: 

- Kesin Korunacak Hassas Alanlar  

- Nitelikli Doğal Koruma Alanları 

- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları 

Doğal Sitler, 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Korunan 

Alanların Tespit, Tescil Ve Onayına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik ve bu 

kapsamda yayınlanan Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslara 

göre doğal sitlerin kategorileri yeniden değerlendirilmektedir.  

 

 

 

Doğal Sitlerin Yeniden Sınıflandırılması255 

                                                           
253 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2873.pdf 
254 http://rip.ormansu.gov.tr/rip/Files/kalite/KORUNAN_ALAN_SINIFLAMASI%20ONAYLI%201.pdf 
255 https://csb.gov.tr/sss/dogal-sit 
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“Kesin korunacak hassas alanlar”; Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilecek bu alanlara 

yapı yasağı getirilecek olup ve bu alanlarda bilimsel çalışmalar hariç tüm kullanımlar 

sınırlandırılacaktır. “Nitelikli doğal koruma alanları”; koruma amaçlarına uygun olarak 

yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal 

hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunacağı alanlar olacaktır. 

“Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları”; ise kesin korunacak hassas 

alanlar veya nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, bu koruma bölgeleri ile 

bütünlük gösteren, korumaya katkı sağlayacak, doğal ve kültürel bakımdan uyumlu 

düşük yoğunlukta faaliyetler,   turizm ve yerleşimlere izin veren alanlar olacaktır. 

 

 Near threatened (NT) - IUCN Tehlikede olmaya yakın (NT) – IUCN  

Tehlikede olmaya yakın (NT) kategorisi, IUCN Kırmızı listesi ölçütlerine göre henüz kritik, 

tehlikede veya hassas/duyarlı sınıflarına girmeyen, fakat bu ölçütleri karşılamaya yakın 

olan veya yakın gelecekte tehdit altında olarak tanımlanma olasılığı olan taksonların 

olduğu tehdit kategorisidir.  

Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması,  Zararlılarıyla Mücadele 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre düşük risk altındaki türler; “tehdit 

sınıflandırmalarına göre değerlendirildiğinde; nesli doğada tükenmiş tür, kritik seviyede 

olan tür ve nesli tehlikede olan tür sınıflandırmalarına dâhil edilmesi mümkün olmayan 

türler” şeklinde tanımlanır. 

 Not Evaluated (NE) Değerlendirilmemiş (NE)  

Değerlendirilmemiş (NE), IUCN Kırmızı listesi ölçütlerine göre değerlendirilmemiş 

taksonun dâhil olduğu tehdit seviyesi kategorisidir.256 

 ORNIS Comittee ORNIS Komitesi  

ORNIS Komitesi, Kuş Direktifi'nin uygulanmasında Avrupa Komisyonu’na yardımcı olan 

28 üye ülkenin temsil edildiği komiteyi ifade eder. 

 Pasture Otlak  

İngilizce Pasture olarak kullanılan kavram hayvanların otlatıldığı otlaklar olarak bilinir. 

Bunlar oluşum yerlerine ve kullanımlarına göre alt tiplere de ayrılabilir. Örneğin,  

Orman otlağı (Forest pasture), yayla, step otlağı (steppic pasture) gibi. Otlak (Pasture) 

terimi, otlatılan alanlar için; Çayır (Meadow) terimi ise biçilen alanlar için kullanılır. 

 Phenotype Fenotip  

Fenotip, bir organizmanın genetik yapısına bağlı olarak, dış etkenlerin de etkisiyle 

ortaya çıkan görünüşü ifade eder.257 

 Phytosociology Bitki Sosyolojisi (Fitososyoloji)  

                                                           
256 IUCN (2012) IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. iv + 32pp. 
257 BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998 
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Bitki sosyolojisi; bitki topluluklarını258 ve bitki birliklerini, bunların bileşimlerini, 

yapılanmalarını, birbiriyle olan ilişkilerini (rekabet, ortak yaşam vb.), gelişimlerini ve 

coğrafik yayılışlarını araştıran bilim dalıdır.  Bitki sosyolojisi kavramı için fitososyoloji ve 

vejetasyon ekolojisi terimleri de Türkçede yaygın olarak kullanılmaktadır.   

Aşağıdaki bölümler Prof.Dr. Mahmut Kılınç’a ait Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi) 

kitabından doğrudan alınmıştır: 

Ekolojik istekleri aynı veya birbirine yakın olan bitki türlerinin meydana getirdikleri 

topluluklara vejetasyon (bitki örtüsü), vejetasyonu inceleyen bilime de "Vejetasyon Bilimi" 

veya "Bitki Sosyolojisi" denir. 

Günümüzde bitki sosyolojisi, bitki ekolojisinden farklı olarak bitkiler arasındaki sosyal ilişkiler 

ve çevreleri ile olan ilişkiler sonucu oluşan vejetasyonu araştıran ve sintaksonomik olarak 

sınıflandıran ve isimlendiren bir bilim dalı olarak tarif edilmektedir (Kılınç,2011). 

Bitki sosyolojisi birimleri sintakson olarak adlandırılmaktadır. Bitki sosyolojisi 

sistematiğinde bitki birliği temel sintaksondur. 

Aşağıdaki metinler Akman, Y., & Ketenoğlu, O., 1987. Vejetasyon ekolojisi: (bitki 

sosyolojisi) kitabından alınmıştır. 

…Bitki birliklerinin tespiti ekolojiden çok floristik yapıyı oluşturan türlere 

dayandırılmaktadır; bilhassa karakteristik türler birliğin oluşturulmasında önemli rol 

oynamaktadırlar.  

Bitki birliği birimleri şu şekilde ayrılır: 

- Üst birimler: Alyans, Takım, Sınıf ve Üst Sınıf, 

- Alt birimler: Alt birlik, Değişken ve Fasiyes'tir. 

Alyans belirli bir iklime ve toprağa bağlı olup belirli bir coğrafi yeri aksettirir. Birliklerde 

müşterek bulunan bazı yüksek tekerrürlü bitkiler alyansın karakter türleri olarak kabul edilir 

ve sistematikteki “cins”in karşılığı olarak alınır.  

Floristik uygunluklarına göre alyansların birleşmesinden takımlar, takımların birleşmesinden 

sınıflar meydana gelir. Takımlar aynı zamanda ekolojik bir birim durumundadır. Her takım 

toprak, su, yükseklik gibi geniş ekolojik sınırları belirtir. Sınıflar ise birçok hallerde bitki 

formasyonlarıyla aynı olarak kabul edilir. Nihayet sınıflarda birleşerek bitki gruplarını 

meydana getirirler; bunlar ise bir bitki coğrafyası bölgesine karşılıktır. Sosyolojik birimlerin 

aldığı takılar aşağıda bir örnekle gösterilmiştir: 

Sosyolojik birimler Takı Örnek (Astragal smicrocephalus) 

Üst sınıf etales Astragaletales microcephali 

Sınıf etea Astragaletea 

Alt sınıf enea Astragalenea 

Takım etalia Astragaletalia 

Alt takım enalia Astragalenalia 

Alyans ion Astragalion 

Alt alyans enion Astragalenion 

Birlik etum Astragaletum 

Alt birlik etosum Astragaletosum 
 

 

 

 

                                                           
258 “Bitki toplulukları kavramı belirli bir alana ait flora kavramıyla karıştırılmamalıdır.” http://yayin.ogm.gov.tr/yaydepo/1595.pdf 
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 Plant Biogeography  Bitki coğrafyası  

Bitki coğrafyası; bitkilerin yeryüzündeki dağılışı ve bu dağılışa etki eden faktörleri 

inceler. Hayvan coğrafyası ise hayvanların dağılışı ve bu dağılışa etki eden faktörler 

üzerinde durur. 

Türkiye’deki Bitki Coğrafyası Bölgeleri ve Anadolu Çaprazı 

Ülkemiz, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olarak isimlendirilen üç bitki coğrafyası bölgesine 

sahiptir. 

 

Türkiye Bitki Coğrafyası Bölgeleri ve Anadolu Çaprazı259 

Bitki Coğrafyası bölgelerinden, Avrupa-Sibirya Bitki Coğrafyası Bölgesi, Kuzey Anadolu’da 

boydan boya ve Trakya Bölgesinin Karadeniz’e bakan kısımlarında uzanmaktadır.  Akdeniz bitki 

coğrafyası bölgesi,  Akdeniz’e kıyısı olan tüm yöreler ile Trakya’nın batı kısımlarını kaplar ve çok 

farklı ekosistem tiplerini içerir.  İran-Turan bitki coğrafyası bölgesi, bitki coğrafyası bölgelerinin en 

genişidir ve Orta Anadolu’dan başlayarak Moğolistan’a kadar uzanır. Bölgede karasal iklim ve 

step bitkileri baskındır.260 

 

 Precautionary principle İhtiyatlılık İlkesi  

İhtiyatlılık ilkesi kavramı ilk olarak 2000 yılının Şubat ayında kabul edilen ve nasıl 

uygulanacağını öngördüğü bir Avrupa Komisyonu bildiriminde belirlenmiştir. İhtiyatlılık 

ilkesi, Avrupa Birliği'nin işleyişine ilişkin Antlaşma'nın 191. maddesinde (TFEU) ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır.  

İhtiyatlılık ilkesi risk yönetimi bağlamında söz konusu politika ya da eylemin kamuya 

ya da çevreye zarar verebilme ihtimalinin bulunduğu ve bu konuyla ilgili bilimsel görüş 

birliğinin olmadığı durumda, söz konusu politika ya da eylemin hayata geçirilmemesini 

salıklar. Konuyla ilgili daha fazla bilimsel bilgi edinilmesinin ardından karar gözden 

geçirilebilir. 

                                                           
259 Türkiye’nin Biyolojik Zenginliği ve Korunması, ANG yayınları İstanbul Gökyiğit, A.N (2013)  
260 Biyolojik Çeşitliliği İzleme ve Değerlendirme Raporu 2012 , Orman ve Su İşleri Bakanlığı  
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İhtiyatlılık İlkesi; insan, hayvan veya gezegenin sağlığına karşı potansiyel tehditlere 

hızla tepki verilmesine olanak sağlar. Örneğin sağlığa zararlı olma ihtimali bulunan 

maddelerin, zararı kanıtlayacak bilimsel veri henüz toplanmamış olsa bile, piyasadan 

çekilmesi, İhtiyatlılık İlkesinin uygulamalarından biridir. İlkenin uygulanmasında üç 

temel şart bulunmaktadır: potansiyel olumsuz etkilerin belirlenmesi, hâlihazırda var 

olan bilimsel verinin değerlendirilmesi, bilimsel belirsizliğin büyüklüğünün belirlenmesi. 

Bunlar ışığında, riskin büyüklüğüne göre; yasal önlemler, araştırma programlarının 

fonlanması, halkın bilinçlendirilmesi gibi farklı önlemler alınabilir.  

İhtiyatlılık ilkesine sadece potansiyel bir risk durumunda başvurulur ve keyfi kararları 

haklı çıkaramaz.  AB'nin kimyasallar için düzenleyici çerçevesi (REACH Tüzüğü) ve gıda 

düzenlemesi (178/2002 sayılı Tüzük) bu ilkeyi temel alır.  

 Prioritised Action Framework (HD) Öncelikli Eylem Çerçevesi (HD)  

Habitat Direktifi, Madde 8.1’e göre öncelikli doğal habitatı veya öncelikli türü 

barındıran korunacak özel alan olarak belirlenmeye uygun alanlar için sundukları 

tekliflere koşut olarak, Üye Devletler, uygun görüldüğü şekilde, Habitat Direktifi Madde 

6.1 uyarınca öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeleri için gerekli gördükleri 

Topluluk ortak finansmanına ilişkin tahminlerini Komisyona gönderirler. Önlemler için 

doğan toplam maliyetler Üye Devlet ile mutabık olarak Komisyon tarafından belirlenir. 

Bu süreçte Komisyon yapılan değerlendirmeye göre, alınacak önlemlerden oluşan 

öncelik sırasına koyulmuş bir öncelikli eylemler çerçevesi benimsenir. 

Öncelikli Eylem Çerçevesi, 2014-2020 döneminde Natura 2000 için gerekli 

finansı, AB finansal araçlarına entegre etmeyi amaçlayan bir planlama 

aracıdır. Bu planlama aracının yasal dayanağı Habitat Direktifi Madde 

8’dir. 

Öncelikli Eylem Çerçevesi, öncelikli eylemlerin ilgili AB fonlama programlarına 

entegre edilmesini kolaylaştırmaktadır. Öncelikli eylem çerçevesi, AB çapında Natura 

2000 ağını ve bununla bağlantılı yeşil altyapısını uygulamak için gerekli olan önlemlerin 

kapsamlı bir özetini sunmayı amaçlayan ve bu önlemlere yönelik finansman 

ihtiyaçlarını belirleyen ve bunları birbirine bağlayan stratejik çok yıllı planlama 

aracıdır.261 

 

 

                                                           
261 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Natura2000financingHandbook_part 1.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Natura2000financingHandbook_part2.pdf
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Priority for funding under LIFE 

(BD) 

LIFE programı altında fonlama için öncelikli Kuş 

türleri (KD) 
 

Kuş Direktifi Ek I sayılı listesinde yer alan kuş türleri ‘LIFE programı altında fonlama için 

öncelikli türler’ olarak belirtilmiştir.  Habitat Direktifinin aksine, Kuş Direktifi öncelikli ve 

öncelikli olmayan türler olarak ayırmamaktadır. Ancak, LIFE programının amaçları 

kapsamında, ORNİS Komitesi tarafından Kuş Direktifi Ek I sayılı listesinde yer alan kuşları 

içeren, öncelikli olarak belirtilen bir kuş listesi hazırlamıştır. Bu liste AB’de sürekli 

görülen, dünya çapında tehdit altında olan türleri içermektedir.262  

 Priority natural habitat (HD) Öncelikli doğal habitat (HD)  

Öncelikli doğal habitat tabiri, doğal yayılış alanlarının Avrupa Birliği bölgesinde kalan 

kısmı göz önüne alındığında, korunmalarının Topluluğun özel sorumluluğunda olduğu, 

yok olma tehlikesi altındaki doğal habitatları ifade etmektedir. Öncelikli doğal 

habitatlar Habitat Direktifi Ek I sayılı listede (*) işareti ile belirtilmiştir. Öncelikli doğal 

habitatlar, Topluluk için Önemli Doğal Habitatlar içerisinde yer alan diğer habitatlara 

göre korumada daha önceliklidir.  

 Priority species (HD) Öncelikli tür (HD)  

Öncelikli türler tabiri,  doğal yayılış alanlarının Avrupa Birliği bölgesinde kalan kısmı göz 

önüne alındığında, korunmalarının Topluluğun özel sorumluluğunda olduğu nesli 

tehlike altında türler olarak anlaşılacaktır. Öncelikli türler, Habitat Direktifi Ek II sayılı 

listede (*) işareti ile belirtilmiştir. Öncelikli doğal habitatlar, Topluluk için Önemli Türler 

içerisinde yer alan diğer türlere göre korumada daha önceliklidir. 

 
Proposed Site of Community Importance 

(pSCI) 

Topluluk için Önemli Alan önerileri 

(öTÖA) 
 

Topluluk için Önemli Alan önerileri (öTÖA) listesi, Üye ülkeler ve aday ülkeler 

tarafından Habitat Direktifi Madde 4’teki prosedüre göre Komisyona sunulan Natura 

2000 Alanları önerileridir. Bu alanların bulunduğu liste ulusal liste olarak da adlandırılır.  

 Protected area Korunan alan  

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) korunan alan kavramını şu şekilde tanımlamıştır: 

“Biyolojik çeşitliliğin, doğal ve doğalla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve 

devamlılığının sağlanması amacıyla yasal ve diğer etkili yollarla yönetilen kara ya da 

deniz alanı”. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017) metninde, 

Korunan alan kavramı şu şekilde tanımlanmıştır: “Tabii sınırları belirlenerek ilan edilen, 

biyolojik çeşitliliğin, jeolojik ve jeomorfolojik zenginliğin tabii ve kültürel değerler ile 

peyzajın uzun vadeli korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla yönetilen kara, 

kıyı, su ve deniz alanları” 

Biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması 

amacıyla ilgili mevzuata göre yönetilen; milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma 

alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri 

                                                           
262 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/list_annex1.pdf 
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ve benzeri koruma statüsü bulunan kara, su ya da deniz alanları olarak ifade edilebilir.263 

 

 Protected Wild Animal Korunan Yaban Hayvanı  

Av ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması,  Zararlılarıyla Mücadele 

Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre Korunan Yaban Hayvanı;  Türkiye’nin 

taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle ve Bakanlıkça belirlenen veya merkez av 

komisyon kararları ile korunması öngörülen nesli tehlikede, tükenme sürecinde, tehdit 

altında olan veya benzeri kategorilerde yer alan türleri ifade eder. 

 Pseudo-maqius Yalancı maki (Psödomaki)  

Psödomaki (yalancı maki), Karadeniz kıyılarında ormanların tahrip edilmesi sonucu 

oluşan makiye benzer yaprak döken nemcil çalı topluluklarına olarak bilinmektedir. 

Yalancı maki topluluklarına Karadeniz ve Marmara bölgelerinde rastlanır.  

 Pseudo-step Bozkırımsı (Yalancı step)  

Bozkırımsı (Yalancı step), tek yıllık bitkilerin hakim olduğu vejetasyon tipidir. Baharda 

canlı ve yeşil görünüp, yazın erkenden kuruyup ortadan kalkar. Bunlar maki 

açıklıklarında ve ağaç altlarında da görülebilir. (Örn.: Bromus tectorum, Aegilops spp. 

ve Trifolium arvense toplulukları vb. gibi; Thero-Brachypodietea sınıfı birlikleri) 

 Ramsar Area Ramsar Alanı  

Ramsar Alanı, Ramsar Sözleşmesi koruma altına alınmış alanları ifade eder. Ramsar 

Sözleşmesi kriterlerinden en az birini sağlayan sulak alanlar Ramsar Alanı olarak ilan 

edilmektedir.   

Ramsar Kriterleri264 

Grup A Kriteri: Temsilci, az bulunan veya benzersiz olan sulak alan türleri  

1. Kriter: Eğer bir sulak alan bulunduğu biyocoğrafya bölgedesinde temsilci, az bulunan veya 

benzersiz bir doğala yakın veya doğal bir sulak alan örneği ise Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan 

olmalıdır.  

Grup B Kriteri: Biyolojik Çeşitliliğin Korunması için önemli olan sulak alanlar  

Türler ve ekolojik ilişkiler ile ilişkili kriterler:  

2. Kriter: Eğer bir sulak alan; hassas, nesli tehlike altında olmaya yakın veya olan türleri veya ekolojik 

ilişkileri destekliyorsa Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan olmalıdır.  

3. Kriter: Eğer bir sulak alan; belirli bir biyocoğrafya bölgesindeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesi 

açısından önemli olan bitki ve/veya hayvan türlerini destekliyorsa Uluslararası Öneme Sahip Sulak 

Alan olmalıdır.  

4. Kriter: Eğer bir sulak alan; hayat döngülerinin kritik safhalarındaki bitki ve/veya hayvan türlerini 

destekliyorsa veya elverişsiz koşullarda onlara barınak oluşturuyorsa Uluslararası Öneme Sahip Sulak 

Alan olmalıdır.  

Su kuşları için özel kriterler:  

5. Kriter: Eğer bir sulak alan; düzenli olarak 20.000 veya daha fazla su kuşunu destekliyorsa 

Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan olmalıdır.  

6. Kriter: Eğer bir sulak alan; düzenli olarak bir su kuşu türü veya alt-türlerinin popülasyonlarının 

bireysel olarak %1’ini destekliyorsa Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan olmalıdır. Balıklar temelinde 

                                                           
263 Korunan Alanların Etkin Yönetimi Çalışma Grubu Çalışma Belgesi 
264 Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırması, URL: http://rip.ormansu.gov.tr/rip/Files/kalite/KORUNAN_ALAN_SINIFLAMASI%20ONAYLI%201.pdf 
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özel kriterler:  

7. Kriter: Eğer bir sulak alan; kayda değer oranlarda yerli balık alt türleri, türleri veya aileleri, küresel 

biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunmak sureti ile sulak alan yararları ve/veya değerlerini temsil eden 

popülasyonlar ve/veya etkileşimler gösteren türleri, tarihi yaşamsal döngüleri destekliyorsa 

Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan olmalıdır. 8. Kriter: Eğer bir sulak alan; balıklar için önemli bir 

besin kaynağı, yumurta dökme alanı, üreme yeri ve /veya göç yolu üzerinde olan bir alansa 

Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan olmalıdır.  

Diğer türler için özel kriterler:  

9.Kriter: Eğer bir sulak alan; sulak alana bağımlı kuş harici hayvan tür veya alt-türlerinden bir 

tanesinin popülasyonlarının bireysel olarak %1’ini düzenli olarak destekliyorsa Uluslararası Öneme 

Sahip Sulak Alan olmalıdır. 

 Ramsar Convention Ramsar Sözleşmesi  

Özellikle su kuşları yaşama ortamı olarak 

Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar 

Sözleşmesi, kısaca Ramsar Sözleşmesi, 1971 

yılında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Kurumu (UNESCO) çatısı altında İran'ın 

Ramsar şehrinde imzaya açılmış ve tüm 

dünyada devletler düzeyinde imzalanan ilk 

doğa koruma sözleşmesi olmuştur. 

Uluslararası seviyede 1975 yılında yürürlüğe 

giren Sözleşmenin amacı özellikle su kuşlarının 

yaşama ortamlarının belirli bir statüye 

kavuşturulması ve sulak alanların 

korunmasıdır.  

Bu amaca yönelik olarak Sözleşme’de 

belirtilen kriterleri sağlayan sulak alanlar 

uluslararası koruma statüsündeki Ramsar 

Alanları olarak ilan edilmektedir. 

Sözleşmenin en önemli hedeflerinden biri kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını 

garanti eden "sürdürülebilir kullanım sağlamak ve diğer canlıların da kaynaklardaki 

hakkini göz önünde bulundurarak "akılcı kullanımı oluşturmak/korumaktır. , 

Ramsar Sözleşmesi, 3895 sayılı kanunla onaylanarak ve 17 Mayıs 1994 tarihinde Resmi 

Gazete'de yayınlanarak Türkiye tarafından da kabul edilmiştir. Bu sözleşmenin hükümlerine 

dayanılarak 30 Ocak 2002 tarihinde Sulak Alanları Koruma Yönetmeliği yayımlanmıştır.  

2018 itibariyle Türkiye’de 14 Ramsar Alanı, 48 Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan, 9 Mahalli Öneme 

Haiz Sulak Alan bulunmaktadır.  

 

 Rare Species (TR) Nadir Tür (TR)  

Av ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması,  Zararlılarıyla Mücadele 

Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, Nadir Tür; “Şu an için tehlike altında veya 

zarar görmeye açık durumda olmayan, ama risk altında bulunan küçük popülasyonlu 

türleri ihtiva eden ve belirli coğrafik alanlarda ya da geniş bir alanda seyrek olarak 

bulunan, tehdit sınıflandırmalarından birine dâhil edilmeyen ancak, risk altında 

bulunan küçük popülasyonlu türler” olarak tanımlamıştır.  
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Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017) metninde, Nadir Tür 

kavramını şu şekilde tanımlanmıştır: “Nesli yok olma tehlikesi ya da hassas türler 

sınıfında olmayan ancak sınırlı coğrafi alanlarda bulunması ya da geniş alanlarda 

sınırlı sayıda olması sebebiyle risk altında bulunan türler”.  

 Red List of Threatened Species (IUCN)  IUCN Kırmızı Liste  

IUCN Kırmızı Liste Endeksi, Dünya Doğayı Koruma Birliği  

(IUCN)  tarafından geliştirilen ve canlı türlerinin yok olma 

risklerini tanımlamada kabul edilen en nesnel yöntem 

olan kırmızı listeleri temel almaktadır.265 

IUCN Kırmızı Listesi, türlerinin yok olma eğilimlerindeki değişimleri 

kullanarak biyolojik çeşitliliğin durumundaki değişimleri ortaya 

çıkartan bir göstergedir (Baillie ve ark. 2008; Bubb ve ark. 

2009).266 

IUCN Kırmızı listesindeki türler 3 temel kategori altında 

“Tükenmiş”, “Tehdit Altında” ve “Düşük Riskli” olmak üzere 8 farklı tehdit kategorisinde 

sınıflandırılmıştır.  

Kritik (CR) olarak sınıflanan tüm taksonlar Tehlikede (EN) ve Duyarlı (VU) tehdit 

kategorisinde de sayılmış olurlar. Tehlikede (EN) olarak sınıflanan tüm taksonlar da 

Duyarlı (VU) sınıfına girmeye hak kazanmışlardır.  

Şekil 26 - IUCN Tehdit Sınıfları267 

Tükenmiş          Tehdit Altında               Düşük Riskli 

 

 

                                                           
265 http://images.dkm.org.tr/2012/6/21/ulusal-biyolojik-cesitlilik-izleme-raporu-2011.pdf 
266 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik İzleme Raporu – 2011 
267 http://life.bio.sunysb.edu/ee/akcakayalab/kurallar5.pdf 
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 Reedbed Kamışlık  

Kamışlıklar, sulak alanlarda Phragmites, Typha ve Arundo gibi bitkilerden birinin baskın 

olduğu sazlık alanlardır. 

 Reef Sualtı kayalıkları  

Sualtı kayalıkları, gelgite bağlı olarak zaman zaman bir kısmı su üstünde kalabilen 

taşlık ve kayalıklardır. Tanım olarak resiflere karşılık gelse de Avrupa ve Akdeniz 

kıyılarında gerçek resifler bulunmadığından Kuzey Denizinde bulunan batık taşlık 

alanlar ile deniz altında kalan tüm kayalıkları da kapsamaktadır 

 Rehabilitation Rehabilitasyon  

Av ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması,  Zararlılarıyla Mücadele 

Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre “Ekolojik rehabilitasyon” bozulmuş 

habitatlarda ekolojik fonksiyon ve süreçlerin iyileştirilmesini” ifade eder. 

 Reintroduction Yeniden yerleştirme  

Yeniden yerleştirme, insan faaliyetleri veya doğal afetler sonucu doğal yayılış alanının 

bir kısmından yok olmuş veya yok edilmiş bir türün bu alanlara tekrar yerleştirilmesini 

ifade eder.268 

 Restoration Restorasyon  

Av ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması,  Zararlılarıyla Mücadele 

Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre “Ekolojik restorasyon” alanın esaslı 

müdahale olmadan önceki koşullara ve fonksiyona olabildiğince yakın olarak geri 

dönüştürülmesini” ifade eder. 

 Riparian Dere kenarı vejetasyonu  

Dere kenarı vejetasyonu, akarsu hızının azaldığı geniş alüvyal alanlarda gelişen 

odunsu vejetasyondur. 

 Salt marshes Tuzcul sazlıklar  

Tuzcul sazlıklar, Tuzlu suyun bulunduğu yerlerde gelişen zaman zaman adacıklar 

halinde koloniler oluşturan sazların (Örn.: Typha spp.) oluşturduğu bataklık alanlarıdır. 

 Salt meadow Tuzcul çayır  

Tuzcul çayır, tuzlu alanlardaki çayırlıkları ifade eder. 

 Sandbank Batık sahil kumu  

                                                           
268 Av ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması,  Zararlılarıyla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik – Madde 3 
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Batık sahil kumu, sürekli su altında kalan oldukça dar ve uzun olabilen dalga aktivitesi 

sonucu oluşan ondüleli kum tepecikleridir. Aşırı dalgalanmalı habitat yapısı nedeniyle 

genellikle vejetasyon oluşumu gözlenmez. 

 

 Sandflat Kıyısal kum düzlükleri  

Kıyısal kum düzlükleri, Düşük dalga seviyesinde geçici olarak su altında kalabilen ve 

organik madde birikiminin az olduğu kum düzlükleridir. 

 Sclerophyllous scrub Sert yapraklı çalılık  

Sıklerofil, sıcak Akdeniz katına özgü herdem yeşil, kurakçıl, küçük kalın yapraklı ağaç 

ve çalılardan oluşan vejetasyondur. 

 Sea cliffs Batık sahil kumu  

Batık sahil kumu, karasal tarafın dik bir açı ile denizle buluştuğu durumlarda gözlenen  

zaman zaman oldukça yüksek olabilen kıyısal uçurum alanları. Yükseklikler birkaç 

metreden onlarca metreye kadar değişebilir. 

 Seed stand (TR) Tohum Meşcereleri  

Tohum Meşcereleri bulunduğu ekosistemde ekonomik önemi olan odun özellikleri  

bakımından üstün özelliklere 

sahip ağaçlardan oluşması 

nedeniyle tohum kaynağı olarak 

seçilen ve  özel bir silvikültür 

planıyla işletilen meşcerelerdir. 

Tohum Meşcereleri ıslah 

çalışmalarının başlangıcını teşkil 

etmekte olup, tohum 

bahçelerinden yeterince tohum 

üretilene kadar vazgeçilmez 

tohum kaynağı olarak işlev 

görürler. Ayrıca, seçilen tohum 

meşcerelerinin büyük bir bölümü 

doğal meşcerelerin en iyi örnekleri olduğundan orman gen kaynaklarımızın en önemli 

kısmını oluştururlar. 

06.05 Tohum Mesceresi Orman ağacı ve ağaççığı türlerinde tohum üretmek 

amacıyla koordinatları belirlenen ve bu amaçla yönetilen alanlardır. 
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 Sensitive areas (TR) Duyarlı Yöreler (TR)  

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği “Duyarlı Yöreler” terimini şöyle tanımlamıştır: 

  “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 olunan uluslararası sözleşmeler 

uyarınca korunması gerekli görülen ve ek-5’te yer alan alanları,”. 

Duyarlı yöreler 3 grup altında sınıflandırılmıştır: 

• Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar 

• Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli 

alanlar 

• Korunması gereken alanlar 

1.Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar 

a) "Milli Parklar", Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde "Tabiat Parkları", "Tabiat 

Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları", 

b) Kara Avcılığı Kanunu uyarınca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları, Yaban 

Hayatı Geliştirme Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları", 

c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

"Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci alt bentlerinde "Kültür 

Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı Kanun ile 

17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi 

Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar, 

d) Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları, 

e) Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerinde 

tanımlanan alanlar, 

f) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde tanımlanan alanlar 

g) Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından "Özel Çevre 

Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar, 

h) Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar, 

i) Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler, 

j) Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar, 

k) Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen alanlar, 

l) Mera Kanununda belirtilen alanlar, 

m) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar. 

2.Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli alanlar 

a) "Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN 

Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası 

Üreme Alanlarında belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme 

Alanları", 

b) "Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca 

korumaya alınan alanlar, 

1) "Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma 

Alanı" olarak belirlenmiş alanlar, 
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2) Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayımlanmış olan 

"Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" listesinde yer alan alanlar, 

3) Cenova Deklerasyonu’nun 17 nci maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan 

Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar, 

c) c) "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi"nin 1 inci ve 2 nci maddeleri 

gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal 

Miras" statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar, 

d) ç) "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların 

Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar, 

e) d) Avrupa Peyzaj Sözleşmesi. 

3. Korunması gereken alanlar 

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen 

ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv 

alanları, jeotermal alanlar ve benzeri), 

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, 

a) ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları, 

d) 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. 

 Shifting dune Hareketli kumul  

Hareketli kumul, kıyılardan içeri doğru taşınan hareketli kumul sistemidir. Başlangıç 

aşamasında ise embriyonik hareketli kumullar olarak anılırlar 

 Shingle beach Çakıllı sahil  

Çakıllı sahil, denizdeki dalga aktivitesi sonucu suyun aşındırıcı etkisiyle yuvarlaklaşmış 

çakılların birikimi ile oluşan kumsallardır. 

 Silviculture Silvikültür  

Silvikültür; yeni ormanların planlı olarak kurulması ve bunların doğal olarak kurulmuş ve 

varlığını sürdüren ormanlarla birlikte yetiştirilmesi, bakımı, gençleştirilmesi ve varlıklarının 

en iyi şekilde devam ettirilmesi ile ilgili ormancılık alanını ifade eder. (DKM) 

 Site (HD) Alan (HD)  

Habitat Direktifi, “Alan” terimini, sınırları net biçimde çizilmiş coğrafi olarak belirlenmiş 

bölge olarak ifade eder. 
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 Site of Community Importance (SCI) Topluluk için Önemli Alanlar (TÖA)  

Topluluk için Önemli Alan tabiri, parçası olduğu biyocoğrafya bölgesi veya bölgeleri 

içerisinde, Ek I’de belirtilen doğal habitatlardan veya Ek II’de belirtilmiş türlerden bir 

veya birden fazlasının elverişli koruma durumunda varlığını sürdürmesine veya bu 

korunma durumuna getirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunan ve aynı zamanda 

Madde 3'te belirtilen Natura 2000’in bütünlüğüne ve/veya ilgili biyocoğrafya bölgesi 

veya bölgeleri içerisinde biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine ciddi katkıda bulunan 

alanlar olarak anlaşılacaktır.  

Geniş alanlara yayılmış olan yabani hayvan türleri için, Topluluk için Önemli Alanlar, 

bu türlerin yaşamı ve üremesi için hayati önem taşıyan fiziksel veya biyolojik faktörleri 

sunan doğal dağılım alanlarını kapsayan yerlere karşılık gelecektir. Topluluk için 

Önemli Alanlarda, Direktif Ek 'de listelenen 200'ün üstündeki habitat çeşidi ve Direktif 

Ek II'de listelenen 900'e yakın türün temel yaşam alanları dikkate alınarak Korunacak 

Özel Alanlar olarak tanımlanıp Ekolojik Ağ yaklaşımı ile türlerin koruma önceliklerine 

göre yönetilirler.  

 Special Areas of Conservation (SAC) - HD Korunacak Özel Alan (KÖA) - HD  

Korunacak Özel Alan (KÖA) tabiri, bir yasaya, idari işleme ve/veya sözleşmeye 

dayanarak Üye bir Devlet tarafından belirlenen doğal habitatların ve/veya alanın 

tahsis edildiği türlerin varlığını asgari korunma durumu seviyesinde sürdürmesi veya bu 

korunma durumuna getirilmesi hususunda gerekli koruma tedbirlerinin alındığı Topluluk 

için Önemli Alan olarak anlaşılacaktır. 

 Special Protection Area (SPA) - (BD) Özel Korunan Alan (ÖKA) - BD  

Kuş Direktifinin, Alan/Habitat koruma yükümlülüğü kapsamında, Direktifin Ek I’inde yer 

alan kuş türleri için Özel Korunan Alanlar (ÖKA-SPA) oluşturulması ile Üye Devletler 

yabani kuşların doğal yaşam ortamlarının devamlılığını sağlamakla yükümlüdür.  

Üye Devletler, Kuş Direktifinin, uygulama alanına giren tüm deniz ve kara bölgelerinde 

Direktif Ek I’de listelenen türlerin korunması için, özellikle sayıca ve yüzölçümü olarak 

en uygun nitelikteki alanları Özel Korunan Alan (ÖKA) olarak tayin eder. 

İlgili Üye Ülkenin kontrolündeki alanların seçim sürecinde (sayısı, sınırlar, bölgeleme vb.) 

Direktif maddeleri ve Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife International) tarafından 

derlenen Önemli Kuş Alanları (IBA) ölçütleri dikkate alınmaktadır.  

Özel Korunan Alanlar (ÖKA) belirlenirken, kuşların popülasyonlarının büyüklüğü ve 

eğilimleri dikkate alınarak sadece ornitolojik kriterler gözetilir.  Direktifte listelenmiş olan 

hassas türlerin popülasyonun %1’i veya göçmen su kuşları için uluslararası öneme 

sahip alanlar gibi ölçütler takip edilmektedir  

Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife International) tarafından 1981 yılından bu yana Önemli 

Kuş Alanları (IBA) için bilimsel seçim kriterleri geliştirilmektedir. Önemli Kuş Alanları (ÖKA) 

yaklaşımı için takip edilen bilimsel ölçütler, Özel Korunan Alanlar (ÖKA-SPA) tayin edilmesinde 

de takip edilmektedir. Avrupa Birliği genelinde ilan Özel Korunan Alanların büyük bir kısmı 
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(yaklaşık %70’e yakını) aynı zaman da Önemli Kuş Alanları (ÖKA) statüsüne sahiptir. 

 

Şekil 27 - AB Ülkelerinde Kuş Direktifi kapsamında korunan alanlar – Özel Korunan 

Alanlar (ÖKA’lar)269 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
269 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-9/eu28-birds-directive 
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 Specially Protected Environment Area (TR)  Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB)  

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB), ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi haiz, 

çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve 

bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 

gerekli olan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanlarıdır.270 

Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Barselona Sözleşmesi Ek Protokolüne dayanarak 

oluşturulmuş alanlardır. Bu bölgelerin belirlenme yetkisi 2011 yılına kadar mülga Özel 

Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı aitken, 2011 yılından itibaren Özel Çevre Koruma 

Bölgesi ilanı, yerinde yapılan incelemeler ve değerlendirmelerin ardından ilgili 

Bakanlıklardan görüş alarak Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulu kararı ile olmaktadır. 

ÖÇK Bölgeleri birçok tarihi ve doğal değerlerin olduğu, biyolojik çeşitlilik açısından 

zengin sınırları içinde yerleşimler bulunan alanlardır.  

ÖÇK Bölgeleri, Dünya Koruma Birliği (IUCN) tarafından kabul edilen koruma 

kategorilerinden Kategori V “Yönetilen Kaynak Koruma Alanları, Korunan 

Karasal/Deniz Alanları” kategorisine uygun alanlar olarak kabul edilmektedir . Özel 

Çevre Koruma Bölgelerinin diğer koruma statülerinden farkı, Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri sınırları içinde yerleşimlerin de bulunması ve çeşitli faaliyetlerin sürdürülmesidir 

23 protokole dayanarak ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. Maddesi (d) bendinde yer 

alan hüküm gereğince Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuş ve 13.11.1989 

tarih 20341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

Kurumun görev ve yetkileri tanımlanmıştır.  

Kararname ile Özel Çevre Koruma Bölgesi tespit ve ilan edilecek alanlarda “Bölgelerin 

sahip olduğu çevre değerlerinin korunması, mevcut çevre sorunlarının giderilmesi için 

tüm tedbirleri almak, bu alanların koruma kullanma esaslarını belirlemek, her ölçekteki 

imar planlarını yapmak, onaylamak ve gerektiğinde re’sen onaylamak yetki ve görevi” 

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’na verilmiştir. 1989 yılında Başbakanlığa bağlı 

olarak kurulan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2011 yılında yürürlüğe giren 648 

sayılı KHK ile kapatılarak yetki ve sorumlulukları, yeni yapılandırılan Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir 

Özellikle eylem planlarında yer alan türlerin korunması ve esirgenmesi amacıyla deniz 

ve kıyı bölgelerinde özel koruma alanlarının kurulmasına dair hükmün bulunduğu 

protokol kapsamında, ülkemiz Akdeniz ve Ege kıyılarında Bakanlar Kurulu kararıyla ilan 

edilmiş 10 adet Özel Çevre Koruma Bölgesi yer almaktadır. Bu bölgeler yaklaşık 1.133 

km kıyı uzunluğu ile 2865 km2’lik deniz alanını ihtiva etmektedir. Ayrıca Türkiye, 

Akdeniz’in en büyük deniz koruma alanına sahip ülkesidir ve kara sularının yaklaşık % 

4’ü koruma altındadır.  

 

 

 

                                                           
270 Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin usul ve Esaslara Dair Yönetmelik 
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 Species Tür  

Tür, birbiri ile çiftleşebilen ya da çiftleşme potansiyeline sahip olan ve bu şekilde 

kendilerine benzer verimli bireyler oluşturan, görünüm, büyüklük, renk gibi özellikleri 

bakımından birbirine çok benzeyen bireylerdir.  

Tür: Ortak bir soydan gelen ve tabii şartlarda kendi aralarında nesillerini devam 

ettirme kabiliyetine sahip benzer organizmalar grubunu ifade eder. 

 

 
Species Action Plans for priority birds 

(BD) 

Öncelikli Kuş türleri için Eylem Planları 

(KD) 
 

AB, 1993’ten beri Kuş Direktifi Ek I’de 

listelenen 50 kadar kuş türü için Öncelikli Kuş 

türleri için Eylem Planlarının hazırlanmasına 

fon sağlamıştır. Avrupa Komisyonunun 

finansal desteği ile Birdlife International 

tarafından geliştirilen Öncelikli Kuş türleri için 

Eylem Planları statü, ekoloji, her bir tür için 

tehditler hakkında bilgi sağlamakta ve 

Avrupa’da koruma statülerinin iyileştirilmesi 

için gereken eylemleri tanımlar.   

 
 

 Species of Community interest (HD) Topluluk için önemli tür (HD)  

Habitat Direktifi Topluluk için önemli türleri aşağıdaki şekilde tanımlar:  

i. doğal yayılımları AB içerisinde marjinal düzeyde bulunan ve batı palearktik 

bölgesi içerisinde tehlike veya tehdit altında bulunmayanlar hariç olmak 

üzere, tehlike altındaki türler; veya 

ii. mevcut etmenlerin varlığını sürdürmesi halinde tehlike altına girmesi türler 

kategorisine geçmesi muhtemel olan hassas türler; veya 

iii. halihazırda tehlike altında veya hassas konumda bulunmayan 

popülasyonlara sahip olan ama risk taşıyan nadir türler.  

iv. Kısıtlı coğrafi alanlar içerisinde bulunan veya geniş bir alan içerisinde seyrek 

popülasyonlar halinde dağılmış bulunan türler; veya yaşam alanlarının 

gerektirdiği spesifik koşullar ve/veya yaşam alanları içerisinde kullanılmalarının 

yaratacağı muhtemel etki ve/veya koruma durumları içerisinde 

kullanılmalarının yaratacağı muhtemel etki nedeniyle endemik ve özel önem 

gerektiren türler. 

Bu türler, Direktifte Ek II’de ve/veya Ek IV veya Ek V’te listelenmiş veya listelenebilecek 

durumdadır. 
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Species or Habitat protection sites (TR)

  

Tür veya Habitat koruma alanları (TR)

  
 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017) metninde, Tür veya Habitat 

Koruma Alanlarını şu şekilde tanımlanmıştır: “Ulusal veya uluslararası seviyede önem 

taşıyan doğal habitatlar ve bitki türleri ile göçmen veya yerleşik hayvan türlerini 

korumak amacıyla yönetilen alanlardır”. 

 Specimen (HD)   Örnek (HD)   

Habitat Direktifinde yer alan tanımlardan biri olan Örnek tabiri, “Ek IV’te veya Ek V’te 

belirtilmiş olan herhangi bir bitki veya hayvan türünün canlı veya ölü bir örneği, bir 

parçası, bir yan ürünü veya ilgili belge, ambalaj, işaret veya etiket doğrultusunda bu 

bitki veya hayvanın bir parçası veya bunlardan elde edilmiş bir yan ürün olarak 

anlaşılabilecek olan tüm unsurları” ifade eder.  

 Stand Meşcere  

Meşçere, yaş, ağaç ve ağaççık türü bileşimi, büyüme ya da kuruluş şekli, bunların 

hepsi veya bir kısmı ile çevresinden ayrılan, en az 10 dönüm genişliğinde orman 

ekosistemidir.271 

Amenajman ve silvikültür planlarındaki temel işlem birimi “meşcere tipi”dir. Meşcere tipi kavramı 

dar kapsamlı bir kavramdır; ağaç türleri, gelişme çağları ve kabaca kapalılığı kapsamaktadır. 

Oysa “Orman toplumu” kavramı ile, ormanı oluşturan otundan ağacına kadar bütün bitkiler, bu 

bitkilerin örtme dereceleri ve aralarındaki ilişkiler ortaya konulmaktadır.272 

Beynam Ormanı Meşçere Haritası273 

                                                           
271 Orman Ekolojisi ve Ormancılık Okulu Ders Notları, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayın No:15  
272 Bitki Sosyolojisinin Önemi Tarihçesi ve Ülkemiz Ormancılığında Bitki Sosyolojisi Çalışmaları, URL:http://yayin.ogm.gov.tr/yaydepo/1597.pdf 
273 https://www.ogm.gov.tr/Sayfalar/OrmanHaritasi.aspx 
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 Standard Data Form (HD) Standart Veri Formu (HD)  

Habitat Direktifi kapsamında Üye Ülkeler taraflıdan tayin edilen Natura 2000 alanların 

Komisyona sunulurken takip etmesi gereken resmi formata Standart Veri Formu denir. 

Üye Ülkeler, bu formda yer alan bilgileri eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.274 

Standart veri formu, Özel Korunan Alan (ÖKA), Topluluk için Önemli Alan önerileri 

(öTÖA), Topluluk için Önemli Alan (TÖA) ve Korunacak Özel Alan (KÖA) için 

kullanılmaktadır.  

Standart Veri Formları, Özel Korunan Alanlar (ÖKA), Topluluk için Önemli Alanlar (TÖA) 

ve Korunacak Özel Alanlar (KÖA), kısa Natura 2000 alanlarına dair tedbirlerin ve 

tehditlerin sistematik şekilde izlenmesini sağlayan bilgi formlarıdır. Komisyon tarafından 

Standart Veri Formlarında yer alan verilere dayalı veritabanı oluşturulmuştur. Bu veri 

tabanın amaçları şunlardır: 

1. Komisyonun,  Üye Devletler ile işbirliği içinde, uyumlu bir NATURA 2000 ağının 

oluşturulması ve sürdürülmesi ve Habitat Direktifi Ek I habitatlarının ve Ek II'de listelenen 

türlerin habitatlarının korunması; Kuş Direktifi Ek I listesinde yer alan kuş türlerinin ve diğer 

göçmen kuş türlerinin habitatlarına yönelik alınan tedbirlerin değerlendirilmesi için 

gerekli önlemlerin koordine edilmesi için gerekli bilgilerin sağlanması; 

2. Habitat Direktifi kapsamında Topluluk için Önemli Alanlar (TÖA) ve Korunacak Özel 

Alanlar (KÖA) listelerini güncellemek; 

3. Komisyonun diğer politika alanlarında ve özellikle bölgesel, tarım, enerji, ulaştırma ve 

turizm politikaları belirlenirken Natura 2000 gerekliliklerini tam olarak dikkate alınmasını 

sağlamak için Komisyona yardımcı olacak bilgiler sağlamak; 

4. Komisyona Natura 2000 finansmanı için destek olmak; 

5. INSPIRE Direktifi ve diğer Komisyon mevzuatı hükümlerine ve bilgiye erişim ile ilgili 

anlaşmalara (örneğin, Aarhus Sözleşmesi) uygun olarak Natura 2000 alanları hakkında 

bilgi alışverişi ve iletişimi için tutarlı ve kullanışlı bir format sağlamak; 

6. Koruma politikasını destekleyen araştırma, planlama ve diğer amaçlarla kullanım. 

                                                           
274 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011D0484&from=EN 
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 Steppe Bozkır  

Bozkır, ağaçsız, tek veya çok yıllık otsu türlerle ve yarı çalılarla kaplı alanlar şeklinde 

tanımlanır. Türkçe kaynaklarda, bozkır terimi için step tabiri de sıklıkla kullanılmaktadır. 

Bozkır habitatları, doğal bozkırlar ve antropojenik bozkırlar olarak iki ana grupta 

sınıflandırılır.  

Bozkırlarda şiddetli yaz kuraklığından dolayı ağaçların doğal olarak yetişmesi mümkün 

değildir.   

Doğal bozkırlarda, yıllık yağış miktarları 500 milimetre kadar olup, buharlaşma ve rüzgar 

hızı yüksek, güneşlenme fazladır. Gündüz gece ve mevsimsel sıcaklık farkları yüksektir. 

Yağışlar toprağın ancak 30 santimetre derinliğine kadar etkili olabildiği için topraktaki 

besleyici tuzları yıkayıp uzaklaştıramazlar. Bunlar organik madde miktarı az, fakat kireç 

ve diğer besleyici mineraller açısından zengin topraklardır. Bu nedenle bozkırlar, 

genellikle orta enlemlerde orman ve çöl kuşakları arasında yer alan geçiş bölgelerinde 

bulunur ve bu çetin koşullarda yaşamaya uyum göstermiş binlerce canlıya ev sahipliği 

yapmaktadır. 275 

 

 Stony bank Taşlı kıyı  

Taşlı kıyı, akarsu, göl ve deniz kenarlarındaki taşlı birikim tümseklerdir. 

 Stony beach Taşlı sahil  

Taşlı sahil, kıyı hattında aşınma vb. etkilerle oluşmuş ya da yüksek kesimlerden 

yuvarlanmış taşların birikmesiyle ortaya çıkmış kumsal alanlardır. 

 
Strategic Environmental Assessment 

Directive 

Stratejik Çevresel Değerlendirme 

Direktifi 
 

                                                           
275 Yeşil Atlas,Sayı 4, URL:http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/mvural/files/download/id/55350 
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Avrupa Birliği, ESPOO Sözleşmesi olarak bilinen Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Sözleşmesi kapsamında 2010 yılında yürürlüğe giren Stratejik Çevresel Değerlendirme 

Protokolü kapsamında yükümlülüklerini Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) 

Direktifi (2001/42 / EC Direktifi) yoluyla yerine getirmektedir.  

Stratejik Çevresel Değerlendirme Direktifi, yüksek düzeyde bir çevre koruması 

sağlamak ve çevresel gerekliliklerin belirli planların ve programların hazırlanması ve 

kabulü aşamasına entegre edilmesini amaçlar. Bu amaca yönelik olarak da çevre 

üzerinde önemli etkiler yapması muhtemel belli planlar ve programlar için çevresel 

değerlendirme yapılmasını zorunlu kılar. 

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD), stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde 

dikkate alınması gereken sosyal ve ekonomik etkilere, çevresel etkileri de dâhil ederek, 

önerilen politika, plan ve programların gelecekte doğuracağı sonuçları saptama 

sürecidir.276 

 

 

 

SÇD Direktifi, "tarım, ormancılık, balıkçılık, enerji, sanayi, ulaşım, atık yönetimi, su 

yönetimi, telekomünikasyon, turizm, ilçe ve kasaba planlama veya arazi kullanımına 

yönelik olarak hazırlanan ve 2011/92/EU sayılı Direktifin  "(Çevresel Etki Değerlendirmesi 

(ÇED) I. ve II. Eklerinde listelenen projelerin gelecekte geliştirilmesine ilişkin izinlere 

yönelik bir çerçeve sunan”) veya Natura 2000 alanları üzerindeki olası etkileri 

bakımından Habitat Direktifinin 6. veya 7. Maddesi uyarınca bir değerlendirme 

yapılması gerektiği kararı alınan tüm programlar için Stratejik Çevresel Değerlendirme 

raporu hazırlanmasını zorunlu kılar. 

AB üyelik sürecinde, Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği 2017 yılında ulusal 

mevzuata aktarılmıştır. Stratejik Çevresel Değerlendirme Uygulanacak Plan/Program Listesi 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 8 - Değerlendirme Uygulanacak Plan/Program Listesi 

1-Bölge Kalkınma İdareleri Eylem Planları 14-Mekânsal Strateji Planları  

2-Bölge Planları  15-Nehir Havza Yönetim Planları  

3-Bütünleşik Kıyı Alanları Planları 

4-Çevre Düzeni Planları  

16-Operasyonel Programlar 

5-Enerji Sektöründeki Planlama Çalışmaları  17-Tarım Master Planları  

6-Havza Bazında Atık Yönetim Planları  18-Turizm Kıyı Yapıları Master Planı  

7-Havza Bazında Atıksu Arıtımı Eylem Planları  19-Türkiye Sanayi Stratejisi  

8-Havza Koruma Eylem Planları  20-Türkiye Turizm Stratejisi  

9-Havza Kuraklık Yönetim Planları  21-Ulaşım ve İletişim Stratejisi  

10-Havza Master Planları  22-Ulaştırma Ana Planları  

11-Havza Taşkın Yönetim Planları  23-Ulusal Havza Yönetim Stratejisi 

12-Kırsal Kalkınma Programları 13-Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ve Turizm 

Merkezlerinde Yer Alan Planlar (1/100.000 ve 1/50.000 

ölçekli) 

 

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği 

Yönetmeliğin amacı; çevrenin korunmasını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma ilkesi 

doğrultusunda, çevre üzerinde önemli etkiler yapması beklenen plan/programların 

hazırlanması ve onayı sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için uygulanan Stratejik 

Çevresel Değerlendirme sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.  

                                                           
276Stratejik Çevresel Değerlendirme raporlarının incelenmesine yönelik kontrol listesi, 
URL:https://d2hawiim0tjbd8.cloudfront.net/downloads/argi4we2zr_stratejik_cevresel_degerlendirme_raporlarinin_incelenmesine_yonelik_kontrol_l.pdf 
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Yönetmelik; atık yönetimi, balıkçılık, enerji, kıyı yönetimi, mekânsal planlama, ormancılık, 

sanayi, su yönetimi, tarım, telekomünikasyon, turizm ve ulaştırma sektörlerine ilişkin hazırlanan 

ve 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan projeler için çerçeve oluşturan 

plan/programlara Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılması, yaptırılması, izlenmesi ve eğitim 

verilmesine ilişkin idari ve teknik usul ve esasları kapsar.  

Yönetmelik hükümleri; milli savunma ve sivil savunma kapsamında yer alan plan/programlara, 

mali plan/programlar ile bütçe plan/programlarına, imar planlarına ve sınıraşan 

plan/programlara uygulanmaz.  

Bu Yönetmeliğin kapsamında, Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) şu şekilde tanımlanmıştır: 

“Yönetmelik kapsamında yer alan sektörler için kamu kurum/kuruluşlarınca hazırlanacak 

onaya/kabule tabi plan/programların planlama/programlama sürecinin başlangıcından 

itibaren, çevresel değerlerin plan/programa onayından/kabulünden önce entegre edilmesini 

sağlamak, plan/programın olası olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek, olumlu etkilerini de 

en üst düzeye çıkarmak ve karar vericilere yardımcı olmak üzere katılımcı bir yaklaşımla 

sürdürülen ve yazılı bir raporu da içeren çevresel değerlendirme çalışmaları”.  

SÇD Raporu ise yetkili kurum tarafından, kapsam belirleme raporu çerçevesinde Ek-4’teki 

bilgiler esas alınarak ve istişare toplantısında belirtilen görüşler ile halkın ve Bakanlığın görüşleri 

doğrultusunda hazırlanan raporu ifade eder. 

 

 

 Strict protection area (TR) Mutlak koruma bölgesi  

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017), Mutlak Koruma Bölgesini 

kavramını şu şekilde tanımlar: ”Koruma altına alınan alanlarda sıkı koruma gerektiren 

tabiat ve biyolojik çeşitlilik değerlerini barındıran, denetim, yönetim veya ilmi 

araştırmalar ile izlemeler dışındaki diğer faaliyetlere kısıtlama getirilen alanlar”. 

 Strict protection regime (HD) Sıkı Koruma Rejimi (HD)  

Habitat Direktifi Madde 13 ve Madde 14, Ek IV’te listelenen sıkı koruma gerektiren 

Topluluk için önemli hayvan ve bitki türlerini dair koruma ve yönetim esaslarını içerir. Bu 

maddeler, bu türler için sıkı koruma rejimi tanımlar.  

 

Habitat Direktifi, hayvanların kasıtlı öldürme, yakalama, toplama ve rahatsızlık 

verilmesini (özellikle yuvalama zamanında) ve hayvanların ticari kullanımını 

yasaklanmıştır. Ek IV (a)’da yer alan hayvan türlerinin üreme ve dinlenme alanlarına 

zarar vermek de yasaklanmıştır (Madde 12). 
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Aynı şekilde, Ek IV (b)’de yer alan bitkilerin yabani ortamlarındaki doğal yayılış alanları 

içerisinde, kasti olarak koparılmaları, toplanmaları, kesilmeleri, kökleri ile çıkarılmalar 

veya tahrip edilmeleri yasaktır (Madde 13). 

 Submerged sea caves Denizaltı mağaraları  

Denizaltı mağaraları, kara koşullarında oluşmuş, daha sonra deniz basmasıyla su 

altında kalmış mağaralardır. 

 Subsidiarity  Yetki İkamesi İlkesi  

1992’de Maastricht Anlaşması ile yürürlüğe giren bu yetki ikamesi ilkesi, her yetki ve 

sorumluluğun halka en yakın, en küçük ve düşük seviyedeki birimler tarafından 

üstlenilmesi gerektiği ilkesi üzerine kuruludur. Tek yetkinin AB’ye ait olmadığı alanlarda, 

yetki ikamesi ilkesi, üye ülkelerin karar alma ve harekete geçme yetkisini güvence 

altına alır. Bu ilke ışığında, Komisyon, aldığı kararların ve tasarladığı yasaların bölgesel 

ve yerel boyutlarını da dikkate almak durumundadır.  

 

 Subspecies  Alt-tür  

Alt-tür; bir tür içinde bazı ayırıcı karakterler ile birbirinden ayrılan ve coğrafi yayılış 

alanları doğal bir engelle kesilmiş bireylerden oluşan topluluğu gösteren taksonomik 

bir terimdir.  Alt-türler isimlendirilirken, bitki türlerinin isimlendirilmesinde ssp. veya subsp. 

şeklinde kısaltılarak gösterilmektedir. 

 Succession Süksesyon  

Vejetasyonun gelişiminde öncü safhasından klimaks safhasına kadar geçirdiği 

safhaların tümüne Süksesyon (sıralı sayılı değişim) denir.277 

Ekolojik bakımdan süksesyon; belli bir zaman periyodu içerisinde belli bir yerde farklı bitki 

komünitelerinin sırası ile birbirini izlemesi olayıdır. Floristik ve faunistik süksesyondan 

bahsedilirse; bitki komünitelerinin vejetasyonunun gelişimi için kullanılan bir terimdir. Ancak 

herhangi bir yerde bitki süksesyonu olduktan sonra oraya sırasıyla değişik hayvan grupları 

gelip yerleşir. 

 

 Sustainable Use (CBD) Sürdürülebilir Kullanım (BÇS)  

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi “Sürdürülebilir Kullanım” kavramını şu şekilde tanımlar 

“biyolojik çeşitlilik öğelerinin, 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”.278 Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısına (2017)  göre 

Sürdürülebilir Kullanım “türlerin ve habitatların alan kapasitesi ve popülasyon düzeyleri 

göz önünde bulundurularak yok olmayacak şekilde kullanımını” ifade eder. 

 Syntaxon Sintakson  

                                                           
277 https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=35874 
278 http://www.cem.gov.tr/erozyon/Files/faaliyetler/dis_iliskiler/biyolojik_cesitlilik_sozlesmesi/Biyolojik_Cesitlilik_Sozlesmesi_Turkce.pdf 



 

176 

 

Bitki sosyolojisi çalışmalarında farklı hiyerarşik düzeydeki birimlere sintakson denir. 

Sintaksonların adlandırılmasında “Bitki sosyolojisi nomenklatür kodu” (Code of 

International Phytosociological nomenclature) takip edilir. 

 Systematic Conservation Planning (SCP) Sistematik Koruma Planlaması (SKP)  

Sistematik Koruma Planlaması (SKP) koruma biyolojisi alanında 2000’lerden sonra 

kullanılmaya başlanan önemli bir planlama aracıdır. SKP, koruma hedefleri açık bir 

şekilde tanımlanmış, biyolojik çeşitliliğin bütününün uzun vadede kalıcı bir şekilde 

kendini muhafaza ettiği koruma yönetimi sistemi oluşturulması süreci olarak 

tanımlanabilir.279 Bu süreç 4 temel bileşeni gözetir: 1. Biyolojik çeşitlilik açısından önem, 

2. Tehdidin aciliyeti ve büyüklüğü 3. Koruma yapmanın maliyetinin düşük olması, 4. 

Koruma fırsatları (ekonomik, sosyal, kurumsal vb.). 

Sistematik Koruma Planlaması doğa korumada bir ülkenin ya da bölgenin önceliklerini belirlemek 

için kullanılan bir yöntemdir. En verimli koruma sistemini oluşturmak üzere tasarlanan bu yöntem, 

koruma öncelikli alanların yerlerini ve gerekli koruma uygulamalarını ortaya koyar ve sonuçları 

izlemek üzere bir program oluşturur.280 
 

 Target Features (HD) Hedef Unsurlar (HD)  

Hedef Unsurlar (HD), habitat ve Kuş Direktifi kapsamında belirlenen alanlarda o alanın 

Natura 2000 alanı olarak ilan edilmesini sağlayan türler ve/veya habitatları ifade eder.  

 Target Species (TR) Hedef Tür (TR)  

Hedef Tür, yaban hayatı koruma ve yaban hayatı geliştirme sahalarında sahanın 

ayrılmasına gerekçe olan türü veya türleri ifade eder.281 

 Taxon Takson  

Canlıların sınıflandırılmasında, hiyerarşik sınıflandırma basamaklarındaki her bir birime 

takson denir. İngilizce kullanımda birden fazla takson taxa olarak ifade edilir.  

Üst kategorilerde yer alan taksonlar, daha aşağıdaki taksonları içine alır. 

Takım, aile, cins, tür birer taksonomik gruptur ve birer taksondur. Taksonların 

düzeyleri kesin olarak belirlenemez, sadece hiyerarşik olarak düzenlenebilir. Her 

basamaktaki takson, bir alt basamaktaki taksonların topluluğundan oluşur.282 

 

 Taxonomy Taksonomi  

Taksonomi, canlılar âleminin biyolojik sınıflandırmasını çalışan bilim dalıdır. Taksonomi, 

sistematik olarak da bilinir. Taksonomi, nesli tükenmiş olan ve yaşayan tüm canlıları 

ortak ve farklı karakterlerine göre inceler. Taksonomi, belirli bilimsel ilkeler ışığında nesli 

tükenmiş ve yaşayan canlılar arasındaki genetik akrabalık ilişkilerine göre de hiyerarşik 

gruplandırma yapılır. Bu gruplandırmadaki birimlere takson denir. Bunlar aşağıda 

                                                           
279 http://www.dkm.org.tr/Dosyalar/YayinDosya_L2OSaIgK.pdf 
280 http://www.dkm.org.tr/calismalar/4/sistematik-koruma-planlamasi 
281 Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik 
282 http://aves.akdeniz.edu.tr/ImageOfByte.aspx?Resim=8&SSNO=8&USER=3108 
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sıralanmıştır283: Üst Âlem → Grup → Şube → Sınıf → Takım → Familya → (Aile) → Oymak 

→ Cins → Tür → Alt Tür.  

6 âlemli taksonomik yaklaşımda canlılar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır284: 

Bakteriler 

(Bacteria) 

Tek hücreliler 

(Protozoa) 

Fotosentetik 

Algler 

(Chromista) 

Bitkiler (Plantae) Mantarlar 

(Fungi) 

Hayvanlar 

(Animalia) 

 • Kamçılılar  

• Kök 

ayaklılar 

• Sporlular 

• Silliler  

 

 • Sporlu Bitkiler (Tohumsuz 

Bitkiler) 

o Damarsız bitkiler  

o Damarlı bitkiler  

• Çiçekli (Tohumlu) Bitkiler  

o Açık Tohumlular  

o Kapalı Tohumlular  

o Tek Çenekliler  

o İki Çenekliler 

 • Omurgalılar  

• İlkel 

Kordalılar 

• Omurgasızlar 

 

 

 

 Temporary ponds Geçici su birikintileri  

Geçici su birikintileri, yağışlardan dolayı oluşan gölcüklerdir. 

 Thicket Baltalık (Sık ağaçcık toplulukları)  

Baltalık (Sık ağaçcık toplulukları), sık biçimde gelişmiş boylu çalı ve ağaççıkların 

oluşturduğu kısmen veya tamamen kapalı örtülerdir (Örn.: Dilek Yrmd. Laurus nobilis 

toplulukları).  

 Traditional Knowledge Geleneksel bilgi  

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017), Geleneksel Bilgi kavramını 

şu şekilde tanımlar: “Genellikle bir topluluğun kültürel veya manevi kimliğinin bir 

parçasını oluşturan, o topluluk içinde geliştirilen, devam ettirilen ve nesilden nesile 

aktarılan bilgi, ustalık, beceri ve uygulamalar”. 

 Tufa Tufa  

Tufa, kalkerli sular ve buralarda yaşayan bazı bitki türlerinin karşılıklı etkileşimiyle bitkiler 

üzerinde karbonat birikimi olayıdır. 

 
Unfavourable conservation status 

(Article 17 - HD) 

Elverişli olmayan korunma durumu 

(Madde 17 - HD) 
 

Elverişli olmayan korunma durumu, Habitat Direktifi kapsamındaki türlerin veya 

habitatların korunma durumu seviyelerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucu türlerin 

yayılışının ve popülasyonunun elverişli referans yayılışları ve popülasyonları ile 

karşılaştırılarak ortaya çıkmaktadır. Türler için bu değerlendirmeler yayılış ve 

popülasyondaki büyüklük ve değişimler dikkate alınarak ve gelecekte beklenen 

                                                           
283 https://evrimagaci.org/taksonomi-nedir-canlilar-taksonomisinde-insanin-yeri-neresidir-132 
284 https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/T%C3%BCrkiye'nin%20A%C4%9Fa%C3%A7%20ve%20%C3%87al%C4%B1lar%C4%B1.pdf 
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özellikler dikkate alınarak yapılmaktadır. Tüm koruma durumundaki yönelimlerin göz 

önünde bulundurulması, elverişli olmayan kategoriye giren fakat algılanması güç olan 

değişimlerin de belirlenmesi için önemlidir. 

 Unfavourable-bad (Article 17 - HD) Elverişsiz - kötü durum (Madde 17 - HD)  

Elverişsiz-kötü durum, Habitat Direktifi kapsamındaki türlerin veya habitatların 

korunma durumu seviyelerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucu yakın gelecekte 

yok olma tehlikesi olmamakla beraber, bir habitat tipinin veya türün elverişli hale 

dönüştürülmesi için yönetim veya politikada değişiklik yapılması gerektiğini 

belirtmektedir. 

 
Unfavourable-inadequate (Article 17 - 

HD) 

Elverişsiz - yetersiz durum (Madde 17 - 

HD) 
 

Elverişsiz-yetersiz durum, Habitat Direktifi kapsamındaki türlerin veya habitatların 

korunma durumu seviyelerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucu bir habitat tipi 

veya türün, en azından bölgesel olarak ciddi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 

bulunduğunu belirtmektedir. 

 
United Nations (UN) Convention on 

Biological Diversity 

Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik 

Çeşitlilik Sözleşmesi 
 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, 1992 yılında BM Rio Zirvesi’nde kabul edilen ve biyolojik 

çeşitliliğin mevcut ve gelecek nesillerin yararına korunmasını ve sürdürülebilir şekilde 

kullanılmasını hedef alan uluslararası anlaşmadır. 1992 Rio Çevre Zirvesi’nin en somut 

sonuçlarından birisi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin imzaya açılması olmuştur.  

Sözleşme 1994 yılında yeterli sayıda ülkenin yasama organlarınca onaylanarak 

yürürlüğe girmiştir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi  (BÇS)’nin üç temel hedefi vardır: 

- biyolojik çeşitliliğin korunması,  

- biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı,   

- genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve 

hakkaniyete uygun paylaşım ilkelerinin gerçekleştirilmesi. 

Türkiye Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesini 1992’de imzalamış ve 29 Ağustos 1996 tarih ve 

4177 sayılı Kanun ile onaylamıştır. Sözleşme 14 Mayıs 1997 yılında ülkemizde yürürlüğe 

girmiştir.285 Biyolojik çeşitliliğin korunmasının insanlığın ortak sorunu olduğunu vurgulayan 

BM üyesi akit taraflar 1992’de Rio’da Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni kabul etmişlerdir. 

Sözleşme ile “biyolojik çeşitliliğin korunması”, “biyolojik kaynakların muhafazası”, 

“biyoteknolojinin özgün, verimli ve çevreye uygun kullanımı”, “ekosistemin korunması”, 

“biyolojik çeşitlilik oluşturan canlıların ex – situ korunması”, “canlıların yaşam ortamlarının 

korunması”, “canlıların in – situ koşullarının korunması” ve “biyolojik çeşitlilik oluşturan 

canlıların sürdürülebilir kullanımı” konuları ele alınmıştır. 

 

 
United Nations (UN) Convention to 

Combat Desertification (UNCCD) 

Birleşmiş Millletler (BM) Çölleşme ile 

Mücadele Sözleşmesi (BMÇMS) 
 

                                                           
285 Biyolojik Çeşitliliği İzleme ve Değerlendirme Raporu, 2012 URL: http://www.nuhungemisi.gov.tr/DosyaRaporSunum/Belgeler/de09327f-22fa-466d-9f10-
b76e7c9d6ccb.pdf 

http://www.nuhungemisi.gov.tr/DosyaRaporSunum/Belgeler/de09327f-22fa-466d-9f10-b76e7c9d6ccb.pdf
http://www.nuhungemisi.gov.tr/DosyaRaporSunum/Belgeler/de09327f-22fa-466d-9f10-b76e7c9d6ccb.pdf


 

179 

 

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin (BMÇMS) 1996 Aralık ayında 

yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı, etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlanmasına katkıda bulunmak üzere Gündem 21 ile uyumlu entegre bir yaklaşım 

çerçevesinde uluslararası işbirliği ve ortaklık düzenlemeleri ile desteklenen her 

düzeyde etkin eylemler yoluyla, özellikle Afrika' da olmak üzere ciddi kuraklık ve/veya 

çölleşmeye maruz ülkelerde, çölleşmeyle mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini 

hafifletmektir. Sözleşmeye göre, bu amaca ulaşmak için, etkilenen alanlarda, aynı 

anda hem arazinin verimliliğini iyileştirerek, hem de arazi ve su kaynaklarının 

rehabilitasyonunu, korunmasını ve sürdürülebilir yönetimini sağlayarak özellikle yerel 

topluluklar düzeyinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi üzerinde odaklaşan uzun 

dönemli stratejilerin uygulanması gerekmektedir.  

Türkiye, Sözleşemeye 1998 yılında taraf olmuştur. “Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem 

Programı” 09 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlan genelge (2005/2) ile yürürlüğe 

girmiştir.  

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı ise adı 18.06.2015 tarihli ve 2015/20 

sayılı kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu doküman daha etkin 

uygulanması amacıyla Yüksek Planlama Kurulu’na sunulmuş ve 18.06.2015 tarihli ve 

2015/20 sayılı kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Çölleşme ile Mücadele 

Ulusal Stratejisi (2015-2023) 24 Temmuz 2015 Tarihli 29424 Sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Strateji belgesi ve eylem planı birleştirilerek “Çölleşme ile 

Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı” tek doküman olarak hazırlanmıştır. 

 
United Nations Convention on the Law of the 

Sea (UNCLOS) 

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 

Sözleşmesi  
 

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (United Nations Convention on the Law of 

the Sea (UNCLOS)), dünya üzerinde okyanusların kullanımı, uluslararası işletmeler için 

kurallar koymaya, işletmeler, çevre ve deniz doğal kaynaklarının yönetimine ilişkin 

ulusların hak ve sorumluluklarını tanımlayan uluslararası bir sözleşmedir. Antlaşma 10 

Aralık 1982 tarihinde Jamaika'nın Montego Bay kentinde imzalanmış olup 16 Kasım 

1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Şekil 28 - 1982 BMDHS’ne göre Deniz Alanları286 

                                                           
286 http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri//2015_20/3.pdf 
 

http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri/2015_20/3.pdf
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 Unknown Status (Article 17 - HD) 
Bilinmeyen Durum  

(Madde 17 - HD) 
 

Bilinmeyen durum, Habitat Direktifi kapsamındaki türlerin veya habitatların korunma 

durumu seviyeleri için değerlendirme yapılabilmesi için yeterli bilginin olmadığı 

durumlarda kullanılan bir ifadededir.  

 
Utilization of genetic resource (Nagoya 

Protocol) 

Genetik kaynakların kullanımı (Nagoya 

Protokolü) 
 

"Genetik kaynakların kullanımı", Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmenin 2. Maddesinde 

tanımlandığı gibi biyoteknoloji uygulaması yoluyla olanları da içermek üzere, genetik 

kaynakların genetik ve/veya biyokimyasal yapıları üzerinde araştırma ve geliştirme 

yürütmek anlamına gelir. 

 

 Variety Varyete  

Bitki sistematiğinde varyete; en az bir morfolojik özellik bakımından ana türden ayrılan 

fakat ana türle aynı alan içerisinde yayılış gösteren grupları ifade eder (örnek: Pinus 

brutia Ten. var.pyramidalis Selik)287 

 Vegetation Vejetasyon  

Vejetasyon, en genel anlamıyla herhangi bir bölgede yer alan ayırt edici özelliklere 

sahip bitki topluluğu tipi olarak tanımlanabilmektedir. Genel olarak ekolojik istekleri 

benzer veya yakın olan bitki türleri bir araya gelerek, organize fitososyolojik bir birim 

olan vejetasyonu oluştururlar.  

                                                           
287 Türkiye’nin Ağaç Ve Çalıları 
URL:https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/T%C3%BCrkiye'nin%20A%C4%9Fa%C3%A7%20ve%20%C3%87al%C4%B1lar%C4%B1.pdf 
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Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur; vejetasyon, bitki türlerinin rastgele bir 

araya gelmesinden oluşan bir kavramdan öte bir anlam taşır. Vejetasyon, birçok 

etmenin birbirine ilişki ve etkinin bir sonucudur (Akman ve Ketenoğlu,1987). 

“Vejetasyon ağaç, çalı, yosun, mantar ve likenlerden oluşan orman örtüsüyle bir 

orman olabildiği gibi, bataklıklarda büyüyen saz, kamış ve benzeri bitki gruplarından 

veya sudaki alglerden ya da çöllerde olduğu gibi seyrek dağılmış kaktüslerden ya 

da çıplak kayalar üzerinde kabuk şeklinde büyüyen likenlerden ibaret olabilir.” 

(Akman ve Ketenoğlu,1987) 

“Vejetasyon, yaşama şartları birbirine benzeyen türlerden meydana gelen büyük bir 

bitki topluluğudur.  Bu sebeple bitki toplulukları, değişik yaşama şartlarına, floristik, 

genetik, ve coğrafi sebeplere göre daha küçük topluluklardan yani birliklerden, 

birlikler de ekolojik gruplardan meydana gelir.” (Akman ve Ketenoğlu,1987) 

Vejetasyonların sınıflandırılması doğa koruma disiplininin önemli araştırma 

konularından biridir. Farklı yöntemler izlenerek vejetasyonların sınıflandırılması 

mümkündür.  Vejetasyon sınıflandırma çalışmalarındaki temel birim bitki birliğidir. 

Vejetasyon terimi Türkçede, bitki örtüsü olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Vejetasyon birimi kendi içinde de alt-vejetasyonlara ayrılabilir.  Örneğin,  Türkiye’deki 

sulak alan vejetasyonu; 

1- Su İçi Vejetasyonu,  

2- Kıyı – Çamur Vejetasyonu,  

3- Islak Çayır Vejetasyonu,  

4- Su Basar Orman Vejetasyonu ve  

5- Tuzcul Vejetasyon  

olmak üzere beş farklı vejetasyon tipi altında incelenebilir.288 

Vejetasyon terimi çeşitli mekânsal ölçeklerdeki bitki topluluklarını tanımlamak için 

de kullanılabilir.  

“Genellikle her iklim bölgesinin kendine özgü ekolojik ve 

fizyonomik görünümüne sahip bitki toplulukları bulunur. Örneğin 

Akdeniz vejetasyonu denildiğinde Akdeniz bölgesinde yetişen 

kuraklığa dayanıklı bitki topluluğu anlaşılır. Maki vejetasyonu ise 

herdem yeşil, yaprakları küçük, parlak, bazıları iğneli, kuraklığa 

dayanıklı ağaççık ve çalılardan oluşmuş topluluktur.” 

(Atalay,2004) 

 

 Vulnerable (VU) - IUCN  Duyarlı/Hassas (VU) – IUCN  

Eldeki en iyi kanıtlar, taksonun A’dan E’ye kadar ölçütlerden herhangi birini 

Duyarlı/Hassas sınıfı için karşıladığını gösteriyorsa, takson Hassas (Vulnerable) olarak 

sınıflanır, ve bu nedenle neslinin doğada tükenme riskinin yüksek olduğu kabul edilir.289 

Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması,  Zararlılarıyla Mücadele 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik duyarlı tür kavramını; “doğada orta vadede 

yüksek tükenme riskiyle karşı karşıya olan ancak, nesli kritik seviyede veya tehlike 

altında olmayan tür” şeklinde tanımlanır.  

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (2017), Hassas Tür kavramını şu 

şekilde tanımlar: “Mevcut şartlar sebebiyle yakın gelecekte nesli yok olma tehlikesi ile 

                                                           
288https://www.academia.edu/26703120/T%C3%BCrkiye_Sulak_Alan_Vejetasyonunun_Genel_Floristik_Ekolojik_ve_Fitososyolojik_%C3%96zel likleri 
289 http://life.bio.sunysb.edu/ee/akcakayalab/kurallar5.pdf 
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karşı karşıya kalabilecek türler” 
 

 Water Framework Directive Su Çerçeve Direktifi  

Su Çerçeve Direktifi, AB düzeyinde suların korunması ve suyla ilgili hizmetlerin kalitesi 

ve yönetişimine ilişkin hususları düzenler.  Direktif’in amacı tüm suların (iç bölge yüzey 

suları, geçiş bölgesi suları, kıyı suları ve yeraltı suları) korunması için bir yasal çerçeve 

oluşturmaktır. Bu koruma tatlısu ortamlarının bozulmasını önlemek, sürdürülebilir su 

kullanımını geliştirmek, tatlısu ortamının korunması ve iyileştirilmesini arttırmak, kirliliği 

azaltmak ve seller ve kuraklıkların etkilerini azaltmaktır.  

Su koruma yönetimi akarsu havzası bölgelerini (AHB) esas almalı; uluslararası AHB’ler, 

yeraltı suları ve kıyı suları da bir AHB’ye dâhil edilmelidir. Direktif’in çevresel hedeflerine 

ulaşılması bakımından her AHB için akarsu havzası yönetimi planları oluşturulmalıdır.  

Direktif’in amaçlarının arasında, tüm sular için “iyi statü” elde etmek,  kirliliğin kontrolü 

için bileşik yöntemin (kalite standartları ve emisyon sınır değerleri) uygulanması, su 

ortamının tüm kullanımları için çevresel maliyet de dahil olmak üzere tüm maliyetin 

geri alınmasını başarmak, vatandaşların su yönetimine daha yakından katılımlarını 

sağlamak ve su mevzuatının basitleştirilerek veriminin artırılması vardır.  

 Water products production areas (TR) Su ürünleri istihsal sahaları (TR)  

Su ürünleri istihsal sahaları, ürünlerinin yetiştirildiği ve doğal olarak ürediği, avlanma, 

üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere, içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal 

vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını ifade eder.290 

 

 

 

 

 

 

 Wetland Sulak Alan  

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği sulak alan tanımını şu şekilde yapmıştır: “Tabii 

veya suni, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, 

denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı 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”. 

Ramsar Sözleşmesine göre sulak alanlar; “alçak gelgitte derinliği altı 

metreyi aşmayan deniz suyu alanlarını da kapsamak üzere, doğal ya 

da yapay, sürekli ya da geçici, durgun ya da akar, tatlı, acı ya da tuzlu 

bütün sular ile bataklık, sazlık, ıslak çayırlar ve turbalıklarˮ  şeklinde 

                                                           
290 Su Ürünleri Yönetmeliği 
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tanımlanmıştır. 

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne göre, ülkemizdeki sulak alanlar Ramsar 

Alanı, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan ve Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan kategorileri 

altında sınıflandırılmıştır. 

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 

Ulusal öneme haiz sulak alan: Sözleşmenin Taraflar Toplantısında kabul 

edilen "Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan Kriterleri"nden en az birine 

sahip olan sulak alanları, 

Ramsar alanı: Sözleşmenin 2 nci maddesi gereğince ilan edilerek 

Ramsar listesine dâhil edilen sulak alanları, 

Mahalli öneme haiz sulak alan: Ulusal öneme haiz sulak alan ve 

Ramsar Alanı listesinde bulunmayan sulak alanları, 

2018 yılı itibariyle, Türkiye’de 14 Ramsar Alanı, 48 Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan, 9 

Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan bulunmaktadır.291  

Ramsar Sözleşmesi, sulak alan habitatlarını 3 ana başlık altında 42 sulak alan habitatı 

başlığında sınıflandırmıştır292: 

1. Denizel ve Kıyısal Sulak Alanlar,  

2. Karasal Sulak Alanlar, 

3. Yapay Sulak Alanlar. 

Ülkemizde yürütülen envanter çalışmalarında da bu sulak alan kategorileri 

kullanılmaktadır. 

 

                                                           
291 Türkiye Sulak Alanları, URL: http://www.turkiyesulakalanlari.com/sulak-alanlar/ 
292 Sulak Alanlar, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, URL: http://www.turkiyesulakalanlari.com/wp-
content/uploads/sulak-alanlar-kitab%C4%B1-bask%C4%B1-onay%C4%B1-i%C3%A7in.pdf 
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Tablo 9 - Ramsar Sözleşmesi Sulak Alanlar Sınıflandırması293 

DENİZEL ve KIYISAL SULAK ALANLAR KARASAL SULAK ALANLAR YAPAY SULAK ALANLAR 

A sürekli sığ denizel sular (git 

döneminde 6 metreden sığ; koylar ve 

boğazlar kapsar) 

B denizel sucul gelgit yatakları; (yosun 

yatakları, tropik denizel söğütlükleri 

kapsar) 

C mercan resifleri 

D kayalık denizel sahilleri; kayalık 

denizötesi adaları ve falezleri kapsar 

E kum ve çakıllı sahiller; kumul burunları, 

girintileri, adacıkları, kumul sistemleri 

F haliç suları; haliçlerin ve deltalardaki 

haliç sistemlerinin sürekli suları 

G gelgit çamur, kum ya da tuz 

düzlükleri 

H gelgit sazlıkları; tuzcul sazlıklar ve 

söğütlükler, tuzlalar, acı-tatlı gelgit 

sazlıkları 

I gelgit ormanlı sulak alanlar; mangrov 

bataklıkları, gelgit tatlısu bataklık 

ormanları 

J kıyısal acı/tuzlu lagünleri; görece sığ 

denizle bağlantılı, acı-tuzlı lagünleri 

kapsar 

K kıyısal tatlısu lagünleri; tatlısu delta 

lagünlerini kapsar 

Zk(a) - Denizel ve kıyısal karstik ve diğer 

yeraltı hidrolojik sistemler 

L - Sürekli karasal deltalar. 

M - Sürekli nehirler/ dereler/ ırmaklar. 

N - Mevsimsel/ süreksiz/ düzensiz nehirler/ dereler/ ırmaklar. 

O - Sürekli tatlı su gölleri (8 ha Üzeri) geniş menderes göllerini içerir. 

P - Mevsimsel/ (8 ha üzeri) süreksiz tatlı su gölleri. 

Q - Sürekli tuzlu/ acı/ alkalin göller. 

R - Mevsimsel/ geçici tuzlu/ acı/ alkalin göller ve düzlükler. 

Sp - Sürekli tuzlu/ acı/ alkalin bataklıklar/ havuzlar. 

Ss - Mevsimsel/ geçici tuzlu/ acı/ alkalin bataklıklar/ havuzlar. 

Tp - Sürekli tatlı su bataklıkları/ havuzları; suni göller (8 ha altında); içi su dolu 

bitkilerin en azından gelişme mevsiminin büyük bir bölümünde var olduğu, 

inorganik topraklardaki sazlık ve bataklıklar. 

Ts - İnorganik topraklardaki mevsimsel/ geçici tatlı su bataklıkları, çayırları 

kapsar. 

U - Ormansız turba sahaları; çalı ve açık bataklık, bataklıkları, çayırları kapsar. 

Va - Alpin sulak alanları; yüksek dağ çayırlıklarını, karların erimesiyle oluşan 

geçici suları kapsar. 

Vt - Tundra sulak alanları; tundra gölcüklerini, karların erimesiyle oluşan geçici 

suları kapsar. 

W - Çalı kaynaklı sulak alanlar; inorganik topraklar üzerindeki tatlı su bataklık 

ormanlarını, çalılıkların baskın olduğu tatlı su sulak alanları, kızılağaçlıkları, 

Kızılağaç ve Akçaağaç çalılıklarını kapsar. 

Xf - Tatlı su, ağaçların baskın olduğu sulak alanlar; inorganik topraklar 

üzerindeki tatlı su bataklık ormanlarını, mevsimsel su basar ormanları, çalılık 

bataklıkları kapsar. 

Xp - Ormanlık turba sahaları; turba bataklığı ormanları. 

Y - Tatlı su kaynakları; vahalar. 

Zg- Jeotermal sulak alanlar. 

Zk(b) - Karasal karstik ve diğer yeraltı hidrolojik sistemler. 

1 - Kültür havuzları; Kültür 

balıkçılığındaki balık ve karides 

üretim havuzları 

2 - Küçük havuzlar; Sekiz hektarın 

altındaki çiftlik havuzlarını, depo 

havuzlarını ve küçük su tanklarını 

içerir. 

3 - Sulama yapılan alanlar; Sulama 

kanallarını ve çeltik tarlalarını içerir. 

4 - Mevsimsel olarak göllenen tarım 

alanları yoğun olarak yönetilen veya 

ıslak otlak ve çayırları da kapsar 

5 - Tuz elde etme sahaları; Tuz 

tavaları, tuzlalar vs. 

6 - Su depolama alanları; Sekiz 

hektardan büyük, baraj ve göletleri 

kapsamaktadır.  

7 - Kazılar; çakıl, tuğla, kil çukurları; 

diğer malzeme çukurları, maden 

çukurları. 

8 - Atık su arıtma sahaları; yerleşik 

havuzlar, oksidasyon havuzları. 

9 - Kanallar ve drenaj kanalları, 

hendekler. 

Zk(c) - İnsan yapımı karstik ve diğer 

yeraltı hidrolojik sistemler. 

                                                           
293 Sulak Alanlar, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, URL: http://www.turkiyesulakalanlari.com/wp-content/uploads/sulak-alanlar-kitab%C4%B1-bask%C4%B1-onay%C4%B1-i%C3%A7in.pdf 
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 Wildlife Animal (TR) Yaban Hayvanı (TR)  

Yaban Hayvanı, mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla Resmi 

Gazete’de yayımlanarak294 yürürlüğe giren listelerde yer alan hayvanları ifade eder. 

Yaban hayvanları, sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça 

belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenlerdir. 

1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak 

mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenen Ek-I Yaban Hayvanları Listesi, Ek-II Av 

Hayvanları Listesi ve Ek-III Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları Listesi 29 Nisan 2015 

Çarşamba tarihli ve 29341sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  

Bu hayvanlar bütün memelileri (denizlerde yaşayanlar hariç), kuşları ve sürüngenleri 

kapsar. Liste 3 bölümden oluşmaktadır: 

• Ek-I Yaban Hayvanları Listesi (482 kuş türü,150 memeli türü,145 sürüngen türü), 

• Ek-II Av Hayvanları Listesi (104 kuş türü, 11 memeli türü) 

• Ek-III Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları Listesi. 

Ek-I Yaban Hayvanları listesinde yer alan hayvan türlerinden 373 tanesi (281 Kuş türü, 

49 memeli türü, 43 sürüngen türü) ve Ek-II Av Hayvanları listesindeki 5 kuş türü, Ek-III 

Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları listesindeki 41 hayvan türü, Bern 

Sözleşmesi’nin Ek II listesinde yer alır.   

 Wildlife protection area (TR) Yaban hayatı koruma alanı  

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı , Yaban hayatı koruma alanını şu 

şekilde tanımlamaktadır: “Nesli yok olma tehlikesine maruz, dar yayılım alanına sahip, 

hassas veya nadir yaban hayvanı türlerini barındıran, genetik ve biyolojik çeşitlilik 

açısından yüksek önem taşıyan mutlak korunması gereken alanlardır.”295  

 Wooded coastal dune  Ağaçlı sahil kumulu  

Ağaçlı sahil kumulu, kıyı bölgelerindeki kumul alanlarında oluşan ağaçlık alanlardır. 

Habitat Direktifi Ek I sayılı listede yer alan 2180 ve 2270 kodlu doğal habitat türleri bu 

habitatlara örnek olarak gösterilebilir: 

- 2180 Atlantik, Kıtasal ve Borel bölgeleri ağaçlı kumulları 

- 2270* Pinus pinea ve/veya Pinus Pinaster ağaçlı kumulları 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
294 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150429-5-1.pdf 
295 Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı, http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0838.pdf 
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 World Heritage Sites  Dünya Miras Alanları  

Dünya Miras Alanları, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 

ve Kültür Kurumu’nun (UNESCO)1972 yılında kabul 

ettiği Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 

Korunmasına Dair Sözleşmeye bağlı olarak 

oluşturulan kültürel ve doğal miras alanlardır.296 

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 

İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal alanları (sitleri) 

dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli 

sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak 

amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te yapılan 16. Genel 

Konferansının 17. Oturumunda; sorunun uluslararası bir sözleşme konusu yapılmasına karar verilmiş ve 

16 Kasım 1972’de “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmesi”ni kabul 

edilmiştir.297 

Bir alanın Dünya Miras Listesi’ne dahil edilebilmesi için Dünya Miras Komitesi tarafından 

belirlenen olağanüstü evrensel değerini ölçen 6 kültürel ve 4 doğal ölçütten en az 

birini karşılaması gerekir. UNESCO Dünya Doğal Mirası Alanları ölçütleri şunlardır298: 

1. Üstün doğal görüngelere veya eşsiz doğal güzelliklere ve estetik öneme sahip alanları 

içermesi, 

2. Yaşamın kaydı, yer şekillerinin oluşumunda devam eden önemli jeolojik süreçler veya 

önemli jeomorfik veya fizyografik özellikler dahil dünya tarihinin önemli aşamalarını temsil 

eden istisnai örnekler olması, 

3. Kara, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemleri ve hayvan ve bitki topluluklarının evrim ve 

gelişiminde devam eden önemli ekolojik ve biyolojik süreçleri sunan istisnai örnekler 

olması, 

4. Bilim veya koruma açısından istisnai evrensel değere sahip tehlike altındaki türleri içeren 

yerler de dahil, biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve dikkat çeken 

doğal habitatları içermesi. 

Sözleşmeyi imzalayan ülkeler tarafından seçilen 21 ülke temsilcisinin 

oluşturduğu Dünya Miras Komitesi,   Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konsey (ICOMOS) 

ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)  aday gösterilen değerler arasından seçim 

yapar ve listeyi oluşturur. Ayrıca komite, WHF'yi ("World Heritage Fund" - Dünya Miras 

Fonu) yönlendirerek listedeki değerlerin korunmasını sağlar. 

Türkiye ve Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 

14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan bu Sözleşme, 

23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 14.02.1983 

tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.299 

2018 yılı itibariyle, Dünya Mirası Listesi'nde 1092 miras alanı bulunmaktadır. Bunlardan 

845’i kültürel, 209’u doğal ve 38’i karma (doğal ve kültürel) miraslardır. Türkiye’nin bu 

listede 16’sı kültürel, 2’si karma olmak üzere 18 miras alanı bulunmaktadır.300  

                                                           
296 Dünya Mirası Listesi URL: https://whc.unesco.org/en/list/ 
297 İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığı, URL: http://www.alanbaskanligi.gov.tr/unesco_dunya_miras_kavramı.html 
298 Dünya Miras Listesi'ne Alınma Kriterleri, URL: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-44439/dunya-miras-listesine-alinma-kriterleri.html 
299 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, URL: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14269/dunya-kulturel-ve-dogal-mirasin-korunmasi-
sozlesmesi.html 
300 UNESCO Dünya Mirası Listesi, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, URL: http://www.unesco.org.tr/Pages/125/122/UNESCO-D%C3%BCnya-Miras%C4%B1-
Listesi 
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