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YÖNETİCİ ÖZET 

 

Bozkırlar, ekolojik açıdan Türkiye’deki en önemli ve en hassas ekosistemlerden birisidir. 

Türkiye’nin bozkır ekosistemleri içinde, meralar, çayırlar ve otlaklar mevcut olup ülkenin yaklaşık 32 

milyon hektarını kaplamaktadır. Bozkır ekosistemleri, Ege ve Akdeniz bölgelerinin yüksek dağlarının 

yanı sıra Doğu ve Orta Anadolu’da da yaygındır. Proje faaliyetleri, Suriye sınırı boyunca Türkiye’nin 

güneydoğusunda yer alan Şanlıurfa İl sınırları içinde gerçekleştirilecektir. Şanlıurfa’nın ortalama 

yüksekliği 518 m.‘dir ve toplam yüzölçümü 19 milyon hektardır. Son yirmi yılda, yaklaşık 1.000.000 

olan nüfus neredeyse 2.000.000 kişiye ulaşmıştır. Bu sayıya, şu an bölgede yerleşmiş durumda olan 

350.000’den fazla Suriyeli mültecide eklenmiştir. Yaklaşık 600.000 kişi, yine “Şanlıurfa” nın il 

merkezinde yaşamaktadır. Hızlı büyümeye karşın Şanlıurfa ili, ülkenin doğal olarak kalan en iyi 

korunmuş bozkır ekosistemlerini barındırmaya devam etmektedir. Şanlıurfa Bölgesinin yaklaşık 

250.000 hektarı çayır-mera olarak kabul edilmektedir. Bu meralarda küresel düzeyde önemli olan 

Akçale Bozkırları ve Ceylanpınar Önemli Biyolojik Çeşitlilik Alanları yer alır. Bunlar Türkiye ve 

Avrupa’daki son kalan iyi korunmuş biyolojik çeşitlilik açısından zengin ekosistemlerden birkaçıdır.  

Proje çalışmaları Şanlıurfa İlindeki üç mera alanında yürütülecektir: Kızılkuyu Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahası, Tek Tek Dağları Milli Parkı ve Karacadağ Bozkırları. Proje bu sahalardaki 

biyolojik çeşitliliği geliştirirken sahalar arasında da ekolojik ağların oluşturulmasını teşvik edecektir. 

Bu üç saha, büyük Anadolu coğrafyasında kalan son ve en iyi korunan bozkır ekosistemlerinin 

örneklerini temsil etmektedir. Sahaların her biri biyolojik çeşitlilik korunması açısından neredeyse 

aynı tehdit ve engellerle karşı karşıyadır.  

 

Türkiye’nin bozkır ekosistemlerinin bütünlüğü habitat kaybı ve bozulumu, aşırı kullanım ve 

iklim değişikliği olmak üzere üç temel tehdit ile karşı karşıyadır.  Temelde toprakların işletilmesinin 

yaygınlaşması, bozkır yaşam alanlarının kaybının en bariz itici gücüdür, ancak altyapı gelişimleri de 

buna önemli ölçüde katkı yapmaktadır. Bazı tahminlere göre son yıllarda %15 hektarın üzerindeki 

bozkır alanı kentsel kullanım için dönüştürülmüştür. Bozkırların bozulmasının diğer bir nedeni aşırı 

otlatmadır. Hemen hemen bütün bozkır alanları kırsaldaki hayvancılık uygulamalarına bağlı olarak 

otlatma baskısına maruz kalmaktadır. Hayvanların otlatılması genel olarak taşıma kapasitesi 

limitlerinin üstüne geçmekte ve bozkır ekosistemlerinin dinamikliğini azaltmaktadır. Aşırı otlatma 

korunan alanlar sınırlarının hem içinde ve hem de dışında meydana gelmektedir. Meraların toplam 

hektarlarının azalması ve toplam hayvan sayısının sabit kalması ve/veya artması ile birlikte aşırı 

otlatmanın oranı ve yoğunluğu da artmaktadır. 

 

Sadece bozkır ekosistemine bağımlı olarak yaşayan bazı türler de aşırı toplama ve kullanıma 

maruz kalmaktadır. Bu durum özellikle flora açısından büyük tehdit oluşturmaktadır.  Bu türdeki 

faaliyetlerin çoğu günlük ihtiyaçları karşılamak ve/veya tıbbi kullanımlar nedeniyle 

gerçekleştirilmektedir, ancak bazı faaliyetler gelir elde etmeye de dayalıdır. Benzer şekilde kaçak 

avcılar çoğu zaman hem toyları ve hem de yabani ceylanları hedef almaktadır. Toy kuşları av ve gıda 

ihtiyacını karşılamak için avlanırken, ceylanlar ise daha yeni yavru iken yakalanmakta veya 

kaçırılmaktadır. Ceylan yavruları, daha çok yüksek çayırlıklar içinde saklanırlar ve çok fazla kaçma 

eğiliminde değildirler. Bu durum da yavru ceylanların bozkır bitkileri içinde saklanırken nispeten 

kolay hedef haline gelmesine neden olmaktadır. Yavru ceylanlar, evcil hayvan olarak bakmak isteyen 

vatandaşlara satılmaktadır. Ayrıca, her ne kadar bozkır orman alanlarındaki yakacak odun tüketimi 

son yıllarda enerji altyapısı değişimlerine bağlı olarak azalsa da, geçmişte yapılan aşırı otlatmaların 

ve ormanların tahrip edilmesinin kalıcı etkileri bozkır ekosistemlerinin sağlığına etki yapmaya devam 

etmektedir. Son olarak, iklim değişikliği de Türkiye’nin küresel düzeyde öneme haiz olan bozkır 

ekosistemleri için giderek büyüyen bir tehdittir. İklim değişikliği mevcut tehditlerin olumsuz 

etkilerini yoğunlaştırıp hızlandırarak, bozkır ekosistemlerinin direncini daha fazla azaltmaktadır.  

 

Bu üç tehdidin kümülatif etkisi Türkiye’nin bozkır alanlarının hızlı kaybı ve bozulması şeklinde 

sonuçlanmaktadır: geçen 80 yıl içinde, yaklaşık 12 milyon hektarlık doğal bozkır alanı 
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kaybedilmiştir. Aynı zamanda Türk uzmanlar, Türkiye’nin bozkır alanlarının %60’ını yüksek 

düzeyde bozulmuş olarak sınıflandırmaktadır. Bozkırlar, ulusal korunan alan sistemi içinde (tüm 

meraların yalnızca %6’lık bir kısmının korunmasını kapsayacak şekilde)  %1’den daha az temsil 

edilmektedir. Korunan alan statüsüne sahip olanlar ise çoğunlukla ideal yönetim amaçlarını 

karşılayamamakta ve ciddi oranda tehdit altında kalmaktadır.  

 

Uzun vadeli çözüm, bozkır alanlarının ve ilişkili biyolojik çeşitlilik değerlerinin kayıp oranını 

azaltmaktır. Bu durum, mevcut bozulmuş bozkır alanlarının etkin korunmasını, üretim/toplama ve 

şehirleşme nedeniyle kalıcı olarak kaybedilen bozkır alanlarının oranlarını azaltmayı ve bozkır 

biyolojik çeşitliliğinin tarımsal ve farklı amaçlarla kullanım alanlarına dönüşüm oranının 

iyileştirilmesini gerektirir.  Bozkır alanları aynı zamanda peyzaj düzeyinde de korunmalıdır. 

Türkiye’nin küresel açıdan önemli bozkır biyolojik çeşitliliğinin korunması, korunan alanların 

sınırları içindeki çabaların yanı sıra bu alanların çevresindeki alanlarda da çalışılmasını gerektirir. 

Türkiye’nin küresel açıdan önemli biyolojik çeşitliliğinin en iyi örnekleri, korunan alanlar içinde 

yeterli düzeylerdeki koruma çabalarından faydalanmalıdır. Ancak Türkiye’nin korunan alanı sistemi 

ceylan gibi büyük memeli türlerinin popülasyonlarını korumak için hiçbir zaman yeterli büyüklükte 

olmayacaktır. Biyolojik çeşitliliğin bütünlüğü korumak için, elde kalan en iyi bozkır yaşam alanları 

arasındaki bağlantı da kurulmalı ve korunmalıdır. Bu çaba türlerin kayıp oranları ile yaşam 

alanlarının parçalanması oranlarının azaltılmasını da kapsar.   

 

Türkiye’nin küresel açıdan önemli bozkır biyolojik çeşitliliğini muhafaza etmek, korunan 

alanların sınırları dışında da bir çabayı gerektirir. Türkiye’nin %40’ından fazlası bozkır olarak 

değerlendirilmektedir. Birçok bozkır türleri geniş yayılım göstermektedir. Tüm alanı kapsayacak 

şekilde bir korunan alan rejimi meydana getirmek makul değildir. Korunan alanların dışındaki bozkır 

biyolojik çeşitliliği hemen hemen hiçbir ölçülebilen koruma desteğinden faydalanmamaktadır. Ancak, 

biyolojik çeşitliliğin insan yayılımı-kentleşme ve aşırı kullanımından en çok tehdit gördüğü alanlar da 

yine bu korunan alanlar dışındaki kısımlardır. Proje ile değinilecek üç engel şunlardır (i) etkili bozkır 

korunan alan tasarımı ve yönetimi açısından sınırlı deneyimler, (ii) bozkır korumasını otlatma ve 

tarımsal uygulamalara entegre etmedeki sınırlı tecrübe ve (iii) peyzaj düzeyinde çayırlıkların 

korumasına ulaşmak için gerekli olan kurumsal ve politika düzeylerindeki desteğin oluşturulabilmesi 

için sınırlı kapasite. 

 

Bu bağlamda, projenin amacı etkin korunan alan yönetimini sağlayarak ve bozkır biyolojik 

çeşitliliğinin korunmasını üretim peyzajlarına entegre ederek Türkiye’nin bozkır ekosistemlerinin 

korunmasını güçlendirmektir. Proje, Türkiye’nin küresel düzeyde önemli bozkır ekosistemlerinin 

ekolojik bütünlüğünün güvence altına alınmasında mevcut durum ve uzun dönemli çözüm arasında 

yer alan ve yukarıda tanımlanan üç engelin sistematik olarak ele alınması için tasarlanan üç bileşeni 

uygulayacaktır. İlk bileşen bozkır ekosistemlerini ve bozkırlarla ilişkili küresel düzeyde önemli 

biyolojik çeşitlilik unsurlarının korunmasının daha etkili bir hale gelmesi için korunan alan belirleme 

ve yönetiminde ihtiyaç duyulan araçlar ve deneyimin yerleşmesini kolaylaştırmayı amaçlayacaktır. 

Bu bileşen bozkır koruma alanları yönetim planlaması ve izlemesi için bir çerçevenin oluşturulmasını 

da kapsayacaktır.  

 

İkinci bileşen, otlatma ve yönetim uygulamaları içine bozkırların korumasını entegre etmek için 

gerekli araçların geliştirilmesini destekleyecektir. Proje, korunan alan yöneticilerini, kamu kurum ve 

kuruluşlarının merkez ve uygulama birimleri ve bozkırların korunmasını kendi üretim faaliyetlerine 

yayacak çiftçileri destekleyecektir. Korunan alan personeli ve diğerleri, meraların korunması ve etkin 

yönetimi için mekânsal ve zamana bağlı taşıma kapasitelerine dayandırılan en iyi modelleri 

geliştirmek üzerine çalışacaktır.  Bu çabanın büyük bir kısmı ekosistem hizmetlerini sağlayan, işletme 

risklerini azaltan ve kârlılığı artıran bir stok yönetim sisteminde değişiklik yapma olacaktır. Son 

olarak proje peyzaj düzeyinde bozkırların korumasına ulaşmak için gerekli olan kurumsal ve politika 

düzeylerindeki desteğin oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Tarım ve tarımla ilişkili altyapı gelişimi, 

bozkır ekosistem kayıplarındaki en önemli olumsuz etkendir. Bu gelişme aynı zamanda, mevcut 

korunan alanları da etkileyecek şekilde doğal olarak kalan bozkırların de parçalanmasına neden 
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olmaktadır. Bu problem, peyzaj düzeyinde korumanın gerçekleştirilmesi için gerekli olan kurumsal 

ve politika çerçevelerinin oluşturulmasında Türkiye’deki sınırlı kapasite ve deneyime bağlı olarak 

varlığını devam ettirmektedir.  Proje, il düzeyinde bozkır ekosistemlerinin korunması için model bir 

koruma planlaması oluşturarak bu engeli kaldırmaya yardımcı olacaktır. Bu çabanın önemli bir öğesi 

il düzeyinde bir bozkır koruma stratejisinin oluşturulması ve uygulanması olacaktır. Gerekli düzeyde 

kapasitenin oluşturulması da bu çabayı destekleyecektir.  
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PC Mera Komisyonu 

İ&D İzleme ve Değerlendirme 

GTHB  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

OSİB  Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

NBMS  Türkiye Ulusal Temel Yönetim Stratejisi  

NCSA  Türkiye’nin Kendi Kendini Değerlendirme Ulusal Kapasitesi  

NP  Milli Park 

PA  Koruma Alanı 

PIF  Proje Tanımlama Formu (GEF) 

PIR  Proje Uygulamasının Gözden Geçirilmesi 

PPG  Proje Hazırlık Desteği (GEF) 

PPR  Proje İlerleme Raporu 

PRODOC  Proje Dokümanı 

PSC  Proje Yönlendirme Komitesi 

PY  Proje Yılı 

PoWPA  Korunan Alan Çalışma Programı  

SCP  Sistematik Koruma Planlaması  

SPA  Bozkır Koruma Alanı 

STAP  Bilimsel ve Teknik Danışma Paneli  

RAMSAR   Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar üzerine Sözleşme  

TA  Teknik Destek 

TCI  Yatırım Merkezi Bölümü (FAO) 
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TOR  İş Tanımları 

UNCCD  Çölleşme ile Mücadele Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  

UNEP  Birleşmiş Milletler Çevre Programı  

UNDP  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  

UNFCCC  İklim Değişikliği Sözleşmesi üzerine Birleşmiş Milletler Çerçevesi  

USD  Amerikan Doları 

VU  Hassas 

WDA  Yaban Hayatı Geliştirme Sahası  

WDP  Yaban Hayatı Geliştirme Planı 

WOCAT  Koruma Yaklaşımları ve Teknolojilerinin Dünya Değerlendirmesi  

WWF-Turkey  Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye  
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Bölüm 1 İlgi 

 

1.1 Bağlam 

 

1.1.1 Ulusal Bağlam 
 

1. Türkiye Asya ve Avrupa’nın geçiş yolları arasında konumlanmıştır. Ülkenin toplam alanı 

yaklaşık 780.000 km2’dir. Nüfus 77 milyonu aşmaktadır. Türkiye nüfusunun %90’ı kentsel 

alanlarda yaşamaktadır. Ulusal okuryazarlık oranı %95’in üzerindedir. Türkiye’nin GSMH’sı 

dünyanın ilk 20’sinde yer almaktadır.   

 

2. Türkiye gıda açısından kendine yeterlidir. Tarım, ülkenin GSMH’sının yaklaşık %9’unu 

oluşturmaktadır. Tahıl üretimi tüm tarımsal değerin yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. 27 milyon 

hektardan fazlası ekili olmak üzere ülkenin yaklaşık %35’i ekilebilir arazidir. Tüm ekili arazinin 

yalnızca %20’si sulanabilmektedir. Türkiye’de dört milyondan fazla tarımla uğraşan aile 

mevcuttur. Bu çiftçilerin yaklaşık %70’i beş hektardan daha az bir alanda çalışmaktadır. 

Hayvancılık üretimi tarımsal değerin yaklaşık %35’ini oluşturmaktadır. Ülkenin sürüleri 10 

milyondan fazla sığır ve 25 milyon baş koyundan oluşmaktadır. Türkiye Hükümeti, 2023 yılı 

itibarıyla dünyanın en iyi beş ülkesinden biri olma gibi tarımsal üretimini artırmayı 

hedeflemektedir. Bunun içinde, 5,5 milyon hektarlık mevcut sulu tarım üretimini yaklaşık 8,5 

milyon hektara genişletmek de dâhildir.  

 

3. Ülkenin farklı arazi tipleri içinde ormanlar, dağlar, bozkırlar, sulak alanlar ile kıyı ve deniz 

ekosistemleri yer alır. İran-Anadolu, Kafkaslar ve Akdeniz biyolojik çeşitlilik sıcak noktaları 

Türkiye içinde kesişmektedir. Ülke farklı göç yolları üzerinde bulunmakta olup çeşitli tehdit 

altındaki Avrupa kuş türlerini de kapsayacak şekilde geniş bir alanda kuş türleri için kritik bir 

yaşam alanı sağlamaktadır. 120’den fazlası endemik olmak üzere 1.500 omurgalı tür; 236 tatlı su 

balığı, 28 çift yaşamlı, 129 sürüngen, 456 kuş ve 156 memeli türü bulunmaktadır. Türkiye’de 

yaklaşık 4.000’i endemik tür/alt-tür olmak üzere tahmini olarak 21.000 omurgalı türü vardır. 

 

4. Ülke yaklaşık 12.000 çiçekli bitki türüne sahiptir (tür içi taksonlar dâhildir). Bunlardan 

2.991’i endemik olan yaklaşık 9.000 damarlı bitki türü vardır. Urallar’ın batısında olan her yer 

olarak tanımlanan – Avrupa’daki bilinen 12.000 türün 11.000 tanesi Türkiye’de kayıtlıdır. 

Endemik türler açısından zengin olmasına ilave olarak, Türkiye’nin florası diğer ülkeler arasında 

önemli bir yere sahiptir. Avrupa’daki endemizm açısından ikinci en zengin ülke olan 

Yunanistan’ın, endemik taksonların 800 ile 1000 arasındadır. Her ne kadar Türkiye’nin bazı 

endemikleri geniş dağılımlı olsa da bazıları spesifik bir bölge ya da dağ yamacına mahsustur. Bazı 

endemikler tuzlu ya da jipsli toprak gibi özel yaşam alanlarına ihtiyaç duyabilmektedir. Amanos 

Dağları, Uludağ, Kaz Dağı, Munzur Dağları, Ilgaz Dağları ve Erciyes Dağı endemizm açısından 

en zengin dağlardır.   

 

5. Odunsu bitkiler arasında, kökeni bura bulunabilen önemli bir cins meşe (Quercus sp.) dir. 

Türkiye’deki 18 meşe türü ile bu bölge cinsin gen merkezidir. Orta Doğu Ülkeleri arasında 

Türkiye’nin florası, diğer otsu endemik türlerde olduğu gibi odunsu türler açısından da zengindir. 

Ağaç türleri ile uzun çalı türlerinin sayısı 300 civarında olup bunların içinde dikkate değer olanlar 

üvez (Sorbus sp),armut (Pyrus sp), taş armutu (Amelanchier),elma (Malus sp), muşmula 

(Mespilus sp), akdiken-geyik dikeni (Crataegus sp.), badem (Amygdalus sp), kiraz (Prunus sp), 

mahlep (Cerasus sp.) ve dağ muşmulası (Cotoneaster sp.)’dir. Diğer Orta Doğu ülkeleriyle 

kıyaslandığında meyve ağaçlarının bolluğu yüksektir ve bu durumda da bu meyvelerin Anadolu 

kökenli olarak yetiştirildiğini göstermektedir.   

 

6. Birçok yerel tahıl bitkisi büyük olasılıkla Türkiye kökenlidir.  Çivit Otu (Isatis sp.) dolama 

(Draba sp),kuduz otu (Alyssum sp), geven (Astragalus sp.), gül hatmi (Alcea sp.), mayasıl otu 
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(Phlomis sp.), ada çayı (Salvia sp.), sığırkuyruğu (Verbascum sp.), sıraca otu (Scrophularia sp.), 

yavşan otu (Veronica sp.), Çançiçeği (Campanula sp.), papatya (Anthemis sp.) , peygamber çiçeği 

(Centaurea sp.), civanperçemi (Achillea sp.), soğan (Allium sp.) ve süsen (Iris sp.) türlerinin 

orijinlerinin bu bölgede olduğuna inanılan bazı türlerdir. 

 

7. Türkiye, yaklaşık 9,5 milyon hektarlık alanı korunan alan olarak ilan etmiştir. Bu ülkenin 

toplam alanının %8’ini temsil etmektedir. Türkiye’nin Milli Park’tan tohum meşceresine kadar 

farklılık gösteren on iki tipte korunan alanı vardır.  

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Korunan Alanları Saha Sayısı Alan (ha) 

Milli Parklar 40 848.202 

Tabiat Parkları 192 90.218 

Tabiatı Koruma Alanları 31 64.242 

Tabiat Anıtları 112 6.683 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları 80 1.191.340 

Sulak Alanlar (13 tanesi RAMSAR sahasıdır) 135 3.215.500 

Muhafaza Ormanları 55 320.450 

Gen Koruma Alanları (in-situ koruma) 257 47.977 

Tohum Meşcereleri  (in-situ koruma) 351 47.062 

Tohum Bahçesi (ex-situ koruma) 179 1.413 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koruma Alanları Saha sayıları Alan (ha) 

Özel Çevresel Koruma Bölgeleri 16 2.459.116 

Doğal Sitler 1.273 1.322.748 

Ulusal Olarak Belirlenmiş Korunan Alanların Toplam 

Alanı  
 9.614.951 

 

 

8. Türkiye’deki bozkırlar ekolojik açıdan en önemli ve hassas ekosistemlerdir. Türkiye’nin 

bozkır ekosistemleri içinde meralar, çayırlar ve otlaklar yer alır. Bozkırlar, Türkiye’nin yaklaşık 

32 milyon hektarını kaplamaktadır. Bozkır ekosistemleri, Ege ve Akdeniz bölgelerinin yüksek 

dağlarının yanı sıra Doğu ve Orta Anadolu’da da yaygındır. 
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9. Türkiye’de dört tipte bozkır bulunur. Nadir Gramineae bozkırlarında buğdaygiller familyasına 

ait türler hâkimdir. Malakofil bozkırlarını geniş yapraklı bitkiler tanımlar. Tragagantik bozkırları, 

geven (Astragalus L.) ve kirpi dikeni (Acantholimon Boiss) gibi yastık formlu dikenli türler 

oluşturur. Tuzcul bozkırları ise Sirkengiller ya da Kazayağıgiller (Chenopodiaceae) ve 

dişotugiller (Plumbaginaceae) familyalarına ait türleri bünyesinde barındırır. 

 

10. Aşağıda daha ayrıntılı açıklandığı üzere, Türkiye’nin bozkır ekosistemleri küresel açıdan 

önemli olup eşsizdir. Sadece Urfa bölgesinde dahi beş ayrı Önemli Biyolojik Çeşitlilik Alanı 

belirlenmiştir. Bu bozkırlar zengin flora ve fauna türlerine sahiptir. Türkiye’nin bozkır alanları 

içinde 1.000’in üzerinde endemik bitki türleri belirlenmiştir. Birkaç kelebek türü de dâhil olmak 

üzere çok sayıda endemik böcek türü yer alır. Sürüngen türlerinin içinde en önemlisi Çöl varanı-

Dev kertenkele (Varanus griseus)dir. . Bozkırlar, Anadolu yaban koyunu  (Ovis orientalis 

anatolica), Bozkır Vaşağı (Felis caracal), kurt (Canis lupus), huş faresi (Sicista caucasia), 

köstebek (Talpa europea), arap tavşanı (Allactaga williamsi), tarla sincabı-gelincik (Citellus 

citellus) endemik alt türleri ile toy kuşu (Otis tarda), kızıl akbaba (Gyps fulvus), kara akbaba 

(Aegypius monachus), küçük kerkenez (Falco naumanni), yılan kartalı (Circaetus gallicus), şahin 

türleri (Buteo sp.), doğan türleri (Falco sp.), laden türleri (Circus sp.), küçük toy kuşu (Otis 

tetrax), ibibik (Upupa epops) ve bıldırcın (Coturnix sp.) gibi tehlike altındaki türlere ev sahipliği 

yapmaktadır 

 

Tablo:  Türkiye’deki Bozkırların Temsiliyet Durumu  

 

 

 

 

 

Bozkır Türü Alan (ha) 

Önemli 

Bç alanı 

(%) 

KA’l

ar 

(%) 

Ekileb

ilir 

(%) 

Tarım 

(%) 

Mera 

(%) 

Kalıcı 

Ekinler 

(%) 

Doğal 

(%) 

Dağ Bozkırı 

Orta Anadolu Dağları  8.362.018 13 0,7 27 23 1 0,9 48,7 

Merkez Doğu Anadolu 

Dağları 
2.788.501 28 0,0 11 17 1 0,6 70,0 

Doğu Anadolu Dağları 5.181.794 27 2,2 13 16 2 0,1 69,2 

Doğu Anadolu Yüksek 

Dağları 
1.567.547 34 3,2 2 7 1 0,0 90,5 

Güney Doğu Anadolu 

Dağları 
1.223.513 28 0.0 36 19 23 2,8 19,0 

Ova Bozkırı 

Orta Anadolu Ova Bozkırı 7.821.932 14 6,2 47 22 5 1,6 24,7 

Güney Doğu Anadolu 

Düzlüğü  
2.532.580 37 0,8 56 12 7 7,0 18,6 

Doğu Anadolu Ova Bozkırı 1.425.703 23 0,9 43 20 6 0,2 31,2 

Kuzey Doğu Anadolu  193.541 21 0,0 58 11 16 0,1 16,0 

Yüksek Düzlükler 

Trakya Ovası Bozkırı  714.202 5 0,0 67 15 8 0,1 11,0 

Tuzcul Bozkırlar 

Orta Anadolu Tuzcul 

Bozkırları 
317.156 85 59.1 16 16 10 0.6 66.9 

Doğu Anadolu Tuzcul 

Bozkırları 
154.309 41 1.8 23 23 1 0.0 61.4 

Toplam 32.282.796 %94 %30 %6 %33 %15 %7 %44 
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1.1.2 Proje Alanı 
 

Şanlıurfa İli 

 

11. Proje faaliyetleri Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilecektir. Şehir, Suriye sınırı boyunca 

Türkiye’nin güneydoğusunda yer almaktadır. Şanlıurfa’nın ortalama yüksekliği 518 m.‘dir ve 

toplam yüzölçümü 19 milyon hektardır. Son yirmi yılda, yaklaşık 1.000.000 olan nüfus neredeyse 

2.000.000 kişiye ulaşmıştır. Bu sayıya, şu an bölgede yerleştirilmiş durumda olan 350.000’den 

fazla Suriyeli mülteci de eklenmiştir. Yaklaşık 600.000 insan, yine “Şanlıurfa” ilinin merkezinde 

yaşamaktadır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Şanlıurfa önemli bir turizm noktasıdır. Şehir, Hz. İbrahim’in doğum yeri olarak kabul 

edilmektedir. Şanlıurfa’nın birçok antik arkeolojik sahası bulunmaktadır. Göbeklitepe, M.Ö. 9.600 

yılına kadar uzanan eşsiz bir prehistorik alandır. Doğal hayvan oymalarıyla süslenmiş bu taş yapı 

ilk insan yapımı tapınak olarak kabul edilmektedir.  

 

13. İldeki büyümenin temel itici gücü Güneydoğu Anadolu Projesi ya da GAP’tır. 1990’larda 

başlayan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), dünyadaki en büyük nehir havzası geliştirme 

projelerinden birisidir. GAP dokuz ili kapsamakta olup onlarca milyar dolar değerindeki bir 

yatırıma karşılık gelmektedir. GAP Projesi ile 3,8 milyon insana istihdam sağlanmasının 

amaçladığı açıklanmaktadır. GAP, inşaat halindeki yirmiden fazla barajıyla Fırat ve Dicle 

nehirleri yakınındaki büyük hidro-programlarla bağlantılıdır. Eşlik eden sulama programı hızla 

yayılmakta ve hasadı yoğunlaştırmaktadır. 2013 yılı itibarıyla GAP 3,1 milyon hektardan daha 

fazla alanı tarımsal üretime sunmuştur. Bu sayıya Şanlıurfa’daki 1,2 milyon hektardan daha fazla 

alan da dâhildir. Ek olarak 1,8 milyon hektarlık bir alanı da sulama kapsamına sokma yönünde 

istekler mevcuttur. 

 

14. 1990’ların başında GAP başlatıldığında, bölgedeki tarımın değeri yıllık 20 milyon US$’dan 

daha azdı. Şimdilerde ise tarımın değeri milyarlarla ifade edilmektedir. Tarım sektörü, nüfusun 

%70’ten fazlasını istihdam etmektedir. Şanlıurfa’nın toplam alanının yaklaşık %60’ında şu an 

hububat üretimi yapılmaktadır. Şanlıurfa ilindeki doğal bozkırların en az üçte ikilik kısmı tarımsal 
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alana dönüştürülmüştür. Şanlıurfa ili günümüzde ülkenin pamuğunun yaklaşık %45’ini, arpa ve 

buğday tahıllarının %10’unu, mercimeğinin %36’sını ve ulusal antep fıstığının yaklaşık %40’ını 

üretmektedir. 

 

Şanlıurfa Pilot Sahaları 

 

 

 

15. Hızlı büyümeye karşın, Şanlıurfa ili, ülkenin doğal olarak kalan en iyi korunmuş bozkır 

ekosistemlerini ihtiva etmektedir. Şanlıurfa İlinin yaklaşık 250.000 hektarı çayır-mera olarak 

kabul edilmektedir. Bu meralarda küresel açıdan önemli Akçale Bozkırları ve Ceylanpınar Önemli 

Biyolojik Çeşitlilik Alanları yer alır. Bunlar Türkiye ve Avrupa’daki son kalan iyi korunmuş 

biyolojik çeşitlilik açısından zengin ekosistemlerden bazılarıdır.   

 

16. Dünyanın en büyük kritik düzeyde tehlike altındaki sürmeli kızkuşu (Vanellus gregarious) 

popülasyonu göç sırasında bu bölgeye bağımlıdır. 14’ü üreyen tür olmak üzere, otuz yedi gündüz 

avcı kuş türü bu bölgede kayıt altına alınmıştır. Önemli fauna türleri içinde toy (Otis tarda), küçük 

akbaba (Neophron percnopterus), nalburunlu yarasa (Rhinolophus mehelyi), çizgili sırtlan 

(Hyaena hyaena), benekli kokarca (Vormela peregusna), ceylan (Gazella subgutturosa marica), 

Çöl varanı-büyük kertenkele (Varanus griseus), vaşak (Lynx lynx), kızkuşu (Vanellus vanellus), 

tepeli toygar (Galerida cristate), boğmaklı toygar (Melanocorypha calandra), keklik (Pterocles 

orientalis) ve ibibik (Upupa epops) bulunmaktadır.  Bunların çoğu IUCN ve Bern Sözleşmesi 

kapsamında yer alan türlerdir.  

 

17. Şanlıurfa Türkiye’nin sadece bu bölgesinde doğal olarak kalan serbest dolaşan ve bu türün 

batıdaki temsil edildiği bir tür olan ceylana (Gazella subguttorosa marica) ev sahipliği 

yapmaktadır. Ceylanın geniş bozulmamış otlaklara bağımlı olması, onları bozkırların sağlığı ve 

ekosistemin bütüncüllüğünü açısında gösterge tür yapar. İldeki toplam ceylanların sayısı yaklaşık 

300 serbest dolaşan hayvandan ve 1.500’den fazla da çitle çevrili alan içinde bulunan ceylandan 

oluşmaktadır. Ceylan Şanlıurfa kültürünün çok önemli bir parçası olup çoğunlukla resimlerde ve 

şarkılarda tasvir edilmiştir.  

 

18. Şehrin orman bozkır alanları, Dünyanın son ayakta kalan yabani antep fıstığı (Pistacia 

terebinthus) meşcerelerinden bazılarını içermektedir. Antep fıstığı çalılığı mahlep (Cerasus sp.), 

akdiken (Crataegus aronia) ve firavun inciri (ficus sp.) gibi başka odunsu bitki türlerini de 

içermektedir. Ek olarak küresel açıdan öneme sahip bazı bitki türlerini de barındırır. Örneğin 

yabani nohut (Cicer pinnatifidum Jaub. & Spach), yabani mürdümük (Lathyrus cicera L.), yabani 

mercimek (Lens orientalis Boiss.), yanardöner çiçeği (Centaurea obtusifolia (Boiss. & Hausskn.) 



 
Proje Dokümanı:  Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Sayfa 15 

 
 

Wagenitz); astragalus-geven (Astragalu saleppicus Boiss) akdiken (Crataegus aronia (L.) Bosc. 

var. aronia), peygamber çiçeği (Centaurea obtusifolia (Boiss. &Hausskn.) Wagenitz) bunlardan 

bazılarıdır.  

 

19. Proje çalışmaları Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Tek Tek Dağları Milli Parkı ve 

Karacadağ Bozkırları olmak üzere Şanlıurfa İlindeki üç farklı mera alanında yürütülecektir. Proje 

bu sahalardaki biyolojik çeşitliliği geliştirirken bu sahalar arasında ekolojik koridorların 

oluşturulmasını teşvik edecektir. Bu üç saha, Anadolu bölgesinde kalan son ve en iyi korunan 

nispeten daha sağlam bozkır ekosistemlerinin örneklerini temsil etmektedir. Sahaların her biri 

biyolojik çeşitliliğin korunması açısından neredeyse aynı tehdit ve engellerle karşı karşıyadır. 

Aşağıda açıklandığı üzere her saha az miktarda farklı bozkır ekosistem tiplerini temsil etmektedir. 

 

 

Pilot Saha 1:  Tek Tek Dağları Milli Parkı 

 

20. Tek Tek Dağları 2007 yılında milli park olarak ilan edilmiştir. Koruma alanı 20.000 hektarlık 

bir bölgeyi kapsamaktadır. Milli park alanının 18.000 hektarlık bölümü hazine arazisi,  kalan 

kısımlar ise özel mülkiyete konu alanlardır. Korunan alan içinde yaklaşık 3.000 kişinin yaşadığı 

yedi köy bulunmaktadır. Köy sakinleri temelde hayvancılıkla uğraşmaktadır. Sahanın kuzey 

kesimi otlatmaya açık değildir ve bunun sonucu olarak da bozkır yaşam alanı bu bölgede iyi 

korunmuştur. Tek Tek Dağlarının merkez ve güney kesimleri otlatmaya açıktır. Bu alanlar yoğun 

otlatma baskısı altındadır. Yaklaşık 2.500 hayvan 10.000 hektarlık alanda gelişigüzel 

otlamaktadır. Yaklaşık 3.000 hektar alan kuru tarım alanı olarak hububat üretimi için 

kullanılmaktadır. Korunan alanın topografyası engebeli olup Harran ve Viranşehir Platoları 

arasında yer almaktadır. Rakım 500 ile 750 metre arasında değişmektedir. İran-Turan fitocoğrafi 

bölgesinin parçası olan Tek Tek Dağları, “orman bozkırı” olarak tanımlanmaktadır.  

 

21. Tek Tek Dağları çok önemli bir endemik tür yelpazesine ev sahipliği yapmaktadır. Bunun 

içinde dünyanın son ayakta kalan yabani antep fıstığı ormanları da yer almaktadır. Milli park 

içinde 2.800 hektarlık yabani antep fıstığı (Pistacia terebinthus) koruluğu bulunur. 

 

 

 

 

Pilot Saha 2:  Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası   

22. Kızılkuyu, DKMP ve OSİB tarafından Kara Avcılığı Kanununa göre 2006 yılında yaban 

hayatı geliştirme sahası olarak ilan edilmiştir. Kızılkuyu Şanlıurfa şehrinin hemen bitişinde yer 
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almaktadır. En yüksek rakımı 764 metre olup sahanın ortalama yüksekliği 600 m.’dir. Kızılkuyu 

yaklaşık 20.000 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Alanın %90’dan fazlası devlete aittir. 

Kızılkuyu’da kabaca toplam 2.000 nüfuslu 6 köy bulunmaktadır. Köy sakinleri Kızılkuyu’da 

otlatılan 6.000 koyun/keçi ve 1.000 sığır ile genelde meralardan yoğun olarak  faydalanmaktadır. 

Bu durum, iklimsel şartlara bağlı olarak koyun/keçi ve sığır sayılarında bir dalgalanmaya ve  

kırsal alanlardan kentsel alanlara göçe de neden olmaktadır. 2000 yılından bu yana koyun/keçi ve 

sığır sayıları %20 oranında azaltmıştır. 

 

 

 

 

23. Kızılkuyu, kritik düzeyde tehlikedeki sürmeli kızkuşu (Vanellus gregarius) için en önemli 

mola noktalarından birisidir. Bu saha aynı zamanda toy kuşları için de önemli kışlama alanıdır. 

Diğer koruma amaçlı türler kılkuyruklı çöltavuğu (Pterocles alchata), krem renkli çöl koşarı 

(Cursorius cursor) ve çayır delicesi (Circus pygargus)’dir.  

 

24. Ceylan (Gazella subgutturosa marica), Kızılkuyu’daki en önemli türdür. Ceylan Üretim 

İstasyonu koruma alanının merkezinde yer almaktadır. Kızılkuyu günümüzde yaklaşık 200 serbest 

dolaşan ceylana sahiptir ve bu sürünün sayısı giderek artmaktadır. Ancak sürünün yaşam alanı 

yayılımını genişletme kapasitesi, çevredeki kentsel ve tarımsal gelişme ile sınırlandırılmıştır. 

 

 

Pilot Saha 3:  Karacadağ Bozkırları 

 

25. Karacadağ bozkırları yaklaşık 720.000 ha alanı kaplamaktadır.  Karacadağ’ın koruma statüsü 

yoktur. Her ne kadar Karacadağ, önemli biyolojik çeşitlilik alanı olarak belirtilse de bölgenin 

resmi koruma alanı statüsü yoktur. Karacadağ GTHB’nin Mera Kanunu altında idare 

edilmektedir. Saha temelde Şanlıurfa ili içinde olup çok küçük bir kısmı komşu Diyarbakır ve 

Mardin illerinde kalmaktadır.   

 

26. Karacadağ sönmüş bir volkandır. Yükseklik 1.000 m. ile 1.981 m. arasında değişmektedir. 

Karacadağ’ın çevresinde 12 köy bulunmaktadır. Toplam nüfus yaklaşık 14.000’dir. Bu köylerle 

bağlantılı toplam hayvan sayısının 19.000 sığır ve 50.000 civarında koyun/keçi olduğu tahmin 

edilmektedir. Dağın en üst noktalarında hiçbir daimi yerleşim bulunmamaktadır.  

 

 

27. Yaklaşık 135.000 hektarlık çekirdek alanı kapsayan bölge kış aylarında (Aralık’tan Mart’a 

kadar) karla kaplanır. Çekirdek alandaki aşırı otlatma çoğu yerde ciddi boyutlardadır ve alanda 
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popülasyonu azalan türler ile erozyona maruz alanların görülmesi bunun için önemli bir 

göstergesidir. Üst “çekirdek” bölge 200 adet otlatma yapan aile tarafından mevsimsel olarak 

kullanılmaktadır. Bu alandaki hayvanların toplam sayısı 70.000 ‘i aşmaktadır. Yarı göçebe sürü 

sahibi ailelerin çoğu meraları kullanmak için 500 kilometreden daha fazla bir yol kat ederek 

bölgeye ulaşmaktadır. Alanı kullanan üç ana grup (klan) bulunmaktadır. Bölgedeki otlatma, 

geleneksel olarak aşiret ağaları tarafından geleneksel aşiret yapıları ve Şanlıurfa Valiliği 

tarafından başkanlık edilen bir “Mera Komisyonu” tarafından kombineli bir kullanım düzenlemesi 

kullanılarak oldukça rahat bir biçimde düzenlenmiştir 

 

 

 

28. Karacadağ’ın çok sıra dışı bir bozkır flora çeşitliliği bulunmaktadır. 269 cinsi ve 66 farklı 

familyayı temsil eden 534 bitki türü mevcuttur. Karacadağ’da 32 endemik bitki türü tespit 

edilmiştir. Üç endemik bitki türü sadece Karacadağ’a özgüdür (Hesperis hedgei, Lathyrus 

trachycarpus, and Paracaryum kurdistanicum).  Altı endemik bitki Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ne özgüdür (Symphytum aintabicum, Cicorechino spermum, Scrophulari mesopotamica, 

Verbas cumtenue, Trigonosciadium tuberosum ve Allium variegatum).  Karacadağ’da  bulunan 

yirmiden fazla bitki türü Türkiye için endemiktir. Alandaki pek çok tür nadir ya da tehlike altında 

olan bitkilerdir.   

 

29. Yakın zamanlı araştırmalar, Karacadağ’ın erken dönemde buğdayın ıslah edildiği bir merkez 

olduğunu göstermiştir. Yabani “kaplıca buğdayı” (Triticum boeoticum) bölgede yetişmektedir ve 

Einkorn (Triticum monococcum) ile bağlantılıdır. Bu bölgedeki buğday tarımı 10.000 yıl önce 

muhtemelen Karacadağ’daki stoklar kullanılarak başlamıştır. Çeşitli yabani süs bitkileri de 

Karacadağ’da bulunmaktadır. Bunlar arasında, Crocus spp. Fritillaria spp., Iris spp., ve Tulipa 

ssp., Allium ssp., Gladiolus spp., ile Ornithogalum ssp.  vardır. 
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1.1.3 Yasal, Politika ve Kurumsal Bağlam  
 

Kurumsal Bağlam 

 

30. Projenin kurumsal bağlamının kapsamlı bir özeti için lütfen eklere bakınız.  

 

31. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), 1998 tarihli Mera Kanununa uygun olarak 

mera alanlarını yönetmektedir. Şanlıurfa ve Diyarbakır’da bulunan iki il müdürlüğü, proje 

alanında GTHB’yi temsil etmektedir. Bu birimler tarımsal uygulamaları geliştirmekte, çayır ve 

meraları idare etmekte ve kapasite geliştirme ile doğrudan destek aracılığıyla Bakanlığın 

çiftçilerle olan ilişkilerini koordine etmektedir.  

 

32. GTHB ekili alanlar içerisindeki ve çevresindeki yaban hayatının yönetiminden sorumludur. 

GTHB, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü altında bitki türlerinin genetik kaynaklarının 

yerinde ve alan dışında korunmasından sorumludur.  

 

33. GTHB’nin Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), uluslararası 

araştırma enstitüleri ile işbirliği içinde bitki ve hayvan yetiştiriciliği hususlarındaki araştırma 

çalışmalarını yürütmekten sorumludur. TAGEM bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği 

konularında örnekler sunar. TAGEM’in Şanlıurfa’da bulunan Ceylanpınar Tarım İşletmesi, 

Türkiye’deki benzer girişimlerin en büyüğüdür. Ceylanpınar Tarım İşletmesi, 176.000 hektarlık 

bir alanla Şanlıurfa’nın %9’unu kaplamaktadır. Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez 

Araştırma Enstitüsü, organik karbon seviyelerini de içerecek şekilde toprak hakkındaki bilginin 

izlenmesine destek olmaktadır. 

 

34. GTHB’nin Şanlıurfa’da çeşitli araştırma enstitüleri bulunmaktadır. GAP Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü genetik kaynakların korunması, yeni tekniklerin geliştirilmesi, bitki hastalıkları üzerine 

araştırmalar, sosyo-ekonomik araştırmalar ve kapasite oluşturma üzerine çalışmalar 

yürütmektedir. Diyarbakır’da bulunan GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, 

konferanslar, çalıştaylar ve eğitimler aracılığıyla tarımsal araştırma ve kapasite geliştirme üzerine 

odaklanmaktadır. Gaziantep’te bulunan Antep Fıstığı Araştırma İstasyonu antep fıstığı üretimi ve 

pazarlamasını geliştirmeyi hedeflemektedir.  

 

35. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) korunan alanlar ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve 

yönetimi açısından ülkedeki en yetkili birimdir. OSİB ormanların sınırları içerisinde yer alan  

meraların idaresinden de sorumludur. OSİB ve GTHB işbirliği içinde korunan alanlar olarak 

belirlenen mera ve mera alanlarını yönetirler.   

 

36. OSİB biyolojik çeşitlilik ile doğal kaynak yönetim ilkelerini ve prosedürlerini belirler ve 

uygular. OSİB, planlama, izleme ve uygulamayı da kapsayacak şekilde doğal kaynakların 

korunmasından sorumludur. OSİB, koruma ile ilgili olarak 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu; 

4915 sayılı Karasal Avcılığı Kanunu ve diğer koruma mevzuatları çerçevesinde çalışmalarını 

yürütür. Bakanlık, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD), RAMSAR-Sulak 

alanlar-Sözleşmesi.  Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Bern Sözleşmesi ve Çölleşme ile Mücadele 

Sözleşmesi (UNCCD)’nı de karşılayacak çalışmaları uygulamakta ve gözetmektedir.  

 

37. OSİB Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), milli parklar, tabiat parkları, 

tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarının belirlenmesi, ilan edilmesi, planlanması, korunması ve 

yönetiminden sorumludur. DKMP, bir Park Müdürlükleri ağı aracılığıyla korunan alanlar için 

“uzun devreli gelişme planı” (yönetim planı)’nın kuralları altında bütün koruma alanını idare eder. 

Her Müdürlük, av ve yaban hayatı türlerinin kendi doğal yaşam alanları içerisinde korunmasından 

sorumludur. 
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38. Şanlıurfa İl Şube Müdürlüğü proje alanı içindeki OSİB’in emirlerini yerine getirmekten 

doğrudan sorumludur. İl şube müdürlüğü, korunan alanların korunmasını, planlanmasını ve 

yönetimini gözetir, bölgesel düzeyde biyolojik çeşitlilik araştırma-koruma ve izleme çalışmalarını 

yürütür, sulak alanlar ile yaban hayatını yönetir ve avcılığı düzenler. 

 

39. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Türkiye’nin iklim değişikliği ile ilgili politikalarını 

koordine eder, kirliliği önler ve çevresel etki değerlendirmelerinin karşılanmasını sağlar. ÇŞB 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Dairesi, Mekansal Planlama Genel 

Müdürlüğü ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün her birisi proje ile ilgilidir.  

 

40.  Şanlıurfa İl Özel İdaresi, kalkınma planlaması ve doğal kaynakların yönetimi açısından 

önemlidir. Türkiye’deki İl Özel idareleri genelde ulusal hükümet kuruluşlarının temsilcilerinden 

oluşmaktadır. Şanlıurfa Valisi, ulusal hükümet tarafından atanır. Vilayetin en kıdemli yetkilisi 

olarak Vali çoğu hükümet işlevini ve yürütmeyi gözetir. Vali il meclisinin ve il idare heyetinin 

başında bulunur. İdare heyeti OSİB ve GTHB dâhil olmak üzere önemli ulusal kuruluşlarının il 

düzeyindeki temsilcilerinden oluşur. Şanlıurfa ili ayrıca on bir ilçeye ayrılmıştır. Her ilçenin 

çeşitli ulusal hükümet taşra birimleri ve temsilcileri vardır.  

 

41. Şanlıurfa “Mera (Çayır) Komisyonu” (MK), ildeki mera alanlarının kullanımı ile ilgili 

yüksek düzeydeki kararlardan sorumludur. MK, genelde otlatma ve arazi tahsislerine dâhil 

olmaktadır. Komisyon, otlatma alanları açısından çatışmaların çözümünde de görev yapmaktadır. 

Komisyona Vali yardımcısı başkanlık etmektedir. Komisyonun diğer üyeleri arasında, GTHB, 

OSİB, Tarım Birlikleri temsilcileri ve tarım uzmanlarının yanında valilik tarafından davet edilen 

diğer önemli yetkililer yer almaktadır. Mera Kanunu’nun yönlendirmesine göre MK, teknik 

çalışma grupları kurmaya yetkilidir. Şanlıurfa’daki komisyon en az aylık olarak toplanır. 

Komisyon, GTHB’nin tavsiyeleri temelinde yıllık otlatma planını onaylar.  

 

42. Geleneksel otlatma yönetim mekanizmaları da mevcuttur. Her ne kadar mülkiyeti devlette de 

olsa, çoğu meranın yönetimi aynı zamanda geleneksel ya da aile liderliği modelleri tarafından da 

yürütülmektedir.   

 

Politika Çerçevesi 

 

43. Türkiye’deki doğal kaynakların ve meraların korunması ve yönetimi ile ilgili büyük bir 

yasama organı vardır. Tam bir açıklama için lütfen Ek’e bakınız.  

 

44. Mera Kanunu (1998), köyler ve belediyeler tarafından kullanılacak meraların tahsisi ile ilgili 

politikaları belirler. Türkiye’deki tüm bozkır alanlarının mülkiyeti devlettedir. Kullanım hakları 

yerel halklara ve yerel idarelere atanabilir. GTHB mera sınırlarını belirler ve ilgili taraflara 

kullanım hakkını tahsis eder. 2015 yılında hükümet yazın kullanılan meraları kapsayan yeni bir 

yönetmelik hazırlamıştır. 

 

45. Orman Kanunu (1956), ormanların korunması, yönetilmesi, işletilmesi yanı sıra ormanlık 

alanlar içindeki çayırlıkların yönetimi ve korunmasını d kapsar. Ağaçlandırma Yönetmeliği 

(2012) ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera iyileştirmesi için prosedürleri ve ilkeleri açıklar. 

Bu politikalara göre ormanlar planlanır ve yönetim şartları OSİB tarafından belirlenir. Devlet 

ormanlarındaki hayvan otlatması, OSİB tarafından hazırlanan plana ve iznine göre yapılır.  

 

46.  Milli Parklar Kanunu (1983), milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma 

alanlarının seçimi, belirlenmesi, planlanması ve yönetimi ile ilgili ilkeleri belirler. Kanun koruma 

ve yönetim kriterlerini açıklar. MP Kanunu kapsamında hazırlanan Milli Parklar yönetmeliği ile 

de uygulamalar daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.   
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47. Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik (2004) 

yaban hayatı geliştirme alanlarındaki tüm faaliyetler bu mevzuata göre gerçekleştirilir. OSİB’in 

yerel uygulama birimleri tarafından  yaban hayatı geliştirme sahaları idare edilir. YHGS’larının 

belirlenmesinde yerel birimler tarafından sunulan öneriler DKMP tarafından gözden geçirildikten 

sonra onaylanır. Yaban hayatı geliştirme sahası olarak seçilen alanlar, göç eden hayvanların 

büyük popülasyonlarını barındıracak kadar büyük olmalıdır. Yaban hayatı geliştirme sahaları, 

DKMP tarafından hazırlanan yönetim ve gelişim planlarına uyun olarak idare edilir.  Tüm 

faaliyetlerin yönetim planına uygun olması gerekir. Bu genelde ekosisteme ve koruma amaçlarına 

zarar verebilecek gelişimin men edilmesini kapsar. Avcılığa izin verilebilir.  

 

48. Çevre Kanunu, kirlenme ve çevresel etki değerlendirme hususlarını idare eder. Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Türkiye’deki doğal sit alanlarının ilan edilmesi ve 

korunması için dayanak oluşturur.  

 

49. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (2014), önemli sulak alanların belirlenmesini 

düzenler, yönetim planlarının hazırlanmasını yönlendirir ve Ramsar alanlarının ilanı teşvik  eder. 

İlgili kurum ve paydaşlar arasındaki bağlantı mekanizmaları ve koordinasyonu ile beraber sulak 

alanların korunması, yönetimi ve gelişimi ile ilgili kuralları ve prosedürleri belirler.  

 

50. Kara Avcılığı Kanunu (1937, 2003 değişikliği ile), yaban hayatı koruma alanlarını 

kapsayacak şekilde türlerin ve yaşam alanlarının korunması ile ilgili tüm kararları düzenler. 

Kanun sürdürülebilir avcılığı sağlamak ve düzenlemekte, av hayvanlarını ve diğer yabani 

hayvanları kendi doğal yaşam alanlarında korumakta, ulusal ekonominin faydası için avlanma 

kaynaklarını değerlendirmekte ve ilgili kuruluşlar ile özel tüzel kişilikler arasındaki 

koordinasyonu sağlamaktadır.  

 

51. Tarım Kanunu (2006), tarımsal politikaların, çiftçiler için eğitim ve danışmanlık 

hizmetlerinin, tarımsal biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması ve biyo güvenlik ile 

emniyeti sağlamak için ilkeleri belirler. Kanun tarımsal sektörü ve kırsal alan gelişme plan ve 

stratejilerine yön vermektedir.  

 

52. Organik Tarım Kanunu (2004), organik çiftçiliği desteklemekte ve tüketici güvenliğini 

sağlamaktadır. Kanun organik çiftçilik için ilkeleri ve prosedürleri belirlemekte ve denetim, 

kontrol ve sertifikasyonun kural ve prosedürlerini belirlemektedir.   

 

53. İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği (2010), tarımsal prosedür ve ilkelerin doğal kaynakları 

koruması gerektiğini ve çevre, insanlar ya da hayvan sağlığına zarar gelmesini önlemesi 

gerektiğini belirtir.   

 

 

1.1.4 Tehditler ve Etkiler 
 

54. Türkiye’nin bozkır ekosistemlerinin bütünlüğü habitat kaybı ve bozulumu, aşırı kullanım ve 

iklim değişikliği olmak üzere üç temel tehdit ile karşı karşıyadır. Bu üç tehdidin kümülatif etkisi 

Türkiye’nin bozkır alanların hızlı kaybı ve bozulması ile sonuçlanmaktadır; geçen 80 yılda yaklaşık 12 

milyon hektarlık doğal bozkır alanları kaybedilmiştir (1935: Türkiye’de 44,3 milyon hektarlık bozkır 

mevcuttu; 1950: 37,8 milyon ha; 2013: 32 milyon ha). Aynı zamanda Türk uzmanlar, Türkiye’nin 

bozkır alanlarının %60’ını yüksek düzeyde bozulmuş olarak sınıflandırmaktadır.  Bozkırlar, ulusal 

korunan alan sistemi içinde (tüm meraların yalnızca %6’lık bir kısmının korunmasını kapsayacak 

şekilde)  %1’den daha az temsil edilmektedir. Korunan alan statüsüne sahip olanlar ise çoğunlukla 

ideal yönetim amaçlarını karşılayamamakta ve ciddi oranda tehdit altında kalmaktadır.  
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55. Belirlenen üç tehdit aynı zamanda son kalan bozkır alanlarının biyolojik çeşitliliğinin ve 

ekosistemin bütünlüğünün de bozulmasına neden olmaktadır. Türkiye’nin kalan bozkır “adaları” 

hızla genişleyen kentsel ve tarımsal araziler aracılığıyla artan oranda birbirlerinden 

koparılmaktadır. Ceylan, sırtlan ve çakal gibi geniş yayılımlı türler artan oranda izole olmakta, dar 

alanlara sıkışmakta ve sağlıklı bozkır ekosistemlerini birbirinden ayıran bu kullanım alanlarından 

diğer alanlara geçememektedirler. Bu ekosistemlerin bütünlüğü aynı zamanda biyolojik 

çeşitlilikte kayıplara ve alanların taşıma kapasitesinin üstünde kullanımlara neden olmaktadır. Söz 

konusu üç temel tehdidin sonucu olarak küresel açıdan önemli çeşitli türler de şu an tehlike altına 

girmiştir. Bunlar arasında yalnızca sağlıklı kalan bu bozkır ekosistemlerinde bulunan endemik 

türlerde vardır. Toy ve sürmeli kızkuşu gibi bozkırların önemli gösterge türleri dar bir alana 

sıkıştırılarak olumsuz koşullarda yaşamaya zorlanmaktadır. Ekosistem bütünlüğünün kaybı 

önemli ekosistem hizmetlerinin de zara görmesi ile sonuçlanmaktadır. Bozkır alanları genelde 

yüksek arazilerde bulunmaktadır. Buralar su akışını, erozyonun olumsuz etkilerinin azaltılması ve 

iklim değişikliği etkileri için tampon alan oluşturmak için kritik alanlardır. Geçen 20 yıl içinde, 

13’den fazla tür Türkiye’de yok olmuştur.  

 

56. Şanlıurfa İli, ulusal eğilimler açısından önemli bir gösterge kaynağıdır. Her ne kadar Şanlıurfa 

İli Türkiye’nin bozulmamış bozkır alanlarının önemli bir yüzdesini tutmaya devam etse de şehir, 

yaşam alanı kaybı, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir olmayan tüketimi ve iklim değişikliği 

tehdidi altındadır. Bu tehditlerin kümülatif etkileri de hızla artmaktadır. 1970’den bu yana, 

yaklaşık 75.000 hektarlık doğal bozkır kaybedilmiştir. Şanlıurfa’da kalan bozkır alanları yaklaşık 

250.000 hektardır. Toplam kalan bozkırların yalnızca 40.000 hektarı şu an ulusal bir koruma 

statüsü kapsamında koruma altındadır. Diğer bozkırlar alanları ise oldukça hassastır. Kalan 

Şanlıurfa Bozkırının yaklaşık %33’ü ise ciddi oranda bozulmuştur. 

 

Tehdit #1:  Yaşam Alanı Kaybı ve Bozulması 

 

57. Toprak işlemesinin yayılması muhtemelen bozkır yaşam alanı kaybının en bariz iti gücüdür. 

1950’den bu yana, ulusal düzeyde 2 milyon hektarlık bozkır ekosistemi tarım alanına 

dönüştürülmüştür. Kabaca aynı zaman dilimi içinde, Şanlıurfa ilinde 40.000 hektardan daha fazla 

bozkır alanı tarım alanına dönüştürülmüştür. Dönüştürme oranı, Türkiye’de büyük boyutlu sulama 

ve toprak işleme programlarına yatırım yapmaya devam ettikçe hızlanmaktadır. Gelecek 5-10 yıl 

içinde, Şanlıurfa’nın kalan meralarının önemli bir bölümü eğer koruma adına herhangi bir eylem 

gerçekleştirilmezse tarımsal alana dönüştürülecektir. Bozkır alanları bir kez sürüldüğünde genelde 

bu sistemleri geri kazanmak için hiçbir şans kalmamaktadır.  

 

58. Altyapı gelişimi de yaşam alanı kaybına neden olmaktadır. Belirtildiği üzere Şanlıurfa’nın 

nüfusu son yirmi yılda 1 milyon kişiden 1,8 milyona çıkmıştır. Bu artan nüfusa, yaygın bir altyapı 

gelişimi eşlik etmiştir. Bunların içinde yollar, sulama sistemleri, konut gelişimi ve kalan bozkır 

alanlarını aşamalı olarak tüketen diğer altyapılar yer almaktadır. Mevcut bozkırların %15’ten daha 

fazlasının son yıllarda kentsel kullanım amaçlı dönüştürüldüğü tahmin edilmektedir. Her ne kadar 

bunun kapsamı çok iyi bilinmese ya da belgelendirilmese de, kaynaklardan alınan kanıtlar 

göstermektedir ki istilacı türler de gelişmelere bağlı olarak başlayan habitat bozulmalarının 

etkisini arttırmaktadır.    

 

59. Bozkır yaşam alanlarının bozulmasının bir diğer ana nedeni aşırı otlatmadır. Neredeyse tüm 

bozkır alanları kırsaldaki hayvancılık uygulamalarına bağlı olarak otlatma baskısına maruz 

kalmaktadır. Hayvan otlatması genel olarak taşıma kapasitesi üzerinde olmakta ve bozkır 

ekosistemlerinin bütünlüğünü bozmaktadır. Aşırı otlatma bozkır koruma sistemlerinin hem içinde 

hem dışında meydana gelmektedir. Çayır ve meraların toplam alanları azaldıkça ve hayvanların 

toplam sayısı sabit kaldıkça ve/veya arttıkça, aşırı otlatmanın oranı ve yoğunluğu da artmaktadır.  

 

60. Türkiye’de hayvana sahip olan 2,5 milyon hane vardır. Türkiye 56 milyondan fazla hayvana 

sahiptir. Bu hayvanların yaklaşık %35’i üretim için otlaklara bağımlıdır. Ancak uygun bozkır 
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alanlarının toplam miktarı 32 milyon hektardan 26 milyon hektar düşmüştür. Bu durum daha 

büyük sayılardaki hayvanın daha küçük bozkır alanına bağlı kalmasını zorlamaktadır. Bu 

eğilimler Şanlıurfa’da da gözlemlenebilir. 2007 yılında, 2,7 milyon hektarlık bozkır alanını 1,7 

milyon hayvan kullanmaktaydı. Daha yakın zamanlarda ise, 2,6 milyon hektarlık Şanlıurfa’nın 

son kalan bozkır ekosistemlerini 2 milyon hayvan kullanmaktadır. Bu olgu otlatma etkilerinin 

ciddiyetini büyük oranda hızlandırmaktadır.  

 

Tehdit # 2:  Aşırı hasat/üretim 

 

61. Sadece bozkır ekosistemine bağımlı olarak yaşayan bazı türler de aşırı toplama ve kullanıma 

maruz kalmaktadır. Bu durum özellikle flora açısından büyük tehdit oluşturmaktadır.  Bazı bitki 

türlerinin faydalanımlara bağlı olarak bir değeri vardır. Faydalanımların çoğu günlük ihtiyaçları 

karşılamak ve/veya tıbbi kullanımlar nedeniyle gerçekleştirilmektedir, ancak bazıları gelir elde 

etmeye yöneliktir. Bu ekosistem içindeki bazı türlerden örneğin ada çayı (Salvia viridis L ) karın 

ağrısı için; mayasıl otu (Teucrium polium L.) türü insanlar ve koyunları tarafından sindirim 

rahatsızlıkları için kullanılmaktadır. Her ne kadar bu kullanımın kapsamı çok iyi 

belgelendirilmese de, yaygın olarak kullanıldığı farz edilmektedir.  

 

62. Kaçak avcılar çoğu zaman hem toy kuşlarını hem de yabani ceylanları hedef almaktadırlar. 

Toy kuşları av ve tüketim için avlanmakta, ceylanların da genelde Kızılkuyu Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahasında yeni doğan yavruların canlı olarak kaçak yakalanmaktadır. Ceylan yavruları 

kaçmaktan ziyade genelde saklanmayı tercih ederler. Bu durum yavru ceylanların bozkır bitkileri 

arasında saklanırken nispeten kolay hedef haline gelmesine neden olur. Kaçak yakalanan bu süt 

çağındaki yavru ceylanlar evcil hayvan olarak büyütmek isteyen vatandaşlara satılmaktadır. Genç 

ceylanlar yaklaşık 700 US$ bedelle satılabilmektedir.  

 

63. Bozkır orman alanlarındaki yakacak odun tüketimi son yıllarda enerji altyapı değişimlerine 

bağlı olarak yavaşlamıştır. Ancak geçmişteki aşırı kullanımların kalıcı etkileri bozkır 

ekosisteminin bütünlüğünü etkilemeye devam etmektedir. Kamefit ya da “bodur çalılar” derin kök 

sistemleri sayesinde zemin örtüsü ve toprak stabilizasyonu sağlamaktadır. Bölgede bodur 

bitkilerin yakacak odun olarak sökülmesi büyük oranda artmış ve bu durum alanlarda büyük 

oranda erozyona neden olmuştur. Tarihi kayıtlar ve bilimsel araştırmalar, Şanlıurfa ve tüm üç pilot 

sahadaki (Tek Tek Dağları, Kızılkuyu ve Karacadağ) soyu tükenmekte olan ormanların geçtiğimiz 

son 50 yılda neredeyse tamamıyla yok olduğunu göstermektedir. Bunun içinde yabani antep fıstığı 

(Pistacia terebinthus) ve yerel meşe (Quercus sp.) toplulukları gibi önemli türler de dâhildir.  

 

64. Toprak işlemenin bozkır ekosistemleri üzerine olan diğer bir etkisi de kimyasal gübre ve tarım 

ilaçlarının (pestisitlerin) artan kullanımıdır. Her ne kadar bu konu ile ilgili çok az bilgi mevcut 

olsa da, biyolojik çeşitlilik koruma uzmanları tarafından yoğun gübre ve pestisitlerin kullanımının 

yakınlardaki bozkır alanlarındaki biyolojik çeşitliliği olumsuz yönde etkilediği vurgulanmaktadır. 

Bu etkilerin içinde, su kalitesine, polen taşıyıcılara ve diğer kritik ekolojik unsurlara olan etkiler 

de yer almaktadır.  

 

Tehdit #3:  İklim Değişikliği 

 

65. İklim değişikliği Türkiye’nin küresel düzeyde önemli bozkır ekosistemleri için giderek 

büyüyen bir tehdittir. İklim değişikliği mevcut tehditlerin olumsuz etkilerini yoğunlaştırıp 

hızlandırarak, bozkır ekosistemlerinin direncini daha fazla azaltmaktadır.  

 

66. Türkiye bir ılıman kuşakla kıyaslandığında farklı bir heterojen ekolojik yapı sunmaktadır. 

Ilıman kuşaktaki konumuna bağlı olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği Türkiye’yi de 

etkileyecektir. Türkiye’deki iklim değişikliği etkilerinin 70 yıllık bir modeli, Akdeniz sahilinde, iç 

bölgede ve Fırat havzasında yağışların bugün olduğundan %29,6 daha az olacağını belirtmektedir 

(Önder et al. 2009). Bu model ülke çapında sıcaklıklarda 2,8-5,5°C’lik bir artış tahmin etmektedir. 
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Sıcaklıklardaki artışın buharlaşmayı tetikleyerek onu Akdeniz kıyılarında %17,8, Karadeniz 

kıyılarında %18,4 ve ülke çapında %22,2 artırması beklenmektedir (Önder et al. 2009, Türkeş 

2007). 

 

67. Gelecek 50 yıl içinde, Türkiye’nin güneyinde mevcut olan çöl zonunun kuzeye doğru 

yayılarak genişleyeceği ve sıcaklığın da artacağı beklenmektedir. Artan çoraklık ve çölleşme, 

özellikle iç ve güneydoğu Anadolu’nun bozkır bölgeleri için fark edilir düzeyde olacaktır. Azalan 

toprak örtüsü değişen yağmur olaylarının olumsuz etkisini yoğunlaştırarak sistemlerin, su 

muhafazası ve toprak kaybı açısından büyük düzeyde hassasiyetine yol açacaktır. Uzun kuraklık 

olayları, aşırı otlatmanın olumsuz etkilerini de yoğunlaştıracaktır. İklim değişikliğinin olumsuz 

etkileri artan gelişmeye bağlı olarak ekolojik açıdan izole olmuş olan küçülen bozkır “ada” 

ekosistemlerinin bir sonucu olarak daha da katlanacaktır. 

 

68. Yalnızca belirli yükseklik aralıklarının ince şeritlerinde var olma şansı yakalamış olan 

endemik bitki türleri özellikle savunmasız durumdadır. Şanlıurfa içinde bu bitkilerin çoğu alpin ve 

sub-alpin kuşak arasındaki ince şeritte varlığını sürdürmektedir. Bu bozkır ekosistemleri şu anda 

da bozulmuş durumdadır. Söz konusu sistemlerin, bu küresel açıdan önemli türlerin iklim 

değişikliği ilerledikçe yayılımlarını muhafaza etmeleri ve kaydırmalarına izin verecek çok sınırlı 

dirençleri ya da esneklikleri kalmıştır. Bu durum aynı zamanda hayatta kalmaları için yüksek 

düzeyde sınırlı ekolojik alanlara bağımlı olan yabani antep fıstığı gibi türleri de etkileyecektir.  
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1.2 Gerekçe 

 

1.2.1 Uzun vadeli çözüm  
 

69. Uzun vadeli çözüm bozkır alanlarının ve ilgili biyolojik çeşitlilik değerlerinin kayıp oranını 

azaltmaktır. Bu mevcut durumda bozulmuş olan bozkır alanlarının korunmasının geliştirilmesini, 

bozkır alanlarının kalıcı olarak toprak işleme ve şehirleşmeye bağlı olarak kaybedilen oranı ve 

bozkır biyolojik çeşitliliğinin dönüşüm oranını azaltmayı gerektirir. Bozkır alanları aynı zamanda 

peyzaj düzeyinde de korunmalıdır. Türkiye’nin küresel açıdan önemli biyolojik çeşitliliğinin 

korunması, korunan alanların içindeki çabaların yanında bu alanların sınırlarının dışında da 

çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir. Türkiye’nin küresel açıdan önemli biyolojik 

çeşitliliğinin en iyi örnekleri, korunan alanların içinde yeterli düzeylerdeki korumalardan 

faydalanmalıdır. Ancak Türkiye’nin korunan alanları sistemi ceylan gibi büyük memeli türlerinin 

popülasyonlarını korumak için hiçbir zaman yeterli büyüklükte olmayacaktır. Biyolojik bütünlüğü 

korumak için, kalan en iyi bozkır yaşam alanları arasındaki bağlantı korunmalı, ekolojik ağlar 

oluşturulmalıdır. Bu süreç türlerin kayıp oranları ile yaşam alanlarının parçalanması oranlarının 

azaltılmasını da kapsar.  

 

70. Korunan alan sistemi içinde toplam bozkır alanı miktarı artırılmalıdır. Bu çabanın amacı 

ülkenin en değerli bozkır biyolojik çeşitliliğinin mevcut koruma çalışmaları içinde belirli bir 

şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. Türk Hükümeti tarafından ulusal korunan alan ağını 2015 

yılı itibarıyla Türkiye’nin %10’unu kapsayacak şekilde genişletilmesi taahhüt edilmiştir. Korunan 

alan ağının bozkır alanlarına eklenecek şekilde genişletilmesi bir hükümet önceliğidir. An 

itibarıyla, toplam korunan alan sistemi 9,5 milyon hektar ya da yaklaşık ülke yüzölçümünün 

%7’sini kaplsamaktadır. Bozkır alanları toplam korunan alan sisteminin %1’inden daha azına 

denk gelmektedir. 32 milyon hektardan ya da Türkiye’nin %40’ından daha fazlası bozkır olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak, yalnızca beş tane korunan alan baskın olarak “Bozkır”dır. Bu beş 

bozkır korunan alanı yaklaşık 207.000 hektar civarındadır. Bunlar: Beypazarı Nallıhan Yaban 

Hayatı Geliştirme Sahası, Konya Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Şanlıurfa Kızılkuyu 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Ağrı Dağları Milli Parkı ve Tek Tek Dağları Milli Parkı’dır. 

 

71. Türkiye’nin küresel açıdan önemli bozkır biyolojik çeşitliliğini muhafaza etmek, korunan 

alanların sınırları dışında da bir çabayı gerektirir. Türkiye’nin %40’ından fazla bozkır olarak 

değerlendirilmektedir. Birçok bozkır türler geniş yayılım göstermektedir. Tüm alanı kapsayacak 

şekilde bir korunan alan sistemi meydana getirmek makul değildir. Ancak korunan alanların 

dışındaki bozkır biyolojik çeşitliliği, hemen hemen hiçbir somut koruma desteğinden 

faydalanmamaktadır. Ancak, biyolojik çeşitliliğin insan yayılımı ve aşırı kullanımından en çok 

tehdit gören alanlar da yine bu korunan alanlar dışındaki kısımlardır. 

 

72. Şanlıurfa İli gibi bozkır yaşam alanı koruması açısından ulusal ve bölgesel model yerler 

kurulmalıdır. Temel başarı göstergesi bozkırın varlığıdır. Şu an Şanlıurfa İlinde 234.000 hektar 

bozkır mevcuttur. Yaklaşık 50.000 hektarlık alan korunan alanlar içindedir.  

 

73. Bu çözüme ulaşmak zorlayıcı olacaktır. Bağlılığı ve direnci koruyabilmek için verimli 

arazilerin yönetimi bozkır alanı koruması açısından çok daha fazla destekleyici bir hale 

gelmelidir. Kalan bozkır alanlarının en iyi örnekleri mevcut korunan alan sistemleri ile beraber ele 

alınmalıdır. Mevcut ve gelecekteki bozkır korunan alanları daha etkili yönetim yaklaşımlarından 

faydalanmalıdır. Arazi düzeyinde daha iyi planlama ve koruma modelleri yerleştirilmelidir. Arazi 

koruma modelleri, ceylan gibi geniş yayılımlı türler için yeterli yaşam alanlarının korunmasını ve 

küresel açıdan önemli bitki türlerinin uzun vadeli hayatta kalmasına izin verecek direnci 

sağlamalıdır. Karar alıcıların verimli alanlardaki yüksek düzeyde kritik bozkır koridorlarını daha 

iyi belirleyebilmelerini ve koruyabilmelerini sağlayabilmek için farkındalıkları arttırılmalıdır.. Bu 

süreç, kırsal gelişimin genişletilmesi bağlamındaki bozkır korumasını da destekleyen peyzaj 
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düzeyindeki planlamanın ortaya koyulmasını da kapsar. Bozkır korunmasını destekleyen üretim 

modellerine ihtiyaç duyulmaktadır ve bunlar hem üretim hem de koruma peyzajlarına entegre 

edilmelidir. Hükümet ve özel tarım işletmelerinin uygulamalarına bozkır dostu üretim modelleri 

benimsemesi için güçlendirilmeleri ve teşvik edilmeleri gerekmektedir. Bunun içinde aşırı 

otlatmanın, sürdürülebilir olmayan tarımsal uygulamaların, ekosistemlerin parçalanmasına ve 

ekosistem hizmetlerinin kaybına neden olan doğal alanların ekili alanlara rasgele 

dönüştürülmesine değinilmesi de vardır.  

 

74. Sürdürülebilirliği ve uzun vadeli koruma başarısını sağlamak için bu unsurların her biri 

güçlendirilmiş bir kurumsal ve politika düzenlemesi içinde yerini almalıdır. Bu, etkili arazi 

kullanımı uygulamaları ile doğal kaynak yönetim yaklaşımlarını değerlendiren daha güçlü politika 

ve stratejilerin kurulmasını da içerir. Bu politikalar koruma, üretim ve alan kullanımından sorumlu 

olan yetkililer arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini de geliştirecektir. Politikalar aynı zamanda, 

bozkır ekosistemlerinin sağlığını aktif bir şekilde planlayıp izleyebilmek için yeterli koruma 

finansmanının tahsis edilmesini de sağlayacaktır.  

 

 

1.2.2 Çözüme Ulaşmadaki Engeller  
 

75. Mevcut durum ile uzun vadeli çözüme ulaşma arasında üç engel bulunmaktadır.  

 

Engel #1: Yüksek düzeyde etkili bozkır korunan alan belirleme ve yönetimi konusunda sınırlı 

deneyimler 

 

76. Korunan alan yönetimi Türkiye’de çok fazla değişmekte ve gelişmektedir. Ancak, mevcut 

korunan alanların yönetim etkinliği şiddetli bir şekilde arttırılmalı ve eğer kalan biyolojik 

çeşitliliği koruma için bir umut var yeni korunan alanlar oluşturulmalıdır. Ne yazık ki ülke; bozkır 

korunan alanlarını yaygınlaştırılabilir modelleri oluşturmak için gereken yenilikçi teknikler 

konusunda yeterli tecrübeye sahip değildir. Toplum üyelerinin üretim ihtiyaçları ile korunan 

alanların koruma hedeflerini dengeleyecek tamamlayıcı yönetim planlarının iyi bir çalışma örneği 

yoktur. Yenilikçi korunan alan koruma yaklaşımlarının yokluğu, korunan alanlardaki biyolojik 

çeşitliliğin muhafazası ve yeni bozkır korunan alanlarının oluşturulması yönündeki ilerlemeyi 

engellemektedir. Korunan alanlarda paydaşları teşvik eden katılımcı planlama çok önemlidir. 

Biyolojik çeşitliliğin izlenmesi ve muhafazası ile bağlantılı kontrollü otlatma birimleri ve 

dönüşümlü modeller gibi yenilikçi mekanizmalar yerleştirilmelidir.  

 

77. Bozkır korunan alanlarının katılımcı, uzun vadeli strateji yönetim planlamasını geliştirecek 

teknik kapasitesi ve deneyimi yoktur. Temel korunan alan yönetim araçlarının bile 

güçlendirilmeye ihtiyacı vardır. Planlama, izleme, finansman, uygulama ve diğer koruma 

yetenekleri genel olarak çıtanın altında kalmaktadır. Korunan alanlar içindeki peyzaj düzeyindeki 

koruma planlamasını iyileştirme yönünde de acil bir ihtiyaç vardır. Bu da korunan alanlardaki 

kaynak kullanımı ile ilgili olan korunan alan yöneticileri ile diğer kamu kurum ve kuruluş 

temsilcileri arasında daha iyi bir koordinasyonu gerektirir. Korunan alanlardaki bozkır 

ekosistemlerin izlenmesi plansız yapılmakta ve nadiren yönetim amaçlarının başarısı ile 

bağlantılandırılmaktadır. Korunan alan yönetimi bütüncül ve ekolojik merkezli bir yaklaşımı 

gerektirir. Korunan alan yöneticileri türlerin ve onların birbirleri ile etkileşimlerini 

değerlendirmek için bazı araçlara ihtiyaç duyarlar. Ekolojik işlevselliği en iyi nasıl 

sağlayabileceklerini anlamak için yönetim kapasitesine ihtiyaç duymaktadırlar. Korunan alanlar, 

eğitim ve bilinçlendirme merkezleri olarak bu alanları kullanmak için kapasiteye ihtiyaç duyarlar. 

Geliştirilmiş izleme tüm seviyedeki karar alıcıların, bozkır ekosistemlerinin nasıl çalıştığını daha 

iyi kavramalarına ve daha geniş üretim peyzajlarındaki yönetim kararlarını yerleştirilmelerine 

yardımcı olmalıdır. OSİB politikası korunan alan personelinin yıllık hizmet içi eğitim 
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programlarından faydalanmasını gerektirir. Bu tür eğitimler, hem finansman hem de kapasite 

kısıtlamaları açısından bozkır korunan alanları için mevcut değildir.  

 

78. Her ne kadar mevcut korunan alanlar bozkır korunan alan genişletilmesinin bir motivasyonu 

olarak hizmet etmek üzere etkin şekilde idare edilseler de, Türkiye korunan alan sistemi içine 

dâhil etmek üzere kritik arazilerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi için net bir yöntemden 

faydalanmamıştır. Paydaş katılımının dâhil olduğu yeni bir korunan alan sürecini kurmak için 

tekrarlanabilecek hiçbir model mevcut değildir. Bu karar alıcılarının, özel sektör ve geleneksel 

otlatma yapan aileler gibi yerel kaynak kullanıcılarının katılımını gerektirir.  Kapsamlı stratejik 

değerlendirme ve eksikliklerin analizi için araçlar yerinde değildir. Bu değerlendirmenin amacı 

yeni bozkır korunan alanlarının oluşturulması için iyi kurgulanmış önerilerin oluşturulmasıdır. 

Analiz sadece bozkır ekosistemlerinin korunmasına değinmekle kalmayıp aynı zamanda korunan 

alanlar arasındaki ekolojik koridorların ve bağların en iyi nasıl kurulabileceği ve korunabileceğine 

de değinmelidir. Bu husus zaman içinde büyük memeli popülasyonlarının dinamikliğinin 

sağlanması için kritiktir. Bozkır ekolojik ve temsil eksiklikleri, yaygınlaştırma kararlarından önce 

kritik olarak değerlendirilmemiştir. Halbuki bu tür kapasitelerin oluşturulmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunun öncelikli olarak il düzeyinde yapılması yönünde bir ihtiyaç vardır. 

Sonrasında bu modeller, daha iddialı olarak ulusal düzeylerde yaygınlaştırılabilir. 

 

Engel #2:  Bozkırların korumasının otlatma ve tarımsal yönetim uygulamalarına entegre 

etmedeki sınırlı deneyim  
 

79. Bozkır korunan alanları muhafaza etme süreci, çok sayıdaki kullanımı bütünleştiren yönetim 

yaklaşımlarına ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’de bozkır korunan alanları genelde üretim için 

kullanılmaktadır. Bozkır korunan alanları, bitki türlerinin ve yakacak odununun toplanması 

amacıyla kullanılırlar. Bozkır korunan alanları daha yaygın olarak da hayvanların otlatılması için 

kullanılır. Sürü sahipleri, çobanlar ve köylüler mera kullanımı açısından güçlü geleneklere 

sahiptirler. Yakın köyler veya bazı durumlarda göçerler korunan alan meralarına girebilmek için 

mevsimsel olarak seyahat ederler. Bu durum genelde korunan alanların muhafaza amaçları ile 

çatışmaya neden olur. Otlatma çok sıklıkla sürdürülebilir sınırları aşmaktadır.  

 

80. Korunan alan yöneticileri, daha büyük sürdürülebilirlik yolunda otlatma ve diğer kullanımları 

yönlendirmek için gerekli olan yenilik yapma ve yaratıcı koruma önlemlerini uygulamada 

zorluklar yaşamışlardır. Günümüzde, devlet tarafından sınırlı alan kullanımı ve otlatma yönetimi 

planlamasını desteklemektedir. Ancak, planlama süreci biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile 

yeterince bütünleştirememekte ve/veya koruma amacını yansıtmamaktadır. Örneğin bağımsız 

Mera Komisyonları (MK) il düzeyinde mera yönetimi oluşturmaktan sorumludurlar. Bu yönetim 

planları nadiren küresel açıdan önemli biyolojik çeşitliliğin muhafazası için gerekli olan herhangi 

bir referansı veya eylemi içerir. Benzer şekilde korunan alan yönetim planları genelde mera alanı 

yönetimini bütünleştirmekte ve/veya bunlara referans yapmakta başarısız olmaktadır. Bu kapasite 

engelinin sonucu, bozkır biyolojik çeşitliliği açısından önemli tehditlere değinmekte başarısız 

olmasıdır.  

 

81. Paydaşları özellikle otlatma ile ilgili olan gelişmiş bozkır üretim uygulamaları benimsetmek 

için gerekli olan bilgiyi teşvik etmek ve güçlendirmeye ihtiyaç vardır. Türkiye’nin üretken sektör 

faaliyetleri içine bozkır koruma uygulamalarının bütünleştirilmesi ile ilgili çok sınırlı tecrübesi 

vardır. Kuruluşlar, uygulama birimleri ve tarımsal endüstrilerin bozkır koruma dostu üretim 

yöntemlerini belirlemek ve benimsemek için resmi ve gayri resmi yolları yoktur. Hem korumayı 

hem de üretkenliği geliştirecek özellikle otlatma açısından tarımsal yönetim ile ilgili en iyi 

uluslararası uygulamalarla çok sınırlı biçimde etkileşime geçilmiştir. Türkiye’nin tarımsal ve 

otlatma uygulamalarını geliştirecek ve çiftçilerle sürü sahiplerini koruma ve iyi arazi yönetimi 

doğrultusunda yönlendirecek bir platform olarak hizmet edecek çiftçi uygulama okullarına ve 

yayılım uzmanlarına ihtiyacı vardır. Bunun içinde taşıma kapasitesi parametrelerinin kurulması ve 
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ekosistem hizmetlerini sağlamanın nasıl gerçekten de finansal faydalar sağlayacağını daha iyi 

anlamalarında kadın ve erkek çiftçilerle birlikte çalışmaya da ihtiyaç vardır.  

 

Engel #3:   Peyzaj düzeyinde meraların korunmasını sağlamaya yönelik gerekli olan 

kurumsal ve politika düzeyindeki desteğin oluşturulabilmesi için sınırlı 

kapasite  

 

82. Türkiye ulusal ve/veya il düzeyinde stratejik bozkır biyolojik çeşitlilik korumasının 

örneklerinden faydalanmamaktadır. Bozkır biyolojik çeşitliliği Türkiye’nin sınırlı korunan alan 

sistemi sınırlarının dışında çok büyük risk altındadır. Bu ekosistemin uzun vadeli ekolojik 

bütünlüğü desteklemek ve devamlılığını sağlayabilmek için örnek çalışmalara çok büyük bir 

ihtiyaç vardır. Türkiye, mera alanlarının muhafazasını desteklemek için gerekli olan ulusal ve il 

düzeyindeki politikaların oluşturulması açısından da sıkıntı yaşamıştır.  

 

83. Ülkenin bozkır ekosisteminin peyzaj düzeyinde yönetiminin sağlanması açısından sınırlı 

kapasite ve deneyimi vardır. Bozkır ekosistemlerinin durumu ile ilgili bilgilerini geliştirebilmeleri 

ve/veya bilgilerini, derslerini ve korumanın sektörler arası koordinasyonun nasıl 

iyileştirilebileceği ile ilgili fikirlerini paylaşabilmeleri için kaynak yöneticilerinin hiçbir spesifik 

ve/veya düzenli fırsatı olmamaktadır.   

 

84. Türkiye’nin spesifik olarak üretim peyzajları için tasarlanmış olan koruma planlaması ve 

finansmanı ile ilgili sınırlı tecrübesi vardır. Bozkırları peyzaj düzeyinde korumak için tasarlanmış 

bölgesel bir koruma stratejisinin çalışan hiçbir modeli mevcut değildir. Ulusal ve il düzeyindeki 

idareler tarafından karar alma süreci, arazi düzeyindeki bozkır koruma planlaması tarafından 

yönlendirilmemektedir. Kamu kurumları, bozkır koruma kendi stratejik çalışma planlarına entegre 

edebilmek için araçlara, kapasiteye ve bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Kamu temsilcilerinin 

koruma için bozkır alanlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi konularında da tecrübesi 

yoktur. Tüm düzeylerde ve tüm sektörler arasında bilgili karar alma süreci oluşturmak için ihtiyaç 

duyulan eksikliklerin analizi, izleme ve diğer araçlar hakkında da sınırlı tecrübe vardır. Paydaşlar, 

birleştirici bir koruma hedefi oluşturmak ve uygulamak için tasarlanmış temel kurumsal 

yapılardan faydalanmamaktadır. Bunun sonucu ise, kamu faaliyet ve finansmanının bozkır 

biyolojik çeşitliliği üzerindeki etkilerin sınırlı olarak meydana gelmesidir.  

 

85. Üretim ve korunan peyzajları ile bağlantılı paydaşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon 

minimal düzeydedir. Önemli koruma temsilcileri arasındaki koordinasyon için bile birkaç örnek 

vardır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), 1998 tarihli Mera Kanununa uygun olarak 

Türkiye’de bozkır ekosistemlerinden sorumlu olan otoritedir. Eğer mera ve mera alanları korunan 

alan olarak ilan edilecekse, Mera ve Milli Parklar Kanunları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) 

ile GTHB’nin yakın işbirliği için çalışması gerektiğini belirtmektedir. Bozkır biyolojik çeşitliliği, 

Milli Parklar ve Doğa Koruma Genel Müdürlüğü (DKMP) ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının 

(OSİB yetkisi altındadır. Bozkır kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığının (GTHB) yetkisi altındadır. Başarılı bozkır koruması bu iki kurumun 

işbirliği yapmasına bağlıdır. Ancak mevcutta gerekli koordinasyonu sağlayacak ve stratejik 

yaklaşımları kolaylaştıracak hiçi bir resmi prosedür yoktur.   

 

86.  Bozkır korunan alanları, çevredeki arazilerden büyük bir oranda izole durumda 

yönetilmektedir, bu durum uzun vadede ekolojik açıdan bir gerilemeye neden olacaktır. Korunan 

alanlar ve çevresi, peyzaj düzeyinde etkiler sunması ve alan ve çevresi ile bağlantı kurarak 

ekosistemin direncini arttırması bakımından stratejik olarak yönetilmesi gerekir. Korunan alan 

sınırları arasındaki koordinasyon ve koruma ortaklıkları sınırlıdır. Korunan alan planlamasının, 

peyzaj düzeyinde bir koruma sağlayabilmesi için il düzeyinde yapılan daha geniş bir planlamayla 

ilişkilendirilmesi ve bağlanması gerekir. Korunan alan yöneticilerin, daha geniş peyzajlarda 

bozkır ekosistemlerini korumasını güvenceye alacak koruma ve kullanımla ilgili tecrübesi yoktur. 
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Çevre korunan alan koruma amaçlarında başarıya ulaşılmasını destekleyecek yollarla yönetilen 

belirli üretken alanların meydana getirilmesine yardımcı olacak hiçbir araç mevcut değildir.   

 

87. Mevcut alan yönetimi ve kullanım yasaları, korunan alanların veya yüksek koruma değerine 

sahip olan alanların belirlenmesi için bir platform sunmadığı için bu bariyer devam etmektedir. 

Bozkır koruma amaçlarını destekleyecek tarımsal uygulamaların geliştirilmesini teşvik edecek 

hiçbir politika ve strateji de mevcut değildir. Bozkır korumasına bütünleştirilebilecek il 

düzeyindeki gelişme planlamasının tekrarlanabilecek hiçbir örneği de yoktur. Böyle modeller 

olmaksızın bozkır koruma planlamasını ulusal düzeye yaygınlaştırmak ve iyileştirmek mümkün 

değildir.  

 

88. Bozkır ekosistemlerinin yeri ve işlevi ile ilgili bilgi çok sınırlıdır. Yalnızca yakın zamanlarda, 

paydaşlar ve özellikle STK’lar ile akademisyenlerin meselenin içinde yer almasıyla bozkır alanları 

halkın dikkatini çekmeye başlamıştır. Türkiye’nin stratejik planlama ve karar alma hakkında bilgi 

sağlayabilecek kapsamlı bir bozkır izleme sistemini oluşturması ve kullanımı hakkında desteğe 

ihtiyacı vardır. Öncelikli tür sayıları, dağılımı ve durumu, yerel kaynak kullanımı ile mevcut ve 

yeni oluşan tehditler ile ilgili eğilimler hakkında veri ve bilgi kısıtlıdır. Güvenilir bilgilerin 

eksikliği koruma etkinliğini ve ilgili karar alma süreçlerini sekteye uğratmaktadır. Bilimsel 

kurumlar, Türkiye’nin bozkır alanlarının ekolojisi ve biyolojik çeşitliliği üzerinde kayda değer 

araştırmalar yürütmüştür. Ancak bilimsel ve devlet kurumları arasındaki işbirliği sınırlıdır. 

Üretilen belirli bilginin karar alma sürecinde kullanılmasını sağlayacak hiçbir politika ya da 

kurumsal yol yoktur. OSİB, GTHB, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Ulusal ve Bölgesel STK’lar, 

Bölgesel Üniversiteler gibi önemli paydaşlar arasında bilgi paylaşımını koordine edecek 

ortaklıklar mevcut değildir. Bozkır yaban hayatı ve ekosisteminin sağlığı için uygulamadaki 

izleme yöntemleri zayıf biçimde geliştirilmiş olduğundan önemli veri boşluklarına neden 

olmaktadır.  
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1.2.3 Temel Dayanaklar:  Programlar ve Eş-Finansman  
 

Devlet Yatırımları ve Eylemleri 

 

89. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB), korunan alanlar ile üretim peyzajlarında olarak bozkır 

ekosistemlerinin korumasını aktif destekler. OSİB’in yıllık bütçesi 3,5 milyar US$’dır. OSİB’in 

yaklaşık 5.000 personeli vardır. OSİB’e bağlı Milli Parklar ve Doğa Koruma Genel Müdürlüğü 

(DKMPGM) korunan alan yönetiminden sorumludur. DKMPGM’nün ulusal düzeyde 750 ve 

Şanlıurfa İl’inde 15 personeli vardır. DKMPGM yıllık toplam bütçesi 5,7 milyon US$’dır. 

DKMPGM Şanlıurfa’da her yıl korunan alanlar için yaklaşık 85.000 US$ harcamaktadır.   

 

90. OSİB ve DKMPGM birkaç ilgili faaliyette bulunur. Bunlar korunan alanların düzenli 

yönetimi ve uygulamalardır. Özel çaba olarak Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Strateji ve Eylem 

Planının (2008-2017) tamamlanması da vardır. DKMPGM biyolojik çeşitlilik için Nuh’un Gemisi 

Veri tabanını da tutmaktadır.  

 

91. OSİB biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların yönetimi ilkelerini ve prosedürlerini belirler ve 

uygular. Bu sorumluluk, ormanlar, sulak alanlar, dağlar ve tüm doğal alanlardaki diğer yaşam 

alanlarını kapsar. OSİB sadece doğal kaynaklarının korunmasından sorumlu olmakla kalmayıp, 

aynı zamanda bu değerleri korumak için tüm paydaşlarla planlama, geliştirme, izleme ve işbirliği 

içerisinde çalışmaktan da sorumludur. OSİB, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynak yönetimi 

açısından uluslararası düzeyde ülkenin temsilini sağlar. Doğal kaynakların korunmasının yanında, 

OSİB yaban hayatı yönetimi ve korunmasından da sorumludur. DKMPGM milli parkların, tabiat 

parklarının, tabiat anıtların ve tabiatı koruma alanlarının seçimi, tahsisi, planlaması, koruması ve 

yönetimi ile yaban hayatı geliştirme alanları ile RAMSAR alanlarının yönetiminden sorumludur. 

DKMPGM, bir Park Müdürlükleri ağı aracılığıyla kendi “uzun vadeli gelişim planı”nın (yönetim 

planı) kuralları altında bütün korunan alanları yönetir. Müdürlük aynı zamanda, ülke çapında 

avcılık kontrolü üzerinde gerekli kararları alarak av hayvanları ile yaban hayatı türlerinin kendi 

doğal yaşam alanlarında korunmasından da sorumludur.   

 

92. Biyolojik çeşitliliğin korunmasını desteklemek için yeni korunan alanların kurulması 

DKMPGM’nün sorumluluğunda düzenli olarak devam eden faaliyetlerdir. Bilimsel kaynakların 

ve saha araştırmalarının çoğuna özellikle değerli yaşam alanları ve türlerin saha düzeyinde 

yönetimi ve izlenmesine, Araştırma Merkezleri, Bilimsel Kuruluşlar ve Bakanlık Kurumları 

tarafından katkı yapılmaktadır. Araştırma faaliyetleri dışında, doğal alanlardaki arazi restorasyon 

faaliyetleri DKMPGM’nün desteği ile ilgili idare tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki 

her ildeki Biyolojik çeşitlilik envanterini çıkarmak, ülke düzeyindeki biyolojik çeşitliliğin 

belirlenmesi ve açıklığa kavuşturulması için yapılan temel faaliyettir. Biyolojik çeşitliliğin 

envanterinin çıkarılmasının dışında, biyolojik çeşitlilik ile ilgili tüm bilgiler Türkiye’nin biyolojik 

çeşitliliğinin etkili izlemesi ve yönetimini desteklemek üzere Nuh’un Gemisi Veri Tabanına 

aktarılır. Milli Parklar, RAMSAR Sahaları ve Tabiat Parkları gibi yeni korunan alanların çoğu 

DKMP tarafından tesis edilmektedir. Korunan alanlar ve türler için yönetim planları, tekil flora ve 

fauna türleri için eylem planları da biyolojik çeşitliliğin korunmasını desteklemek için 

hazırlanmaktadır. Korunan alanların ve türlerin envanterinin çıkarılması ve planlamasının 

yanında, ziyaretçi yönetimi, bilgi ve bilinçlendirme faaliyetleri gibi yan yönetim faaliyetleri ile 

ziyaretçi merkezleri, doğa eğitim merkezleri ve DKMP tarafından inşa edilen diğer ilgili altyapı 

birimleri gibi tesisler de vardır. Özellikle ekosistem değerlendirme programları, yaban hayatı 

yönetim programları ve eko-turizm programları, korunan alanların sürdürülebilirliğini 

desteklemek ve KA’lar içinde ve çevresindeki yöre halkının gelir getirici faaliyetlerle desteklemek 

için geliştirilmektedir.  

 

93. Örnek dayanak yatırımları şunlardır: 
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 Milli Parklar Programı (OSİB tarafından finanse edilmiştir) (40.000.000 US$ 2009’dan beri):  

Korunan alanların yönetim ve faaliyetlerin uygulanması için genel destek.  

 

 Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları Programı (OSİB tarafından finanse edilmiştir) (40.000.000 

US$ 2010’dan beri): Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının yönetim ve operasyonları için 

genel destek. Şanlıurfa’daki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 2004’ten bu yana 

500.000 US$ almıştır. Kızılkuyu için yıllık bütçe 75.000 US$ ve 120.000 US$ arasında 

değişmektedir. 

 

 Ulusal Korunan Alanlar Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (OSİB tarafından finanse 

edilmiştir) (2014 - 2016) (1.000.000 US$):  Proje tüm ekosistemlerdeki doğanın korumasını 

ve biyolojik çeşitliliği desteklemeyi hedeflemektedir. OSİB mevcut ve yeni korunan alanlar 

için stratejiler, politikalar ve yönetim amaçları dâhil olmak üzere korunan alanlar için bir 

ulusal strateji ve eylem planı hazırlayacaktır.  

 

 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi (OSİB tarafından finanse edilmiştir) (10.000.000 

US$ 2013 ve 2018 arasında):  Amaç biyolojik çeşitlilik envanter çalışmaları ile bir izleme 

çerçevesini teşvik etmektir. Bu tüm 81 ili kapsayan ulusal bir programdır.   

 

 Avcılık-Yaban Hayatı ve Su-ürünleri Projesi (OSİB tarafından finanse edilmiştir) (3.500.000 

US$ 2015’te):  Korunan yaban hayatı alanlarındaki yaban hayatı yönetimi ile avcılık 

çalışmaları için ayrılan yıllık destek. 

 

 Tek Tek Dağları Milli Parkı Entegre Sel Kontrol Projesi (Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 

Genel Müdürlüğü aracılığıyla, OSİB tarafından finanse edilmiştir) (2.300.000 US$): doğal 

değerlerin (toprak, su, biyolojik çeşitlilik) sürdürülebilirliğini korumak ve desteklemek ile 

Han-El Ba’rur Mikro Havzasının (Gök Deresi) 8.868,9 hektarındaki taşkınları 

önlemeyi/azaltmayı hedeflemektedir. Proje faaliyetleri Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü 

tarafından gerçekleştirilecektir. Sel kontrol önlemleri, ağaç dikimi, mera rehabilitasyonu, 

tarım ve sulamanın geliştirilmesini kapsamaktadır.   
 

94. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) üretim peyzajları içindeki ve korunan 

alanlardaki bozkırların aktif olarak korunmasını desteklemektedir. GTHB yıllık bütçesi yaklaşık 

olarak 5,2 milyar US$’dır. GTHB’nin yaklaşık 57.000 çalışanı vardır. GTHB, Şanlıurfa İlinde 

yıllık yaklaşık 750.000 US$ harcamaktadır. Genel olarak GTHB’nin temel faaliyetleri şunlardan 

oluşur: tarımsal genetik kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve kaydedilmesi; otlaklar 

ve meraların yönetimi ve rehabilitasyonu; bitki türlerinin genetik kaynaklarının yerinde ve alan 

dışında korunması.   

 

95. Dayanak altında, GTHB birkaç ilgili faaliyet ile uğraşmaktadır. GTHB, biyolojik çeşitliliğin 

korunması ile çayır-mera alanlarının yönetimini desteklemek için çevre dostu teknolojiler ve 

tekniklerden sorumludur. Bakanlık toprak ve su kaynaklarının korunmasını ve rasyonel 

kullanımını destekler. Meralar ile otlatma alanlarının sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla, 

Bakanlık için çayırların, meraların ve yem bitkilerinin üretiminin geliştirmesi önemli 

sorumluluklardandır. Bakanlık ülkedeki tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunmasını desteklemek 

için ulusal botanik bahçelerinin kurulmasını destekler. GTHB sadece tarımsal uygulamaları 

desteklemekle kalmayıp, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı üzerindeki bilgiyi, 

kapasiteyi ve tecrübeyi artırmak için bu kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi ile 

kırsal gelişimi de desteklemektedir. Örnek dayanak yatırımları şunları içermektedir: 

 

 Çayır Mera ve Yem Bitkisi Üretim Projesi (GTHB tarafından finanse edilmiştir) (2.360.000 

US$) (2014-2016): Bu ulusal proje yurt çapında çayırlar ve meralar üzerindeki baskıyı 

azaltarak çayır meraları ile yem bitkisi üretimini artıracaktır.   
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 Mera tescil ve izleme sistemi (MER-BİS) (GTHB tarafından finanse edilmiştir):  İyi tarımsal 

uygulamalar desteklenmektedir. Çevre dostu tarımsal teknikler ve çalışmalar desteklenir. Bu 

proje, çalışmayı uygulamak için istihdam edilmiş personeliyle GTHB için düzenli yapılan bir 

çalışmanın parçasıdır.  

 

 Mera Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (GTHB tarafından finanse edilmiştir): 

Türkiye’deki meraların restorasyon, rehabilitasyon ve yönetimi yoluyla geliştirilmesini 

hedeflemektedir. Diyarbakır-Şanlıurfa-Adıyaman illeri için toplam bütçe 2.820.000 US$’dır.  

 

 Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK Projesi, 2005-2008 dış bütçe; 

2009-2016 ulusal bütçe) (GTHB tarafından finanse edilmiştir): toprak ve suyun 

sürdürülebilirliğini sağlamak ve korumak; tarımsal uygulamaların olumsuz etkilerini 

azaltmak ve arazi korumasını desteklemek için yenilikçi ve etkili bir programdır. Program 

daha iyi tarımsal uygulamaları için kadın ve erkek çiftçilere doğrudan teşvikler sunmaktadır. 

Program çevre dostu tarım uygulamalarını desteklemektedir. Projeyle ilgili yeni bir 

yönetmelik projenin ilk yılında hazırlanmıştır. 1.727 ha alan için 469 üreticiye toplam 1 

milyon US$ ödenmiştir. 2007 yılında, 1.048 üreticiye 1,7 milyon US$ ödenmiştir. 2006 

yılında yaklaşık 2.395 ha alan desteklenmiştir. 2008 yılından sonra proje ulusal bütçe 

tarafından finanse edilmiştir. 2010 ile 2013 yılları arasında projenin bütçesi 28.700.000 US$ 

olmuştur. 2014 yılının sonunda, ÇATAK projesi aracılığıyla ulusal hükümet tarafından 

143.335 ha alan desteklenmiş olup 44.122 arazi sahibine toplamda 51.150.000 US$ 

ödenmiştir.  

 

Yerel Yönetim Yatırımları ve Eylemleri  

 

96. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP):  genel olarak Kalkınma Bakanlığı ile 50’den fazla kamu 

kurumu tarafından finanse edilen GAP İdaresi 1989’dan bu yana bölgede çalışmaktadır. GAP’ın 

bütçesi, 400.000 ile 2.000.000 US$ (devam ediyor) aralığında değişmektedir. Bu proje, 

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sürdürülebilir kalkınma konsepti üzerine 

temellenmiş olan çok-sektörlü entegre bir bölgesel kalkınma projesidir. GAP’ın temel hedefi, 

insanların gelir seviyesi ve yaşam standartlarını artırarak bölgesel gelişim farklılıklarını ortadan 

kaldırmak ve kırsal kesimin üretim ve istihdam oluşturma kapasitesini güçlendirerek ülkenin 

sosyal istikrar ve ekonomik büyüme hedeflerine katkıda bulunmaktır. Proje alanı Yukarı 

Mezopotamya’nın Fırat ve Dicle havzalarında yer alan dokuz ili kapsamaktadır: Adıyaman, 

Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, ve Şırnak. GAP’ın iki temel direği 

GAP TAYEP (Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi) ile ÇATOM’lardır (Çok Amaçlı Toplum 

Merkezleri). Şanlıurfa’da, Viranşehir, Hilvan ve Siverek ilçelerinde 3 ÇATOM bulunmaktadır. 

TAYEP ve ÇATOM’ların bölgedeki proje için kapasite geliştirme ve cinsiyet hedefleri açısından 

mükemmel tecrübesi vardır.   

 

97. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Şanlıurfa’da konumlanmış olup genetik kaynakların 

korunması, yeni tekniklerin geliştirilmesi, bitki hastalıkları üzerine araştırma ve sosyo ekonomik 

araştırmaları ile kapasite geliştirme üzerine çalışmaktadır. Diyarbakır’da merkezi bulunan, GAP 

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, konferanslar, çalıştaylar ve eğitimler 

aracılığıyla tarımsal araştırmalar ve kapasite geliştirme üzerine yoğunlaşmaktadır. Merkez 

amaçlarına ulaşmak için, diğer paydaşlarla birlikte büyük ölçekli projeler ve ortaklıklar 

yürütmektedir. Son olarak, Gaziantep’teki Antep Fıstığı Araştırma Merkezi, üretimden 

pazarlamaya antep fıstığı yetiştiriciliği ile ilgili sorunları çözmeyi ve engelleri aşmayı 

hedeflemektedir. İstasyon aynı zamanda bölgedeki antep fıstığı yetiştiricilerin kapasitesini 

artırmaya da çalışmaktadır.  
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98. Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinden sorumlu yerel bir enstitüdür. 

Ajans bölgesel ve kırsal gelişme çalışmalarına katkı yapmaktan sorumludur. Ajans kendi bölgesel 

gelişme planına göre destek programları açıklar. Doğrudan destek, teknik destek ve finansal 

destek şeklinde merkez destek programları altında hükümet kuruluşları da dâhil olacak şekilde kâr 

amacı gütmeyen kuruluşlar yardımlar için başvuru yapabilir.  

 

99. Karacadağ Kalkınma Ajansı Turizm Markası Projesi (GAP İdaresi tarafından finanse 

edilmiştir) (846.000 US$) (2014-2017). Bütünleştirici yaklaşımlar ve koruma-kullanım dengesi ile 

birlikte kültürel mirasın korunmasını ve değerlendirilmesini sağlamak; turizmden kaynaklanan 

gelir ve istihdam artışı ile bölgedeki turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için Güneydoğu 

Anadolu Projesi-GAP İdaresi tarafından desteklenmektedir. Proje 2014 yılında başlamış olup 

2017 yılında tamamlanacaktır. Toplam bütçesi yaklaşık 2,5 milyon TL’dir. Proje faaliyetlerini 

uygulamak için, GAP Bölge İdaresi altında bir Bölge İdaresi vardır. Proje turizm üzerine yönetim 

planlarının, bilginin geliştirilmesini ve bölgenin markalanmasını destekleyecektir.  

 

100. JICA Teknik İşbirliği Projesi (gelecek JICA tarafından finanse edilecek proje, bütçe henüz 

belirlenmemiştir), (2016-2020). Tarıma dayalı endüstrinin gelişimi üzerine Teknik İşbirliği 

Projesidir. Proje hedefi Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki tarımsal endüstride kapasite 

oluşturmaktır. Karacadağ Kalkınma Ajansı projenin ana ortağıdır.  

 

101. Bölgesel Rekabetçilik Operasyonel Programı kapsamında IPA Destekli Projeler (AB 

tarafından finanse edilmiştir), (3.210.000 US$), (2014-2017) Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. “Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor” projesi Karacadağ 

Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecektir. Projenin bütçesi 3,2 milyon US$’dır. Proje 2014-2017 

yılları arasında uygulanacaktır.  

 

102. IPA Kırsal Kalkınma II Programı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti - %65-70 arası AB 

tarafından finanse edilmiştir, %30-35’i proje sahibi tarafından finanse edilmiştir), (GTHB) 

(Tarımsal-Çevresel-İklimsel-Organik Tarım için toplamda 18.847.059 Avro dâhil olmak üzere 

1.045.069.412 Avro), (2014-2020). Bu program, tarım sektörünü modernize etme ve geliştirmede 

Türkiye Hükümetini desteklemektedir. Tarımsal uygulamalar dışında, kırsal kalkınma ve kırsal 

turizm faaliyetleri de ayrıca bu program altında desteklenmektedir. Programın uygulayıcı birimleri 

IPARD Ajansı ve GTHB altındaki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumudur (TKDK). 

AB ile Türkiye Hükümetinin ortak finansmanı ile IPA Kırsal Kalkınma Programı, katılım 

sürecinde Türkiye’nin kırsal kalkınmasını desteklemeyi hedeflemektedir. Programın ilk aşaması 

2007 ile 2013 arasında gerçekleştirilmiştir. Şanlıurfa İli program altındaki uygun illerden birisidir. 

Organik tarımın yanı sıra çevre ve iklim dostu tarımın desteklenmesi programın anahtar 

temalarından birisidir. Program AB biyolojik çeşitlilik mekanizması ile uyumlu olarak tarım alanı 

türlerini korumak için tasarlanmış bir sübvansiyon sistemi tanıtacaktır. Küresel açıdan tehdit 

altındaki toy kuşları bu programın bir parçası olacaktır. Uygun çiftçiler, toy kuşlarının 

korunmasını desteklemek üzere kendi tarım tekniklerini değiştirmek için sübvanse edilecektir. 

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası göçmen toy kuşları için önemli bir alandır. Bu yüzden 

önerilen proje, IPARD programı ile koordine olacak şekilde uyumlaştırılacaktır. 

 

103. Şanlıurfa Turizm Projesi (AB Tarafından finanse edilmiştir), (2.416.000 Avro). AB, IPA 

Programı altında Şanlıurfa Projesi’ndeki tarihin yeniden canlandırılması için teknik desteğe 

takviye sağlayacaktır. Proje, “kamusal-özel ortaklık üzerine temellenmiş sürdürülebilir bir turizm 

idare modelinin meydana getirilmesi ve uygulanması aracılığıyla turizm sektöründe şehrin 

bölgesel rekabetçiliğini artırma yolları ile Unesco dünya kültür mirası listesine Şanlıurfa kentsel 

koruma alanı ile Göbeklitepe arkeolojik sahasının girmesi için destek sağlayacak bir saha yönetim 

planı geliştirerek Şanlıurfa’daki turizm endüstrisinin bölgesel rekabetçiliğini artırmaktır.” 

Finansman miktarı 2.416.000 Avro’dur. Proje 2014 yılında başlamıştır. 
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104. Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Temelli Uyum (ETU) için Tarımsal 

Sonuçlar. (AB IPARD II tarafından finanse edilmiştir) (3,3 milyon €), (2016-2017): (Uygulama 

Ajansı: FAO). FAO Anadolu Bozkırlarında, GTHB ile koordinasyon içerisinde projeyi 

uygulayacaktır. Bu öneri, Anadolu Bozkırlarındaki iklim değişikliğinin etkileri altındaki 

ekosistemlerin ve tarımsal sistemlerin hassasiyetini hedeflemekte olup ETU’yu bozkır 

ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için yerel politikalarına entegre etmek 

üzere hazırlanmıştır. IPARD II kapsamında, AB’den doğrudan yardım şeklinde 3,3 milyon USD’a 

kadar bir miktar alacak olup tahmini uygulama zamanı 2016 – 2017’dir.  

 

105. Türkiye Hükümeti ile FAO arasındaki iki ayrı ortaklık sözleşmesi aracılığıyla, Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’ı kapsayan Orta Asya 

alt-bölgesindeki projelerin finansal ve operasyonel bir çerçevesi için 20 milyon USD’nın 

verilmesi beklenmektedir. Bunlardan bir tanesi, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi üzerine 

FAO-Türkiye Ortaklık Programının (FTTP) ikinci aşaması, diğeri ise ormanların ve ağaç 

kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi üzerine FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı olup 

ikisinin de 2016 – 2020 yılları arasında yürütülmesi beklenmektedir.  

 

106. Akdeniz bölgesindeki yüksek koruma değerli ormanlar örneğinde Türkiye ormanlarının 

yönetiminde entegre yaklaşımlar projesi. (GEF Katkısı), (7.120.000 US$) (2013-2017), 

(Uygulama Temsilcisi UNDP). Bu proje, diğerlerinin yanında biyolojik çeşitliliğin 

yaygınlaştırılmasını sağlamak için Akdeniz Bölgesindeki yüksek koruma değerli ormanların 

yönetimine peyzaj düzeyinde bütünleşik bir yaklaşımı tanıtacaktır.  

 

107. Küresel değişimler bağlamındaki Akdeniz orman ekosistemlerinin mal ve hizmet üretimini 

maksimize etmek (Proje Fransız Küresel Çevre Fonu – FFEM tarafından finanse edilmektedir), 

(8,5 milyon €) (2013-2018) (FAO Silva Mediterranea Komisyonu ve Plan Bleu tarafından 

yürütülmektedir). Proje Akdeniz orman alanları için çevresel ürün ve hizmetlerin geliştirilmiş 

yönetimini tanıtacaktır.  

 

108. Yıldız Dağlarındaki Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir 

Gelişimi (AB tarafından finanse edilmiştir) (2,05 milyon Avro) (2008-2009): Proje, Türkiye ile 

Bulgaristan arasındaki sınırlar arası işbirliğini geliştirmiş ve Yıldız Dağlarının (Istranca 

ormanları) doğal kaynakları ile biyolojik çeşitliliğinin koruması ve sürdürülebilir kalkınmasını 

güçlendirmiştir. Proje, 2006 Katılım Ortaklığına göre AB Sınırlar-arası işbirliği programı 

tarafından finanse edilmiştir. Proje kapsamında, Yıldız Dağlarının biyolojik çeşitliliği ve doğal 

değerleri değerlendirilmiş ve alan için biyosfer rezerv yaklaşımları temelinde katılımcı bir 

yönetim planı geliştirilmiştir.  

 

109. Natura 2000 gereksinimler projesinin uygulanması için ulusal doğa koruma sisteminin 

güçlendirilmesi (2015-2017) (AB tarafından finanse edilmiştir) (9.300.000 US$) (2015-2018): 

Proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilecek olup Natura 2000’e gönderme yapacak 

şekilde biyolojik çeşitliliğin korunması ve kurumsal ve teknik kapasitenin korunması ile doğrudan 

ilgilidir. Bu proje kapsamında, Natura 2000’in teknik yapısı kurulacak ve potansiyel korunacak 

alanlar belirlenecektir. Proje bütçesinin 9.300.000 US$ olması beklenmektedir. 

 

110. UNDP Türkiye, yakın zamanda benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile aynı 

doğrultudaki sürdürülebilir beşeri kalkınma perspektifi ile örtüşen yapısal ve bağlantılı zorluklara 

değinme yolunda çalışmaktadır. İklim değişikliği ve çevre grubu altında organizasyon tüm 

paydaşların çevresel meseleler üzerindeki seslerini duyurmasına ve ekosistem hizmetlerinin 

sunulmasını teşvik etmektedir. Türkiye’deki UNDP, çevresel bozulma, orman yönetimi ve 

kimyasal atık önleme ve yönetimi için kapasiteleri güçlendirmek için çalışmaktadır. UNDP grubu, 

risk-odaklı entegre afet yönetimi için sistemleri ve araçları güçlendirmek için girişimler dâhil 

olmak üzere sektörler arasındaki iklim değişikliğine adaptasyon ve azaltma hedeflerine ulaşmayı 
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ve farklı cinsiyet etkilerini göz önünde bulundurarak sosyal direnci artırmayı hedeflemektedir.  

Temel hedef, hassas biyolojik çeşitlilik/sıcak noktalardaki kırsal nüfus olacaktır.  

 

 

İlgili Toplumsal ve STK Yatırımları ve Eylemleri  

 

111. Birçok ulusal STK’lar ormanlar, sulak alanlar ve bozkırlar içerisindeki biyolojik çeşitliliğin 

özellikle tanımlanması ve yönetimi üzerine çalışmaktadır. Harran Üniversitesi gibi bölgesel 

üniversiteler, sivil topluluklar ve STK’lar, Doğa Koruma Merkezi (DKM), WWF-Türkiye, Doğa 

Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası, uygulama süreci sırasında saha düzeyindeki proje 

faaliyetlerine destek olacak paydaşlardır. Türkiye’de bozkır ekosistemleri üzerine çalışan bilim 

insanları farklı enstitülerin Botanik, Ekolojik, Peyzaj ve Ziraat Bölümlerindendir. Bunlar aynı 

zamanda projeyi uygulayacak önemli paydaşlardır.  

 

112. Doğa Koruma Merkezi: Kendi “Sistematik Koruma Planlaması” Programı altında bozkır 

yaşam alanları üzerine çalışmaktadır. STK biyolojik çeşitlilik açısından zengin alanların 

önceliğini belirlemek için çalışmalarının başlangıcından beri OSİB ile ortaklıklar yapmaktadır. 

Bozkırlar bu analizin kilit bir parçasıdır. Doğa Koruma Merkezi yakın zamanda ülkenin güney 

doğu bölgesini değerlendirmiştir.  

 

113. Doğa Derneği:  Bu dernek, Türkiye’deki BirdLife International’ın ortağıdır. Doğa 

Derneğinin Bozkır Koruma Programı altında yılık 350.000 TL’lik bir bütçesi vardır. Dernek, 

Birecik’teki yerel ofisleri aracılığıyla Şanlıurfa Bölgesinde çalışmaktadır. Kızılkuyu Yaban Hayatı 

Geliştirme sahasında çalışmaktadır. Dernek, ceylanlar, toy kuşları, kelaynak ve sürmeli kızkuşu, 

çizgili sırtlan, çöl koşarı ile krem renkli küçük koşar ile ilgili genel koruma çabalarını 

desteklemektedir.  

 

114. Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği (SURKAL): Bu ulusal STK kırsal 

kalkınma, sürdürülebilir tarımsal uygulamalar ve cinsiyet meselelerini desteklemektedir. 

Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerini kapsayan Kadın STK’ların Desteği projesi, bölgedeki 

bu STK’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  

 

115. Harran Üniversitesi: 1992 yılında Şanlıurfa İlinde kurulan Harran Üniversitesi’nin yaklaşık 

12.000 öğrencisi ve 11 fakültesi vardır. Eğitim ve araştırma üniversitesi bölgedeki otlatma ve 

üretim konularında kapsamlı olarak çalışmaktadır. Bunun içinde, önemli bozkır türlerinin 

belirlenmesi ve korunması üzerinde çalışma yapan botanik bölümü de vardır. Bu botanik bölümü 

şu an yaklaşık 60 master öğrencisini desteklemektedir.  

 

116. AnaDOKU (Anadolu Doğa ve Kültür Koruma Kooperatifi): Bu ulusal STK, Şanlıurfa İlinde 

Orman ve Su İşleri Bakanlığının altındaki XV. Bölge Müdürlüğünün finansal desteği ile 5 

endemik bitki ve 5 endemik hayvan türü üzerine bir kapasite oluşturma projesi uygulamaktadır.  

 

117. Anadolu Meraları, uluslararası Savory Enstitüsü’nün Türkiye’deki resmi merkezidir. Dünya 

üzerinde akredite verilen ilk merkezlerden birisi olan, Anadolu Meralarının merkezi, Bütüncül 

Yönetimin uygulandığı, eğitildiği ve yakından izlendiği 27 ha eğitim sahasının yakınında 

Çanakkale, Biga’da konumlanmıştır. Anadolu Meraları, Bütüncül Yönetim çerçevesi ve kendi 

temel “Bütüncül Planlanmış Otlatma” arası üzerine çiftçilere danışmakta, gençler üzerinde özel 

bir odakla çiftçileri eğitmekte, yerel yetkililerle özel projeler uygulamaktadır. Bu projenin bir 

tanesi 40 ha bir kamusal alanda Konya, Sarayönü’nde yürütülmektedir. Proje, GTHB’nin taşra 

birimi ile Çiftçi Birliği arasındaki işbirliği ile uygulanmaktadır. 7 ay içindeki yüksek başarısından 

sonra, yerel ortaklar proje sahasını 220 hektara artırmayı önermişlerdir. Biga, Çanakkale’de 

organizasyonun başka bir uygulaması olarak sürdürülebilir ve düşük maliyetli hayvancılık 

işletmesini yürütülmekte olup bütüncül planlı otlatmanın ilk yılında %80’lik bir arazi hayvan 

taşıma kapasitesi artışına ulaşabilmiş ve yıllık %15-20’lik ek bir artış oluşturabilmişlerdir. Sonuç 
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olarak, topraktaki organik madde yalnızca bütüncül planlamalı otlatma ile sadece 11 ayda, %0,62 

oranında (ilk 30 cm.’de) artmıştır. 

 

 

 

GEF Projeleri 

 

118. Projenin tasarımı sırasında, bu projenin mevcut GEF portföyü ile tamamlayıcı ve simetrik 

olabilmesi için tüm çabalar gösterilmiştir. Proje aynı zamanda geçmiş GEF yatırımlarından 

öğrenilen deneyimler ve dersler üzerine inşa edilmiştir.  

 

119. Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetim Projesi (GEF tarafından finanse edilmiştir) 

(uygulama temsilcisi Çevre ve Orman Bakanlığı) (11,5 milyon $) (2000 - 2007). Bu projenin 

amacı, Karadeniz ve Kafkas dağ bölgesi, Merkez Anadolu platosu, Avrupa ve Akdeniz bölgeleri 

şeklindeki Türkiye’nin dört büyük biyo-coğrafik alanlarının temsilcisi olarak seçilen orman, sulak 

alan, bozkır ve alpin ekosistemlerinin biyolojik çeşitliliğini ve ekolojik bütünlüğünün 

sürdürülebilir korunmasını sağlamak olmuştur. Proje etkili sektörler arasında, katılımcı 

planlamanın kurulmasına ve seçilen dört biyolojik çeşitlilik koruma sahasındaki korunan alanların 

ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine ve Türkiye’deki öncelikli koruma sahalarında bu 

faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak için ulusal düzeyde kapasite oluşturmaya yardımcı 

olmuştur. Proje ile edinilen deneyim ve  dersler mevcut proje tasarımı iyi entegre olmuştur.  

 

120. Türkiye’nin Korunan Alanlar Ulusal Sistemlerinde Orman Koruma Alanları Alt-sisteminin 

Kapsamının ve Yönetim Etkinliğinin Güçlendirmek. (GEF tarafından finanse edilmiştir) 

(Uygulama Temsilcisi, WWF ortaklığı ile UNDP’dir) (2.404.000 €.) (2008-2011). Hedefi etkili ve 

katılımcı yönetim modeli aracılığıyla Karadeniz sahilindeki Küre Dağları Milli Parkındaki 

doğanın koruması ve sürdürülebilir kaynak yönetiminin güçlendirilmesidir. Bu orta-ölçekli 

projeden öğrenilen temel dersler şunlardır: proje sonuçlarının sürdürülebilirliği ve diğer 

paydaşların uzun vadeli stratejileri ile entegrasyonundan faydalanılabilecek iyi uygulamaların 

yükseltilmesi; başarılı biyolojik çeşitlilik koruması ve sürdürülebilir kalkınma tüm ilgili 

paydaşların meşruiyeti için katılımcı bir yaklaşım ve ortaklık gerektirir; geçimlik faydalara 

doğrudan katkı yapacak düzeyde pratik sunum faaliyetlerine sahip olmak önemlidir ve 

sürdürülebilir kalkınmayı kolaylaştırmak için yerel topluluklar ve hükümetler korunan alanları 

araç olarak görebilirler. Buna rağmen, projenin son değerlendirilmesi sırasında, Türkiye’nin 

korunan alan sisteminin etkin yönetiminin önemli engellerinin kaldığı tespit edilmiştir, bunlar: 

yetersiz bir politika çerçevesi; yetersiz bir kurumsal çerçeve; bireysel ve kurumsal seviyelerde 

kapasite boşlukları ve korunan alanların finansmanı için eksik mekanizmalar. 

 

121. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi 2015 – 2015 yılları arasında 

faaliyete geçecektir. FAO tarafından verilen destekle uygulanan bu 5,7 milyon US$’lık yatırım 

tarımsal ve orman arazi kullanımı yönetimini geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje otlatma 

iyileştirmelerini destekleyecektir. Bu proje altındaki faaliyetler, belirli öğrenilen derslerin iyi bir 

şekilde paylaşılıp aktarılmasını sağlamak, ölçek ekonomiler oluşturmak ve iki farklı ilde 

yaygınlaştırılabilirliğini sağlamak için yakından uyumlaştırılacaktır.   

 

122. Akdeniz bölgesindeki yüksek koruma değerli ormanlar örneğinde Türkiye ormanlarının 

yönetiminde entegre yaklaşımlar projesi UNDP desteği ile uygulanmaktadır. Proje, biyolojik 

çeşitlilik korumasının orman arazi yönetimine entegrasyonu için yöntemlerden faydalanmak üzere 

tasarlanmıştır. Bu proje Akdeniz’deki yüksek koruma değerli ormanların peyzaj düzeyinde 

yönetimindeki bütünleşik bir yaklaşımı tanıtır. İki proje biyolojik çeşitliliğin yaygınlaştırılması ile 

ilgili öğrenilen derslerin paylaşılması için uyumlaştırılacaktır. 

 

123. Türkiye’nin Korunan Alan Ağının Güçlendirilmesi: Deniz ve Kıyı Korunan Alanların 

Sürdürülebilirliğini Kolaylaştırma projesi deniz koruma alanlarının etkinliğini geliştirmek üzerine 
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odaklanmıştır. Kurumsal kapasite geliştirme, idari meseleler ve işbirlikçi bir çalışma ortamının 

geliştirilmesi hakkındaki öğrenilen dersler uyumlaştırılacaktır.  

 

 

124. Kaz Dağları’nda Biyolojik Çeşitliliğin Koruması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Proje 

şu anda PIF aşamasındadır. Çevresel ve sosyo-ekonomik faydaları açısından, Kaz Dağları’ndaki 

biyolojik çeşitliliğin ve sürdürülebilir orman yönetiminin geliştirilmesini hedeflemektedir ve dört 

yıllık bir süre için oluşturulmuştur. Uygulama altındaki diğer GEF projelerinde olduğu gibi 

öğrenilen belirli derslerin iyi bir şekilde paylaşılıp aktarılmasını sağlamak için proje faaliyetleri 

yakından uyumlaştırılacaktır.  

 

125. İklim Değişikliği Şartları altında Arazi Bozulmasının Dengelenmesi projesi arazi 

bozulmasını önleyecek ve tarım, mera ve orman rehabilitasyonunu için dört yıllık bir süreçte 

uygun müdahaleler geliştirecek bir karar destek sistemi kurmayı hedeflemektedir. Onay 

sonrasında, proje faaliyetleri belirli derslerin iyi bir şekilde paylaşılıp aktarılmasını sağlamak için 

yakından uyumlaştırılacaktır.    

 

Tablo:  İlgili Devam-Eden GEF Destekli Projeler  

 

Proje Başlığı Kuruluş 
GEF Yatırımı 

(US$) 
Proje Yılları 

Projenin Kısa Açıklaması 

 

Sürdürülebilir Arazi 

Yönetimi ve İklim Dostu 

Tarım Projesi  

FAO 5.750.000 US$ 2015-2019 

 

Proje, arazi bozulması, iklim 

değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması çiftlik karlılığı ve orman 

verimliliğinde kazan-kazan faydaları 

ile düşük-karbonlu teknolojilerin 

yayılması ve benimsenmesi ile tarımsal 

ve orman arazilerinin kullanımının 

sürdürülebilirliğini geliştirmeyi 

hedeflemektedir.  

 

 

Akdeniz bölgesindeki yüksek 

koruma değerli ormanlar 

örneğinde Türkiye 

ormanlarının yönetiminde 

entegre yaklaşımlar projesi  

UNDP 7.120.000 US$ 2013-2018 

Bu proje, diğerlerinin yanında 

biyolojik çeşitliliğin 

yaygınlaştırılmasını sağlamak için 

Akdeniz Bölgesindeki yüksek koruma 

değerli ormanların yönetimine arazi 

düzeyinde bütünleşik bir yaklaşımı 

teşvik etmektedir.  

 

Biyolojik Çeşitlilik Koruması 

ve Gelişmiş İnsan 

Beslenmesi ve Refahı için 

Sürdürülebilir Kullanımı 

 

UNEP 5.517.620 US$ 2012-2016 

 

Ulusal ve Küresel beslenme, gıda ve 

geçim güvenliği stratejileri ve 

programlarına tarımsal biyolojik 

çeşitliliğin yayılması yoluyla 

korunması ve sürdürülebilir 

yönetiminin güçlendirilmesi küresel 

projesi. 

 

Sürdürülebilir Arazi 

Yönetiminin 

Yaygınlaştırılması ve 

Yükseltilmesi için Karar 

Desteği 

 

FAO 6.116.730 US$ 2015-2019 

Gıda güvenliğini güçlendirme, iklim 

değişikliğinin etkilerini azaltma ve 

uyum sağlamanın yanı sıra arazi 

bozulması ile mücadele için SLM’nin 

yaygınlaştırılması ve 

ölçeklendirilmesiyle uğraşan ülkelerin 

yeteneklerini ve karar almalarını 

geliştirmek için küresel proje. 

 

Kaz Dağları’nda Biyolojik 

Çeşitliliğin Korunması ve 
FAO (4.657.535 US$) 2017-2020 

 

Çevresel ve sosyo-ekonomik faydalar 
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Sürdürülebilir Orman 

Yönetimi 

 

için Kaz Dağları’ndaki biyolojik 

korunmanın ve sürdürülebilir orman 

yönetiminin geliştirilmesi için PIF 

aşamasındaki uygun bulunan öneri.  

 

İklim Değişikliği Şartları 

altında Arazi Bozulmasının 

Dengelenmesi 

FAO (3.800.000 US$) 2017-2020 

 

Arazi bozulmasını önlemek ve tarım, 

mera ile orman alanlarının 

rehabilitasyonu için uygun 

müdahaleleri geliştirmek üzere bir 

karar-destek sistemi oluşturmak için 

PIF aşamasındaki öneriler. 

 

 

 

1.3 FAO’nun Mukayeseli Avantajı 

 

126. Sürdürülebilir arazi yönetimi alanında FAO, (i) saha projeleri aracılığıyla üye ülkelerin 

kullanması için ormancılık alanında teknik uzmanlık sunarak sürdürülebilir orman yönetimini 

teşvik eder, (ii) iklim-dostu tarım ve ilgili faaliyetler için rehberlik sunar ve (iii) tarımsal 

uygulamaların yanı sıra ormansızlaşma ve orman bozulmasından kaynaklanan GHG emisyonlarını 

azaltacak yoğun tecrübeler sunar. FAO, kurumsal güçlendirme, politika reformu ve ulusal 

programlama için eğitim, bilgi, iletişim, araç ve ekipman, danışmanlık hizmetleri sunarak üye 

ülkeleri geniş bir tamamlayıcı sürdürülebilir arazi yönetimi teknolojileri ve yaklaşımları yelpazesi 

(koruyucu tarım, entegre arazi ve su yönetimi, yerel arazi planlaması ve uygulamalı çiftçi okulları 

gibi) ile destekler. 

 

127. FAO, bilimsel bilgi, yerel deneyim ve yenilikçi çiftçilik üzerine inşa edilen ve FAO’nun 

web siteleri ile FAOSTAT, TERRASTAT, LRIS ve GTO gibi bilgi sistemleri ile sunulan arazi 

bozulması ve SLM ile ilgili verilerin ve bilgilerin toplanması ve yayılmasında lider kuruluştur. 

FAO aynı zamanda Kurak Alanlardaki Arazi Bozulmasının Değerlendirilmesi (LADA), Koruma 

Yaklaşımları ve Teknolojilerinde Dünya İncelemesi (WOCAT), Asya-Pasifik Agro-ormancılık 

Ağı (APAN) ve Asya Ağında Katılımcı Havza Yönetimi (WATMANET) gibi birkaç uluslararası 

girişimlerde lider bir ortaktır. İklim değişikliği azaltımı açısından, FAO aynı zamanda karbon 

ayrımı, yedeklemesi ve muhafazası, karbon stokların değerlendirilmesi ve arazi kullanımının 

değiştirilmesi yoluyla karbon ayrımının kazan-kazan senaryolarının modellenmesi ve gelişen 

ülkelerde kapasite geliştirme yollarıyla tarım ve ormancılıkta iklim değişikliği azaltımındaki 

tecrübesini de kanıtlamıştır.  

 

128. FAO’nun Türkiye Cumhuriyeti ile daha geniş bölgedeki sürdürülebilir arazi ve iyi tarım 

faaliyetleri üzerine çalışmaları içinde, ormancılık ve tarımsal yönetimin modernizasyonunun 

değerlendirilmesi ve sistematik gelişimi üzerine bahsedilen konuları üzerine eğitimler de dâhil 

olmak üzere kapasite geliştirme projelerini içerir. FAO aynı zamanda ulusal haritalama üzerine 

eğitim ve CACILM (Arazi Yönetimi üzerine Merkez Asya Ülkeleri Girişimi) ile değerleme 

yoluyla arazi kullanımını, arazi bozulmasını değerlendirmek ve haritalamak için araç ve 

yöntemlerini pilot olarak kullanmıştır. 

 

129. FAO’nun sürdürülebilir orman ve arazi yönetimi, otlatma yönetimi ve GEF’in iklim 

değişikliği odak alanlarında kayda değer deneyimi, uzmanlığı ve kendini kanıtlamış bir avantajı 

vardır. FAO, korunan alan yönetimini desteklemek için küresel bir seviyede kapsamlı olarak 

çalışmıştır. FAO’nun yeteneği özellikle iyi düzenlenmiş üretken, otlatma ve ormancılık gibi 

toplum tabanlı kaynak kullanımının olduğu alanlardaki korunan alan yönetimini geliştirme 

açısından güçlüdür. FAO-Türkiye devam eden GEF korunan alan yönetimi projelerinde aktif bir 

şekilde yer almış ve günümüze kadar öğrenilen derslerin üzerinde gelişecektir. 
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130. FAO’nun mera yönetiminde güçlü bir mukayeseli avantajı vardır. Mevcut FAO/GEF 

portföyü kısmen mera yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile uğraşan Konya Kapalı 

Havzasındaki bir projeyi kapsamaktadır. Bozkır ve Konya projeleri bu sinerjiden faydalanacaktır. 

FAO, kendi ulusal UNCCD NAP’ı, tüm arazi yönetimi, izleme ve raporlama yönlerini de 

kapsayacak şekilde UNCCD 10 yıllık stratejisi ile aynı hizaya getirmek için Türkiye ile 

çalışmıştır. FAO, FAO Türkiye Ortaklık Programı aracılığıyla birkaç arazi ve biyolojik çeşitlilik 

korunma projelerini desteklemektedir. Bunların içinde, Türkiye ve Azerbaycan’daki küresel 

açıdan önemli Tarımsal Miras Sistemlerinin (GIHAS) korunması, Türkiye ve Merkez Asya’da 

tarımın korunması ve Türkiye’nin Batı Akdeniz Bölgesindeki tıbbi ve aromatik bitkilerin 

korunması ile hasadı vardır. FAO aynı zamanda, önerilen GEF projesi ile yakından bağlantılı 

olacak AB IPARD II programı altında Anadolu Bozkır ekosistemlerindeki iklim değişikliğinde 

EBA üzerinde bir proje de uygulayacaktır. 

 

131.  Ankara’daki FAO bürosu, proje yönetimi ve idaresinin yanı sıra, mahsul, arazi ve su, 

hayvancılık ve ormancılık uzmanlarını kapsayacak şekilde bir çok-disiplinli ekiple iyi bir şekilde 

donatılmış durumdadır. FAO-Ankara aynı bölgede hem yerel hem de bölgesel FAO teknik 

personeline sahip olması açısından şanslı durumdadır. Bu durum FAO’nun, çevresel hizmetler, 

biyo-enerji, ormancılık, mera alanlarının yönetimi ve mahsul üretimi gibi sektörleri kapsayan 

yerinde hizmet veren bölgesel uzmanlara sahip olduğu anlamına gelir. FAO/Türkiye, GEF 

projelerinin uygulanması ve desteklenmesi için programlı bir yaklaşım kullanmaktadır. Bunun 

kapsamında FAO/Türkiye bürosunda, GEF desteğini sağlamak üzere görevlendirilmiş tam 

zamanlı personele de sahip olmak vardır.  

 

1.4 Paydaş Analizi 
 
132. Bu proje çok kapsamlı ve çok boyutludur. Paydaş analizi ve paydaşların katılımı hususu 

proje tasarımı aşaması için önemli olup proje uygulama aşamasında da kritik düzeyde olacaktır. 

Proje geliştirme ekibi, önemli paydaşlarla yapılan çalıştaylar, görüşmeler ve saha çalışmaları 

aracılığıyla detaylı bir Paydaş Analizi gerçekleştirmiştir. İlgili bakanlıkların bölgesel, il 

düzeyindeki ve bölge müdürlükleri projenin hazırlığı sürecine etkin katılım sağlamışlardır.  

 

133. Hem OSİB hem de GTHB proje tasarım sürecine etkin bir şekilde dâhil olmuştur. Kendi 
kurumlarından üst düzey yönetici olmak üzere bir odak kişisi atanmıştır. OSİB’in Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile GTHB’nin Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, temel 

kamu paydaşlarıdır. Her iki Bakanlık ta projenin hazırlık ve uygulama süreçlerinin 

koordinasyondan sorumludur. 

 
134. OSİB ekibi paydaş danışma sürecinin lideri olarak katılım sağlamıştır. Her iki Genel 

Müdürlükten birer Daire Başkanı odak noktası olarak atanmıştır. Milli Parklar, Yaban Hayat, 

Avcılık, Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik gibi DKMP’nin bazı Daire Başkanlıklarına hazırlık 

dönemi boyunca danışılmıştır. 7 farklı Daire Başkanlıklarının temsilcilerinden bir proje hazırlık 

ekibi DKMP içerisinde oluşturulmuştur. Bunların altı tanesi DKMP’den olup bir tanesi Bakanlık 

AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığındandır. Bakanlıktaki üst düzey karar vericilere de 

danışılmış ve onların katkıları da alınmıştır. Saha çalışması ziyaretleri sırasında, Bakanlığın taşra 

birimlerinden personelle proje tasarımlarına katkılarını almak amacıyla görüşülmüştür. Alan 

yöneticileri ve çalışanlar ile yapılan görüşmeler Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Tek 

Tek Dağları Milli Parkı ile ilgili olarak yerel bilgiye ulaşma, sorunlar, engeller ve muhtemel 

çözümleri anlama ve bunlara değinmek açısından proje tasarımına çok faydalı olmuştur.  

 

135. TİGEM, TAGEM ve BÜGEM gibi GTHB altındaki birkaç genel müdürlükle detaylı 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki Bakanlıkların il şubelerinin ilgili 

personelleri, saha çalışması ile bölgesel paydaş toplantılarına katılmışlardır. BÜGEM’den iki 

temsilci proje ekibinin parçası olmuştur.  
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136. Projeye kurumların katkılarını almaya yönelik Ankara ve Şanlıurfa’da toplantılar ve bir dizi 

yuvarlak masa görüşmeleri ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Her iki Bakanlığın temsilcileri ile 

bağımsız bir uzman grubunun katılımıyla Ankara’da bir başlangıç toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantı OSİB tarafından organize edilmiş ve yürütülmüştür. Her iki Bakanlıktan katılımcılar ve 

FAO sürece katılmışlardır.  

 

137. Nisan ve Mayıs 2015 ayları arasında, ulusal danışmanlar ve FAO temsilcilerinin katılımı ile 

üç uzman toplantısı gerçekleştirilmiştir. BÜGEM’in ilgili dairelerinin katılımı ile GTHB’de bir 

giriş toplantısı gerçekleştirilmiştir. 06-08 Mayıs 2015 sırasında, paydaşların katılımı ile 

Şanlıurfa’da (Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Alanı, Tek Ttek Dağları Milli Parkı ve 

Karacadağ Bölgesi) bir saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bunu, FAO-SEC ve uzmanlar ekibi 

tarafından bir ziyaret daha izlemiştir. Bu toplantılarda, STK’lar ve özel sektör temsilcilerinin yanı 

sıra ilgili Bakanlıkların bölge, il ve ilçe birimlerini içerecek şekilde yerel kamu kuruluşlarının 

hemen hemen hepsine danışılmıştır. Saha ziyaretleri ile paydaşlarla yapılan toplantılara ek olarak, 

projeyi tanıtmak ve kendilerinden bilgi sağlamak amacıyla Harran Üniversitesi, Şanlıurfa’daki 

Ziraat Mühendisleri Odası, GAP Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Şanlıurfa Valiliği ile özel 

bir görüşme gerçekleştirilmiştir.  

 

138. Bilgi eksikliklerini daha da gidermek ve dayanağın açıklanması ile proje stratejisinin ve 

yaklaşımının geliştirilmesi için, 29-30 Haziran ve 01-02 Temmuz’da Şanlıurfa’da ikinci bir saha 

ziyareti düzenlenmiştir. İlgili paydaşların görüş ve hazırlanan doküman üzerine bakış açılarını 

paylaşabilmek için kurumlar ve kişilerle bazı toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bozkır 

ekosistemlerine yönelik tehditleri, kurumsal zaafları, bölgedeki ve pilot proje sahalarındaki 

problemleri tartışmak üzere Karacadağ Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Derneği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü, GAP Bölge İdaresi, Eğitim ve 

Yayımlar Birimi, GAP Yetkili Müdürlüğü, Çevre ve Sosyal Birimi, Orman Bölge Müdürlüğü ile 

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Harran Üniversitesi Biyoloji ve Ziraat Bölümlerinden 

akademisyenler, Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası, Doğa Derneği’nin Yerel Birimi ile özel bir 

görüşme düzenlenmiştir.  

 

Tablo:  Paydaşlar ve Rolleri  

 
 

Paydaş 

 

İlgi 

 

Ulusal Hükümet 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı  

(OSİB) 

 

Projenin yürütücü kurumu olarak OSİB doğanın korunmasından sorumludur. 

Kurum; milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları ve yaban hayat 

geliştirme sahalarının ilan ve idaresinden sorumludur. OSİB aynı zamanda orman 

yönetimi ve koruma planlamasının yanı sıra tüm su kaynaklarını, dereleri, gölleri 

ve göletleri yönetir. OSİB projenin tasarımı, uygulanması, finansmanı ve 

yaygınlaştırılması, politika geliştirilmesi ve proje ile ilgili faaliyetlerde yönetici 

olarak rol oynayacaktır. Proje Yönlendirme Komitesinin başkanı olarak, OSİB 

projenin uygulanmasını, süreç ve etkilerin izlenmesini, bilgilerin yayılmasını ve 

projenin başarısının yaygınlaştırılması/yükseltilmesini koordine edecek ve 

destekleyecektir. 

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı (GTHB) 

 

GTHB, Türkiye’deki toprak ve tarım alanlarının yönetimi, geliştirilmesi ve 

korunmasından sorumlu kurumdur. Bakanlık, Türkiye’deki mera alanlarının 

yönetimi için kilit otoritedir. Kurum arazi bozulmasıyla mücadele, toprak ve su 

kaynaklarının kaybını önleme ve tarımsal biyolojik çeşitliliğin korumasına da 

çalışır. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Türkiye’deki mera alanlarının, orman 

alanlarının parçası olmadıkları sürece –ki bu durumda OSİB kapsamındaki Orman 

Genel Müdürlüğü bu alanları yönetecek yasal otoritedir-  yönetim birimidir. 
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Ancak iki Bakanlığın da Türkiye’deki mera alanlarının yönetimi için işbirliği 

yolları vardır. GTHB, Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki İl Müdürlüğü ve şube 

müdürlükleri aracılığıyla projenin tasarlanmasını ve uygulanmasını 

destekleyecektir. Kuruluş, Proje Yönlendirme Komitesi’nin bir üyesi olacaktır.  

 

Kalkınma Bakanlığı 

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Türkiye’nin kalkınma sürecini makro 

düzeyde planlayıp yönlendiren ve politika ile strateji geliştirmenin 

koordinasyonuna odaklanan uzman tabanlı bir kuruluştur. Bakanlık etki ve 

süreçlerin izlenmesi ile bilginin yayılması açısından projeyi destekleyecektir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin turizm potansiyelini geliştirmenin 

yanında görsel ve yazılı eserler, tarihi yerler, müzeler ile ilgili çalışmaları ve bu 

konularla ilgili tüm ilgili işleri yöneten ve koordine eden kamu kuruluşudur. 

Bakanlığın Şanlıurfa’da bir il müdürlüğü vardır. Bakanlığın temel odak noktası, 

proje dönemi içinde veya sonrasındaki herhangi bir eko-turizm faaliyeti ile ilgili 

olacaktır. 

 

 

Bölgesel-Hükümet Temsilcileri 

 

Orman ve Su İşler Bakanlığının XV. 

Bölge Müdürlüğü (OSİB)-Malatya 

 

Bölge Müdürlüğü, OSİB’in Malatya merkezli bölgesel kuruluşudur. Bölge 

Müdürlüğü yaban hayatı kaynaklarının yanı sıra milli parkların, tabiat parklarının, 

tabiatı koruma alanlarının ve yaban hayatı geliştirme sahalarının korunması ve 

geliştirilmesinden sorumludur. Bölge Müdürlüğü biyolojik çeşitlilik ve sorumlu 

olduğu doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışma ve 

faaliyetlere katılım sağlar. Bölge Müdürlüğü proje yönlendirme komitesinin bir 

üyesi ve proje faaliyetlerini uygulayacak ve destekleyecek, amaçların ulaşılmasını 

izleyecek ve bilgi paylaşımı için saha düzeyinde bir koordinatör birim olacaktır. 

Bakanlığın Şanlıurfa’da bir Şube Müdürlüğü mevcuttur. Ceylanların doğal yaşam 

alanında üretilmesi ve salınması sorumluluğunun yanı sıra Şanlıurfa’daki korunan 

alanları aktif olarak yönetmektedir.  Taşra birimi, kırsal alanlarda avcılık kontrolü 

ve farkındalık artırma faaliyetleri gibi sahadaki yaban hayatı korunması 

konusunda da aktiftir. 

 

 

GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi  

 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), bölgedeki su ve toprak kaynaklarını 

geliştirmek için yetmişli yılların başında başlatılmış bir programdır. 1989 yılında, 

bölgenin gelişmesine odaklanan sosyal ve ekonomik hususlar için geniş bir 

faaliyet yelpazesini de içerecek şekilde programın içeriğini daha da genişletmek 

için bir ana plan hazırlanmıştır.  9 şehri ve Türkiye’nin nüfusunun %10’unu 

kapsamaktadır. GAP idaresinin merkezi Şanlıurfa’dadır. Kuruluş 2014-2018 yılı 

için yeni stratejisini hazırlamış ve uygulamaya başlamıştır. Proje yaklaşım ve 

faaliyetlerini GAP planı ile uyumlu hale getirecektir.  

 

Kuruluşun proje uygulaması için iki anahtar birimi vardır. TAYEM (Eğitim ve 

Yayımlar) Gap için yayılım hizmetlerinden sorumlu birimdir. Bölgedeki çiftçilerle 

çalışmaktan kaynaklanan kapsamlı deneyimleri vardır. Diğer birim ÇATOM 

(Çok-Amaçlı Toplum Merkezleri) ve bölgedeki kadın ve çocuklarla çalışma 

hususuna dâhil olmaktadırlar. Onların tecrübe ve yerel şubeleri projenin cinsiyet 

hedeflerine ulaşmak için anahtar olacaktır.  

 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 

 

Ajans Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde kırsal kalkınma için çalışmaktadır. 

Hükümet birimleri, STK’lar ve akademileri de kapsayacak şekilde kar amacı 

gütmeyen kuruluşlar için çeşitli mekanizmalar yoluyla destekler sunar. Merkezi 

Diyarbakır’da olup Şanlıurfa’da bir Yatırım Ofisi bulunmaktadır. Ajans genel 

olarak kapasite gelişiminin yanı sıra bölgesel ve kırsal kalkınma çalışmalarına da 

katkı yapmaktan sorumludur. Projenin kendi yaklaşımlarını kalkınma ajansı ile 

aynı hizaya getirmesi önemlidir.  
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Orman Bölge Müdürlüğü 

 

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, bölgenin ormanlarını planlayan ve yöneten ve 

bölgedeki orman köyleri ile ilişkileri üstelenen temel resmi kuruluştur. Müdürlük 

aynı zamanda orman içi meraları da yönetir. Kredi sistemle aracılığıyla bölge 

müdürlüğü ormandaki insanların orman yakıtı kaynaklarına bağımlılığını 

azaltmak için orman köylerini destekleyebilir. 

 

 

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü  

 

 

Şanlıurfa Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, bölgedeki su ile ilgili işlerin 

yürütülmesindeki temel kuruluştur. Kurum yüzey ve yeraltı sularının kullanımını 

planlar ve organize eder. Ayrıca Müdürlük, toprak erozyonunu ve sel zararlarını 

önlemek için tedbirler alır. Kurum aynı zamanda, sulama ve enerji üretimi 

amaçları için barajların yapımından sorumludur. 

 

 

İl Hükümet Temsilcileri 

 

Şanlıurfa Valiliği 

 

Merkezi hükümetin, Şanlıurfa İlindeki temsilcisi olarak valilik, bölgedeki tüm 

kamu kuruluşlarının koordinasyonu ile ilgili  bir rolü vardır. Bu nedenle Şanlıurfa 

Valisi proje uygulama ekibinin doğal bir üyesi olacaktır. Mera Komisyonu da, 

Valilik Birimi altında faaliyet göstermektedir.  

 

OSİB Şanlıurfa Şube Müdürlüğü 

 

 

Şanlıurfa Şube Müdürlüğü, Bakanlığın Malatya Bölge Müdürlüğü altında faaliyet 

gösterir. Şube genel olarak yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğin yönetimi ve 

korunmasından sorumludur. Bunun içinde korunan alanların yönetimi ve 

bölgedeki kontrollü avlanma faaliyetlerinin yönetimini içerir. Şanlıurfa İl Şube 

Müdürlüğünün ceylanlar ile onların yaşam alanlarının korunmasında köklü bir 

tecrübesi vardır.  

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının İl Müdürlükleri  

(Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri) 

 

GTHB’nin yerel birimleri olarak, Şanlıurfa ve Diyarbakır İl Müdürlükleri 

bölgedeki proje uygulamalarının üyeleri olacaktır. Doğal kaynakların korunması 

ve sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi hakkındaki bilginin yayılması, tarım 

uygulamaların ve çiftçi eğitim faaliyetlerin geliştirilmesinden sorumludurlar. İl 

Müdürlükleri mera alanları ile üretim alanlarının yönetimine bozkır koruma 

çıktılarının yayılmasının yanı sıra, her iki pilot saha içindeki ve çevresindeki proje 

faaliyetlerini destekleyeceklerdir. 

 

Güneydoğu Anadolu Orman 

Araştırma Enstitüsü  

 
Enstitünün merkezi Elazığ’dadır. 1977 yılında kurulmuş olup bölgenin 

ormanlarının rehabilite etmek ve orman üretiminin etkinliğini artırmak için 

bilimsel araştırmalar yürütür.  

 
  

 

Uluslararası Kalkınma Örgütleri ve Destekleyenler  

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu (TKDK) 

 

TKDK, IPARD programı altındaki bir mekanizma olarak çalışır ve Şanlıurfa’da 

bir ofisi vardır. Program, yatırım kaynakları arayan bireylerin yanı sıra ticari 

kuruluşlara da destekler dağıtır. Program çiftçilere destek vermekte olup arıcılık, 

seracılık yatırımları ile kırsal turizm faaliyetlerinin desteklenmesinin yanı sıra 3 

milyon Avro ’ya kadar destek sağlamıştır. Başvuru sahiplerinin 20.000’den daha 

az nüfusa sahip kırsal alanlarda yerleşmiş olması gerekmektedir. Proje, 

önceliklerini TKDK’nınki ile uyumlaştırmak için TKDK ile iletişime geçmelidir.  

 

FAO 

FAO projenin ana ortağıdır. FAO bozkır yaşam alanlarının korunmasını teşvik 

eder, saha projeleri aracılığıyla üye ülkelerin kullanmasını için ormancılık 

alanında teknik uzmanlık sunarak sürdürülebilir orman yönetimini teşvik eder, 

tarımsal uygulamaların yanı sıra ormansızlaşma ve orman bozulmasından 

kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltacak yoğun tecrübeler sunar. 

 

FAO Proje Yönlendirme Komitesi ve projenin yürütücü ortağı (OSİB ile beraber) 

olacaktır. FAO projeyi koordine edip uygulayacak ve etki ve süreç izlemesini ve 

bilgi yayılmasını destekleyecektir. 
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UNDP 

 

 

UNDP’nin çekirdek alanlarından birisi çevre ve sürdürülebilir kalkınmadır. 

UNDP Türkiye daha önce de ülke içinde birçok çevre projesini desteklemiş ve 

ortaklıklar kurmuştur. Proje bilgi ve tecrübe paylaşımı için UNDP ile yakın 

işbirliği kuracaktır.   

 

JICA 

 

 

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) beş bölgede çevresel gelişimi ile 

insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemektedir. Doğal çevrenin korunması, 

balıkçılık, cinsiyet ve kalkınma, çevre yönetim hususları JICA Türkiye tarafından 

desteklenmektedir. Saha çalışmalarının çoğu ve proje bölgelerindeki 

bilinçlendirme faaliyetleri yerel paydaşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.   

 

 

STK’lar 

 

Ziraat Mühendisleri Odası, Şanlıurfa 

Şubesi 

 

 

 

Oda ziraat mühendislerini temsil eder ve temel olarak kendi üyeleri ile çiftçiler 

için politika yapmak, savunma ve kapasite oluşturma üzerine odaklanır. Grubun 

Şanlıurfa’da yaklaşık 1.500 üyesi vardır. Ayrıca, proje sürecinde kullanılabilecek 

eğitimler ve toplantılar için Odanın kendi ofislerinde ve başka yerlerde çeşitli 

tesisleri vardır. Kendi mühendis ve çiftçi ağları içinde projenin sonuçlarını yayma 

konusunda bir rol oynayabilir. 

 

Doğa Derneği 

Bu örgüt, Türkiye’deki BirdLife International’ın ortağıdır. Organizasyonun 

Birecik, Şanlıurfa’da yerel bir bürosu vardır. Organizasyon, Kızılkuyu Yaban 

Hayatı Geliştirme sahasını da kapsayacak şekilde bölgede bozkır yaşam 

alanlarının korunması yönünde çalışmakta ve kelaynak, ceylan, çizgili sırtlan ve 

çöl monitor kertenkelesi gibi türlerin korunması yönünde çalışmaktadır. Bir 

Bozkır Koruma Programına sahip olmasıyla organizasyon, bozkır korunmasına 

toplum katılımının yanı sıra Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının 

yönetim planının hazırlanmasında da aktif bir rol oynamıştır.  

Doğa Koruma Merkezi 

 

Doğa Koruma Merkezi, Türkiye’de doğanın korunması konusunda başarılı olma 

yönünde çalışan ulusal bir STK’dır. Kuruluşun, biyolojik çeşitliliğin yayılması, 

iklim değişikliği ve arazi bozulması konularında, kamu ve özel sektörle uzun bir 

beraber çalışma geçmişi vardır. Sistematik Koruma Planlaması, bozkır yaşam 

alanlarını ve bozkır biyolojik çeşitliliğini değerlendiren önemli çalışma 

alanlarından birisidir. Organizasyon, Coca Cola Life Plus Vakfı’nın desteği ile ve 

OSİB ile FAO ortaklığıyla Life Plus Çevre Programına Liderlik yapmaktadır. 

Proje, tarımsal alanlarda su muhafazasının yanı sıra iklim dostu tarım hedeflerine 

de ulaşmayı hedeflemektedir. 

 

KIRÇEV 

 

 

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, kırsal çevre, kırsal 

kalkınma ve ormancılık alanlarında önemli bir ulusal STK’dır. Ormancılık 

çalışmalarının yanı sıra, 2000 yılından beri “Orman Ekoloji Okulu” ve “Bozkır 

Ekoloji Okulu”’nu organize etmektedir. Dernek bu okulları destekleyen bir 

gönüllü olarak çok büyük bir uzman grubuna sahiptir. Bu uzmanlar, 

sürdürülebilirliği ve erozyon kontrolünü desteklemek üzere merkez Anadolu’da 

çalışmaktadırlar. 

 

Savory Enstitüsü Türkiye 

“GÖZESİ” – Anadolu Meraları 

 

Savory Enstitüsü’nün temel sorumluluğu biyolojik çeşitlilik, çölleşmeyle 

mücadele ve meraların ekolojik restorasyonunu göz önünde bulundurarak 

bütüncül bir yönetim ve bütüncül bir otlatma planı geliştirmektir. Anadolu 

Meraları otonom ve bağımsız bir girişimdir ancak Ormanevi Kooperatifi ve 

Sürdürülebilir Kırsal Gelecek Derneği ile yakından ilişkilidir. 

 
Anadolu Meraları’nın merkezi, Bütüncül Yönetimin uygulandığı, eğitildiği ve 

yakından izlendiği 27 ha eğitim sahasının yakınında Çanakkale, Biga’da 

konumlanmıştır. Anadolu Meraları, Bütüncül Yönetim çerçevesi ve kendi temel 

“Bütüncül Planlanmış Otlatma” arası üzerine çiftçilere danışmakta, gençler 
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üzerinde özel bir odakla çiftçileri eğitmekte, yerel yetkililerle özel projeler 

uygulamaktadır. Bu projenin bir tanesi kamusal 40 ha bir çayır alanda Konya, 

Sarayönü’nde yürütülmektedir. 

 

Doğa Kültür ve Yaşam Derneği  

 

Kuruluş, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde merkezlenmiştir. Bölgedeki güçlü 

gönüllü ağı ile birlikte, kuruluş Birecik ve Şanlıurfa’daki doğal ve kültürel 

değerleri korumayı hedeflemektedir. Kuruluş, bölgedeki diğer önemli türlerin yanı 

sıra, kelaynak ve çizgili sırtlan koruma çalışmalarıyla yakından ilgilidir. 

 

 

Akademik ve Bilimsel Organizasyonlar 

 

Harran Üniversitesi 

 

Harran Üniversitesi, bir Ziraat fakültesi ve bir Biyoloji bölümü ile Şanlıurfa’da iyi 

teşkilatlanmış bir üniversitedir. Üniversite’nin akademik üyeleri kapasite 

oluşturma ve koruma faaliyetlerine dâhil olmalarının yanı sıra bölgenin tarımsal 

faaliyetleri ve yaban hayatı üzerine araştırmalara katılmaktadırlar. Üniversitenin 

ilgili bölümleri proje için başarıya ulaşma açısından önemli ortaklardır.  

 

GAP Tarımsal Araştırmalar 

Enstitüsü 

 

Araştırma Enstitüsü Şanlıurfa’da merkezlenmiş olup GTHB altında çalışmaktadır. 

Enstitünün temel amacı genetik kaynakların korunmasını, yeni tekniklerin 

geliştirilmesi, bitki hastalıklarında araştırma, sosyo ekonomik hususlarda 

araştırmalar ve kapasite oluşturmayı gerçekleştirmektir.  

 

GAP Uluslararası Araştırma ve 

Eğitim Merkezi  

 

Diyarbakır’da merkezi bulunan Merkez, konferanslar, çalıştaylar ve eğitimler 

aracılığıyla tarımsal araştırmalar ve kapasite geliştirme üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Merkez amaçlarına ulaşmak için, diğer paydaşlarla birlikte büyük ölçekli projeler 

ve ortaklıklar yürütmektedir. 

 

Antep Fıstığı Araştırma İstasyonu  

 

GTHB’nin Antep Fıstığı Araştırma İstasyonu Gaziantep’te merkezlenmiştir. 

Üretimden pazarlamaya antep fıstığı yetiştiriciliği ile ilgili sorunları çözmeyi ve 

engelleri aşmayı hedeflemektedir. İstasyon aynı zamanda bölgedeki antep fıstığı 

yetiştiricilerin kapasitesini artırmaya da çalışmaktadır.  

 

Güneydoğu Anadolu Orman 

Araştırma Enstitüsü  

Enstitü merkezi Elazığ’dadır. 1977 yılında kurulmuş olup bölgenin ormanlarının 

rehabilite etmek ve orman üretiminin etkinliğini artırmak için bilimsel 

araştırmalar yürütür.  

 

 

Tarım Temsilcileri Örgütleri  

 

 

Bölgenin çiftçileri birkaç yapı altında örgütlenmişlerdir. Çiftçiler için ana örgüt 

her ilde, aynı zamanda alt-bölge şubeleri de bulunan Ziraat Odaları’dır. Bunlar 

çiftçilerin demokratik olarak yönetilen birimleridir. Ayrıca, başka uzmanlaşmış 

kurumlar da bulunmaktadır. Bunlar: Koyun/Keçin Yetiştiricileri Birliği, Sığır 

Yetiştiricileri Birliği, Tarımsal Kredi Kooperatifi, Sulama Kooperatifleridir.  

 

 

Özel Sektör 

 

 

Yerel kadın ve erkek çiftçiler  

Temsilci organizasyonlar aracılığıyla çiftçilerle çalışmasının yanı sıra proje aynı 

zamanda bölge içindeki çiftçilerle doğrudan da temasa geçecektir.  

 

Kırsal alandaki kadınlar 

 

Kadın ve erkeklerin, doğal kaynakların yönetimi ve hayvan üretiminde farklı 

rolleri, bilgileri, ilgileri ve öncelikleri vardır. Genel olarak, kırsal alandaki 

kadınlar hayvanların yetiştirilmesinden ve ekinin ekilmesinden sorumludurlar. Bu 

açıdan kırsal alandaki kadınlar satış, tarla sürme ya da gübreleme faaliyetlerine 

katılmazlar. Kadınların katılımı, sosyal normlar ve yayılma, eğitim, kredi ve 

pazarlara zayıf erişim nedeniyle sınırlanmıştır. Kadınlar pazarlama ve girişim 

faaliyetlerinde yer alamamaktadırlar. Teknoloji ve kredi kaynakları ile karar alma 

süreçlerine erişememektedirler. 

 

Proje, kadın çiftçilerin katılımı ve fayda paylaşımında eşitliğin sağlanması, 



 
Proje Dokümanı:  Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Sayfa 44 

 
 

kadınların mobilitesini ve onların kamusal katılımda tecrübelerini artırmayı 

sağlamak hedefi ile katılımcı bir yaklaşım üzerine temellenecektir. Bu yaklaşım, 

proje köylerinde cinsiyet analizini kapsayan bir sosyo ekonomik değerlendirme 

üzerine temellenecek ve mikro (hane), mezo (kuruluşlar) ve makro (politika) 

düzeylerinde gerçekleştirilecektir. Hedef gruplar proje bölgesindeki otlatma yapan 

ailelerdir. Kadın ve erkeklerin rolleri statik değildir ve genelde değişen ekonomik 

ve sosyal şartlar altında yeniden müzakere edilir. Kadın ve erkekler hayvansal 

üretimin çeşitli yönlerinde farklı bilgi ve beceriye sahip olabilirler: bu durum 

hastalıkların önlenmesi ve kontrol edilmesi hususunda özellikle dikkate alınması 

gerekir. Kadınların yalnızca hayvansal üretimde değil, aynı zamanda ilgili politika 

ve süreçlerde bilgilerini artırmak için, bilinç artırma faaliyetleri ve sosyo-

ekonomik değerlendirme sırasında bu husus belirlenecek spesifik eğitimlerle 

yürütülecektir.   

 

Kadınların hayvansal üretimden faydalanma yeteneği, hayvansal üretimin bağımlı 

olduğu istikrarsız arazi, su ve yem bitkisine erişim nedeniyle sınırlı kalmıştır. 

Proje, kadınların üretim değerlerine erişimini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca 

kadınların karar alma süreçlerine dâhil olmaları, kendilerinin proje toplantıları ve 

kampanyalarına katılımları yoluyla artırılacaktır. Şanlıurfa’daki Cinsiyet 

Kaynaştırma amaçlı bu katılım topluluk üyelerinin kendileri ve GAP Çok-Amaçlı 

Topluluk Merkezleri (ÇATOM’lar) gibi ilgili STK’lar tarafından sağlanacaktır. 

Cinsiyet kaynaştırma faaliyetleri, cinsiyet kontrol listeleri ve göstergeleri 

tarafından izlenecektir.  

 

 

 

 

1.5 Önceki Çalışma ve Değerlendirmelerden Edinilen Dersler  

 

139. OSİB, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü aracılığıyla, biyolojik çeşitliliğin 

korunması ve doğal kaynakların etkili yönetimi üzerine bir dizi pilot proje gerçekleştirmiştir. 

GEF-II Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynakların Yönetimi Projesi, dört farklı ekosistemi temsil 

eden dört sahada uygulanmıştır. ‘Yıldız Dağlarındaki Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların 

Korunması ve Sürdürülebilir Gelişimi’ projesi de tamamlanmıştır. OSİB şu anda mevcut 

kaynakların korunması ve etkili yönetimini destekleyen ‘Natura 2000 Gereksinimlerin 

Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sistemini Güçlendirme’ projesi ve ‘Ulusal Biyolojik 

Çeşitlilik Strateji ve Eylem Planı (2008-2017 dönemi için)’ yürütmektedir. Önerilen proje, bu 

projelerin uygulanmasındaki OSİB tecrübesi üzerine inşa edilecektir. 

 

140. Önerilen proje, gelişmiş korunan alan yönetim sistemlerinin ihtiyacının kabul edilmesini 

sağlayan GEF-II Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynakların Yönetimi Projesi, ‘GEF/Küre 

Dağlarındaki Orman Koruma Alanlarının Etkinliğini Artırma’, ‘AB/ Yıldız Dağlarındaki 

Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Gelişimi’ projelerinden 

elde edilen tecrübeler ve öğrenilen dersler üzerine inşa edilecektir. Korunan alanların yönetiminin 

artırılmış kapasitesi, bozkır yaşam alanlarının artırılmış kamu bilinci ve güçlendirilmiş 

politika/kurumsal çerçeve gibi bu projeler tarafından oluşturulan sonuçlar, daha büyük oranda 

geliştirilmiş yönetim sistemleri için ihtiyacın il düzeyindeki ve yerel idareler tarafından 

anlaşılmasını sağlamıştır. Önerilen proje PA sisteminin kapsamını genişletmek için ve biyolojik 

çeşitlilik korunmasının üretim arazilerine yayılması için bu farkındalık üzerine inşa edilecektir.  

 

 

1.6 Ulusal, GEF ve FAO Stratejik Amaçlarıyla Bağlantılar  

 

1.6.1 Ulusal Liyakat ve Ulusal Stratejik Amaçlara Uyum  
 

141. Türkiye, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin (BÇS) bir tarafıdır. Türkiye anlaşmayı 1992 

yılında imzalamış ve onu 1996 yılında onaylamıştır. BÇS’ne bir cevap olarak geniş bir yelpazede 

kuruluş ve paydaşların katılımı ve katkısıyla Türkiye kendi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve 
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Eylem Planını 2007 yılında hazırlamış ve uygulamaya başlamıştır. BÇS dışında, Türkiye 

Cumhuriyeti Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması (1983), Uluslararası Öneme Sahip 

Sulak Alanların Korunması Hakkındaki Sözleşme (RAMSAR) (1994), Nesli Tehlike Altında Olan 

Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) (1996), 

Avrupa Arazi Sözleşmesi (2001), Akdeniz’deki Özel Korunan Alanlar ve Biyolojik Çeşitlilik ile 

ilgili Protokol (1998) ve Karadeniz Biyolojik Çeşitlilik ve Arazi Koruma Protokolü (2004) gibi 

birçok diğer uluslararası anlaşmayı imzalamış bulunmaktadır.  

 

142. Önerilen proje, Türkiye Hükümeti tarafından benimsenen ilgili ulusal kalkınma planları ve 

stratejilerinin yanı sıra, ilgili uluslararası çevre ve doğa koruma anlaşmaları altındaki taahhütlerine 

uygun olarak Türkiye Hükümeti Tarafından yayımlanan çeşitli stratejiler, programlar ve eylem 

planlarını ile uyumludur. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) gibi çevresel anlaşmalar 

açısından, önerilen proje tam olarak tutarlı olup aşağıdaki strateji, program ve eylem planlarının 

uygulanmasını önemli oranda katkı sağlayacaktır: 

 

Tablo:  Türkiye tarafından Onaylanan İlgili Uluslararası Sözleşmeler 

 
Anlaşma/Sözleşme Tarih 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 1992 

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 

İlişkin Sözleşme (CITES) 
1996 

İklim Değişikliği üzerine Çerçeve Sözleşmesi 2004 

İklim Değişikliği üzerine Birleşmiş Milletler Çerçeve Anlaşma için Kyoto Protokolü  2009 

Biyolojik Çeşitlilik üzerine Anlaşma için Biyolojik Güvenlik üzerine Kartagena Protokolü 2004 

Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak [RAMSAR] 

Alanlar Hakkında Sözleşme 
1994 

UNESCO kapsamındaki Doğa ve Kültür Sahaları hakkında Dünya Mirası Sözleşmesi  1983 

Bern Sözleşmesi (Avrupa Yaban Hayatı Koruma Sözleşmesi) 1984 

Çölleşme ile Mücadele hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  1998 

Avrupa Arazi Sözleşmesi  2003 

Barselona Sözleşmesi (Akdeniz Koruma Alanlarının Korunması üzerine Protokol)  2002 

 

143. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Strateji ve Eylem Planı (2007) amaçları şunları kapsar: “genetik 

kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve eşit paylaşımının yanı sıra onun 

bileşenlerinin sürdürülebilir kullanımı sağlamak için bozkır biyolojik çeşitliliğini korumak ve 

bozkır biyolojik çeşitliliğinin kaybı ile bunun sosyal-ekonomik sonuçları ile mücadele etmek”. 

Strateji bozkır ekosistemlerdeki mevcut türlerin durumunu belirlemeyi ve tehditlerin 

haritalandırılıp ve belirlenmesini gerektirir. Önerilen proje, aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde 

Ulusal Eylem Planı’nda değinilen spesifik cevaplara katkı sağlayacaktır: eğitim ve araştırma 

kurumlarının işbirliği ile bir bozkır biyolojik çeşitlilik envanteri oluşturabilmek için taksonomi, 

ekoloji ve genetik alanlarda uzmanlaşmış insanların, eğitimi ve sistematize olmuş bir çalışmanın 

yapılabilmesi için bu insanların organize edilmesi, bozkır alanlarının ve biyolojik çeşitlilik 

açısından önemli olan ve/veya özellikle tehdit altındaki bozkırların belirlenmesi ve bunların GIS 

kullanılarak haritalandırılması, mevcut tür ve yaşam alanlarına yönelik tehditlerin belirlenmesi ve 

tehlike altındaki türlerin kırmızı listelerinin bir güncellemesi.  

 

144. Önerilen proje, bozkır ekosistemlerini yönetmek ve bu amaç kapsamındaki eylemleri 

gerçekleştirmek için Bozkır biyolojik çeşitlilik değerlendirmelerini eylemler, araçlar ve ilkelere 

entegre eden bir ulusal stratejinin hazırlanması ve geliştirilmesi yoluyla bu amaçların 

uygulanmasını doğrudan destekleyecektir.  

 

145. Proje, Rio Anlaşmaları (2011) kapsamındaki Türkiye’nin Ulusal Kapasitesini 

Değerlendirme (NCSA) tanımlanan ulusal tematik değerlendirme gibi kapasite geliştirmeyi 

gerektiren ortak hususlardan birisine doğrudan değinmektedir. NCSA, mevcut ulusal kapasitenin 
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değerlendirilmesi, kapasite ihtiyaçlarının belirlenip önceliklendirilmesi ve Türkiye’de 

uygulanacak üç Rio Sözleşmesi (UNCBD, UNFCCC, UNCCD) arasındaki ortak hususları ve 

sinerji alanlarını belirlemek üzere, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) aracılığıyla 

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilmiştir. 

 

146. Ulusal Kapasite Eylem Planı, etkili bir biçimde uygulanabilmesi için üç Rio Sözleşmesi 

(UNFCCC, UNCBD, UNCCD) için Türkiye’nin Ulusal Kapasite Kendini-Değerlendirme (NCSA) 

projesi tarafından hazırlanmıştır. Ulusal Kapasite Eylem Planı, tüm üç anlaşmayı, zaman ve insan 

kaynakları ile finansman açısından mevcut kapasiteyi kapsayan sinerji alanlarında 

gerçekleştirilmek üzere faaliyetleri kapsar. 

 

147. “Ulusal Kapasitenin Değerlendirilmesi ve İhtiyaçların Belirlenmesi” şunu ifade eder 

“Mevzuat açısından bazı hususlarda eksiklikler belirlenirken bazı hususlarda uygulama ve 

yaptırım eksikliği belirlenmiştir. Mevzuat eksikliklerinin sahip olduğu temel hususlar biyolojik 

emniyet, genetik kaynakların kullanımı, fayda-paylaşımı, yabancı türler, mikroorganizmalar, 

bozkır korunan alanları ve sahil-deniz korunan alanlarıdır. Adaptasyon, uygulama ve yaptırımların 

eksik olduğu hususlar, planlama ve sürdürülebilir kullanım üzerine hedeflerde yoğunlaşmış olarak 

gözlemlenmektedir.” 

 

148. Proje, Türkiye’nin Dokuzuncu Kalkınma Planına (2007-2013) doğrudan katkı yapacaktır. 

Stratejik Hedef 4 “Kırsal çevrenin korunması ve yönetimi” kapsamında, ülkenin genel ekonomik 

kalkınması için kırsal çevresinin korunması ve yönetimi ile doğal kaynakların sürdürülebilir 

yönetimi bir önceliktir. Kalkınma Planı altındaki diğer önemli tedbir “doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımını sağlamaktır”. Kalkınma Planının önlemi altındaki ana önceliklerden 

birisi, ülkenin bozkır ekosistemleri ile onun flora ve fauna türlerinin stratejik yönetimini teşvik 

etmektir.  

 

149. Proje, tarımsal alanların, mera ve ormanların, sulak alanların ve orman rejimlerine entegre 

edilecek alanlardaki flora ve fauna kaynaklarını kapsayacak şekilde bozkır ekosistemlerinin 

korunmasını hedefleyen, Türkiye Hükümeti’nin Ulusal Kırsal Kalkınma Planını (2009-2013) 

destekleyecektir. Kırsal Kalkınma Planı kırsal yoksulluk ve doğal kaynaklarının bozulması 

arasındaki ilişkinin altını çizerek, çoğu durumda uygun olmayan tarım teknikleri ve artan iklim 

değişkenliği (kuraklıklar, seller ve toprak kaymaları) nedeniyle ülkede yakın yıllarda ortaya çıkan 

erozyon ile arazi ve su kaynaklarının bozulmasını tespit etmektedir. Bu süreçlerin etkisini 

azaltmak için Plan, bozkır ekosistemlerinin yönetimine değinen stratejilere, önlemlere ve 

faaliyetlere öncelik vermektedir. 

 

150. Türkiye, UNCDD’nin 10 Yıllık Stratejisi ile uyumlu olarak kendi, Çölleşmeyle Mücadele 

için Ulusal Strateji ve Eylem Planını hazırlamıştır. Strateji ve eylem planı, çıktı 7.4’te bozkırlerin 

korunmasına şöyle değinmektedir “ormanlarda, bozkırlerde, meralarda, sulak alanlarda, sahil ve 

diğer doğal yaşam alanlarında rehabilitasyon uygulamalarını üstlenmek…” Faaliyet 7.4.6 şunu 

belirtir: “Bozkır yaşam alanlarının korunmasını sağlamak için, bozkır koruma alanlarındaki 

yönetim etkinliğini artırmak”. Faaliyet 7.4.6 şu şekilde tanımlanmıştır “korunan alan tanımlarını 

gözden geçirmek ve geliştirmek; korunan alanlardaki bozkır yaşam alanlarının farklı tiplerini 

temsil eden ve korunan alanlar için yönetim planları hazırlamak.” 

 

151. İklim Değişikliği için Ulusal Eylem Planı, Türkiye’deki bozkır yaşam alanlarını da 

değerlendirir. Amaç UO2.6 bozkır ekosistemlerinde ve onun ekosistem hizmetlerinde iklim 

değişikliğinin belirlenmesi, etkilerin izlenmesi ve adaptasyon yönünde önlemlerin geliştirilmesini 

açıklar. Plan ayrıca, bozkır gösterge türleri ve duyarlı yaşam alanı tipleri için araştırma kriterleri 

belirleyerek uygulamayı hedefler.  

 

1.6.2 GEF Öncelikleri ile Uyumlaştırma  
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152. GEF-5 Odak Alanı Strateji ve Programı: Önerilen proje tek bir odak alanı projesi olup 

Biyolojik Çeşitlilik (BD-1 ve BD-2) Odak Alanları ile uyumludur. Önerilen proje, BD-1, çıktı 1.1 

kapsamında yeni bozkır koruma alanların geliştirilmesinin yanında mevcut bozkır koruma 

alanlarının etkinliğinin geliştirilmesine de katkıda bulunacaktır. Proje aynı zamanda, biyolojik 

çeşitliliğin korunmasının ve sürdürülebilir kullanımının üretim peyzajlarına yaygınlaştırılması 

(BD-2, çıktı 2.1) ve ulusal düzeyde politika ve düzenleyici çerçeveye eklenmesine (BD-2, çıktı 

2.2) katkı yapacaktır. 

 

Tablo: GEF Odak Alanı amaçlarına uyum  

 

İlgili FA Çıktıları 

 

İlişkili Proje Çıktıları  

 

BD-1 

Çıktı 1.1: Korunan alanların sürdürülebilirliğini 

geliştirmek  

 

 

 

Çıktı 1.  Çeşitli yönetim rejimleri altındaki KA sistemlerindeki 

bazı bozkır ekosistemleri ve tehdit altındaki bozkır türlerinin 

temsili geliştirilmiştir. 

 

Çıktı 2. Karacadağ civarındaki hassas tampon bölgelerdeki bozkır 

biyolojik çeşitliliği ile arazi kullanımının uyumlaştırılması.  

 

 

BD-2 

Çıktı 1.1: Biyolojik çeşitliliğin korumasının ve 

sürdürülebilir kullanımının, üretim arazilerine, 

deniz alanlarına ve sektörlere yaygınlaştırılması 

 

 

Çıktı 3.  Bozkır ekosistemleri (arazileri), güçlendirilmiş ulusal ve 

yerel KA kurumları ve paydaşları tarafından daha etkili bir şekilde 

yönetilerek, bozkır ekosistemlerine olan tehditlerin azaltılmasına 

neden olmuştur. 

 

 

153. Aichi Hedefleri: Önerilen proje, BÇS Taraflarının 10. Konferansında benimsenen Aichi 

Hedeflerini desteklemektedir.  

 
 

İlgili Aichi Hedefi 

 

Proje Katkısı 

Stratejik Amaç A: Hükümet ile topluma biyolojik çeşitliliği yayarak biyolojik çeşitlilik kaybının altta yatan 

nedenlerine değinmek   

 

Hedef 1:  En geç 2020 yılı itibarıyla, insanlar biyolojik 

çeşitlilik ile bozkırların değerlerinin farkındadır ve onu 

muhafaza etmek ve sürdürülebilir şekilde kullanmak 

için adımları atabilmektedirler.  

Proje, ulusal, il düzeyinde ve saha/kullanıcı grubu 

olmak üzere üç seviyede bozkır biyolojik çeşitliliği 

ve korunması ile ilgili farkındalık oluşturacaktır.   

 

Hedef 2:  En geç 2020 yılı itibarıyla, biyolojik çeşitlilik 

değerleri ulusal ve yerel kalkınma ve yoksulluğu 

azaltma stratejileri ve planlama süreçlerine entegre 

edilmiş ve ulusal muhasebe ile uygunsa raporlama 

sistemlerine dâhil edilmiştir. 

Bozkır muhafaza için projenin stratejik yaklaşımı 

hem ulusal hükümet paydaşları (GTHB, OSİB) hem 

de il düzeyindeki paydaşlar (Şanlıurfa) için kalkınma 

planlamasına entegre edilecektir. 

  

 

Hedef 4:  En geç 2020 yılı itibarıyla Hükümetler, 

işletmeler ve tüm seviyedeki paydaşlar hedeflere 

ulaşmak için tüm adımları atmış ya da sürdürülebilir 

üretim ve tüketim için planları uygulamış ve doğal 

kaynaklarının kullanım etkisini, güvenli ekolojik 

limitler içinde tutabilmiştir. 

 

Proje, üretim sektöründe stratejik plan/politikalar 

meydana getirerek, bozkır biyolojik çeşitliliğinin 

korunmasını yaygınlaştırmayı hedefler.  

 

Stratejik Amaç B: Biyolojik Çeşitlilik üzerindeki doğrudan baskıyı azaltmak ve sürdürülebilir kullanımı teşvik etmek 

 

 

Hedef 7:  2020 yılı itibarıyla tarım, su ürünleri ve 

ormancılık kapsamındaki alanlar sürdürülebilir olarak 

Proje, mevcut tarımsal uygulamaların –özellikle 

otlatmanın- biyolojik çeşitlilik koruma amaçlarıyla 

daha uyumlu olabilmesi yönünde değiştirilebilmesi 
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yönetilmekte, biyolojik çeşitliliğin korunması 

sağlanmaktadır. 

için kapsamlı biçimde çalışacaktır. 

 

 

Stratejik Amaç C: Ekosistemleri, türleri ve genetik çeşitliği koruyarak biyolojik çeşitliliğin konumunu geliştirmek  

 

 

Hedef 12:  2020 yılı itibarıyla bilinen tehdit altındaki 

türlerin soyunun tükenmesi önlenmiş olup özellikle en 

çok azalanlarınki olacak şekilde onların koruma 

statüsünü geliştirilmiş ve korunmuştur.  

 

Proje, küresel öneme haiz bitki ve hayvan türlerini 

kapsayacak şekilde tehdit altındaki ve endemik 

türlere ev sahipliği yapmaktan faydalanacaktır. 

 

 

Stratejik Amaç D: Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin faydalarını geliştirmek  

 

 

Hedef 14:  2020 yılı itibarıyla su ile ilgili hizmetler 

dâhil olmak üzere, önemli hizmetler sunan ve sağlık, 

geçim ve refaha katkı yapan ekosistemler, kadınların, 

endojen ve yerel topluluklar ile yoksul ve hassas 

kesiminin ihtiyaçları dikkate alınarak restore edilip 

korunmuştur 

 

Ekosistem hizmetlerinin korunması proje için önemli 

bir itici güçtür. Bunun içinde, gelişmiş üretim ve 

kârlılık ile ekosistem hizmetlerinin korunmasını daha 

iyi bağlantılandırabilmek için hayvan otlatıcıları ile 

beraber çalışmayı kapsar. 

 

 

Stratejik Amaç E: Katılımcı planlama, bilgi yönetimi ve kapasite oluşturma yoluyla uygulamanın güçlendirilmesi  

 

 

Hedef 19:  2020 yılı itibarıyla biyolojik çeşitlilik, onun 

değerleri, işlevi, konumu ve trendleri ile onun kaybı 

durumundaki sonuçları ile ilgili bilgi, bilimsel zemin 

ve teknoloji geliştirilmiş, geniş bir biçimde paylaşılıp 

aktarılmış ve uygulanmıştır. 

 

Proje, bozkır ekosistem işlevliliğinin, konumu ve 

çeşitli yönetim kararlarının olumlu/olumsuz korunma 

etkilerinin izlenmesinin kavranmasına daha iyi 

oranda katkı yapacaktır. 

  

 

1.6.3 FAO Strateji ve Amaçları ile Uyum  
 

154. Proje FAO küresel Stratejik Amacı 2 (SO2): “Tarım, ormancılık ve balıkçılıktan 

sürdürülebilir bir tutumla tedarik edilen mal ve hizmetleri artırmak ve geliştirmek”e doğrudan 

katkı yapacaktır. Proje şu çıktıya katkı yapacaktır: Çıktı 1 (Tarımsal Sektör Üretim 

Sistemlerindeki Mal ve Hizmetlerin Tedarikini Sürdürülebilir bir Tutumla Artıran ve Geliştiren 

Uygulamaları Üreticiler ve Doğal Kaynak Yöneticileri Benimsemiştir); Çıktı 1.1 (Sürdürülebilir 

tarımsal üretim için yenilikçi uygulamalar belirlenmiş, değerlendirilip yayılmış ve onların 

paydaşlar tarafından benimsenmesi kolaylaştırılmıştır); Çıktı 1.2 (Ekosistem değerlemesi, 

yönetimi ve restorasyonu için yenilikçi yaklaşımlar belirlenmiş, değerlendirilmiş ve onların 

paydaşlar tarafından benimsenmesi kolaylaştırılmıştır); ve Çıktı 1.3 (Daha sürdürülebilir üretim 

sistemleri yönünde yenilik ve geçişi desteklemek için paydaşların örgütsel ve kurumsal 

kapasiteleri güçlendirilmiştir). 

 

155. Proje, iklim değişikliği azaltımı ve adaptasyonunu kapsayacak şekilde Doğal Kaynakların 

Yönetimi alanında [3], Avrupa ve Merkez Asya için Bölgesel Öncelikleri yansıtmaktadır. FAO, 

Öncelik Alanı [1] Demokratik ve Çevre kapsamındaki sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile uyumlu 

şekilde çevre ve kültürel mirasın korunması için politika üretme ve uygulama kapasitesinin 

güçlendirilmesine odaklanan, Dokuzuncu Kalkınma Planı ile uyumlu olarak hazırlanan Türkiye için 

Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği Stratejisini (2011-2015) imzalayan bir taraftır. Proje, FAO Ülke 

Programlama Çerçevesini (CPF) 2012-2015 desteklemektedir. Bunun içinde şu öncelik alanları 

bulunmaktadır: İklim değişikliği azaltımı ve adaptasyonunu kapsayan doğal kaynakların yönetimi; 

Gıda güvenliği ve beslenme (hem ülke içi hem de dışarıda); Küçük çiftçilere politika desteği; Sınırlar 

arası zararlılar ve hastalıkların (hayvan ve bitki) kontrolü ve AB katılım ve entegrasyon için Politika 

ve kurumsal destek. 
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Bölüm 2:  Proje Çerçevesi ve Beklenen Sonuçlar  
 

 

2.1 Proje Amacı, Stratejisi ve GEF Alternatifi  

 

156. Projenin Amacı:  etkili bir korunan alan yönetimini sağlayarak ve bozkır biyolojik 

çeşitliliğinin korumasının üretim peyzajlarına entegre edilerek Türkiye’nin bozkır 

ekosistemlerinin korunmasını güçlendirmektir.  

 

157. Proje Stratejisi ve GEF Alternatifi: Proje, Türkiye’nin küresel ölçekte önemli bozkır 

ekosistemlerinin ekolojik bütünlüğünün güvence altına alınması için mevcut durum ile uzun 

vadeli çözüm arasında duran üç engelin sistematik bir yaklaşımla ele alınması için tasarlanan üç 

bileşeni uygulayacaktır. 

 

158. Projenin birinci bileşeni Engel #1’i ele alacaktır (Yüksek düzeyde etkili bozkır korunan alan 

belirleme ve yönetimi konusunda sınırlı deneyimler). Proje, bozkır ekosistemleri ile ilgili küresel 

açıdan önemli biyolojik çeşitliliğin korunmasında çok daha etkili olabilmek için korunan alan 

belirleme ve yönetimi için gerekli olan araç ve deneyimin yerleştirilmesini sağlayacaktır. Bunun 

içinde bozkır korunan alanlarının yönetim planlarının hazırlanması ve izlenmesine yönelik bir 

çerçevenin geliştirilmesi de yer almaktadır. Yönetim çok daha fazla koordineli, katılımcı, bilgili 

ve etkili olacaktır. Katılımcı yönetim yaklaşımları, korunan alan yöneticileri, kamu kurumlarının 

temsilcileri, araştırmacılar, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlar arasındaki bağlantıları 

güçlendirecektir. Proje korunan alan yöneticilerine uzun vadeli koruma amaçlarına ulaşmada 

koruma ve kullanma dengesini sağlayacak çözümler geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Proje, şu 

an kaybedilme riskinde olan önemli bir bozkır alanının koruma alanı sistemine dâhil edilmesini 

destekleyecektir. Türkiye Hükümet’ine, özellikle biyolojik çeşitlilik açısından kritik durumdaki 

bir bozkır alanını korunan alan sistemine dahil etmesi için yeni bir korunan alan oluşturma imkanı 

sunacaktır. 

 

159. Projenin ikinci bileşeni Engel #2’yi ele alacaktır (Bozkırların korumasının otlatma ve 

tarımsal yönetim uygulamalarına entegre etmedeki sınırlı deneyim). GEF desteği ile, bozkırların 

korumasını otlatma ve yönetim uygulamalarına entegre etmek üzere araçlar geliştirilecektir. Proje, 

korunan alan yöneticilerini, kamu kurumlarının taşra uygulama birimlerini ve bozkırların 

korunmasını kendi üretim faaliyetlerine entegre edecek tarımcıları, tarımla uğraşanları 

destekleyecektir. Korunan alan personeli ve diğerleri, mekânsal ve zamana bağlı taşıma 

kapasitelerine dayandırılarak hazırlanan  mera yönetimi için çok daha iyi modelleri önerecek 

otlatma uygulamaları ile çalışacaktır.  Bu çabanın büyük bir kısmı, ekosistem hizmetlerini 

sağlayan, işletme risklerini azaltan ve karlılığı artıran bir stok yönetimin sisteminin yenilemek 

olacaktır. 

 

160. Projenin üçüncü bileşeni Engel #3’ü ele alacaktır (Peyzaj düzeyinde meraların korumasını 

sağlamaya yönelik gerekli olan kurumsal ve politika düzeylerindeki desteğin oluşturulabilmesi 

için sınırlı kapasite).  Proje, peyzaj düzeyinde bozkır korumasına ulaşmak için gerekli olan 

kurumsal ve politika düzeyindeki desteği oluşturacaktır. Tarım ve tarımla ilişkili altyapı gelişimi, 

bozkır ekosistem kayıplarının önemli bir itici gücüdür. Bu gelişme aynı zamanda, mevcut korunan 

alanları da kapsayacak şekilde kalan bozkırların da parçalanmasına neden olmaktadır. Bu 

problem, peyzaj düzeyinde korumanın gerçekleştirilmesi için gerekli olan kurumsal ve politika 

çerçevelerinin oluşturulmasında Türkiye’deki sınırlı kapasite ve deneyime bağlı olarak var olmaya 

devam etmektedir.  Proje, il düzeyinde bozkır koruma planlaması için bir model oluşturarak bu 

engeli kaldırmaya yardımcı olacaktır. Bu çabanın önemli bir öğesi il düzeyinde bir bozkır koruma 

stratejisinin oluşturulması ve uygulanması olacaktır. Uygun oranda kapasite oluşturma bu çabayı 

destekleyecektir. Tüm çabalar, ulusal düzeyde tekrarlanma ve yükseltmenin destekleneceği bir 

biçimde gerçekleşecektir. Proje, ilgili ulusal kurumların gerekli kapasiteyi oluşturmasını, edinilen 
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dersleri kavramasına ve ulusal düzeyde destek ve yaygınlaştırma için gerekli olan politika ve 

kurumsal araçların geliştirilmesine yardımcı olacaktır. 

 

161. GEF alternatifi, statükoya karşı önemli boyutta ve dönüşümcü olan bir değişimi temsil 

etmektedir. GEF projesi, mevcut ve yeni bozkır koruma alanlarındaki küresel açıdan önemli 

biyolojik çeşitliliğin geliştirilmiş korunması açısından Türkiye’nin hızlı koruma kazançlarını 

kolaylaştırmasında yardımcı olacaktır. Bunun en iyi uluslararası ilkelerin ve uygulamaların GEF 

finansmanı aracılığıyla sağlanması yoluyla ele alınmadan gerçekleştirilme ihtimali çok düşüktür. 

Proje biyolojik açıdan kritik durumdaki bozkır yaşam alanlarını ulusal olarak belirlemek ve 

korumak için gerekli olan temeli oluşturacaktır. Nispeten küçük bir yatırım için, GEF finansmanı 

uzun vadeli ve kalıcı bir değişimi kolaylaştıracaktır. Projenin sonlandırılmasıyla, Türkiye korunan 

alanlarda il ve ulusal düzeylerde küresel açıdan önemli bozkır biyolojik çeşitliliğini korumadaki 

etkinliğini önemli oranda artıracak şekilde konumlanacaktır. 

 

 

 

2.2 Bileşenler (Sonuçlar) ve Faaliyetler 

 

Bileşen 1:  Bozkır biyolojik çeşitliliğini korumak için korunan alan sisteminin etkinliği 

artırıldı  

 

Bileşen Bütçesi: GEF (750.000 US$), Eş-finansman (3.100.000 US$) 

 

Çıktı 1.1 Yeni bir bozkır korunan alan ilan edildi ve uygulamalara başlandı  

 

162. Proje Karacadağ bozkır ekosistemini kapsayan yeni bir korunan alanın ilan edilmesini 

destekleyecektir. Proje, korunan alanın ilan edilmesi için gerekli olan hazırlıkları ve kapasite 

oluşturmayı başlatacak teknik desteği sağlayacaktır. Proje, korunan alanın ilan edilmesi için 

kapsamlı bir öneri oluşturacak olan DKMP’ye destek verecektir. Bu yeni korunan alanın ilanı 

süreci, projenin ikinci yılının bitiminden önce DKMP tarafından tamamlanarak onay için Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına sunulacaktır. Projenin sonlandırılmasıyla da, yeni ilan edilen korunan alana 

Türk Hükümeti tarafından personel sağlanıp uygulamalar için bütçe tahsis edilecektir.  

 

163. Bölge içinde yer alan küresel açıdan önemli biyolojik çeşitliliğin durumunun hızlı bir 

değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi ile çalışmalar başlatılacaktır. Teknik çalışma; biyolojik 

çeşitliliği, sosyal ve ekonomik konuların değerlendirilmesini kapsayacaktır. Değerlendirme, 

korunan alan tasarımına bilgi sağlamak, korunan alan yönetim planına bilgi sağlamak (Çıktı 1.2), 

izleme programına bilgi sağlamak (Çıktı 1.3), üretim sistemlerine korumanın entegre edilmesini 

sağlamak (Çıktı 2), daha geniş peyzaj koruma stratejilerinin meydana getirilmesi için bilgi 

sağlamak (Çıktı 3) ve biyolojik çeşitlilik ile ekosistem hizmeti değerleri hakkında kamusal bilinç 

oluşturmak için gerekli olan temel bilgi ve süreçleri kapsayacaktır.  

 

164. Proje mevcut kaynak kullanımını ve kullanımların biyolojik çeşitliliğe olan etkilerini 

değerlendirecektir. Değerlendirme, hem kamu hem de geleneksel otlatma yönetim rejimlerini 

kapsayacak şekilde mevcut karar alma yapılarını gözden geçirecektir. Projenin yüksek biyolojik 

çeşitlilik değerli alanların sınırlarını çizen haritaların meydana getirilmesine ve mevcut ve 

önerilen kaynak kullanım düzenlerinin ayrıntılandırılmasına yardımcı olacaktır. Değerlendirme, 

koruma ihtiyaçlarını belirlemek ve önceliklendirmek için kullanılacaktır. Değerlendirme, 

sürdürülebilir kaynak kullanımı ve koruma amaçlarını entegre edecek tahsisler için yenilikçi 

yaklaşımları kapsayacak şekilde korunan alan kurulması için tavsiyeleri içerecektir. Korunan 

alanların kurulması süreci en yüksek koruma önemine sahip alanların belirlenmesini ve makul 

bölgelemeyi içerecektir. Yöntemler, bozkır korunan alan değerlendirmesinin spesifik ihtiyaçları 

için adapte olmuş biyolojik çeşitlilik boşluk analizi için en iyi uluslararası ve ulusal modeller 

tarafından desteklenecektir. 
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165. Değerlendirme çalışması, DKMPve ilgili paydaşların kapasitelerini oluşturmak için 

kullanılacaktır. Proje, bu kapasiteyi oluşturmak için gerekli olan teknik desteği sağlayacaktır. 

Çalışmalar, proje desteğiyle oluşturulacak cinsiyet kontrol listelerini de içerecek şekilde 

değerlendirme rehberleri ile tamamlanacaktır. Bu rehberler ulusal olarak yaygınlaştırma ve 

kullanım için uygun olacaktır. Rehberler, gelecekteki muhtemel yaygınlaştırmaların maliyet etkin 

ve verimli olmasını sağlamak üzere uygun şekilde ölçeklendirilecektir. Değerlendirme sürecinde 

ulusal ve il düzeyindeki birimlerden hem DKMP hem de BÜGEM personelinin bilgisinden 

faydalanacaktır. Değerlendirme diğer paydaşlarla akademik kurumların, sivil toplum örgütlerinin 

ve çiftçi birliklerinin temsilcilerinin katılımını sağlayacaktır.  Değerlendirmeye, değerlendirme 

metodolojileri ve sonuçlarını önemli paydaşlara iletecek şekilde tasarlanmış bir dizi çalıştay eşlik 

edecektir.  

 

166. Bu arazide bir korunan alan kurmanın temel zorluğu, mevcut kaynak kullanıcılarının 

talepleri ile arzu edilen ulusal ve küresel biyolojik çeşitlilik koruma amaçlarına ulaşılma arasında 

dengeyi sağlamaktır. On dörtten fazla faklı grup ve yüzlerce mevsimsel göçebe çoban, önerilen 

koruma alanının kaynaklarına bağımlı durumdadır. Türk Hükümeti, önceki GEF projeleri 

aracılığıyla koruma yönetimi ve planlaması ile paydaşlarla iletişime geçmeyi denemiştir. Ancak 

Hükümet, korunan alanların kurulması için yerel paydaşlarla işbirliği konusunda sınırlı deneyime 

sahiptir.  

 

167. Bu konuyu tanımlamak için, proje bir model ilgi grubu katılım rehberi  hazırlayacak ve 

uygulamasını destekleyecektir. Bu rehberler, ulusal, il düzeyinde ve yerel kaynak kullanıcısı 

düzeyinde (örneğin göçebe çobanlar) paydaşların belirlenmesi için bir zemin oluşturacak bir 

strateji olarak çalışacaktır. Bunların kapsamında, cinsiyet, yoksulluk ve toplumun en hassas 

sektörleriyle ilişkili diğer meselelerin yansıtılması da yer alacaktır. İlgi Grubu Katılımı stratejisi, 

etkili paydaş katılımı ile ilgili mevcut kamu personelinin kapasitesini güçlendirmekiçin yöntemler 

belirleyecek ve ortaya koyacaktır. Bunların içinde, gerekli eğitim ve kapasite oluşturma 

çalışmalarının organize edilmesi ve uygulanması da yer alacaktır. Strateji, ilgi grubu katılımı için 

somut adımları ve tavsiye edilen yöntemleri içerecektir. Yöntemler, katılımcı kırsal değerlendirme 

ve açık forum toplantıları da dâhil olacak şekilde uluslararası en iyi ilkeler ve uygulamalar üzerine 

temellenecektir. Katılım, paydaş bilgisini, farkındalığını ve mevcut biyolojik çeşitlilik yararlarıyla 

ilgili gururu geliştirmek üzere yollar sağlayacaktır. 

 

168. Cinsiyet meseleleri ilkelerin gelişimi ve uygulaması için önemli bir unsur olacaktır. 

Şanlıurfa’da GAP özellikle kadınlar ve kırsal gelişme için çok-amaçlı toplum merkezleri 

kurmuştur. FAO/Türkiye’nin, “Ormancılık Sektörü için Cinsiyet Temalı Kontrol Listesi” gibi 

kırsal alandaki kadınların karar alma ve planlama süreçlerine katılımını sağlamaya yardımcı 

olacak birkaç aracı bulunmaktadır. Bu araçlar, cinsiyet konusunda daha hassas olması için 

uyarlanacak ve katılım sürecini güçlendirmek için uygulanacaktır. 

 

169. Strateji uygulaması ideal olarak, korunan alanların kurulması için geniş tabanlı desteğin 

oluşturulması aşamasında zirveye ulaşır, hem koruma öncelikleri hem mevcut otlatma yapan 

ailelerin hane üyelerinin yerleşik ekonomik çıkarlarını yansıtıp dengeler. Strateji uygulaması 

aracılığıyla, paydaşların fikirlerini aktif bir şekilde paylaşmak, korunan alanların kurulmasının 

potansiyel ekolojik ve ekonomik faydalarını anlamak ve en iyi koruma uygulamalarını 

tanımlamak ve geliştirmek için bir fırsatı olacaktır. Çıktı faaliyetleri, DKMP’nin genişletilmiş 

ulusal koruma alanı zemimi içerisindeki bozkır ekosistemlerini yeterli ve etkili bir şekilde temsil 

etmesi için ihtiyaç duyulan kapasitenin oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Süreç çeşitli hükümet 

kuruluşları ile paydaşların, korunan alanların oluşturulması, finanse edilmesi, yönetimi ve paydaş 

katılımı ile ilgili en iyi uluslararası ilke ve uygulamalarını uygulattıracaktır. Öğrenilen dersler tam 

olarak belgelendirilecek ve kavranacaktır. En önemli husus olarak strateji, paydaş katılımı, 

projenin uygulanmasından öğrenilen derslerin tam olarak entegre edilmesi ve yansıtılması için 

ulusal rehberlerin meydana getirilmesinde bir zemin olarak kullanılacaktır. Proje Karacadağ’da 
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kamusal farkındalığın artırılması, bilgi materyalinin yayılması ve strateji belgesi ile diğer saha 

araştırma sonuçlarının yayımlanmasını destekleyecektir.  

 

 

Çıktı 1.2 Üç bozkır koruma alanı için etkili yönetim planları hazırlandı ve uygulandı  

 

170. Proje üç bozkır koruma alanı için yeni ve/veya güncelleştirilmiş yönetim planlarının 

hazırlanması ve başlangıç uygulamasını destekleyecektir. Bu yönetim planları en iyi uluslararası 

ilkeleri ve uygulamaları yansıtacaktır. Yönetim planları mevcut yönetim seviyesini ve koruma 

etkinliğini değerlendirecektir. Planlar, bozkır ekosistem sağlığının uzun dönemli korunması 

üzerine dayandırılacaktır. Planlar organik ve gözden geçirilmiş olacaklar, yıllık olarak raporlanıp 

uyumlaştırılacaklardır. Planlar, korunan alanların yanısıra ilgili tampon bölgelerini de  

kapsayacaktır. Bu planlar, devam eden kapasite oluşturma, izleme ve kamusal bilinçlendirme 

çalışmalarının sonuçlarının tam olarak yansıtılmasını sağlayacaktır. Koruma amaçları, Aichi 

hedefleri de dâhil olmak üzere GEF küresel öncelikleri ile tam olarak uyumlu bir biçimde 

hazırlanacaklardır. Yönetim planları, korunan alan koruma amaçlarının gerçekleştirilmesi ile 

finansman ve insan kaynaklarının tedarikini bağlantılandıracaktır. Proje, mevcut korunan alan 

yönetim yaklaşımlarının çok daha yenilikçi olması için gerekli olan teknik desteği sağlayacaktır. 

Bunun içinde korunan alan yöneticileri ile diğer paydaşların, korunan alan yönetimi ile ilgili en iyi 

uluslararası ilkeler ve uygulamaları tam olarak görebilmesi için gerekli olan teknik uzmanlığın 

sağlanmasını da kapsayacaktır Yönetim planları aynı zamanda önemli (işaretli) türleri yönetmek 

ve korumak için spesifik bir “Tür Eylem Planı”’nı da içerecektir. Tek Tek Dağları Milli 

Parkındaki planlama sürecinde, bu alanda bulunan antep fıstığı türününyönetimi, bakımi, 

araştırma ve idaresine  özel bir önem verilecektir. 

 

171. Proje, tüm üç pilot korunan alanın çevresindeki tampon bölgelerin belirlenmesi ve ilan 

edilmesini de destekleyecektir. Yönetim planları koruma ve üretim hususlarını (örneğin, hasat, su 

yönetimi, ekosistem hizmetleri ve otlatma) entegre edecektir. Yönetim planları korunan alanların 

tampon bölgeleri için işbirlikçi bir yönetim sistemi kapsayacaktır. Planlar aynı zamanda ulusal 

mevzuat ve politikalara göre tampon bölgelerdeki yönetim faaliyetleri için sorumluluk ve 

uygulamaları da belirleyecektir.  

 

172. Yönetim planları, kendi geçimleri için aktif olarak korunan alan kaynaklarını kullanan yöre 

halkının kalıcı ihtiyaçlarına da entegre olacak  ve bunları yansıtacaktır. Önemli düzeyde havyan 

otlatması ve diğer korunan alan kaynaklarının kullanılmasını içeren korunan alanlar için yönetim 

yaklaşımları ve kapasite oluşturacak olan projenin teknik desteğine özel bir vurgu yapılacaktır. Bu 

yeni yönetim planlarının bir özelliği, geniş bir aralıktaki paydaşların tam olarak belirlenmesinin 

dâhil edilmesi olacaktır. Bunun içinde ulusal ve il düzeyindeki kurum temsilcileri, sivil toplum 

örgütleri, akademik birimler ve geniş bir aralıktaki özel paydaşlar yer alacaktır. Çıktı 1.1 

kapsamında oluşturulan değerlendirme ve paydaş katılımı için rehber ile yönetim planlama 

sürecine bilgi sağlanacaktır. Önemli bir konu olarak, yönetim planı geliştirme süreci kırsalda 

yaşayanlar, özellikle kendi geçimleri için aktif olarak korunan alan kaynaklarını kullanan kişilerle 

iletişime geçecektir. Yönetim planları özellikle turizmin gelişmesi ile ilişkili faydaları ve 

zorlukları değerlendirecektir. Yönetim planlaması, bir koruma teşviki ve bozkır korunması için 

kamusal farkındalığı ve katılımı artırmak için bir yol olarak alternatif geçim kaynaklarını 

yaratılması için bir mekanizma olarak turizm piyasasına dâhil olmak üzere yollar arayacaktır.  

 

173. Yönetim planlama süreci hem il düzeyinde hem de ulusal düzeyde kapasite oluşturmak için 

kullanılacaktır. Süreç geniş bir yelpazedeki paydaşlarla ilgilenecektir. Yönetim planlaması, süreç 

ve yönetim planlarının sonuçları hakkında paydaşları bilgilendirecek çalıştayları içerecektir. “GEF 

II” kapsamında korunan alanlar için bir yönetim planı rehberi hazırlanmıştır. Ne yazık ki, 

rehberlerin ölçekleri aşırı iddialı bir yapıda olduğundan sonuca ulaşılamamıştır. Bu boşluğu 

doldurmak için, GEF bozkır projesi ulusal düzeyde adapte edilip  Şanlıurfa İlindeki üç pilot 
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alanda elde edilen deneyimleri de yansıtacak şekilde korunna alanlar korunan alanlar için bir 

“yönetim planı rehberi” hazırlayacaktır.  

 

174. Taslak yönetim planları, projenin dönem ortası değerlendirmesinin öncesinde 

tamamlanacaktır. Projenin uygulanması sürecinin ikinci yarısında, öncelikli yönetim müdahaleleri 

uygulanacak ve proje desteği ile birlikte modellenecektir. Bu, yönetim planlamasının koruma 

eylemine fiili olarak dönüşmesinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Proje, işaret, sınır belirleme, 

bilgilendirme ve yönlendirme, izleme ve değerlendirme ekipmanı, bozulan alanların restorasyonu 

ve kamu bilinçlendirme malzemeleri gibi koruma alanın yönetim planının  işler hale getirmek için 

gerekli olan altyapıdaki sınırlı yatırımları destekleyecektir. Projenin sonlanmasından önce bu 

müdahaleler tamamıyla değerlendirilecek ve süreçlerden dersler çıkarılacaktır. 

 

Çıktı 1.3 Üç bozkır korunan alanı için sıkı bir izleme programı geliştirildi  

 

175. Proje ulusal ve il düzeyindeki kurumlarla, tüm üç korunan alan için bir izleme programı 

kurmak üzere çalışacaktır. İzleme programı, mevcut ve yeni gelişen bölgesel ve ulusal akademik 

kurumların sürece katacaktır. Proje, , korunan alan yönetimini bilgilendirmek ve geliştirmek için 

tasarlanan izleme programını geliştirmeyi sağlayacaktır.  İzleme programı, karar vericilerin hem 

korunan alan sınırları içinde ve hem de dışı hakkında bilgilendirecektir. İzleme programı her 

bozkır korunan alanı için birkaç önemli gösterge tür üzerine odaklanmış çalışmalarla uygun 

biçimde ölçeklendirilebilecektir. İzleme sisteminde yer alacak türler içinde, ceylan ve özellikle 

iklim değişikliği etkilerine duyarlı olan bitki türleri gibi geniş çerçevedeki kapsayıcı türleri de 

içerecek şekilde kritik düzeyde tehlike altındaki ve küresel açıdan önemli bitki ve hayvan 

türleriyer alacaktır. İzleme programı ekosistem sağlığı ve ekosistem hizmetleri üzerindeki 

belirlenen tehditlerin kısa ve uzun vadeli etkilerini değerlendirmek için bir platform sunacaktır. 

İzleme programı düzenli olarak otlatma ve tarımsal üretimle ilişkili arazi bozulmasını da 

değerlendirecektir. Bunların içinde bu etkilerin temel nedenlerinin değerlendirilmesi de yer 

alacaktır. İzleme programı böylece, ekonomik, tarım ve cinsiyet hususları da dâhil olmak üzere 

sosyal unsurları da entegre edecektir. Nihai olarak izleme programı, ulusal ve il düzeyindeki 

planlama ve karar alma mekanizmaları ile kuruluşlarına dâhil olacaktır. Bu süreç, ulusal Nuhun 

Veri Tabanına ile bağlantı kurulmasını ve ona bilgi sunulmasını da kapsayacaktır.  

 

176. GEF yatırımı, izleme programını başlatmak için gerekli olan ekipman ve araçlar gibi teknik 

ve finansal desteği sunacaktır. Projenin ilk çalışma yılında, basit bir izleme kılavuzu meydana 

getirilip yayımlanacaktır. Bu kılavuz izleme çalışmalarının odaklanmasına ve 

önceliklendirilmesine yardımcı olacaktır. Bu kılavuz aynı zamanda izleme protokollerini 

belirleyerek yönetim karar alma organlarına bilgi sunmak için toplanıp uygulanan belirli bilgileri 

oluşturmak için yöntemler tavsiye edecektir. Bu kılavuz uluslararası ve ulusal en iyi uygulamaları 

yansıtacaktır. Proje, ilgili kamu, sivil toplum ve akademik kuruluşlardan oluşan bir izleme 

mekanizmasının kurulmasını kolaylaştıracaktır. Proje bu oluşumun iki aylık zamanlarda (yılda altı 

kez) toplanması için başlangıç finansal desteğini sağlayıp sunacaktır. Oluşum, korunan alan 

yöneticilerini, üç pilot korunan alanın her biri için titiz bir biyolojik çeşitlilik izleme programının 

tasarımı ve uygulanmasına tavsiye vermek ve desteklemek üzere bir çalışma grubu olarak işlev 

görecektir.  

 

177.  İzleme programı proje sonuçlandığında tam olarak çalışıyor olmalıdır. İzleme programı 

gelişmiş ve yenilikçi yönetim planlama ve karar alma süreçlerine bağlanmalı ve bilgi 

sağlanmalıdır. İzleme programı biyolojik çeşitliliğin ve ilgili ekosistem hizmetlerinin korunma 

durumu ile ilgili kamu farkındalığı ve bilgi oluşturmak için kullanılacaktır. İzleme, belirli korunan 

alan yöneticileri ile kuruluşlarının, devam eden korunan alan yönetim karar alma sürecinin 

koruma etkinliğini tam olarak belirleyebilmek ve anlayabilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan 

çekirdek veri ve bilgiyi sunacaktır. Kurulu izleme programı, gerekli personel ve finansman da 

dâhil olmak üzere DKMP tarafından tam olarak desteklenecektir.  
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Bileşen 2:   Bozkır biyolojik çeşitlilik koruması üretim peyzajlarına yaygınlaştırıldı  

 

Bileşen Bütçesi: GEF (751.553 US$), Eş-finansman (2.720.000 US$) 

 

Çıktı 2.1 Üç bozkır korunan alanı ve ilişkili tampon bölgeler arasında sürdürülebilir 

otlatma yönetim programı uygulandı 

 

178. Aşırı otlatma Türkiye’de bozkırların korunması açısından önemli bir sorundur. Mevcut 

otlatma yönetimi çok ilkeldir. Mevcut yaklaşım, biyolojik çeşitlilik korunma amaçlarına 

ulaşılması için temel gereksinimlere değinmemektedir. Korunan alanlar içinde ve hemen 

bitişiğindeki alanlarda etkili bir otlatma yönetim programının eksikliği bozkır korunması için çok 

büyük bir engeldir. Bu durum korunan alan yöneticilerinin, kaynak kullanıcılarının ve kamu 

temsilcilerinin en yüksek düzeydeki biyolojik çeşitlilik değerli alanları belirleme ve koruma 

yeteneklerini sınırlamaktadır. Bu meseleye değinmek için, üç pilot bozkır koruma alanı ve ilişkili 

tampon bölgelerin her birinde sürdürülebilir otlatma yönetimi için bir model oluşturmak ve 

uygulamak için gerekli olan teknik ve finansal desteği sağlayacaktır. 

 

179. Proje korunan alanların içindeki ve civarındaki çayırların ve otlatma üretimini geliştirmek 

ile ilgili en iyi uluslararası ilkeleri ve uygulamalara erişim sağlamak ve bunları uygulamak için 

gerekli olan teknik uzmanlığı sağlayacaktır. Program, korunan alanların her birindeki devam eden 

otlatma faaliyetlerinin kapsamlı bir analizi ile birlikte projenin ilk yılı sırasında başlayacaktır. Bu 

durum Çıktı 1.1 altında Karacadağ bozkır ekosistemi için yürütülen model değerlendirmesi 

yoluyla desteklenecek ve bilgi sunulacaktır. 

 

180.  Benimsenen otlatma yönetim sistemi, fiili açık erişimli otlatmayı korunan alanların her 

birinde daha sürdürülebilir bir şekilde yönetilen otlatma sistemine kaydıracaktır. Sistem hayvan 

taşıma kapasitesinin kurulmasına, gelişmiş hayvan üretim yöntemlerine, en yüksek biyolojik 

değerli alanların belirlenmesi ve korunmasına ve ekolojik bütünlük ile onunla ilgili biyolojik 

çeşitliliğin korunmasına dayandırılacaktır. Otlatma yönetimi rejiminin amacı, devam eden üretim 

için makul desteği sağlarken, ekolojik işlevin sağlanması ve iyileştirilmesi ve her korunan alanda 

ilişkilendirilen küresel açıdan önemli biyolojik çeşitliliğin korunmasıdır. Tüm korunan alanlar bir 

taşıma kapasitesi hedefi oluşturacaktır. Zaman içinde, hayvanların toplam sayısı, yenilikçi ve 

değiştirilebilir (değiş tokuş edilebilir) izin sistemi kullanılarak aşağı yönde kilitleyecektir. 

Korunan alanlardaki hayvancılık yönetimi için bu “tavan yap ve takas et” yaklaşımı, ekosistem 

hizmetlerinin kalitesini ve hayvan otlatma haklarının değerini artıracaktır. Taşıma kapasitesi bir 

mekânsal ve zamansal bir otlatma yönetim planlarına bağlanacaktır. Otlatma yönetim planlarının 

uygulanması, en iyi uluslararası ve ulusal örneklerden faydalanacaktır. Benimsenen otlatma 

sistemleri korunan alan yönetim planlaması ile bağlantılandırılacak ve onlara entegre edilecektir 

(Çıktı 1.2) 

 

181. Bu faaliyetin önemli bir unsuru çeşitli hükümet kuruluşları, korunan alan idareleri ve 

hayvan üreticileri arasındaki koordinasyonu teşvik etmek ve iyileştirmek olacaktır. Korunan 

alanlardaki otlatma yönetimi DKMP tarafından kontrol edilmektedir. Korunan alanlar dışında 

tampon bölgelerdekiler dâhil olacak şekilde otlatma hem ulusal hem de il düzeyindeki çeşitli 

hükümet temsilcilerinin yetkisi altında olacaktır. Bu süreç il Mera Komitelerini de kapsamaktadır. 

Süreç böylece, otlatma gelişimlerini sunmak için en iyi yolları tartışmak üzere hükümet, özel 

sektör ve sivil toplum örgütleri arasındaki koordinasyonu vurgulayacaktır. Bu otlatma yönetim 

programının tasarlanma ve uygulanma süreci, tam olarak kapsayıcı toplum-tabanlı bir yaklaşım 

kullanılan paydaş itişli bir tarzda olacaktır. Çıktı 1.2 kapsamındaki paydaş katılım rehberi bu 

sürecin tanımlanmasına yardımcı olacaktır. Otlatma yönetim sistemi iyileştirmeleri FAO’nun 

Arazi Mülkiyeti, Korunması ve Geliştirilmesi Programı üzerine Gönüllülük Rehberi ve 

Sürdürülebilir Hayvancılık için Küresel Ajandanın uygun unsurlarına gönderme yapacaktır. Bu 

süreç otlatma alanı kiralamasının yapısal iyileştirmelerine bağlanacaktır. Proje, biyolojik çeşitlilik 

koruma hedeflerinin bu yaklaşımlara kaynaştırılması ile sürdürülebilir otlatma yöntemleri ve 
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uygulamaları hazırlayıp uygulayacaktır. Otlatma yönetim planları proje ve ilgili karar alma 

yetkilileri (örneğin GTHB, OSİB, PC) ile yakından çalışan DKMP personeli tarafından tasarlanıp 

uygulanacaktır. Otlatma yönetim sunum programı, devlet düzenleyici kuruluşları ve geleneksel 

devlet yapısının yanı sıra özel sektör paydaşlarının yakın işbirliği ile geliştirilip uygulanacaktır. 

 

182. Belirli derslerin iyi bir şekilde kavranıp yayılmasını sağlamak için, proje bir otlatma çalışma 

grubunun oluşturulmasını destekleyecektir. Bu çalışma grubu, önemli paydaşların ulusal ve il 

düzeyindeki temsilcilerinden oluşacaktır. Bu Şanlıurfa Valiliğini, GTHB’nin il birimlerini, mera 

komisyonu üyelerini, GAP temsilcilerini, otlatma birliği üyelerini, sivil toplum ve akademik 

kuruluşların üyelerini, korunan alan personelini ve yerel sürü gruplarının temsilcilerini içerebilir. 

Bu çalışma grubu, bilgileri paylaşmak, proje yaklaşımlarına teknik öngörü sağlamak ve program 

ilerleyişi ile ilgili bilgileri değiştirmek üzere proje uygulama süreci sırasında en az çeyrek 

dönemlerde toplanacaktır. Projenin teknik personeli, çalışma grubunun çalışmalarını 

kolaylaştıracaktır. Çalışma grubunun toplantıları ve çabaları, öğrenilen derslerin il ve ulusal 

düzeyde tekrarların geliştirilmesi için derlenmesi ve yayılması için kullanılacaktır. Çalışma grubu, 

öğrenilen belirli derslerin yıllık PC mera alanı yönetim planı süreci ile tam olarak entegre 

olabilmeleri için görevlendirilecektir.   

 

183. Otlatma yönetim planı izleme ve değerlendirme programlarından faydalanacak ve bunlara 

bilgi sağlayacaktır (Çıktı 1.3). Nihai arazi kullanım planı, korunan alan yönetim planlama süreci 

(Çıktı 1) ve il seviyesindeki arazi düzeyi koruması ile entegre edilecektir (Çıktı 3). Arazi kullanım 

yönetim planları, her pilot sahada kurulabilmeleri için model otlatma programlarının 

oluşturulması için temel oluşturmaya yardımcı olacaktır (Çıktı 2.2). Proje gerekli ekipman ve 

araçlar aracılığıyla otlatma yönetim planının uygulanmasını destekleyebilir. Projenin 

sonlandırılması ile, otlatma yönetim programı, zorunlu hükümet temsilcileri ulusal, il düzeyinde 

ve yerel düzeyde tam olarak benimsenmiş olmalıdır. Öğrenilen dersler iyi kavranmalı, benzer 

arazi kullanım planlama programının ulusal olarak korunan alan yönetimine entegre 

edilebilmesini sağlamalıdır.   

 

Çıktı 2.2 Üç bozkır korunan alanda sürdürülebilir otlatma yönetim programın 

etkileri izlendi 

 

184. Proje, hem ekolojik hem de sosyo-ekonomik seviyelerde gelişmiş otlatma yönetiminin 

etkilerini takip etmek için gerekli olan teknik ve finansal araçları sağlamak için akademik ve 

hükümet yayılım temsilcileri ile birlikte çalışacaktır. Ekosistemin izlenmesi, otlatma yönetim 

kararlarının ekolojik sağlamlığı nasıl etkilediğini ölçecek ve değerlendirecektir. Proje aynı 

zamanda, sürü üretimini izlemede çok yenilikçi bir yaklaşım oluşturarak, mera alanlarının 

kalitesinin iyileştirilmesinin, yerel göçebeler için ekonomik faydalarla nasıl bağlantılı olduğunu 

belirleyecektir.  

 

185. Program ekosistem hizmetlerinin korunmasının işletme yatırımı risklerini, işletme 

sürdürülebilirliğini ve kârlılığını nasıl etkilediğini izleyecektir. Proje, gelişmiş çayırlar ve ilgili 

ekosistem hizmetlerinin hayvan sağlığı üzerindeki etkilerini takip etmek için bir program 

başlatmak üzere veterinerlik hizmetleri, yayılım memurları, korunan alan personeli, koruma 

biyolojistleri ve hayvan üreticileri ile birlikte çalışacaktır. Proje, gelişmiş çayır yönetiminin nasıl 

sürü üretim değerini etkilediğini değerlendirmek için gönüllü göçebe çobanlarla doğrudan 

çalışacaktır. Bu çalışma, yerel hayvan yetiştiricilerin mevcut aşırı otlatma yöntemlerinden daha 

sürdürülebilir uygulamalara geçmesi için anlayış ve teşvik oluşturmaya yardımcı olacaktır. İzleme 

çalışmaları gelişmiş çayır alanı yönetiminin hayvan sağlığını, temini, süt yağı içeriğini, yük 

kalitesini, kilo kazanılmasını ve ekosistem sağlığı, sürü kalitesini muhtemelen geliştirmesini ve 

genel üretim karlılığı arasındaki bağlantılara bilgi sunmak için kullanışlı olan diğer parametrelerin 

arasındaki bağlantıları değerlendirecektir. İzleme programı proje ile ilgili etkilerin daha iyi 

anlaşılmasına destek olmak üzere cinsiyet tarafından çözümlenen göstergelerin oluşturulmasını 

kapsayacak şekilde sosyal meselelere değinir. Proje katılımcı sürü sahibi ailelerin bu bilgiyi karar 
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alma sürecinde kullanarak “bozkır dostu” üretim yöntemleriyle bağlantılı bir hayvan satış 

programını potansiyel olarak oluşturmaları için destekleyecektir.   

 

186. Hayvan izleme protokolleri ve dayanak analizi projenin ilk uygulama yılında 

tamamlanacaktır. Bu, il düzeyinde ve ulusal düzeydeki DKMP ile koordineli olarak 

gerçekleştirilecektir. Etki izleme, kurulmuş olan izleme programı kapsamında desteklenen devam 

eden çalışmalarla bağlantılandırılacaktır (Çıktı 1.3). Proje gerekli ekipman ve malzeme 

aracılığıyla sürdürülebilir otlatma yönetimi programının etki izlemesini destekleyebilecektir. 

Projenin sonlandırılmasıyla, takip programı, korunan alan yetkilileri, hayvan üreticileri ve 

hükümet karar vericileri tarafından yönetim kararları için bilgi sunulmasını sağlamak üzere 

anlamlı trend verileri sunacak şekilde tam olarak işlevsel bir durumda olmalıdır. Program yıllık 

korunan alan ve hükümet bütçeleri ile sıkı bir şekilde kurulmuş ve bünyesine eklenmiş olmalıdır.  

 

Çıktı 2.3 Göçerler ve çobanlar için model bozkır koruma eğitim programı oluşturuldu 

 

187. Proje yerel otlak kullanıcıların kendi üretim tekniklerini geliştirerek daha bozkır koruma 

odaklı olabilmelerini teşvik edebilmek için bir seri eğitim aracı kuracaktır. Eğitim programı, üç 

korunan alan idaresi, ilgili hükümet temsilcileri ve tarımsal üreticiler için kapasite oluşturacaktır.  

 

188. Projenin eğitim programı, yerel ve il düzeyinde uygulanmakta olan bozkır koruma eğitim ve 

bilinçlendirme programları ile entegre olacaktır. Eğitimler, gelişmiş otlatma yönetim programı 

(Çıktı 2.1) ve hayvansal üretim izleme (Çıktı 2.2) ile yakından bağlantılı olacaktır. Önemli bir 

unsur, proje tasarımı sırasında belirlenen önemli paydaşlarla iletişime geçmek olacaktır. Bunlar 

arasında, GAP, çeşitli hayvan üretim birlikleri, il Mera Komisyonunu ve Harran Üniversitesi 

vardır. Eğitim programı, OSİB, DKMP, GTHB ve BÜGEM’in ulusal ve il düzeyindeki personeli 

ve yayılım yetkililerinin faydalanması için tasarlanacaktır.    

 

189. Proje, GEF/FAO Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım (SLM/CFA) projesi 

ile yakından koordineli olacaktır. SLM/CFA, Uygulamalı Çiftçi Okullarının kurulmasında büyük 

bir yatırım gerçekleştirecektir. SLM/CFA’dan öğrenilen dersler ve meydana getirilen malzemeler 

üç pilot koruma alanının ve çevresindeki tampon bölgelerin her birine aktarılacak ve buralarda 

uygulanacaktır. Bu proje, korunan alanların içindeki ve çevresindeki spesifik otlatma yönetimi 

düşünceleri ve bozkır korunması için FFS modellerinin otlatma yönetiminin uygulanması üzerine 

benzer şekilde değerli dersler sağlayarak SLM/CFA’yı destekleyecektir. Bu mevcut hayvan üretici 

birlikleri ile yakından koordineli olacaktır.  

 

190. Proje “hafif” bir sunum ve eğitim programı uygulayacaktır. Bunun içinde, en iyi 

uygulamaların erken benimseyicileri olarak gönüllü otlatıcı grupların ve bireylerin alınması 

vardır. Bu erken benimseyiciler, gelişmiş otlatma yönetimi faydalarını gerçekleştirmek için 

uzmanlık ve malzemelerin tedariki aracılığıyla proje tarafından teşvik edileceklerdir. Desteklenen 

faaliyetler korunan otlatma yönetim planı ile önceliklendirilecektir. Örnek faaliyetler ekolojik 

restorasyona izin verecek şekilde yüksek düzeyde hassas alanların çitle çevrilmesi, yüksek düzey 

yayılım hizmetleri aracılığıyla ailelere en iyi uygulamaları sunmak ve gerektiğinde yenilikçi 

otlatma yaklaşımlarının benimsenmesiyle ilişkili işletme risklerini azaltmak için bağlayıcı 

finansmanı ile aileleri desteklemek vardır.  

 

191. Proje, göçerlerin eğitim programını başlatmak için teknik ve finansal destek sağlayacaktır. 

Bilgi eksikliklerini ve eğitim yöntemlerini belirleyen bir proje eğitim stratejisi proje 

uygulamasının ilk altı ayında oluşturulacaktır. Bunun içinde çayır alanlarının yönetimi ile ilgili en 

iyi uluslararası ilke ve uygulamalara erişim sağlamaları için katılımcıları eğitmek üzere fırsatların 

sunulmasını kapsanabilir.  

 

192. Projenin sona ermesiyle, proje tarafından başlatılan otlatma yönetimi geliştirme eğitim 

programı DKMP’nin ve BÜGEM’in operasyonları ile entegre edilecektir. Bu durum, gerekli 
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finansmanın belirlenmesi ve güvenceye alınmasını kapsayan kapsamlı bir teslim planı ile 

sağlanacaktır. Proje, ulusal düzeyde korunan alan personelinin kullanımı için bir eğitim kılavuzu 

ve kaynak materyallerinin (örneğin, videolar, yayınlar, sosyal medya, vb.) meydana getirilmesini 

destekleyecektir. Kılavuz ve destek materyalleri tüm proje çalışmalarını tam olarak kavrayıp 

filtreleyecektir. Bu sürecin içinde genel proje çalışmalarından öğrenilen en iyi uygulamaların ve 

derslerin bünyeye eklenmesi kapsanacaktır. Proje tarafından geliştirilen kılavuz ve kaynak 

malzemeleri, DKMPve BÜGEM personelinin benzer göçebe eğitimi ve ulusal düzeyde bozkır 

alanlarının otlatma yönetimini gerçekleştirmesi için gerekli olan malzemeleri karşılayacaktır. Bu 

yenilikçi yaklaşım, temel eğitim unsurlarının yükseltilmesini ve ulusal düzeyde tekrar edilmesini, 

aşırı otlatmanın bozkır biyolojik çeşitliliğinin uzun vadeli korunması için bir zorluk oluşturduğu 

diğer bölgelerde uygulanmasını sağlayacaktır. 

 

 

Bileşen 3:  Geniş peyzajlar içinde bozkır biyolojik çeşitliliğinin etkin korunması için 

çevrenin etkinleştirilmesi sağlandı  

 

Bileşen Bütçesi: GEF (822.260 US$), Eş-finansman (2.860.000 US$) 

 

Çıktı 3.1 Şanlıurfa İlinde bozkır koruma stratejisi ve çevrenin etkinleştirilmesi ile 

ilgili gelişimler uygulandı  

 

193. Proje, Şanlıurfa İli için bir model bozkır koruma stratejisinin yerleştirilmesi ve 

uygulanmasını destekleyecektir. Strateji geniş peyzaj ölçeğinde bozkır biyolojik çeşitliliğinin 

korunmasını ilerletmek için bir platform olarak görev yapacaktır. Strateji şunları 

gerçekleştirecektir: 

 

 İl düzeyindeki karar vericilerin bozkır biyolojik çeşitlilik koruması için durumu, yerleri 

ve öncelikleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için bir koruma boşluk analizini 

yapmak ve ilgili haritaları üretmek; 

 Bozkır biyolojik çeşitliliğini korumak için alınması gereken kritik eylemleri ortaya 

koymak; 

 Korunan alanlar arasında ekolojik koridorları belirlemek ve ekolojik koridorlar 

sağlamak;  

 Bozkır biyolojik çeşitlilik izleme girişimlerini çalışmalara entegre etmek ve ilgili olan 

tarafları bilgilendirmek;  

 Korunan alan yönetim planlama ve uygulama gelişmelerini entegre etmek; 

 Entegre arazi kullanımı planlamasını ve otlatma yönetimi gelişmelerini yansıtmak; 

 Sürdürülebilir geçim ve cinsiyet ile ilgili sosyal meseleleri değerlendirmek; 

 En iyi bozkır koruma tarımsal üretim uygulamalarını benimsemek ve desteklemek; 

 İl düzeyindeki bozkır koruma gelişmeleri için finansal desteği sağlamak için tanımlamak 

ve yardım etmek;  

 İl düzeyindeki politika ve kurumsal reformların tanımlanması ve geliştirilmesi için bir 

platform olarak görev yapmak;  

 Ulusal düzeyde kolayca tekrarlanabilecek stratejik ve koordineli koruma çalışmaları için 

bir model olarak işlev görmek ve 

 Çeşitli kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademik paydaşların çabalarını katalize 

etmek, dâhil etmek, onları bilgilendirmek ve koordine etmek 

 

194. Proje, Mera Komisyonu içinde bir bozkır koruma teknik çalışma grubu kurmak için Valilik 

ile birlikte çalışacaktır. Bu çalışma grubu hükümet, özel sektör, sivil toplum ve akademik 

kuruluşlardan temsilcileri içerecektir. Çalışma grubunun kurulması farklı hükümet temsilcileri ve 

paydaşları arasında daha büyük koordinasyon ve işbirliğini geliştirmeye yardımcı olacaktır. 
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Temsilci grupları muhtemelen şunları içerecek: GTHB, OSİB, GAP, DKMP, Harran Üniversitesi, 

Ziraat Odası ve biyolojik çeşitliliğin, araştırması ve sivil toplum örgütlerini belirleyecektir.  

 

195. Çalışma grubu, il düzeyindeki bozkır koruma stratejisinin tasarımı ve uygulanmasını 

desteklemekle görevlendirilecektir. Bu il çapında korunan alan sınırlarının hem içinde hem de 

dışında kalan bozkır alanlarının en iyi nasıl korunacağı ve rehabilite edileceği hakkında bir 

tartışma ve öğrenme meydana getirecektir. Proje, bu girişimi başlatmak için gerekli olan teknik ve 

finansal kaynakların sağlanmasında yardımcı olacaktır. Proje uygulanması süreci sırasında, 

çalışma grubu, proje tarafından desteklenen faaliyetlerin durumu ile ilgili çeyrek dönemlik 

güncellemelerden faydalanacaktır. Bu süreç, geniş tabanlı paydaşların projenin ilerlemesinden 

faydalanmasını ve farkında olmasını sağlayacaktır. Strateji, devam eden izleme ve değerlendirme 

faaliyetleri üzerine temellenmiş yıllık gözden geçirmeler ve güncellemelerden yararlanan organik 

bir belge olacaktır. Strateji, Bileşen 1 ve 2 aracılığıyla uygulanan proje faaliyetleri tarafından 

fayda alacak ve onlar tarafından bilgilendirilecektir. Bu ve diğer bozkır koruma faaliyetleri 

ilerlemesi ve büyümesi kapsamlı hale geldikçe, strateji de bunu takip etmelidir. Strateji aynı 

zamanda, geçimi koruyacak alternatif gelir getirici faaliyetleri ve değerli bozkır ekosistemlerinin 

korunmasını destekleyecek mekanizmaları belirleyecektir. Bu model konseptler ulusal düzeyde ve 

destek veren kuruluşlardan destek sağlamak için bir temel olarak kullanılacaktır.  

 

196. Projenin tamamlanması ile, il düzeyindeki bozkır koruma stratejisi tam olarak operasyonel 

olmalıdır. Strateji, kalan bozkır yaşam alanlarına zararı minimize etmek ve bunların 

rehabilitasyonunu desteklemek üzere tarımsal ve kentsel yayılımı da kapsayacak şekilde, il 

düzeyindeki gelişimi yönlendirmeye yardımcı olmak için çalışmalıdır. Strateji uygulaması ve daha 

ayrıntılı gözden geçirme süreci, Türkiye Hükümeti tarafından tam finansal ve teknik destekten 

faydalanacaktır. Strateji, bozkır sistemlerinin ekolojik bütünlüğünü güvenceye almaya yardımcı 

olmak üzere il düzeyinde kaynakların kullanılma ve tahsis edilme yoluna somut iyileştirmeler 

sunmalıdır. Strateji, Valilik ile ilgili hükümet temsilcilerinden gelen tam destekten 

faydalanmalıdır. Bu temsilciler, kendi operasyonel bütçeleri, insan kaynakları planları ve ilgili 

politika ve stratejileri içinde stratejinin amaçları ile kaynaştırılmalıdır. Bunlar arasında, Valilik 

tarafından benimsenen Şanlıurfa İli yıllık stratejik eylem planları, Mera Alanları Komisyonu 

otlatma yönetim planı ve GAP stratejik yatırım planları vardır. Koruma stratejisi, kalkınma ve 

tarımsal insiyatiflere bilgi sağlamalıdır. Bunun kapsamında, tarımsal ve kalkınma çıkarları için 

sunulan mevcut finansal teşviklerin iyileştirilmesinin belirlenmesine yardım etmek, bu faaliyetleri 

daha bozkır dostu yaklaşımlar yönünde yeniden yönlendirmek vardır.  

 

Çıktı 3.2 Ulusal Bozkır koruma stratejisi ve çevrenin iyileştirilmesi sağlandı  

 

197. Proje, bir model ulusal bozkır koruma stratejisinin geliştirilmesini ve uygulanmasını 

destekleyecektir. Ulusal strateji, il düzeyindeki stratejiyi yansıtacak ve onunla senkronize 

olacaktır. Ulusal strateji, geniş peyzaj ölçeğinde bozkır biyolojik çeşitliliğinin korunmasında 

ilerlemek için bir platform olarak görev yapacaktır. Strateji şunları gerçekleştirecektir: 

 

 İl düzeyindeki karar vericilerin bozkır biyolojik çeşitlilik koruması için durumu, yerleri 

ve öncelikleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için bir koruma boşluk analizi ve 

ilgili haritaların meydana getirilmesi; 

 Bozkır biyolojik çeşitliliğini korumak için alınması gereken kritik eylemleri vurgulamak; 

 Korunan alanlar arasında ekolojik koridorların mevcut olduğunu belirlemek ve sağlamak;  

 Bozkır biyolojik çeşitlilik izleme insiyatifleri tarafından bilgilendirmek ve onları entegre 

etmek;  

 Korunan alan yönetim planlama ve uygulama gelişmelerini entegre etmek; 

 Entegre arazi kullanımı planlamasını ve otlatma yönetimi gelişmelerini yansıtmak; 

 Sürdürülebilir geçim ve cinsiyet ile ilgili sosyal meseleleri değerlendirmek; 

 En iyi bozkır koruma tarımsal üretim uygulamalarını benimsemek ve desteklemek; 
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 İl düzeyindeki bozkır koruma gelişmeleri için finansal desteği sağlamak için tanımlamak 

ve yardım etmek;  

 İl düzeyindeki politika ve kurumsal reformların tanımlanması ve geliştirilmesi için bir 

platform olarak görev yapmak;  

 Ulusal düzeyde kolayca tekrarlanabilecek stratejik ve koordineli koruma çalışmaları için 

bir model olarak işlev görmek ve 

 Çeşitli hükümet, özel sektör, sivil toplum ve akademik paydaşların çabalarını katalize 

etmek, dâhil etmek, onları bilgilendirmek ve koordine etmek 

 

198. Proje, bir bozkır koruma çalışma grubu kurmak için hem GTHB hem de OSİB ile birlikte 

çalışacaktır. Bu çalışma grubu hükümet, özel sektör, sivil toplum ve akademik kuruluşlardan 

temsilciler içerecektir. Çalışma grubunun kurulması, farklı hükümet temsilcileri ve paydaşlar 

arasında daha büyük koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Temsilci 

hükümet kuruluşları içinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın alt kuruluşları; Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı vardır. Proje 

uygulaması sırasında uygun sivil toplum ve akademik temsilciler belirlenecektir.  

 

199. Çalışma grubu, il düzeyindeki bozkır koruma stratejisinin tasarımı ve uygulanmasını 

desteklemekle görevlendirilecektir. Bu il çapında korunan alan sınırlarının hem içinde hem de 

dışında kalan bozkır alanlarının en iyi nasıl korunacağı ve rehabilite edileceği hakkında bir 

tartışma ve öğrenme meydana getirecektir. Proje, bu girişimi başlatmak için gerekli olan teknik ve 

finansal kaynakların sağlanmasında yardımcı olacaktır. Proje uygulanması süreci sırasında, 

çalışma grubu, proje tarafından desteklenen faaliyetlerin durumu ile ilgili çeyrek dönemlik 

güncellemelerden faydalanacaktır. Bu süreç, geniş tabanlı paydaşların projenin ilerlemesinden 

faydalanmasını ve farkında olmasını sağlayacaktır.  

 

200. Ulusal strateji, ulusal politika ve programlarla tam olarak entegre olmak ve onlara bilgi 

sunmak üzere tasarlanacaktır. Bunların içinde kurumsal yapılar, insan kaynakları tahsisi ve bozkır 

korunmasından, tarımsal yönetim/gelişmesi ve korunan alanlardan sorumlu hükümet ajanslarının 

finansmanını içermektedir. 

 

201. Projenin tamamlanması ile, il düzeyindeki bozkır koruma stratejisi tam olarak operasyonel 

olmalıdır. Strateji, bozkır sistemlerinin ekolojik bütünlüğünü güvenceye almaya yardımcı olmak 

için il düzeyinde kaynakların kullanım ve tahsis yollarına somut iyileştirmeler sunmalıdır. Strateji, 

devam eden izleme ve değerlendirme faaliyetleri üzerine temellenmiş yıllık gözden geçirme ve 

güncellemeden faydalanan organik bir belge olacaktır. Bu faaliyetler kapsamlı içinde ilerledikçe 

ve büyüdükçe, strateji de böyle yapmalıdır. Strateji Valilik ve ilişkili hükümet ajanslarının tam 

desteğinden faydalanmalıdır. Bu ajanslar, stratejinin amaçlarını kendi operasyonel bütçeleri, insan 

kaynakları planları ve ilişkili politika ve stratejileri ile kaynaştırmalıdır. Strateji, DKMPGM 

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı ve Ulusal OSİB Yıllık Stratejik Performans 

Belgeleri (gözden geçirmeler) tarafından benimsenmeli ve yansıtılmalıdır. Korunma stratejisi 

kalkınma ve tarımsal girişimlere bilgi sunmalıdır. Bu tarımsal ve kalkınma çıkarlarına sunulan 

mevcut finansal teşviklerin iyileştirilmesinin belirlenmesine, bu faaliyetleri daha bozkır dostu 

yaklaşımlar doğrultusunda yeniden yönlendirmeye yardımcı olacaktır.  

 

Çıktı 3.3 Karar vericiler ve kaynak yöneticileri için ulusal bozkır koruma eğitimi ve 

farkındalık programı gerçekleştirildi 

 

202. Ulusal düzeyde karar vericiler ve kaynak yöneticileri, bozkır koruması ile ilgili kapasitelerin 

oluşturulması için tasarlanmış tutarlı eğitim fırsatlarından mevcut durumda 

yararlanmamaktadırlar. Bu soruna dikkat çekmeye yardımcı olmak için, proje yıllık bir bozkır 

koruma semineri organize edecektir.  
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203. Proje, tarımsal yayılım görevlileri için bir bozkır koruma ve yönetim eğitimi programı 

tasarlayıp başlatacaktır. Şu an GTHB bünyesinde taşra uygulama birimlerinde 50.000 ve OSİB 

bünyesinde de 750 adet teknik uzmanı bulunmaktadır. Proje sonuçları ve devam eden faaliyetler, 

bu personel için bir eğitim ve farkındalık programı tasarlamak için kullanılacaktır. Eğitim 

programı, mevcut bozkır koruma araçları hakkındaki bilgilerini uygulamak ve bu bilgiyi yerel 

karar vericiler ile kaynak kullanıcılarına sunmak üzere taşra uygulama birimlerini güçlendirmek 

ve teşvik etmek için tasarlanmıştır. Proje farkındalığı artırmak için yenilikçi bir yaklaşım 

benimseyecektir. Eğitim için personeli merkezi mekanlara getirmektense, proje bir dizi eğitim 

materyali oluşturacaktır. Bu malzemeler taşradaki uygulama görevlilerine elektronik olarak 

dağıtılacaktır. Hem GTHB hem de OSİB’in tüm taşra personeli için e-posta hizmetleri 

bulunmaktadır. Bu e-posta hizmetleri uygulama birimlerindeki ekiplere eğitim materyali sunmak 

üzere kullanılacaktır. Bu süreç, uygulama birim görevlilerinin sunulan farkındalık malzemeleri ile 

ilgili soruları yanıtlamak üzere anket araçları (örneğin, Survey Monkey) kullanarak elektronik 

olarak cevap vermek için olan gereksinimlere bağlantılandırılacaktır. Bu yolla, taşra uygulama 

yöneticileri sunulan bilinçlendirme malzemelerinin etkinliğini ve benimsenme oranını 

değerlendirebilecektir.  

 

204. Türkiye’nin 81 ilinin tümünde, mera yönetiminin şartlarını belirlemekten sorumlu bir İl 

Mera Komisyonu bulunmaktadır. Bilinçlendirme oluşturma faaliyetinin bir parçası olarak proje 

GTHB tarafından resmi olarak onaylanacak model bozkır koruma önerilerini ve talimatlarının 

oluşturulmasını destekleyecektir. Bu öneriler, GTHB bünyesindeki talimatları ile il düzeyindeki İl 

Mera Komisyonlarına entegre edilecektir. Bu süreç Mera Komisyonlarının ulusal düzeyde proje 

sonuçlarından ve öğrenilen derslerden faydalanmasını sağlayacaktır. Bireysel Mera Komisyonları 

bu GTHB önerilerini benimseyebilir.  

 

205. İki gün süren yıllık çalıştaylar başlangıçta, ilgili korunan alan personeli, kamu kuruluşları, 

sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve özel sektör paydaşları tarafından verilen destekle 

organize edilecek ve proje personeli tarafından önderlik edilecektir. Projenin sona ermesiyle, 

yıllık çalıştay tamamıyla organize olmuş, finanse edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanını 

kullanarak OSİB tarafından yönetilir halde olmalıdır. Projenin uygulanması sırasında yıllık ulusal 

bozkır koruma çalıştayı Şanlıurfa’da düzenlenecektir. Bu ulusal düzeydeki paydaşların, devam 

eden proje uygulamasının sonuçlarını ilk elden öğrenmeleri ve görmeleri için bir fırsat verecektir. 

Çalıştaylar, gerekli proje sonuçları ve çıktıları tarafından ihtiyaç duyulan başarının ölçülmesi için 

bir referans görevi göreceklerdir. Brifing aynı zamanda ilgili paydaşların proje faaliyetinin teknik 

yönü üzerine yorum yapabilmesi için bir fırsat sunacaktır. Eğitim programına, her iki Bakanlık ve 

yerel kamu kurumlarının kilit personeli için bozkırlarınkorunması ile ilgili benzer sorunlarla karşı 

karşıya kalmış uluslararası örnek uygulamaları görmeleri fırsatı da eklenebilir. Bu süreç, Türk 

uzmanların, yaygınlaştırma başarısı için potansiyel modellerle ilgili bilgi ve deneyimi 

kazanmalarını sağlayabilir. Proje personeli aynı zamanda bozkır yönetimi, sürdürülebilir otlatma 

ve doğanın korunması ile ilgili ulusal düzeydeki herhangi bir çalışmaya katılımı lve en iyi 

uygulamalara entegre olmalarını da destekleyecektir.  Katılımcılar yıllık ulusal bozkır koruma 

çalıştayı sırasında bu uluslararası paylaşımın bulgularını sunmakla görevlendirileceklerdir. 

Çalıştaylar için oluşturulan kaynak materyalleri ve öğrenilen derslerin kavranması ve 

yaygınlaştırılmasında aktif  görev yapacaktır. Projenin sona ermesi ile tüm kaynak materyalleri 

projenin başarısının tekrar edilmesi ve artırılması için eğitim araçları olarak görev yapmak üzere 

derlenecek ve yayımlanacaktır. Öğrenilen dersler ve meydana getirilen ilişkili bilgi, hem GTHB 

hem de OSİB tarafından desteklenen Türkiye Hükümeti web siteleri ve hem Türkçe hem de 

İngilizce olacak şekilde projenin erken aşaması sırasında özellikle proje için yapılmış olan bir web 

sitesinde dağıtılacaktır.  
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2.3  Beklenen Sonuçlar ve Küresel Faydalar  

 

206. Proje birden fazla küresel çevre faydalarının ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu faydalara 

ulaşıldığı şu hususlar tarafından gösterilecektir: 

 

 Türkiye’nin korunan alan rejimi içerisinde güvenceye alınan bozkır ekosistemlerinin toplam 

hektarı, tampon bölgeleri de içerecek şekilde 207.000 hektardan 277.000 hektara genişletmek. 

 

 Tampon bölgelerle birlikte 110.000 hektarı kapsayan üç bozkır korunan alanının koruma yönetimi 

etkinliğini geliştirmek. (Tektek Dağında 25.000 ha; Kızılkuyu’da 25.000 ha; Karacadağ’da 60.000 

ha) 

 

 75 koruma alanı personeli ve 500 yayılım görevlisinin bozkır koruma yönetim kapasitesini 

güçlendirmek 

 

 Kendi üretim çabaları içerisinde, biyolojik çeşitlilik korumasını kaynaştırmak için en az 500 kadın 

ve erkek çiftçiyi desteklemek, mevcut durumda bozulmuş 110.000 ha bozkırı daha büyük oranda 

ekolojik işlevselliğe ve sağlığa kaydırmak 

 

 DKMP Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Strateji ve Eylem Planı, Ulusal OSİB Yıllık Stratejik 

Performans Belgeleri ve Şanlıurfa yıllık stratejik eylem planını kapsayacak şekilde, ulusal ve il 

düzeyindeki politika ve stratejiler içindeki stratejik bozkır biyolojik çeşitlilik korunmasını 

kaynaştırmak. 

 

 Hükümet, hükümet dışı ve akademik kuruluşlardan gelen destekleri de kapsayacak şekilde, yıllık 

en az 110.000 hektarlık bozkır alanının koruma durumu hakkında titiz bir izleme ve raporlama 

yapmak 

 

 Korunan alan sınırları içinde ve dışında bağlılığın bir göstergesi olarak Acem ceylanı tarafından 

kullanılan toplam bozkır yaşam alanı yaklaşık 40.000 hektardan 60.000 hektara çıkarmayı da 

kapsayacak şekilde, Türkiye’deki serbest dolaşan acem ceylanı popülasyonunu yaklaşık 200’den 

300’e çıkarmak   

 

 Şu an yaşam alanı kaybı ve aşırı kullanım tehdidi altında olan 40 endemik bitki türünün geleceğini 

güvenceye almak 

 

 Etkili biçimde korunan yabani antep fıstığı yaşam alanı hektar sayısını 2.800’den 3.500 hektardan 

daha fazla bir orana genişletmek 

 

 Şanlıurfa İlinde stratejik yönetim planlaması yoluyla korunan alanların dışındaki bozkır 

ekosistemlerinin 50.000 hektardan fazlası ile, bağlantıyı ve bozkır korumasını güvenceye almak 

 

 Otlatma baskısını azaltmak, üretkenliği artırmak ve şu an bozulmuş olan 100.000 hektarlık bozkır 

ekosistemlerinin ekolojik sağlığını geliştirmek 

 

 En az 15.000 hektarlık tarımsal üretimi daha bozkır dostu kullanım doğrultusunda kaydırmak 

 

 Ulusal düzeydeki yönetim kapasitesini geliştirmek için tasarlanmış olan yükseltme ve tekrarlama 

aracılığıyla, Türkiye’deki bozkır alanlarının 8 milyon hektarın stratejik ve etkili korunmasını 

güçlendirmek 

 

 Şanlıurfa tarafından özellikle bozkır korunmasına adanan toplam il düzeyindeki yatırımı/bütçeyi 

yaklaşık yıllık 100.000 US$’ı yıllık 250.000 US$’a artırmak 
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 Türkiye Hükümeti tarafından özellikle bozkır korunmasına adanan toplam il düzeyindeki 

yatırımı/bütçeyi yaklaşık yıllık 1.250.000 US$’ı yıllık 2.000.000 US$’a artırmak 

 

 

 

2.4 Maliyet Etkinlik   

 

207. Proje tasarımı sırasında, maliyet etkinlik bakış açısından birkaç alternatif senaryo 

değerlendirilmiştir. Bunların içinde donanım ve diğer taktiksel ekipmanın kapsamlı alımı, idare ve 

tarım için büyük tesislerin inşası ve pahalı uluslararası eğitim programları vardır. Paydaşlar en 

sonunda, sınırlı bir bütçeye bağlı olan koruma önceliklerini dikkatli bir şekilde değerlendirdikten 

sonra bu seçenekleri terk etmiştir.  Sonunda yüksek düzeyde kesinlik sağalayan ve bu yüzden de 

maliyet etkin olan yatırımlar, her biri bu önerilen projenin faaliyetleri ve masrafları ile entegre 

olacak şekilde bir kaç ilke üzerine yerleştirilmiştir. Nispeten küçük yatırılar önemli bir yol 

değişimini kolaylaştırmak üzere hedeflenmiştir. Sonuç, uzun dönemli yoğun bir arazi korumasını 

ve ilişkili küresel faydaları potansiyel olarak oluşturacak nispeten küçük bir finansman miktarı 

olmuştur. Bunun zirve noktası, Türkiye’nin bağımsız bir şekilde etkili koruma çalışmalarını 

devam ettirmesi için gerekli olan düzenleyici, yönetim ve finansal kapasitesini oluşturma 

arzusudur. Örneğin, projenin sınırlı yatırımları, yerel idarelerin gelirleri ihtiyatsız ve sürdürülemez 

yatırımlardan ziyade korumayı destekleyici yatırımlar için kullanmalarını sağlayacak kapasite ve 

karar oluşturma yollarını meydana getirmeye yardımcı olacaktır. Bu kolaylaştırıcı etki, GEF 

yatırımını yüksek düzeyde maliyet etkin duruma getiren sürdürülebilirlik amacı ile 

katlanmaktadır. 

 

2.5 Yenilikçilik 

 

208. Proje, Türkiye’nin korunan alan ve tarım alanlarında bozkır ekosistem biyolojik 

çeşitliliğinin korunması için yenilikçi araçları uygulamak üzere tasarlanmıştır. Böyle yenilikçi 

araçlardan bir tanesi, paydaşların gelişmiş ekosistem tabanlı arazi yönetimini bir tasdikleme yolu 

olarak geliştirip bu proje altında pilot olarak uygulayabilmelerini sağlayan ‘Yeşil Bozkır skor 

kartıdır. Birçok başka ülkede olduğu gibi Türkiye’de de hem korunan alanlarda hem de korunan 

alanların bulunduğu daha büyük üretim arazilerinde biyolojik çeşitliliği korumak için stratejik 

planlama yapmak yenilikçidir.  

 

209. Bir korunan alan sisteminin sürdürülebilirliği, bu şekilde korunan alanların, kendi spesifik 

ihtiyaçlarına göre etkili bir şekilde idare edilip yönetilmesini gerektirir. Bazı alanlar düşük bir 

seviyede yönetim faaliyeti gerektirirken diğerleri kendi koruma amaçlarına ulaşmak için daha 

büyük boyutlarda yönetim çalışmalarına ihtiyaç duyabilir. Bazı durumlarda, sistemin 

sürdürülebilirliğini geliştirmenin en etkin yolu, sistem içindeki her korunan alan için gelişmiş saha 

düzeyinde yönetim üzerinde odaklanmak olacaktır. Proje ile, saha düzeyindeki yönetim 

yaklaşımları ve katılımcı teknikler kullanılacaktır. Paydaşlar, en iyi uluslararası ilke ve 

uygulamaları yansıtan yönetimi oluşturabilmeleri için desteklenecektir. Bu süreç korunan alan 

sistemlerindeki tehdit altındaki türlerin kapsamını genişletecek yeni korunan alanların 

oluşturulmasını ve etkin yönetimini destekleyecek ve kendi mekânsal aralıklarının kapsamını 

iyileştirecektir. Proje, doğal kaynaklardan faydalanan ilgili paydaşlarla birlikte işbirliği ve ortak 

çalışma meydana getirebilmeleri ve bunu desteklemeleri için doğal kaynak ve/veya korunan alan 

yöneticilerinin kapasitelerini geliştirecektir. Proje koruma sistemlerini destekleyen bozkır 

ekosistemleri için politika ve ulusal stratejileri destekleyecektir. Bu yenilikçi yaklaşımlar, 

Türkiye’nin korunan alan yöneticileri, personeli, yerel halkı ve diğer paydaşlarının 

paradigmalarında bir kayma yoluyla ölçeklendirilecektir.  
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Bölüm 3 Fizibilite  

 

3.1  Çevresel Etki Değerlendirme 

 

210. Proje ve yatırım yapılan GEF kaynaklarının özellikle bozkır türleri ile yaşam alanlarının ve 

üretken arazilerin doğal kaynaklarını koruma üzerinde olumlu etkilere sahip olması, 

ekosistemlerin bütünlüğünü geliştirmesi ve bunun sonucu olarak biyolojik çeşitliliğin korunması, 

sürdürülebilir arazi yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma ile kamusal farkındalık gibi somut 

çevresel faydalar şeklinde sonuçlanması beklenmektedir. Projenin amacı kapsamında, sonuçları ve 

çıktıları temelinde, hiçbir olumsuz çevresel ya da sosyal etki muhtemel gözükmemekte ve detaylı 

bir çevresel değerlendirmeden çıkartılan FAO’nun önceden onaylı projeler listesine uygun 

durumdadır (bkz. Ek 7: Çevresel İzleme ve Çevresel Yönetim Planı). 

 

3.2  Risk Yönetimi 

 

3.2.1 Riskler ve dindirme tedbirleri 
 
Risk Tipi İhtimal Dindirme 

Projenin 

koordinasyonundaki 

zorluklar  

Yüksek 

 

Birçok kurumsal paydaş arasındaki (özellikle OSİB ve GTHB) yakın ve 

işbirlikçi dayanışma, projenin belirtilen hedef ve amaçlarına ulaşması 

için çok önemli olacaktır. Bu Ulusal Proje Uygulama Biriminin 

koordine edici yapısı ve FAO’daki proje yönetim ekibinin hâlihazırda 

mevcut olan işbirliği ile giderilmiştir. Tüm ilgili birimlerin Proje 

Yönlendirme Komitesinde temsil edilmesi nedeniyle, proje 

koordinasyonu için ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunu dindirmek 

bu organın ana görevi olacaktır.  

 

Yerel ve ulusal 

kurumların  

kapasitesinin 

düşüklüğü  

Orta  

 

OSİB/GTHB’deki çeşitli düzeylerdeki personelin ulusal kuruluşların 

kapasite ve teknik uzmanlığı nispeten düşüktür. Bu riski azaltmak için, 

Ulusal Proje Uygulama Birimi, merkez ve yerel düzeylerde bir kapasite 

oluşturma ve eğitim programı aracılığıyla ulusal ve yerel düzeylerdeki 

kurumsal çerçeve ile teknik kapasiteyi destekleyecektir.  

 

İklim Değişikliği Düşük 

 

İklim değişiklikleri önerilen yaklaşımlarda ve yeni en iyi 

uygulamalarda sürekli değişen bir araştırmayı gerektirir. GTHB ve 

OSİB, kendi benzersiz araştırma enstitüleri ve FAO’nun katkıları ile, 

araştırmayı yönlendirip sahada meydana gelecek sonuçları benimseme 

konusunda iyi bir konumdadır. Bu Ulusal Proje Uygulama Birimi’nin 

sorumluluğu olacaktır. Diğer yandan, iklim değişiklikleri aynı zamanda 

proje için politik desteği de artırabilir.  

 

Düşük Sahiplilik ve 

yeni teknolojilerin ve 

tekniklerin 

sürdürülebilirliğinin 

eksikliği 

Düşük 

 

Bu proje altında değerlendirilen mülkiyetin eksikliği ve bunun sonucu 

olarak yeni teknolojilerin sürdürülebilirliğinin eksikliği arzu edilen 

benimsenme seviyelerine ulaşmada zorluklara neden olabilir. Bu 

durum, yukarıda bahsedilen kapasite geliştirme programı ve projeden 

faydalanacak olanları hedefleyen bir bilinçlendirme kampanyası ile 

azaltılacaktır. Bu kapasite geliştirme programı, ekonomik modeller ve 

planlar, bu teknolojilerin benimsenmesinin bir ekonomik ve sosyal 

faydası olduğunu (kazan-kazan) açıkça gösteren ekonomik analiz gibi 

araçları içerecektir. Bu, projenin Saha Ofisinin sorumluluğu altında 

olacaktır. 

 

Teşvik /tedbirlerin 

Yerel ilgi gruplarının 

katılımı sağlamak için 

yeterli olmaması 

 

Orta 

 

Proje yerel paydaşların tam olarak katılım sağlaması için tasarlanmıştır. 

Bu durum hem erkek hem kadın yerel kaynak kullanıcılarını kapsayan 

belirli paydaş isteklerinin, bozkır kaynaklarını en iyi nasıl koruyacağını 

tanımlamalarına yardımcı olacak fırsata sahip olmalarını sağlayacaktır. 
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Bu çabanın büyük bir kısmı, çeşitli bozkır koruma faaliyetlerinin nasıl 

ekonomik fayda olarak sonuç verdiğini ölçmelerinde yardımcı olmak 

için doğrudan göçebelerle çalışmayı içerir. Örneğin proje göçebelere, 

bozkırların gelişmiş yönetiminin nasıl hayvan üretimi ve değerine 

yapığı iyileştirmelerin yanı sıra gelişmiş ekosistem hizmetlerine katkı 

yaptığını ölçebilmeleri için gerekli olan teknik desteği verecektir. Bu 

süreç, yerel proje desteği için büyük bir teşvik olacaktır. Katılımı 

oluşturmak için Ulusal Proje Uygulama Birimi ve Saha Ofisinin ikisi de 

sorumlu olacaktır. 

 

 

Bölgesel politik 

çatışmalar güvenlik 

önlemlerinin 

uygulamayı 

sınırlandırmasına yol 

açabilir  

Orta 

 

PIF onaylandığı için, bölgedeki politik çatışmalar yükselmiştir. 

Projenin pilot sahaları, mevcut çatışmalardan nispeten uzak alanlarda 

ve güvenlik riskinin olduğu yerlerin dışında konumlanmıştır. 

FAO/Türkiye ve Hükümet, uygulama süresince proje sahalarının 

güvenli bölge olarak değerlendirilmesinin devam edeceğinden emindir. 

Ancak proje dönemi boyunca bu durum Ulusal Proje Uygulama Birimi 

tarafından izlenecektir.  
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Bölüm 4:   Uygulama ve Yönetim 

 

4.1 Kurumsal Düzenlemeler 

 

a. Genel kurumsal bağlam ve sorumluluklar  

 

211. Proje, projenin faal birimi olarak FAO Orta Asya Alt-bölge Ofisi (SEC) tarafından 

yürütülecek ve idari olarak desteklenecektir. Bu projenin bütçe sahibi (BH) SEC’teki Alt bölge 

koordinatörü ve Türkiye temsilcisi olup projenin operasyonel ve finansal yönetimi ile 

gözetiminden sorumludur. Proje, bir Saha Ofisi tarafından desteklenen bir Ulusal Proje Uygulama 

Birimi (UPUB) tarafından yürütülecektir. OSİB ve GTHB iki lider yürütücü ortaktır. UPUB, 

OSİB ve GTHB personelinden oluşacaktır ve OSİB’in koordinasyonunda yürütülecektir. Bileşen 

1’in uygulanmasından OSİB ve Bileşen 2’nin uygulanmasından GTHB sorumlu olurken Bileşen 3 

müşterek olarak uygulanacaktır. İlgili kurumların yerel personeli, yerel kaynak kullanıcı birlikleri 

ve STK’ları kapsayacak şekilde yerel paydaşlarla bağlantı sağlamak üzere Şanlıurfa’da bir Saha 

Ofisi kurulacaktır. OSİB ve GTHB, kaynaklardan faydalananlar, çiftçiler ve sürü sahipleri, özel 

sektör, üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum örgütleri vb. gibi geniş bir aralıktaki ulusal, 

il ve ilçe düzeylerindeki paydaşlarla yakından çalışacaktır. Ulusal düzeyde, proje faaliyetlerinin 

koordinasyonu için bir Proje Yönlendirme Komitesi kurulacaktır.  

 

212. Proje, iyi bir şekilde tanıtılan çok paydaşlı bir başlangıç çalıştayı ile başlatılacaktır. Bu 

çalıştay, projenin uygulanması sırasında daha fazla danışma için bir taban oluşturmasının yanı sıra 

tüm paydaşlara proje üzerindeki güncellenmiş bilgileri sunacak ve çalışma planını iyileştirip 

onaylayacaktır. Ayrıca, belirli proje faaliyetleri proje uygulamasında paydaşları doğrudan dâhil 

etmek üzere özel olarak tasarlanacaktır.  

 

b. Diğer devam eden ve planlanan ilgili faaliyetlerle koordinasyon  

 
213. Proje, belirli koordinasyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere özellikle Türkiye 

Hükümetinin taleplerine cevap vermek için tasarlanmıştır. Proje çerçevesinde tartışıldığı üzere, 

hem ulusal hem de il düzeyinde bozkır koruma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması daha 

geniş bir paydaş tabanını dâhil etmek için kullanılacaktır. Bu çabanın bir amacı gelişmiş 

koordinasyonu sağlamaktır. GEF aracılığıyla finanse edilenleri kapsayacak şekilde devam eden 

projelerin temsilcileri, ilgili çalıştalar, seminerler ve yuvarlak masa toplantılarına katılım 

sağlamaları için davet edilecektir. Bu çaba, tüm tarafların, devam eden proje çalışmalarından, 

uygulama ilerlemesinden iyi bir şekilde haberdar olmasını ve fikirlerle öğrenilen derslerin 

paylaşılmasını sağlayacaktır. Sonuç güçlendirilmiş etkileri sunabilmek için tüm yatırımların daha 

iyi bir şekilde koordine olması olacaktır.  

 

214. Proje aynı zamanda, UNCCD Ulusal Koordinasyon Organı, Ulusal Kuraklık Yönetim 

Birimi vb. gibi mevcut koordinasyon mekanizmalarından da yararlanacak ve bu mekanizmaların 

Türkiye’de sürdürülebilir arazi yönetimi yolunda etkinliklerine katkı sağlayacaktır. Koordinasyon 

planının daha fazla analizi ve detaylı tasarımı, önemli paydaşlar arasında güçlü bir etkileşimin 

tesis edildiğinden emin olmak üzere proje hazırlığı sırasında yapılacaktır.  

 

215. Önerilen GEF projesi, proje amaçları ve çıktılarıyla tutarlı olup onları tamamlayıcı olan 

Türkiye’de bir dizi FAO’nun devam eden ve iletişim hattı projeleri ile koordineli olarak 

uygulanacaktır. 

 

c. GEF Tarafından Finanse Edilen diğer Girişimlerle Koordinasyon  

 

216. FAO, Türkiye’de GEF projelerinin uygulanması yolunda “programlı” bir yaklaşım 

oluşturmuştur. Bunun kapsamında, FAO/Türkiye ofisleri içinde tüm FAO/GEF portföyüne destek 

sağlamaktan sorumlu bir personel dizisine sahip olmayı kapsar. Proje uygulama ekibi, Türkiye’nin 
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GEF tarafından finanse edilen girişimlerinin her biri için sorumlu olan temsilciler ile düzenli 

iletişim kurmak üzere FAO/Türkiye GEF takımı ile beraber çalışacaktır. Bu süreç, projenin 

ilerlemesini görüşmek ve ilgili ulusal GEF tarafından finanse edilen girişimler arasında bilgi 

değişimi için yıllık bir toplantının oluşturulması ve organize edilmesini kapsar.  

 

217. Önerilen projeler, diğer hedefler arasında meraları kapsayacak şekilde bozulmuş kuru 

alanların rehabilitasyonunu ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının Konya Kapalı Havzasındaki 

üretim arazilerine kaynaştırılmasını hedefleyen, FAO/GEF’in Türkiye’de sürdürülebilir arazi 

yönetimi ve iklim dostu tarım projesi ile koordine edilecek ve ondan faydalanacaktır. Özellikle, (i) 

pilot entegre SLM ve biyolojik çeşitlilik korumalı arazi kullanım planı, (ii) biyolojik çeşitlilik 

değerlendirmelerini bünyesine alan uluslararası olarak tanınan çevresel standartlar tarafından 

orman ve mera alanı arazilerinin sertifikalandırılması, (iii) biyolojik çeşitlilik izleme sisteminin 

kurulması, (iv) KKH’nın pilot alanlarındaki ekosistem hizmetlerinin ölçülmesi ve (v) ilgili 

kolaylaştırıcı çevre faaliyetleri, önerilen proje ile koordine edilen temel sonuçlar olacaktır.   

 

218. Proje aynı zamanda, FAO GEF’in UNCCD 10 Yıllık Strateji ve Raporlama Süreci ile 

Türkiye’nin Ulusal Eylem Planının Uyumlaştırılması projesinin sonuçları ile de 

uyumlaştırılacaktır. Biyolojik çeşitliliğin arazi kullanımı stratejik planlama sürecine ve UNCCD 

raporlaması için kurulan izleme sistemine kaynaştırılması için özel dikkat verilecektir.  

 

219. Proje, biyolojik çeşitlilik korunmasının, UNDP/GEF’in devam eden Akdeniz bölgesindeki 

yüksek koruma değerli ormanlar örneğinde Türkiye ormanlarının yönetiminde entegre yaklaşımlar 

projesi kapsamında geliştirilen orman arazi yönetimine entegrasyonu yöntemlerinden de 

faydalanacaktır. Bu proje, diğerlerinin arasında biyolojik çeşitliliğin yaygınlaştırılmasını sağlamak 

için Akdeniz bölgesindeki yüksek koruma değerine sahip ormanların yönetiminde bütünleşik bir 

arazi seviyesinde yaklaşımı tanıtmıştır. 

 

220. Türkiye’nin Ulusal Havza Yönetim Planı (NBMS) mevcut önerinin koordine olacağı ulusal 

strateji olacaktır. NBMS’nin sonuçları ve önerileri, sosyal-ekonomik faydaları maksimize edecek 

ve yerel idareleri, toplulukları ve özel sektörü kapsayacak şekilde kırsal ekonominin direncini 

artırma ve doğal kaynak tabanının sürdürülebilirliğini sağlama sürecinin bir parçası olarak önemli 

paydaşlar arasında kapasite oluşturacak katılımcı tedbirleri belirlemek için önerilen projeyi 

yönlendirecektir.  

 

221. Proje aynı zamanda 2014 yılında tamamlanan başka bir GEF projesi olan ‘Türkiye’nin 

Korunan Alan Ağını Güçlendirmek: Deniz ve Kıyı Korunan Alanlarının Sürdürülebilirliğini 

Kolaylaştırma’ projesinden de faydalanacaktır. Her ne kadar proje deniz ekosistemleri ile ilgili 

olsa da, genel proje çerçevesi çok benzer olup deniz koruma alanlarının etkililiğini geliştirmek 

üzere yoğunlaşmıştır. Deniz Korunan Alanlarının know-how’ı bozkır projesinin uygulanması 

sırasında, kurumsal kapasite geliştirme, idari hususlar, işbirlikçi bir çalışma ortamının 

geliştirilmesi için eşsiz bir değer olacaktır. Ve son olarak FAO, bu proje altında Anadolu leoparı 

üzerine oluşturulan bilgiye katkı sağlamak ve bu alandaki CITES ve IUCN uzmanlığından 

faydalanmak için, CITES ve IUCN Kedigiller Uzman Grubu ile yakından çalışacaktır.  

 

 

4.2 Uygulama Düzenlemeleri 
 

a. Uygulayıcı ortakların rolleri ve sorumlulukları  

 

222. OSİB (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü - DKMPGM) ve GTHB (Bitkisel 

Üretim Genel Müdürlüğü - BÜGEM) iki lider uygulayıcı ortaklar olacaktır. Türkiye 

Hükümeti’nin isteği üzerine, OSİB ile GTHB ve diğer proje ortakları ile yakın danışma içerisinde 

proje FAO tarafından yürütülecektir. OSİB ve GTHB, Ulusal Proje Yöneticisi (UPY) aracılığıyla 

projenin yürütülmesini destekleyecek sorumluluklarını yerine getirecektir.. UPY, OSİB’in ilgili 
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tecrübeye sahip ve uygulanması sırasında projede yer alabilmek için yeterli zamanını ayırabilecek 

kıdemli bir personeli olacaktır. UPY’nin birçok görevi arasında, kendisi OSİB ve GTHB içindeki 

kurumsal ve karar seviyesinde sorumlu odak nokta olacak ve tüm önerilen bileşen faaliyetlerini 

uygulamak için projenin uygulanması için  OSİB ve GTHB tarafından sağlanacak kurum 

personelinden gerekli tüm desteği ve girdiyi sağlayacaktır. 

 

223. Projenin idaresi, Yönlendirme Komitesinin genel rehberliği altında bir Proje Yönetim Ekibi 

tarafından gerçekleştirilecektir. Proje Yönetim Ekibi, bir Ulusal Proje Koordinatöründen, bir 

Operasyon Sorumlusundan ve Satınalma ile Finansal Sorumlulardan oluşacaktır. Daha spesifik 

olarak Proje Yönetim Ekibinin rolü: (i) genel proje yönetimi ve izlemesi; (ii) önemli paydaşlar 

arasında iletişim ve bağlantının tesis edilmesi; (iii) PYK ve diğer uzmanlarla katılımcıların 

toplantılarının organize edilmesi; (iv) yerel düzeydeki uygulama birimi ve çalışma gruplarının 

desteklenmesi ve (v) projenin raporlanması ve günlük idaresi olacaktır.  

 

224. Yerel seviyede, OSİB ve GTHB personeli ile birlikte bir Ulusal Proje Uygulama Birimi 

(UPUB) kurulacaktır. OSİB, UPUB’a ev sahipliği yapacak ve genel proje faaliyetleri için ihtiyaç 

kapsamında teknik ve lojistik desteği sunacaktır. Proje alan bazında, OSİB ve GTHB’nin il 

müdürlükleri tarafından yürütülecektir. Yürütücü ortaklar, köy kooperatifleri, köy liderleri, özel 

çiftlikler, çobanlar, özel sektör, üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum örgütleri, yerel 

topluluklar ve sakinleri kapsayacak şekilde geniş bir paydaş yelpazesi ile yakından çalışacaktır.  

 

225. OSİB’in Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünün, Şanlıurfa Bölüm Müdürlüğü, yerel proje 

faaliyetlerinin koordinasyonu için bir Saha Ofisine ev sahipliği yapacaktır. GTHB altındaki, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Şanlıurfa İl Müdürlüğü alan bazındaki proje faaliyetlerinin 

uygulanması için ortak birim olacaktır. Hem OSİB Bölüm Müdürlüğü hem de GTHB İl 

Müdürlüğü alan bazındaki faaliyetleri uygulamak için yakın işbirliği içerisinde çalışacaktır. 

 

226. Bölgesel Düzeyde, OSİB’in Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü, yürütücü ve alan bazındaki 

organizasyon oluşumları arasında bir köprü kuruluş olacaktır. 

 

227. Uygulamayı destekleyen diğer ortaklar ulusal, il düzeyinde ve yerel düzeyde ilgili kurumlar 

tarafından görevlendirilen teknik odak noktaları aracılığıyla OSİB ve GTHB ile yakı işbirliğinde 

çalışacaktır. Proje kapsamında işbirliğine gidilecek ortaklar arasında: pilot sahalardaki İl 

Müdürlükleri, ilçe müdürlükleri ve kaynak-kullanıcı örgütleri olacaktır. Proje, önemli ortaklarla 

Mutabakat Mektupları-Protokol (MM) yoluyla önemli çıktılarının çoğuna ulaşmak için 

tasarlanmıştır. Bu MM’lar proje bütçesinin Bütçe Kaleminin “Sözleşmeler” kısmı altında 

listelenmiştir. Hüküm ve şartlar, çalışma planları ve bütçe tablolarını kapsayan sonuç esaslı 

MM’lar üzerine daha fazla ayrıntı projenin yerleştirme aşamasında geliştirilecektir. FAO ve ilgili 

işbirlikçi ortak arasında olabildiğince çok rekabetçi bir süreç aracılığıyla spesifik MM’lar 

değerlendirilip imzalanacaktır. Diğerlerinin arasında bunlar uygun olan durumlarda sivil toplum 

örgütlerini de kapsayacaktır. MM tarafından alınan fonlar FAO’nun kuralları ve prosedürleri ile 

uygun olarak proje faaliyetlerini yürütmek için kullanılacaktır.  

 

b. FAO içindeki sorumlulukların nitelendirilmesini kapsayacak şekilde GEF Ajansı (ve uygun 

olduğunda bir icracı ajans) olarak FAO’nun rolü ve sorumlulukları 

 

228. FAO, GEF uygulama ve yürütme ajansı olacaktır. GEF Ajansı olarak FAO, GEF politika ve 

kriterlerinin bağlı kalmasını ve projenin etkili ve etkin bir şekilde kendi amaçlarını karşılamasını 

ve proje belgesinde belirlenen beklenen sonuç ve çıktılara ulaşılmasını sağlamak üzere projenin 

gözetiminden sorumlu olacaktır. FAO, GEF Sekretaryasına projenin ilerlemesini raporlayacak ve 

finansal raporlama GEF Vekiline yapılacaktır. FAO, küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki 

FAO-Merkezindeki ilgili birimler, Alt-Bölge Ofisi ve Ankara’daki FAO Temsilciliği ile kendi 

kapasitesinden faydalanarak projeyi yakından gözetecektir. Burada aşağıda da açıklandığı üzere, 
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GEF gözetim faaliyetleri ile proje icra rolleri ve sorumlulukları arasında kesin bir ayrım 

mevcuttur. 

 

229. Yürütme Sorumlulukları (Bütçe Sahibi):   

 

230. FAO’nun Doğrudan İcra yöntemi altında, Türkiye’deki FAO Temsilciliği, bu projenin 

Bütçe Sahibi (BH) olacaktır. BH, Lider Teknik Görevli (LTO) tarafından verilen teknik destekle, 

projenin zamanında işlemesinden, idari ve finansal yönetiminden sorumlu olacaktır. BH, projenin 

uygulanması için destek vermek üzere kurulmuş olan çok disiplinli Proje Görev Gücü’ne 

başkanlık edecek ve teknik destek ile proje girdilerinin zamanında sunulmasını sağlayacaktır. BH, 

FAO kural ve prosedürleri ile uyumlu olarak proje faaliyetleri için finansal raporlama, malların 

tedariki ve hizmetler için sözleşme yapmaktan sorumlu olacaktır. GEF kaynaklarının kullanımının 

nihai onayı, FAO kural ve prosedürleriyle de uyumlu olacak şekilde BH’dedir.  

 

231. Spesifik olarak LTO ile yakın işbirliği içinde çalışan BH şunları yapacaktır: (i) yıllık 

çalışma planları ile bütçeleri netleştirmek ve izlemek; (ii) teknik destekleme ve izleme görevlerini 

planlamak; (iii) projenin GEF kaynaklarının harcanması için yetki vermek; (iv) FAO’nun izin 

verme/onaylama prosedürleriyle uyumlu olacak şekilde tedarik, proje personelinin işe alınması, 

Sözleşme Mektubu (Letter of Agreement-LoA) ve finansal işlemler için son onayı vermek; (v) 

tedarik ve taşeronluk malzemeleri ile süreçlerin belgelendirmesini gözden geçirmek ve dâhili 

onaylamaları elde etmek; (vi) proje kaynaklarının ve FAO ile çeşitli icracı ortaklar arasındaki 

bütün yönlerin yönetiminden sorumlu olmak; (vii) proje ortakları tarafından yürütülecek olan 

faaliyetlerin operasyonel gözetimini sağlamak; (viii) tüm çalışma alanlarını izlemek ve 

gerektiğinde düzeltici önlemler önermek; (ix) GEF kaynaklarının kullanımı hakkına GEF 

Koordinasyon Birimine, TCID Bütçe Grubuna ve LTO yarı-yıllık finansal raporlarına sunumda 

bulunmak (31 Temmuz ve 31 Ocak tarihlerinde). Bu raporlar, likit olmayan yükümlülükleri 

(taahhütleri) ve çıktı çıktı esasta proje masraflarının ayrıntılarını içerecek şekilde ve Proje 

Belgesinde kapsanan proje bütçesinde belirtildiği gibi bütçe doğrusu ile yıl için bütçelenen 

miktarı, yılın başlangıcından beri harcanan miktarı gösterecektir; (x) yanlış kullanım, kayıp ya da 

hasardan kaynakların korunmasından sorumlu olmak; (xi) Denetleme ve Değerlendirme gibi 

gözetim ofislerinden gelen tavsiyeleri değerlendirmekten sorumlu olmak ve (xii) projeyi 

desteklemek için bir çok disiplinli FAO Proje Çalışma Gücü kurmak. 

 

232. FAO merkezi aracılığıyla genel teknik destek sağlayacaktır. FAO’nun Ormancılık 

Bölümünün Orman Değerlendirme Yönetimi ve Koruma Bölümü (FOM), bu proje için Merkez 

Teknik Birimi olacak ve onun uygulanması için genel teknik rehberliği sağlayacaktır. FOM, 

Ankara’daki SEC Ofisine doğrudan teknik gözetim sunma sorumluluğunu atayacaktır.  

 

233. FAO Lider Teknik Görevlisi (LTO). SEC Ofisindeki Kıdemli Ormancılık Görevlisi, 

projenin Lider Teknik Sorumlusu (Lead Technical Officer) olacaktır. Ormancılık Sorumlusunun 

genel teknik gözetimi altında LTO, kaliteli teknik çıktıların sunulmasını sağlamak için proje 

ekibine teknik rehberlik sunacaktır. LTO, Proje Görev Gücünde temsil edilen tüm ilgili FAO 

birimlerinden gelen uygun teknik desteğin tedarikini koordine edecektir. Proje Görev Gücü ise 

katılımcı birimleri (aşağıya bakın), operasyon görevlileri, Yatırım Merkezi Bölümü/GEF 

Koordinasyon Biriminden teknik görevlilerden oluşmakta ve ona BH tarafından başkanlık 

edilmektedir. LTO’nun projeye desteğinin temel alanları şunları içerir: 

 

(i) Proje ekibi ile danışmanların tüm teknik İş Tanımlarının (TOR) ilgili FAO teknik 

görevlileri tarafından gözden geçirilmesi ve izninin sağlanması; 

(ii) LoA’ların ve sözleşmelerin iş tanımlarının hazırlanması; 

(iii) Sözleşme yapılacak ya da MoE’ye danışılarak bir LoA’nın imzalanacağı teknik proje 

personelinin, danışmanların ve diğer kurumların seçimi;  

(iv) Teknik raporları, yayınları, belgeleri, eğitim materyallerini, kılavuzları, vs. gözden 

geçirmek ve netleştirme0il; 
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(v) Proje RF’sinde belirlendiği şekilde teknik uygulamaya rehberlik etmek ve izlemek; 

(vi) Proje İlerleme Raporları (PPR’ler) ve yıllık Proje Uygulama Gözden Geçirmesini 

(PIR) gözden geçirmek ve nihai hale getirmek. 

 

234. Birçok disiplinli Proje Görev Gücü, Bütçe Sahibi tarafından kurulacak ve Ülke Ofisi ile 

FAO Merkezi, Merkez Asya için Alt-Bölge Ofisi (SEC) ve GEF Koordinasyon birimindeki teknik 

birimlerden oluşacaktır. FAO tarafından katılım gösteren birimler projenin çalışmalarını 

desteklemek ve genel amaçları ile başarı göstergelerine ulaşmak üzere projenin doğru çizgide 

kalmasını sağlamak üzere destek verecektir. Uygun olduğunda, SEC ve HQ’daki bu birimler, 

orman ve sürdürülebilir arazi yönetimi, iklim dostu tarım, cinsiyet, iklim değişikliği duyarlılığı 

değerlendirmesi ve adaptasyonu gibi alanlarda teknik destek sağlayacaktır. FAO Yatırım Merkezi 

Bölümü’nün Asya ve Pasifik Bölümü (TCIB), LTO ve katılımcı birimlere uyumlu yönetim 

desteği ve sonuç odaklı yönetim öngörüsü ile rehberlik sağlayacaktır. 

 

235. Öngörü: Yatırım Merkez Bölümündeki FAO GEF koordinasyon birimi (finansman bağlantı 

birimi) yardım koordinasyonu sağlayacak ve uygun şekilde PPR’ler, yıllık PIR’lar ve sonuç odaklı 

finansal raporlar ve bütçe gözden geçirmelerini uygun şekilde gözden geçirip onaylayacaktır. GEF 

Koordinasyon Birimi, ilgili HQ Teknik Birimi, LTO ve BH ile TCIB ile danışarak yıllık bağımsız 

gözetim görevlerini organize edecektir. GEF Koordinasyon Birimi tarafından GEF’e sunulan 

PIR’lar FAO GEF Yıllık İzleme Gözden Geçirmesine dâhil edilecektir. GEF Koordinasyon 

Birimi, değerlendirme ToR’lar ve tasarı değerlendirme raporlarını gözden geçirerek projenin orta 

vadeli gözden geçirmesinin ve nihai değerlendirmeye uygun olduğundan emin olmak için FAO 

Değerlendirme Ofisi (OEDD) ile birlikte yakında çalışacaktır. Eğer PIR’lar veya orta vadeli 

gözden geçirme, projenin zamanında ve etkili uygulamasını etkileyecek riskleri vurgularsa, GEF 

Koordinasyon Birimi, projenin uygulanma stratejisinde gerekli ayarlamaları yapmak için BH ve 

LTO ile yakından çalışacaktır. 

 

236. Yatırım Merkez Bölümü Bütçe Grubu (TCID) tüm bütçe gözden geçirmeleri için nihai izni 

sağlayacaktır. 

 

237. FAO Finans Bölümü, GEF Koordinasyon Birimi ve TCID Bütçe Grubu ile işbirliği içinde 

GEF Vekilinden altı aylık temelde proje fonlarını çağırmak için GEF Vekiline yıllık Finansal 

Raporlar sunar. 

 

c. Proje teknik, koordinasyon ve yönlendirme komitesi  

 

Yönlendirme Komitesi 

 

238. Bir Proje Yönlendirme Komitesi (PYK) kurulacak ve ona OSİB ile GTHB tarafından eş-

başkanlık yapılacaktır. FAO temsilcisi ve gerektiğinde STK’lar ile Özel Sektörden gözlemcilerin 

katılımı ile ilgili genel müdürlüklerden bir genel müdür yardımcısı PYK üyesi olacaktır (bkz. 

Aşağıdaki tablo). 

 

239. Komite, OSİB tarafından yönetilecek ve GTHB, Kalkınma Bakanlığı, ilgili üniversiteler, 

STK’lar ve diğer önemli kuruluşlar gibi kilit örgütler katılım sağlayacaktır. Yönlendirme 

komitesinin başkanı, Müsteşarlık düzeyinde GTHB’dan olacak ve başkan yardımcısı da 

GTHB’den olacaktır. 

 

 

240. PSC, yılda en az iki defa toplanacak ve onun spesifik sorumlulukları şunlar olacaktır: (i) 

proje ilerlemesinin ve altı aylık Proje İlerleme Raporları şeklinde sunulan planlanmış sonuçların 

başarısının genel gözetimi; (ii) projenin pratik organizasyon, koordinasyon ve uygulanması 

yolunda kararlar almak; (iii) NPIU/OSİB ve projeye katılım yapan ortaklar ve yerel düzeydeki 

proje desteği arasında işbirliğini sağlamak; (iv) Türkiye’de Proje ile diğer programlar, projeler ve 
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insiyatifler arasındaki işbirliğini tesis eden NPIU ve diğer devam eden ve planlanan faaliyetlerine 

tavsiyede bulunmak; (v) eş-finansman desteğinin zamanında ve etkili bir yolla tesis etmek ve (vi) 

altı aylık Proje İlerlemesi ve Finansal Raporları gözden geçirmek ve AWP/B’yi onaylamak. 

 

 
 

PSC Üye Örgütler 

 

PSC için Örgüt Temsilcisi  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) Müsteşar Yardımcısı - Başkan 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Müsteşar Yardımcısı – Eş-Başkan 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

- Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Yardımcısı  

- Milli Park Daire Başkanı  

- Yaban Hayatı Daire Başkanı 

- Hassas Alanlar Daire Başkanı  

 

Şanlıurfa  Bölge Müdürü 

AB ve Uluslararası İlişkiler Dairesi  

Orman Genel Müdürlüğü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü  

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

Tarımsal Araştırma ve Politika Genel Müdürlüğü (TAGEM), 

TIGEM 

Şanlıurfa İl Müdürü 

 

Şanlıurfa Valiliği Valilikten bir temsilci  

 

FAO FAO’dan bir temsilci 

 

 

Ulusal Proje Uygulama Birimi ve Saha Ofisi  

 

241. OSİB ve GTHB personelinden oluşan projenin uygulanıp koordine edileceği bir merkez ofis 

olarak görev yapan Ulusal Proje Uygulama Birimi (UPUB), Ankara’da OSİB altındaki Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından ev sahipliği yapılmaktadır. 

Günlük proje çalışmalarından sorumlu olacaktır. GTHB’den DKMP ve BÜGEM faydalanıcılar 

olacak ve tüm proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır. Ofis, proje 

uygulamasını sağlamak için yeterli bilgisayar tesisi ile donatılacaktır. NPIU, etkili bir 

koordinasyonu sağlamak içim Şanlıurfa’daki Saha Ofisi ve diğer ilgili paydaşlarla faaliyetlerini 

koordine edecektir. Hem NPIU hem de Saha Ofisi, projenin ilk iki ayında kurulmuş ve çalışıyor 

olmalıdır. 

 

242. UPUB’nin başına DKMP tarafından tam zamanlı bir Ulusal Proje Yöneticisi atanmalı ve 

BÜGEM tarafından bir Yönetici Yardımcısı atanmalıdır. Ulusal Proje Yöneticisi projeyle ilgili 

OSİB ve GTHB faaliyetlerini koordine etmekten, proje ortakları arasındaki raporlama sürecini 

desteklemekten ve Ulusal Proje Koordinatörü ile FAO’daki Proje Yönetim Ekibi ile yakından 

çalışmaktan sorumludur. 

 

243. UPUB’un rolü, PYK ve Bağımsız Uzmanlar Grubu (BUG) üyeleri (aşağıya bakınız) ile 

yakın bir danışma içinde, yıllık çalışma planlarının zamanında ve etkili uygulanması ile Projenin 

koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamaktır. Çalışmayı koordine edecek ve proje 

faaliyetlerinin uygulanmasını yakından takip edecek, diğer devam eden faaliyetlerle proje 

müdahalelerini koordine edecek ve ilde üst düzeyde ve yerel kurumlar arası işbirliğini 

sağlayacaktır. 

 

244. Şanlıurfa’daki Saha Ofisi, proje tarafından finanse edilen bir Alan-Bazlı Uygulama Uzmanı 

ve OSİB’in Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile GTHB’nın İl Müdürlüğünden personellerden 
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oluşacaktır. Saha Ofisinin personeli, UPUB ve Proje Yönetimi Ekibinin rehberliği altında, kendi 

sorumluluk alanlarında gerekli eylemleri gerçekleştirecektir. Saha Ofisi aynı zamanda, proje 

alanındaki spesifik meselelerde yerel paydaşlara danışma ve onlara çalışmada bir araç olacaktır. 

Saha Ofisinin personeli, ortak yönetimi gözden geçirmek ve değerlendirmek ve bilgilerini 

paylaşmak için yapılan periyodik toplantılar için yerel paydaşları dâhil ederken sürekli birlikte 

çalışmalıdırlar. Saha Ofisi, kendi amaçları için komitelerin ricası üzerine, toplantılara katılmak 

için herhangi bir uzman ya da yetkili üyeyi davet edebilir. Saha Ofisi, ilgili yerel idare kuruluşları 

ve saha düzeyindeki paydaşların koordinasyonundan ve UPUB’a raporlama yapmaktan 

sorumludur. Saha Ofis, yeterli bilgisayar tesisi ve diğer saha ekipmanları ile donatılacaktır. 

 

245. UPUB eş finansman katkıları üzerine oturtulan personellerini ihtiva edecektir: (i) UPUB’un 

genel koordinasyonu ve gözetiminden ve diğer sektör bölümleri ile koordinasyonunda sorumlu 

tam zamanlı bir Ulusal Proje Yöneticisi (OSİB tarafından sağlanacaktır); (ii) projenin 

koordinasyonunu ve gözetimini ve diğer sektör bölümleri ile koordinasyonu desteklemek için tam 

zamanlı bir Yönetici Yardımcısı (GTHB tarafından sağlanacaktır); iki tam zamanlı Teknik 

Personel (OSİB tarafından sağlanacaktır); (iv) tam zamanlı bir Teknik Personel (GTHB tarafından 

sağlanacaktır), (v) beş yarı-zamanlı Teknik Personel (OSİB tarafından sağlanacaktır) ve (vi) üç 

yarı-zamanlı Teknik Personel (GTHB tarafından sağlanacaktır). Bunlar proje bilgisi ve 

belgelerinin yönetecek, proje raporlarının, bültenlerin ve ilgili paydaşlar için eğitim materyallerini 

dağıtacak, proje sahalarına düzenli saha ziyaretleri gerçekleştirecek ve Ulusal Proje 

Koordinatörünün (aşağıya bakınız)  gerekli raporları hazırlamasına destek verecektir. OSİB de 

aynı zamanda proje uygulaması için ofis mekanı, ekipman ve gereçlerle seyahatin bir kısmını eş-

finansman katkısı olarak sunacaktır.  

 

Proje Yönetim Ekibi 

 

246. UPUB’u daha da güçlendirmek için GEF kaynakları şunları finanse edecektir (i) “Yıllık 

Çalışma Planı ve Bütçesi (AWP/B)” hazırlamak, Saha Ofisine görevleri tahsis etmek, danışma 

hizmetleri için TOR’ları ve teknik şartnameleri, sözleşme belgelerini ve malzeme ile ekipman 

tedarik belgelerini hazırlamak, proje faaliyetlerinin uygulanmasında Saha Ofisine teknik gözetim 

ve rehberlik sağlamak, düzenli saha gözetim ziyaretleri yapmak ve teknik personele yerinde 

rehberli sunmak, Saha Ofisi personeli ile günlük koordinasyon ve iletişimi gerçekleştirmek, Proje 

İlerleme Raporlarını hazırlamak, proje ilerlemesini izlemek ve girdilerle çıktıların zamanında 

sunulmasını sağlamak gibi teknik gözetimden sorumlu olan FAO’da tam zamanlı bir Ulusal 

Teknik Koordinatör (NTC); (ii) proje uygulamasında günlük faaliyetler için destek sağlamaktan 

sorumlu bir Operasyon Görevlisi (FAO SEC Ofisinde konumlanmıştır) ve (iii) AWP/B ve proje 

muhasebesi nakit dengesini dayanağında ödeme talepleri için detaylı bütçeleri hazırlamak, saha 

ofisi ve taşeronlar tarafından sunulan fatura ve finansal raporları gözden geçirmek ve 

harcamaların altı aylık finansal beyanını hazırlamak, FAO’ya beklenen izin belgelerinin 

sunulmasını da kapsayacak şekilde personel ve hizmet sözleşmeleri ve tedarik belgelerini 

hazırlamak ve sözleşme ve tedarik süreçlerine katılmak, iç ve dış finansal denetimler için ilgili 

belgeleri hazırlamaktan sorumlu olan bir Tedarik ve Finansal Sorumluları (FAO SEC Ofisinde 

konumlanmıştır). FAO’daki Proje Yönetim Ekibi, Ankara’daki NPIU ve Şanlıurfa’daki Saha 

Ofisini destekleyecektir. Proje ilerlemesini izlemek ve PSC tarafından onaylanacak olan gelecek 

yıl için detaylı bütçeleri geliştirmek için çalıştaylar ve yıllık toplantılar düzenleyecektir. Projenin 

İzleme ve değerlendirme planından, izleme sistemi ile iletişim programından, altı aylık Proje 

İlerleme ve Finansal Raporların değerlendirilmesinden ve yıllık Proje Uygulama Gözden 

Geçirmesi (PIR) ile dönem ortası ve nihai değerlendirmelerin hazırlanmasından sorumlu olacaktır. 

Uygulanan faaliyetler ve proje sonuçları ve çıktılarında başarılı olunması hakkındaki Proje 

İlerleme Raporları ve harcamaların finansal beyanı ve önceki yılın durumu Yıllık Çalışma Planı 

ve detaylı Bütçe (AWP/B) ile birlikte, BH tarafından izin verilmek, LTO tarafından son haline 

getirilmek için NTC aracılığıyla PSC ve FAO’ya sunulacaktır. Proje Yönetim Ekibi tüm proje 

ortakları ve diğer paydaşları ile yakından çalışacaktır. 
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Yerel Paydaş Kurulu 

 

247. Yerel Paydaş Kurulu şunları yapacaktır: (i) özellikle pilot sahalardaki yöre halkının 

katılımıyla ilgili olarak ilgili politikalar, aktiviteler ve önlemler sağlamak; (ii) doğal kaynakların 

yönetimi üzerindeki çatışmaların çözümü için yeni fikirler ve düşünceler, sürdürülebilir kullanımı 

için seçenekler ve bozkır ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimi ile meydana getirilen sosyo 

ekonomik ve küresel çevresel faydalar hakkında kamu bilincinin nasıl artırılacağı hususunda 

yaratıcı girişimler sunmak ve (iii) hükümet kurumları ve yöre halkı ve özel sektör arasında 

iletişimi teşvik etmek. Yerel Paydaş Kurulu; yerel çiftçi ve sürü sahipleri, belediyeler, 

üniversiteler, mera yönetimi ve korunmasına dâhil olan STK’lar ve ulusal düzeydeki diğer önemli 

paydaşların temsilcilerinden oluşmaktadır. Yerel Paydaş Kurulu, paydaş katılımı ve bağlantısı için 

pekiştirilmiş tavsiyeler sunmak üzere PYK ile peş peşe toplanacaktır. 

 

Bağımsız Uzman Grubu 

 

248. Spesifik proje bileşenleri ve çıktıları üzerine teknik tavsiye sağlamak üzere bir Bağımsız 

Uzman Grubu (BUG) kurulmuş olup diğerlerinin yanında Projeye katılım sağlayan tüm birimleri 

temsil eden OSİB ve GTHB teknik personelinden, pilot sahalardaki yönetim ve/veya arazinin ve 

ormanın kullanım yönetimi dahil olan proje alanının diğer sektör bölümlerinden teknik 

personelden, Şanlıurfa ve diğer araştırma enstitüleri ile FAO personelinden oluşacaktır. BUG’nun 

ana görevleri, PYK’ne teknik destek sağlamak, istek üzerine UPUB’ni desteklemek, diğer devam 

eden ve planlanan faaliyetler üzerine UPUB’ne tavsiye vermek ve Proje ile sektör ajanlarının ve 

araştırma enstitülerinin diğer programlar, projeleri ve girişimleri arasında işbirliği tesis etmektir. 

BUG aynı zamanda projenin ilerlemesi ve çıktılarının teknik değerlendirmesine ve projenin 

uygulanması sırasında teknik meselelerin ortaya çıktığı zaman proje faaliyetlerindeki muhtemel 

çözümlerin ve/veya değişimlerin belirlenmesine dâhil olabilir. 
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d. Organizasyon şeması 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proje Yönlendirme Komitesi 

Ulusal Proje Uygulama Birimi  

(DKMPAnkara) 

 

• DKMP 

- Ulusal Proje Yöneticisi  

- 2 tam zamanlı personel 

- 5 kısmi zamanlı personel 

• GDPP 

- Yönetici Yardımcısı 

- 1 tam zamanlı personel 

- 3 kısmi zamanlı personel 

 

Saha Ofisi 

(OSİB Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü) 

 

 Alan-Bazlı Uygulama Uzmanı  

 OSİB 3. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa 

İl Şube Müdürlüğü  

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının Şanlıurfa İl Müdürlüğü  

 

Yerel Paydaş 

Kurulu 
Bağımsız 

Uzman 

Grubu 

Proje Yönetim Ekibi 

(FAO) 

 

- Ulusal Proje Koordinatörü 

- Teknik Uzmanlar 

- FAO GEF Birimi 
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4.3 Finansal Planlama ve Yönetim 

 

4.3.1  Finansal plan (bileşen ve eş-finansçı çerçevesinde) 
 

 

Bileşen OSİB GTHB FAO 
Toplam Eş-

finansman 

% Eş-

finansman 
GEF 

%  

GEF 
Toplam 

 

Bileşen 1: Bozkır biyolojik 

çeşitliliğini korumak için korunan 

alan sisteminin etkinliği artırılmıştır 

 

1.803.000 900.000 150.000 2.853.000 81 688.500 19 3.541.500 

 

Bileşen 2:  Bozkır biyolojik 

çeşitlilik koruması üretim 

arazilerine yayılmıştır  

1.923.200 960.000 160.000 3.043.200 80 744.500 20 3.793.700 

 

Bileşen 3: Büyük araziler boyunca 

bozkır biyolojik çeşitliliğinin etkili 

korunması için kolaylaştırıcı 

çevrenin kurulmasını sağlamak 

 

1.983.300 990.000 165.000 3.138.300 80 784.967 20 3.917.267 

 

Proje Yönetimi 

 

300.500 150.000 25.000 475.500 81 110.800 19 586.300 

Toplam Proje 6.010.000 3.000.000 500.000 9.510.000 80 2.328.767 20 11.838.767 
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Dayanak proje için Eş-finansman 

kaynakları  
Eş-finansçının ismi Eş-finansman türü Miktar ($) 

Ulusal Hükümet Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) Ayni 2.700.000 

Ulusal Hükümet OSİB Nakit 3.310.000 

Ulusal Hükümet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Ayni 1.200.000 

Ulusal Hükümet GTHB Nakit  1.800.000 

GEF Ajansı FAO Ayni 150.000 

GEF Ajansı FAO Nakit 350.000 

Toplam Eş-finansman   9.510.000 

 

 

GEF Ajansı Trust Fonunun 

Tipi 
Odak Alanı 

Ülke İsmi/ 

Küresel 

($ cinsinden) 

Proje Tutarı 

(a) 

Ajans Ücreti 

(b) 
Toplam c=a+b 

FAO GEF TF BD Türkiye 2.328.767 221.233 2.550.000 

Toplam GEF Kaynakları (proje hazırlığı hariç)  2.328.767 221.233 2.550.000 
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4.3.2  GEF/LDCF/SCCF Girdileri 

 

249. GEF fonları Proje kapsamındaki sonuçları ve çıktıları meydana getirmek için gerekli olan 

girdileri finanse edecektir. Bunların içinde (i) teknik destek ve Proje yönetimi için yerel ve 

uluslararası danışmanlar; (ii) SLM/SFM faaliyetlerini tasarlamak ve pilot olarak uygulamak için 

destek; (iii) doğrudan izleme ve koruma faaliyetlerine destek sağlamak; (iv) yerinde spesifik Proje 

faaliyetleri sunmayı destekleyen teknik kuruluşlar ve hizmet sağlayıcılarla LoA/sözleşmeler; (v) 

uluslararası uçuşlar ve yerel ulaşım ile küçük ofis ekipmanları ve (vi) eğitim ve bilinç artırma 

malzemeleri.  

 

4.3.3  Hükümet girdileri 

 

250. Ayni hükümeti eş finansmanı temelde personel zamanı, ofis yeri ve gereçler ile yerel 

seyahat için destekten oluşmaktadır.  

 

4.3.4  FAO girdileri 

 

251. FAO eş finansmanı teknik desteği desteklemek üzere kullanılacaktır. FAO şu eş-finansmanı 

sağlayacaktır: 350.000 US$ nakit ve 150.000 US$ ayni. 

 

4.3.5  Diğer eş-finansçı girdileri 

 

252. Eş-yönetim modellerine katılım sağlayan özel girişimler ve özellikle çiftçiler ve çiftlik 

sahipleri kendi zaman ve tecrübeleri açısından paralel finansmana katkı sağlayacaktır. Onlar aynı 

zamanda arazi bozulmasından SLM destekleyici uygulamalara geçiş ile ilişki finansal risklerin 

çoğunu destekleyecek girdiler sunacaklardır. 

 

4.4 Finansal Yönetim ve Raporlama 

 

253. Finansal Kayıtlar: FAO, Projenin GEF kaynakları için tüm gelir ve harcamaları gösterecek 

olan Amerikan doları cinsinden ayrı bir hesaba sahip olmalıdır. Amerikan doları dışında bir para 

biriminde tahakkuk eden harcamalar, işlem günündeki Birleşmiş Milletler operasyonel değişim 

oranından çevrilmelidir. FAO kendi düzenlemeleri, kuralları ve direktiflerine uygun olarak 

Projeyi idare etmelidir.  

 

254. Finansal Raporlar: BH, proje için yıl için bütçelenen miktarı, yılın başlangıcından beri 

harcanan miktarı ve ayrı olarak likit olmayan yükümlülükleri aşağıdaki biçimde gösteren altı aylık 

proje harcama hesaplarını ve nihai hesapları hazırlamalıdır: 

 

 Her yıl 30 Haziran ve 31 Aralık’ta olmak üzere, Proje belgesinde belirlenen proje bütçe 

kurallarına uygun olarak raporlanan bileşen ve çıktı bazında proje harcamalarının detayları. 

 Proje belgesinde belirlenen proje bütçe kurallarına uygun olarak raporlanan bileşen ve çıktı 

bazında Projenin tamamlanması üzerine nihai hesaplar. 

 Tüm yükümlülükler likit hale geldiğinde, Proje altındaki gerçek nihai harcamaları gösteren, 

FAO Oracle Projesi bütçe kuralları ile uyumlu olan bir nihai hesap beyannamesi.   

 

255. BH yukarıdaki finansal raporları, LTO ve FAO GCU tarafından gözden geçirilmesi ve 

izlenmesi için sunar. Yardım yapan tarafa (GEF) sunulacak finansal raporlar, FAO Finans 

Bölümü tarafından sunulan GEF Finansal Prosedürler Sözleşmesindaki maddelere uygun olarak 

hazırlanacaktır. 
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256. Bütçenin Gözden Geçirilmesi: Yarı-yıllık bütçe gözden geçirmeleri BH tarafından FAO 

standart rehber ve prosedürlerine uygun olarak hazırlanacaktır.  

 

257. Maliyet Aşımları için Sorumluluk: BH, toplam yıllık bütçenin aşılmaması şartıyla, herhangi 

bir bütçe alt-doğrusu kapsamında Proje bütçesinde öngörülen yıllık toplamın maksimum %20’sine 

kadar yüklenmeye girişmekte ya da harcama tahakkuk ettirmeye yetkilidir.  

 

258.  Yüzde 20 esneklik üzerindeki spesifik bir bütçe alt kalemindeki herhangi bir maliyet aşımı 

(bütçe miktarının harcamasında aşırılık), Proje kapsamı ve tasarısında büyük bir değişikliği içerip 

içermediğini netleştirme bakış açısıyla GCU/TCIB’de tartışılmalıdır. Eğer bunun küçük bir 

değişiklik olduğu değerlendirilirse, BH FAO standart prosedürlerine uygun olarak bir bütçe 

revizyonu hazırlamalıdır. Eğer bu Proje’nin amaçları veya kapsamında önemli bir değişikliğe 

neden oluyorsa, GEF Sekretaryası ile görüşmek üzere BH tarafından bir bütçe revizyonu ve 

gerekçesi hazırlanmalıdır. 

 

259. İsteğin sunumu üzerine GCU tarafından özel olarak izin verilmedikçe bütçe alt 

kalemlerindeki tasarruf, toplam maliyet değişmeden kalsa bile diğer alt kalemlerdeki %20’den 

daha fazla aşımlara uygulanamaz. Böyle bir durumda, BH Proje belgesine revizyonlar 

hazırlayacaktır. 

 

260. Hiçbir durum altında, masraflar onaylanan ve projenin sona eriş  tarihinin ötesinde 

onaylanacak olan toplam Proje bütçesini aşamaz. Diğer herhangi aşırı-harcama BH’nin 

sorumluluğu altındadır. 

 

261. Denetim: Proje, FAO finansal düzenlemeleri, kuralları ve direktiflerinde sunulan iç ve dış 

denetleme prosedürlerine tabi olacak ve GEF Vekili ile FAO arasındaki Finansal Prosedürler 

Sözleşmesina sadık kalacaktır. FAO’daki denetim rejimi, Organizasyonun İdari Organları 

tarafından atanan ve onlara doğrudan rapor veren bir üye ülkenin Genel Denetmeni (ya da eşdeğer 

bir işlevi yerine getiren insanlar) tarafından sunulan bir dış denetim ve doğrudan Genel Direktöre 

rapor veren FAO Genel Müfettişi tarafından başkanlık edilen bir iç denetim işlevlerinden 

oluşmaktadır. Bu işlev kıdemli yönetim tarafından kurulan politikalar kapsamındaki Örgütün 

tamamlayıcı bir parçası olarak çalışır ve ayrıca idari organlar için bir raporlama hattına sahiptir 

Her iki işleve, her birinin görev tanımı için bir çerçeve oluşturan FAO Temel Metinleri 

kapsamından ihtiyaç duyulmaktadır. Hesapların, kayıtların banka uzlaşmalarının ve değerlerin 

onaylanması FAO saha ve bağlantı ofislerinde devirli bir temelde gerçekleşir. 

 

4.5 Tedarik 

 

262. Malların, hizmetlerin ve çalışmaların zamanında ve “Parası için En İyi Değerdeki” bir 

temelde ve FAO’nun Kural ve Düzenlemeleriyle uygun olarak elde edilebilmesi için dikkatli 

tedarik planlaması zorunludur. Bu tedarik sürecini yürütmek için gerekli olan makul zaman 

planının tahminini de kapsayacak şekilde ihtiyaç ve sınırların analizini gerektirmektedir. Teknik 

işbirliği projelerindeki girdilerin tedariki ve sunulması, FAO’nun malların, ekipmanların ve 

hizmetlerin tedariki için kural ve düzenlemelerini takip eder (Kılavuz Bölümleri 502 ve 507). 

Kılavuz Bölüm 502: “Malların, Çalışmaların ve Hizmetlerin Tedariki” tüm malların, çalışmaların 

ve hizmetlerin Kurum adına tüm ofislerde ve her yerde tedariki için, Ek A – Kılavuz Bölüm 

502’de Kapsanmayan Tedarik hariç olmak üzere uygulanacak ilkeleri ve prosedürleri belirler. 

Kılavuz Bölüm 507, şeffaf ve tarafsız bir yaklaşımla, beklenen tüm yaşam maliyetleri ve 

faydalarının optimum bir kombinasyonuna ulaşmak (“Parası için En İyi Değerdeki”) için ekonomi 

ve etkinliği hesaba katarak, FAO tarafından kullanılan Mutabakat Mektuplarının (LoA) 

kullanımını ve nitelikli bünyelerden hizmetlerin alınmasını kapsar. 

 

263. FAO’nun Proje Döngü Rehberindeki yönlendirme gereğince, BH uygulama sırasında 

tedarik faaliyetleri için isteklere temel olacak büyük maddeler için yıllık bir tedarik planından 
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faydalanır. Plan tedarik edilecek malların, işlerin, hizmetlerin açıklamalarını ve niteliklerini, 

tahmini bütçe ve fonlama kaynağını, tedarik faaliyetlerinin planını ve önerilen tedarik yöntemini 

kapsar. Kesin bilginin henüz mevcut olmadığı durumlarda, tedarik planı en azında, bilgi mevcut 

hale geldiğinde doğrulanabilir olacağı makul tahminler içermelidir.  

 

4.6 İzleme ve Değerlendirme 

 

4.6.1  Gözetim ve izleme sorumlulukları  

 

264. Proje sonuçlarına ve amaçlarına ulaşmada sürecin izlenmesi ve değerlendirilmesi, Proje 

Sonuçları Çerçevesinde belirlenen hedefler ve göstergeler üzerinde temellenecektir. İzleme ve 

değerlendirme faaliyetleri, FAO ve GEF izleme ve değerlendirme politikalarını ve rehberlerini 

takip edecektir. Projenin İzleme ve Değerlendirme Planı 184.500 US$ olarak bütçelenmiştir. 

 

265. GEF Projesinin uygulanmasının başlangıcında, UPUB bir proje süreci izleme sistemi 

kuracaktır. Sistematik veri toplama ve kaydetme için katılımcı mekanizmalar ve metodolojiler 

sonuç ve çıktı göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine destek olarak geliştirilecektir.  

Fikir oluşturma çalıştayı sırasında değinilecek İ&D ile ilgili görevler şunları içerecektir: (i) tüm 

proje paydaşları ile birlikte projenin sonuçlarının çerçevesinin (eğer gerekliyse) sunumu ve 

netleştirilmesi; (ii) İ&D göstergelerinin ve onların dayanaklarının gözden geçirilmesi; (iii) kendi 

İ&D raporlama işlevlerini tamamlamalarını sağlamak için danışmanların sözleşmelerine dâhil 

edilecek gerekli maddelerin tasarlanması (eğer ilgiliyse) ve (iv) Proje’nin farklı paydaşları 

arasındaki ilgili İ&D görevlerinin netleştirilmesi. Çalıştayın temel çıktılarından birisi, izleme ve 

değerlendirme plan özeti temelinde tüm paydaşlar tarafından kabul edilen detaylı bir izleme planı 

olacaktır. 

 

266. Proje uygulamasının günlük izlenmesi, bir AWP/B’nin hazırlanması ve uygulanması 

sonrasında altı aylık PPR’ler aracılığıyla ve NPIU ile yakın işbirliği içinde Proje Yönetim 

Ekibinin sorumluluğu olacaktır. AWP/B ve altı aylık PPR’lerin hazırlanması, ana proje ortakları 

arasındaki bir birleşik planlama sürecinin ürününü temsil edecektir. Sonuç-temelli-yönetim 

(RBM) araçları için, AWP/B gelecek proje yılı için önerilen eylemleri belirleyerek ulaşılacak çıktı 

hedefleri üzerindeki gerekli detayları sunacak ve PPR’ler eylemlerin uygulanmasının izlenmesi ile 

çıktı hedeflerin izlenmesi üzerine raporlama yapacaktır. AWP/B ve PPR’lere NR-spesifik 

girdileri, katılımcı planlama ve yerel paydaşlarla gözden geçirme temelinde hazırlanacak ve Proje 

Yönetim Ekibi tarafından koordine edilerek proje planlama ve ilerleme gözden geçirme 

çalıştayları aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Sonuç olarak, AWP/B ve PPR’ler onay ve gözden 

geçirme için PSC’ye (AWP/B) ve onay için FAO’ya sunulacaktır.  AWP/B, Proje çıktılarının ve 

sonuçlarının yeterli düzeyde gerçekleştirilmesini ve izlenmesini sağlamak için Projenin Sonuçlar 

Çerçevesi ile tutarlı olacak bir tutumla geliştirilecektir.  

 

267. Projenin onaylanmasını takiben, projenin ilk yılındaki AWP/B, onu bir yıllık raporlama 

takvimi ile uyumlu hala getirmek için ayarlanacaktır (zaman içerisinde ya azaltılacak ya da 

genişletilecektir). Takip eden yıllarda FSP çalışma planı ve bütçesi bir yıllık hazırlık ve raporlama 

döngüsünü takip edecektir. 

 

 

4.6.2 Göstergeler ve bilgi kaynakları 

 

 

268. Küresel çevresel faydaları da kapsayacak şekilde proje çıktı ve sonuçlarını izlemek için , 

Sonuçlar Çerçevesinde spesifik göstergeler belirlenmiştir. Çerçevenin göstergeleri ve onaylama 

yolu proje performansını ve etkisini izlemek için uygulanacaktır. Saha Programı Yönetim Bilgi 

Sistemi (FPMIS) ve süreç raporlama formatları aracılığıyla FAO’nun mantıksal çerçeve izleme 

aracını takip ederek toplanan veriler belirli çıktı ve sonuçları izleyebilmek ve erkenden proje 
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risklerini işaretleyebilmek için yeterli detayda olmalıdır. Çıktı hedef göstergeleri altı aylık bir 

temelde izlenecek ve sonuç hedef göstergeleri eğer mümkünse yıllık bir bazda veya dönem ortası 

ve nihai değerlendirmenin bir parçası olarak izlenecektir. Proje çıktı ve sonuç göstergeleri 

kapasitelerin oluşturulması ve konsolide edilmesindeki etkileri ve süreci yerinde izlemek için 

tasarlanmıştır. 

 

269. İ&D programını desteklemek için ana bilgi kaynakları şunlar olacaktır: (I) yararlananlar ile 

birlikte katılımcı süreç izleme ve çalıştaylar; (ii) uygulamanın sahada izlenilmesi; (iii) Proje 

Yönetim Ekibi tarafından hazırlanan proje ilerleme süreci; (iv) danışman raporları; (v) katılımcı 

eğitim testleri ve değerlendirmeleri; (vi) bağımsız danışmanlar tarafından tamamlanan dönem 

ortası ve nihai değerlendirmeler; (vii) finansal raporlar ve bütçe revizyonları; (viii) Proje Yönetim 

Ekibi tarafından desteklenen LTO tarafından hazırlanan Proje Uygulama Gözden Geçirmeleri; 

(viii) FAO gözetim görevi raporları ve (ix) proje sonrası etki ve değerlendirme çalışmaları. 

 

 

4.6.3 Raporlar ve onların planlanması 

 

270. Raporlama: İzleme&Değerlendirme programı kapsamında hazırlanacak olan spesifik 

raporlar: (i) Proje başlangıç raporu; (ii) proje uygulama stratejisi; (iii) Yıllık Çalışma Planı ve 

Bütçesi (AWP/B); (iv) Proje İlerleme Raporları (PPR’lar); (v) yıllık Proje Uygulama Gözden 

Geçirmesi (PIR); (vi) Teknik Raporlar; (vii) eş-finansman Raporları ve (viii) Bitiş Raporu. 

Ayrıca, dayanağa karşı (proje hazırlığı sırasında tamamlanan) GEF İzleme Değerlendirme Takip 

Araçlarının (METT’ler) değerlendirilmesine dönem ortasında ve nihai proje değerlendirilmesinde 

ihtiyaç duyulacaktır. 

 

271. Proje Başlangıç Raporu: Projenin FAO tarafından onaylanmasından sonra bir fikir 

oluşturma çalıştayı gerçekleştirilecektir. Çalıştayın hemen arkasında, Proje Yönetim ekibi LTO ve 

diğer proje ortakları ile danışarak bir proje başlangıç raporu hazırlayacaktır. Rapor kurumsal roller 

ve sorumluluklar ve proje ortaklarının koordinasyon eylemleri, projenin kurulması üzerine 

günümüze kadar olan ilerleme ile başlangıç faaliyetleri ve proje uygulamasını etkileyebilecek 

herhangi bir değişen dış koşulun güncellemesi hakkında bir açıklama içerecektir. Aynı zamanda 

detaylı bir ilk Yıl AWP/B, aşağıdaki Bölüm 4.6.4’te sunulan izleme ve değerlendirme plan özeti 

hakkında detaylı bir proje izleme planı ve itibari risklerden (Bölüm 3.2.2’de gönderme yapıldığı 

üzere) kaynaklanan azaltım planında kabul edilen tüm eylemler hakkındaki bir ilerleme ve 

tamamlama raporu içerir. Tasarı başlangıç raporu, son haline getirilmeden önce, proje 

başlangıcından itibaren üç ayı geçmeyecek şekilde gözden geçirme ve yorum için FAO ve PSC 

içinde dolaştırılacaktır. Rapor BH, LTO ve FAO GEF Koordinasyon Birimi tarafından 

netleştirilmeli ve sorumlu proje asistanı tarafından FPMIS’e yüklenmelidir. 

 

272. Proje Uygulama Çalışma Planı:  Fikir oluşturma çalıştayı için proje, strateji bir çalışma 

planının oluşturulması ile görevlendirilecektir. Çalışma Planı, önemli proje çıktıları ile sonuçlarda 

başarıya ulaşılmasının tamamlanması için genel bir zaman planı belirtecektir. Çalışma planı, fikir 

halinden tamamlanmasına kadar proje faaliyetlerini haritalayacak ve yönlendirmeye yardım 

edecektir. Proje tasarımı ve başlangıcı arasında pürüzsüz bir geçişi sağlamak için, fikir oluşturma 

çalıştayı ve iş planlama süreci, gerektiği yerlerde ilgili teknik danışmanları da kapsayacak şekilde 

orijinal projenin tasarımından sorumlu olan tarafların girdilerinden faydalanacaktır. 

 

273. Yıllık Çalışma Planı ve Bütçesi (AWP/B): NTC, 10 Ocak’tan daha geç olmayacak şekilde 

bir tasarı Yıllık Çalışma Planı ve Bütçesini FAO SEC’e sunacaktır. AWP/B, proje çıktıları 

tarafından uygulanacak olan detaylı faaliyetleri içermeli ve aylık zaman aralıkları ve hedefler ile 

yıl içinde gerçekleştirilecek çıktı göstergeleri için dönüm tarihlerine ayrılmalıdır. Yıl içinde 

uygulanacak faaliyetlerin detaylı bir proje bütçesi, yıl içinde gerekli olan tüm izleme ve gözetim 

faaliyetlerini kapsamalıdır. AWP/B tasarısı, FAO Proje Görev Gücü tarafından sirküle edilir ve 

gözden geçirilir. NTC son yorumları ekler ve AWP/B onaylanmak için PSC’ye ve nihai 
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sakıncasızlık için FAO’ya gönderilir ve GEF Koordinasyon Birimi tarafından FPMIS’e yüklenir. 

(bkz. Ek4.B İcra Sözleşmesinda format) 

 

274. Proje İlerleme Raporları (PPR):NPC, altı aylık PPR’leri hazırlayarak onları 15 Temmuz 

(Ocak’tan Haziran’a kadar olan dönemi kapsayan) ve 15 Ocak’tan (Temmuz’dan Aralık’a kadar 

olan dönemi kapsayan) daha geç olmayacak şekilde FAO SEC’e gönderecektir. Altı alık raporun 

1. Sömestri, FAO tarafından gözden geçirme ve sakıncasızlığı için güncellenmiş AWP/B 

tarafından eşlik edilecektir. PPR, zamanında uygulamaya engel olacak sınırlılıkları, problemleri 

veya darboğazları belirlemek için kullanılacak ve uygun düzeltici eylemler alınacaktır. Hazırlanan 

PPR’ler projenin Sonuçlar Çerçevesi Ek 1’inde belirtilen çıktı v sonuç göstergelerin sistematik 

izlenmesi üzerine hazırlanacaktır. Operasyonlar Görevlisi ilerleme raporlarını gözden geçirecek 

ve LTO, HQ Teknik Birimi, GEF Koordinasyon Birimi ile Bütçe Sahibi Ofisinden gelen nihai 

FAO yorumlarını toplayıp konsolide edecektir. Yorumlar gereken şekilde eklendiğinde, LTO 

nihai onayı verecek ve son PPR’I GEF koordinasyon Birimine nihai izin için teslim edecek ve 

FPMIS’ye yükleyecektir.  

 

275. Yıllık Proje Uygulama Gözden Geçirmesi (PIR):  HQ Teknik Birimi ve NPC tarafından 

desteklenen ve Proje Yönetim Ekibi tarafından daha fazla girdi sağlanan LTO, Temmuz’dan 

(önceki yılın) Haziran’a kadar (fiili yılın) olan dönemi kapsayan, GEF Koordinasyon Birimine 

inceleme ve onay için 31 Temmuz’u geçmeyecek şekilde sunulacak olan yıllı bir PIR 

hazırlayacaktır. GEF Koordinasyon Birimi, FPMIS’e nihai raporu yükleyecek ve FAO-GEF 

portföyünün Yıllık İzleme Gözden Geçirme raporunun parçası olarak GEF Sekretarya ve 

Değerlendirme Ofisine sunulacaktır. GEF Koordinasyon Birimi, İlk PIR’in tarihi geldiğinde 

güncellenmiş formatı sunacaktır. 

 

276. Teknik Raporlar: Teknik raporlar proje çıktılarının parçası olarak ve proje çıktıları ile 

öğrenilen dersleri belgelendirmek ve paylaşmak için hazırlanacaktır. Teknik raporların taslakları, 

son hale getirilip yayımlanmadan önce, NTC tarafından LTO’ya gözden geçirme ve izin için ve  

GEF Koordinasyon Birimine  sunulmalıdır. Teknik raporların suretleri PSC ve diğer uygun olan 

proje ortaklarına dağıtılacaktır. Nihai raporlar proje asistanı tarafından FPMIS’a gönderilecektir. 

 

277. Eş-finansman Raporu:  Proje Yönetim Ekibi, gerekli bilginin toplanması ve sunulan ayni ve 

nakdi eş-finansmanı raporlamaktan sorumludur. Proje Yönetim Ekibi raporu, zamanında veya 

Temmuz’dan (önceki yılın) Haziran’a (fiili yılın) kadar dönemi kapsayacak şekilde 31 

Temmuz’dan önce Türkiye’deki FAO Temsilciliğine raporlayacaktır. 

 

278. GEF Takip Araçları: GEF politika ve prosedürlerine uygun olarak, gerekli takip araçları üç 

anda sunulacaktır: (i) CEO onayındaki proje belgesi ile; (ii) projenin dönem ortası 

değerlendirilmesinde ve (iii) projenin nihai değerlendirilmesi veya nihai tamamlanma raporu ile. 

 

279. Bitiş Raporu:  İcra Sözleşmesinin bitiş tarihinden önceki iki ay içerisinde, NTC, FAO 

SEC’e Bitiş Raporunun bir taslağını sunacaktır. Nihai raporun temel amacı, Projenin takibi için 

gerekli olan politika kararları üzerine bakanlık ve kıdemli hükümet idaresi seviyelerinde rehberli 

sağlamak ve yardım yapan kuruluşa, fonların nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgiyi sunmaktır. Bitiş 

raporu, Projenin gereksiz arka plan, açıklama ya da teknik detaylar olmadan ana ürünlerin, 

sonuçların, hükümlerin ve tavsiyelerin uygun biçimde özet bir değerlendirmesidir. Hedef kitle, 

teknik uzman olması zorunlu olmayan ancak proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için 

teknik bulguların ve ihtiyaçların politika çıkarımlarını kavraması gereken insanlardır. Uygulamalı 

icra şartlarının yanı sıra ulusal öncelikler bağlamında da en iyi ilkeler ve uygulamaların kendi 

uygulamaları açısından çalışma değerlendirilir, öğrenilen dersler özetlenir ve tavsiyeler açıklanır. 

Bu rapor özellikle nihai değerlendirmenin bulgularını içerecektir. Son bir nihai proje toplantısı, 

NTC tarafından son hali verilmeden ve FAO BH, LTO ve GEF Koordinasyon Birimi tarafından 

onaylanmadan önce taslak bitiş raporunu tartışmak üzere son bir proje gözden geçirme toplantısı 

gerçekleştirilmelidir. 
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4.6.4  İzleme ve Değerlendirme Plan Özeti 

 

Tablo:  Temel İ&D Raporlarının, Sorumlu Tarafların ve Zaman Aralığının Özeti  

 
İ&D Faaliyetinin Türü  Sorumlu Taraflar Zaman Aralığı Bütçelenmiş 

Maliyetler 

Fikir Oluşturma Çalıştayı 

 

FAO LTO, BH ve GEF Koordinasyon 

Birimi tarafından desteklenen Proje 

Yönetim Ekibi  

Projenin 

başlamasından 

itibaren iki ay içinde 

7.500 US$ 

Proje Başlangıç Raporu FAO LTO, BH ve GEF Koordinasyon 

Birimi tarafından izin verilen Proje 

Yönetim Ekibi 

Çalıştayın hemen 

sonrasında 

NTC sorumlulukları 

altında kapsanmaktadır, $ 

2.000 US$ değerindedir 

Saha temelli etki izleme  Proje Yönetim Ekibi, NPIU ve ilgili hat 

ajansları  

Sürekli olarak 35.000 US$, ulusal 

danışman için 

Gözetim ziyaretleri ve PPR’ler 

ile PIR’lardaki ilerlemenin 

derecelendirilmesi  

 

Proje Yönetim Ekibi, FAO LTO ve 

GEF Koordinasyon Birimi  

Yıllık ya da 

gerektiğinde 

FAO HQ Teknik Birimi 

ile GEF Koordinasyon 

Biriminin ziyaretleri GEF 

ajans ücreti tarafından 

verilecektir. Proje 

Yönetim Ekibinin 

ziyaretleri proje seyahat 

bütçesinden ödenecektir 

Proje İlerleme Raporları NPC, proje ortaklarından gelen girdiler 

ile  

Altı-aylık NTC sorumlulukları 

altında kapsanmaktadır, 

5.000 US$ değerindedir 

 

Proje Uygulama Gözden 

Geçirme Raporu 

 

Proje Yönetim Ekibi, LTO ve proje 

ortakları, GEF Koordinasyon Birimi 

tarafından izin verilip, GEF 

Sekretaryasına sunulur  

Yıllık Proje Yönetim Ekibi 

sorumlulukları altında 

kapsanmaktadır, 10.000 

US$ değerindedir 

 

FAO görevlilerinin 

zamanı, GEF ajans ücreti 

tarafından karşılanacaktır  

Eş-finansman raporları Proje Yönetim Ekibi Yıllık  Proje Yönetim Ekibi 

sorumlulukları altında 

kapsanmaktadır, 5.000 

US$ değerindedir 

 

Teknik raporlar Proje Yönetim Ekibi Gerektiğinde  

Dönem ortası değerlendirmesi Dış Danışman, GEF Koordinasyon 

Birimi ve diğer ortakları kapsayacak 

şekilde proje takımı ile danışma 

halinde FAO bağımsız değerlendirme 

birimi 

 

23 ve 24. proje ayları 

sırasında yürütülür ve 

tamamlanır  

Dış danışman için 55.000 

US$. Ayrıca FAO 

personelinin zamanı ve 

seyahati veya ek bir 

danışman ajans ücreti 

tarafından ödenecektir.   

 

Nihai değerlendirme Dış Danışman, GEF Koordinasyon 

Birimi ve diğer ortakları kapsayacak 

şekilde proje takımı ile danışma 

halinde FAO bağımsız değerlendirme 

birimi 

 

45 ve 46. proje ayları 

sırasında yürütülür ve 

tamamlanır 

Dış danışman için 55.000 

US$. Ayrıca FAO 

personelinin zamanı ve 

seyahati veya ek bir 

danışman ajans ücreti 

tarafından ödenecektir 

Bitiş raporu NPC 47. proje ayında 

tamamlanır 

Ulusal danışman için 

10.000 US$. 

Toplam Bütçe   184.500 US$ 
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4.7 Değerlendirme Koşulları 

 

 

280. Dönem Ortası: 23 ve 24. Proje ayları sırasında bağımsız bir Dönem-Ortası 

Değerlendirilmesi (MTE) gerçekleştirilecektir. MTE, proje amaçlarına, sonuçlarına ve çıktılarına 

ulaşma kapsamında uygulamanın ilerlemesini ve etkinliğini gözden geçirecektir. Bu 

değerlendirmenin bulgu ve tavsiyeleri, eğer gerekliyse projenin kalan süresi için genel proje 

tasarımı ve icra stratejisindeki gelişmeleri ortaya çıkarmak için kullanışlı olacaktır. FAO, proje 

yönetimi ile danışma halinde olarak, FAO, MTE’yi düzenleyecektir. 

 

281. Değerlendirme diğerlerinin yanında şunları gerçekleştirecektir: (i) proje uygulamasının 

etkililiğini, verimliliğini ve yerindeliğini gözden geçirecektir; (ii) ortaklık düzenlemelerinin 

etkililiğini analiz edecektir; (iii) kararlar ve düzeltici eylemler gerektiren hususları belirleyecektir;  

(iv) gerektiğinde uygulama stratejisi için yol ortası düzeltmeleri ve/veya ayarlamaları önerecektir 

ve (v) proje tasarımı, uygulanması ve yönetiminden türetilen teknik başarılar ile öğrenilen dersleri 

vurgulayacaktır.  

 

282. Son:  46. Proje ayın itibarıyla Bağımsız bir Nihai Değerlendirme (FE) tamamlanacaktır. FE 

proje etkileri ile proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli sonuçların başarı derecesini 

tanımlayacaktır. Bu değerlendirme, Proje tarafından başlatılan süreçlerin devamlılığını sağlamak 

için proje sonuçlarını korumak için gerekli olan gelecekteki eylemleri belirleyecek, takip eden 

aşamalarda, mevcut projeyi genişletecek, onun ürünlerini ve uygulamalarını yaygınlaştırıp 

yükseltecek ve sorumlu yönetim idarelerine bilgiyi yayacaktır. 

 

283. FAO Proje Görev Gücü, dönem ortası ve nihai değerlendirmeler için Görev Tanımının ilk 

taslağını hazırlayacak ve FAO Bütçe Sahibi, FAO Lider Teknik Birimi ve Sorumlusu ile FAO 

GEF Koordinasyon Birimini kapsayacak şekilde önemli proje ortaklarına danışacak ve onların 

yorumlarını ekleyecektir. Sonrasında, FAO değerlendirme prosedürlerine uygun olarak ve GEF 

Değerlendirme Ofisinden gelen gelişen rehberliği dikkate alacak şekilde ToR’lar, son hallerine 

getirilmek için FAO Değerlendirme Ofisine gönderilecektir.  

 

4.8 İletişim ve Görünürlük 

 

284. Projeye yüksek düzeyde bir görünürlük kazandırmak ve projenin mesajının desteği ile etkili 

iletişimi sağlamak, projenin tasarımına eklenmiş olan birkaç faaliyette değinilmiştir.  Proje, 

devam eden proje faaliyetlerini tartışmak proje alanında bir dizi çeyrek dönemlik çalıştaya 

sponsorluk yapacaktır. Bu çalıştaylar sırasında, hem özel hem de kamu sektöründen önemli 

paydaşlar, proje ile ilgili faaliyetleri ile kendi kişisel katılımları hakkında rapor vereceklerdir. 

Basın üyeleri, çalıştaylar, saha gezileri ve izleme programları gibi önemli etkinliklere davet 

edilecektir. Proje, pilot alanlar boyunca uygulamalı çiftçi okulları oluşturacaktır. Bu okulların her 

biri proje tarafından oluşturulan bilgi malzemelerini kullanacak, Şanlıurfa ili ve Türkiye’nin 

genelinde projenin görünürlüğünü güçlendirecektir. Proje bir web sitesi oluşturacaktır. Site bir 

bilgi ve öğrenme portal olarak tasarlanacaktır. Proje, birkaç ulusal ve bölgesel politika 

toplantılarına ve çalıştaya sponsor olacaktır. Projenin, pilot sahada Şanlıurfa Şehri ve Ankara 

düzeylerinde, fikir oluşturma, dönem ortası ve nihai sonuçlar toplantıları olacaktır. Bu etkinlikler, 

orta ve üst düzey karar alıcıların proje faaliyetleri ile sonuçlarından haberdar olmasını 

sağlayacaktır. 
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Bölüm 5 Sonuçların Sürdürülebilirliği 
 

5.1  Sosyal sürdürülebilirlik 
 
285. Sürü otlatanlar genelde, hayatta kalmak için devletin sahip olduğu mera alanlarına giriş 

yapmak zorunda kalan yoksul kadın ve erkeklerdir. Bu proje belgesi boyunca detaylandırıldığı 

üzere, yatırım sosyal sürdürülebilirliği teşvik etmek için tasarlanmıştır. Bunun içinde, kadınlar ve 

kırsal alandaki yoksul insanlar gibi belirli daha hassas toplum gruplarının proje faaliyetlerinden 

doğrudan faydalanmasını sağlamayı kapsar. Proje, kırsal kesim topluluklarının, sosyal 

istikrarsızlığa neden olabilecek çevresel meseleleri anlamaları ve belirlemeleri için daha işbirlikçi 

bir ortamda çalışmalarına yardımcı olacaktır. Örneğin, arazi bozulması ve iklim değişikliğinin her 

ikisi de ekonomik riskleri artırır ve sosyal bağlılığı azaltır. Arazi bozulumunu azaltmak ve iklim 

değişikliğinin etkilerini minimize etmek için çalışarak, proje sosyal sürdürülebilirliği teşvik 

edecektir. Bu durum aynı zamanda, kapasite oluşturma işlevleri gibi paydaş katılımı ve tartışması 

için fırsatlar meydana getirerek de geliştirilebilir.  
 
5.2  Çevresel Sürdürülebilirlik 
 
286. Proje bütün olarak çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek üzere tasarlanmıştır. Proje 

politika iyileştirmelerinin yanı sıra ilerletilen Zemin gelişmeleri şeklinde de sonuçlanacaktır. Bu 

durum iklim değişikliği azaltımı/adaptasyonu, SLM ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından 

olumlu sonuçları sağlayacaktır. Türk proje faaliyetleri, ekosistem bütünlüğünde iyileştirmeler 

yapmayı başarmak ve bu iyileştirmelerin zaman içinde desteklenmesini ve ilerlemesini sağlamak 

üzere yönlendirilmiştir. Bu süreç kapsamında, belirli çevresel sürdürülebilirliğin ulaşılmasını 

sağlamak için karar alma çerçeveleriyle bağlantılı olan kapsamlı izleme sistemlerinin 

yerleştirilmesini de kapsar. 
 
5.3  Finansal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik 
 
287. Tüm bileşenler bir devir planı ile entegre edilmiştir. Devir planı proje tarafından başlatılan 

faaliyetlerin ilerletilmesi için gerekli olan finansal ve ekonomik faktörleri belirtecektir. Türkiye 

Hükümeti ve diğer paydaşlar, projeyi eş-finanse etmek için bir istek ve belirlenen en iyi 

uygulamaların tam olarak benimsenmesi ve devam ettirilmesi için bir arzu göstermiştir.  
 
5.4  Geliştirilen Kapasitelerin Sürdürülebilirliği 
 
288. Tüm seviyedeki projeler sadece geliştirilen kapasitelerin sürdürülebilirliğini destekleyecek 

mekanizmaları yerleştirmekle kalmamış, aynı zamanda bu kapasiteleri geliştirmeye de devam 

etmektedir. Bu durum özellikle, yönetimin, izleme programlarının ve arazi kullanım planlama 

insiyatiflerinin geliştirildiği durumda görülür. Bu faaliyetlerin her biri ve diğerleri, biyolojik 

çeşitlilik korumasını desteklemek için özel ve kamu sektörlerindeki kapasiteleri oluşturup 

desteklerken, zaman için de büyümek, dönüşmek ve gelişme üzere tasarlanmışlardır. 
 
5.5  Tanıtılan Teknolojinin Uygunluğu 
 
289. Proje tasarımı, çok sayıda ulusal uzman, hükümet personeli ve özel paydaşların 

girdilerinden faydalanmıştır. Bu tarafların her birinin, projenin destekleyip tanıtacağı teknoloji 

türlerini tanımlamaya yardım etmek için bir yardımı vardır. Bu durum, gelişmiş tarım ve otlatma 

teknikleri gibi karışık teknolojiler için de geçerlidir. Bütün teknolojiler, katılımcı paydaş grubun 

teknik ve finansal kapasiteleriyle eşleşmek için ölçeklendirilmiştir.  
 
5.6  Tekrarlanabilirdik ve Çoğaltabilirlik  
 
290. Bu özünde bir sunum projesidir. Bu projenin tüm unsuları, tekrarlama için uyun modeller ve 

tekrarlama ve yükseltmeyi gerçekleştirecek yollar oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Hem il hem de ulusal 

seviyelerde, GTHB ve OSİB’in temsilcileri, bu projeyi en iyi uygulamaları belirlemek ve öğrenilen dersleri 

geniş bir biçimde uygulamak üzere kullanma isteklerini tekrar tekrar proje tasarım süreci boyunca ifade 

etmişlerdir. Bu ajanslar, tekrarlama ve yükseltmeyi desteklemek için ihtiyaç duyulan finansal ve teknik 

desteği sağlamak için hazır beklemektedirler. Bu süreç, tekrarlama ve yükseltmeyi teşvik edecek ve 

kolaylaştırmak üzere tasarlanmış karar verme ve politika yapıları ile güçlendirilecektir.  
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Ek 1: FAO/GEF Stratejik Sonuçlar Matrisi 
 

 

 

Amaç/Sonuç Gösterge 
Proje Dayanağının 

Başlangıcı 
Proje Hedefinin Bitişi Onaylama Yolları  Varsayımlar 

Proje Amacı:  etkili 

korunan alan yönetimi ve 

bozkır biyolojik 

çeşitliliği korunmasının 

üretim peyzajlarına 

entegre edilmesi yoluyla 

Türkiye’nin bozkır 

ekosistemlerini 

geliştirmektir. 

 

Gelişmiş koruma için 

stratejik olarak yönetilen 

ulusal ve bölgesel bozkır 

ekosistemlerinin toplam 

hektarı  

Stratejik olarak yönetilen 

ulusal bozkırların toplam 

hektarı: 

 

Doğu Anadolu Bölgesi:   

0 hektar 

 

Ulusal Bozkır:   

0 hektar 

Stratejik olarak yönetilen 

ulusal bozkırların toplam 

hektarı: 

 

Doğu Anadolu Bölgesi:   

200.000 hektar 

 

Ulusal Bozkır:   

8 milyon hektar 

 

Ulusal bozkır koruma 

stratejisi benimsenmiş, faal 

halde ve izlenmektedir 

 

Korunan alan yönetim 

planları DKMP tarafından 

gözden geçirilmiş ve 

raporlanmıştır  

 

GTHB yıllık raporları 

Proje raporları ve 

değerlendirmeleri 

 

Proje bozkır izleme ve 

raporlama sistemlerini 

yerleştirmiştir  

 

 

Bozkır korunması 

için ulusal ve il 

düzeyindeki destek 

seviyesi 

korunmuştur 

 

Proje sonuçlarının 

zamanında 

sunulması  

 

 
Gelişmiş bozkır koruma 

sistemlerini yansıtan 

güncel yönetim planları 

olan ulusal korunan 

alanların sayısı 

 

Gelişmiş bozkır koruma 

sistemlerini yansıtan 

güncel yönetim planları 

olan ulusal korunan 

alanların sayısı: 0 

Gelişmiş bozkır koruma 

sistemlerini yansıtan güncel 

yönetim planları olan ulusal 

korunan alanların sayısı: 20* 

 

** Ulusal olarak şu an 4 tane 

“Bozkır” korunan alanı ve 15 

tane bozkır ekosistemlerini 

kısmen içeren korunan alan 

vardır. “Yeni” Karacadağ ile 

20 olacaktır.  

 

Proje çıktıları 

temelindeki gelişmiş 

bozkır koruma 

tavsiyelerini benimseyen 

İl Düzeyindeki Mera 

Komisyonlarının Sayısı 

 

Bozkır koruma 

tavsiyelerini yaygınlaştıran 

Mera Komisyonlarının 

Sayısı: 0 

Bozkır koruma tavsiyelerini 

yaygınlaştıran Mera 

Komisyonlarının Sayısı: 40* 

 

* Türkiye’nin toplam 81 tane il 

düzeyinde Mera Komisyonu 

vardır  
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Amaç/Sonuç Gösterge 
Proje Dayanağının 

Başlangıcı 
Proje Hedefinin Bitişi Onaylama Yolları  Varsayımlar 

Sonuç 1:  Bozkır biyolojik 

çeşitliliğini korumak üzere 

korunan alan sisteminin 

etkinliği artırılmıştır  

GEF5-BD izleme 

etkinliği takip aracı 

(METT) Amaç Bir’in 

toplam puanına göre 

korunan alanların 

yönetim etkinliği 

artmıştır. 

 

METT puanı 

 

Tek Tek:  64 

Kızılkuyu: 68 

Karacadağ: 51 

 

METT puanı 

 

Tek Tek:  80 

Kızılkuyu: 85 

Karacadağ: 70 

 

GEF5-BD METT 

 

Korunan alan 

yönetim planları 

DKMP tarafından 

gözden geçirilmiş ve 

raporlanmıştır  

 

Proje raporları ve 

değerlendirmeleri 

 

Proje bozkır izleme 

ve raporlama 

sistemlerini 

yerleştirmiştir  

 

Bozkır korunması 

için ulusal ve il 

düzeyindeki 

destek seviyesi 

korunmuştur 

 

Proje sonuçlarının 

zamanında 

sunulması  

 Şanlıurfa İlinin çekirdek 

korunan alanları içindeki 

bozkır alanlarının toplam 

hektarı  

 

Toplam hektar:  40.000 

hektar 

 

Tek Tek :  20.000 

Kızılkuyu: 20.000 

Karacadağ: 0 

 

Toplam hektar: 50.000 hektar 

 

 

Tek Tek :  20.000 

Kızılkuyu: 20.000 

Karacadağ: 10.000 

 

Şanlıurfa İlinin tampon 

bölge korunan alanları 

içindeki bozkır 

alanlarının toplam 

hektarı  

 

Toplam hektar:  0 hektar 

 

Tek Tek :  0 

Kızılkuyu: 0 

Karacadağ: 0 

 

Toplam hektar:  60.000 hektar 

 

Tek Tek :  5,000 

Kızılkuyu: 5,000 

Karacadağ: 50.000 

 

Çıktı 1.1  Yeni bozkır korunan alanları kurulmuş ve faal durumdadır  

Çıktı 1.2  Üç bozkır korunan alanı için etkili yönetim planları oluşturulmuş ve uygulanmıştır  

Çıktı 1.3  Üç bozkır korunan alanı için titiz izleme programı kurulmuştur  
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Amaç/Sonuç Gösterge Proje Dayanağının Başlangıcı Proje Hedefinin Bitişi 
Onaylama 

Yolları  
Varsayımlar 

Sonuç 2: Bozkır 

biyolojik çeşitliliği 

korunması üretim 

arazilerine 

yaygınlaştırılmıştır  

Gelişmiş sürdürülebilir otlatma yönetimi 

programına göre idare edilen toplam 

hektar  

 

Sürdürülebilir otlatma yönetimi 

programına göre idare edilen 

toplam hektar:  0 hektar 

 

Tek Tek :  0 

Kızılkuyu: 0 

Karacadağ: 0 

 

Gelişmiş sürdürülebilir 

otlatma yönetimi 

programına göre idare 

edilen toplam hektar: 

110.000 hektar 

 

Tek Tek :  25,000 

Kızılkuyu: 25,000 

Karacadağ: 60.000 

 

Otlatma yönetim 

planları DKMP 

tarafından 

gözden geçirilmiş 

ve raporlanmıştır  

 

Proje raporları ve 

değerlendirmeleri 

 

Proje bozkır 

izleme ve 

raporlama 

sistemlerini 

yerleştirmiştir  

 

Bozkır korunması 

için DKMP 

desteği 

korunmuştur 

 

Göçebe katılım 

seviyesi 

korunmuştur 

 

Proje 

sonuçlarının 

zamanında 

sunulması  

 

 

 

Sürdürülebilir otlatma yönetimi 

programına katılan gelişmiş bozkır 

koruma bilgisine sahip göçebelerin sayısı. 

 

Gelişmiş bozkır koruma 

kapasitesine sahip toplam göçebe 

sayısı:  0  

 

Tek Tek :  0 

Kızılkuyu: 0 

Karacadağ: 0 

 

Gelişmiş bozkır 

koruma kapasitesine 

sahip toplam göçebe 

sayısı: 500 

 

Tek Tek : 200 

Kızılkuyu: 100 

Karacadağ: 200 

 

Şanlıurfa İlindeki serbest dolaşan 

ceylanların sayısı  

 

Toplam serbest dolaşan 

ceylanların sayısı: 

 

200 adet 

Toplam serbest dolaşan 

ceylanların sayısı: 

 

300 adet 

 

Daha az sertlikte aşırı otlatma yapılan 

koruma alanlarının içindeki ve 

çevresindeki hektarların sayısı 

 

Aşırı otlatma yapılan hektar 

miktarı: 

 

Tek Tek :  17,000 

Kızılkuyu: 15,000 

Karacadağ: 60.000 

 

Aşırı otlatma yapılan 

hektar miktarı: 

 

Tek Tek :  5,000 

Kızılkuyu: 5,000 

Karacadağ: 20.000 

 

Çıktı 2.1  Üç bozkır korunan alanı ve ilişkili tampon bölgelerde sürdürülebilir otlatma yönetim programı faal durumdadır 

Çıktı 2.2  Üç bozkır korunan alanında sürdürülebilir otlatma yönetim programı etkileri izlenmiştir  
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Çıktı 2.3  Göçebeler için Model bozkır koruma eğitim programı yerleştirilmiştir  

Amaç/Sonuç Gösterge Proje Dayanağının Başlangıcı Proje Hedefinin Bitişi 
Onaylama 

Yolları  
Varsayımlar 

Sonuç 3:  Bozkır biyolojik 

çeşitliliğinin büyük arazilerde 

etkili korunması için kolaylaştırıcı 

çevre kurulmuştur  

Bozkır alanı korunmasındaki 

toplam yıllık hükümet yatırımı  

 

Bozkır korunmasındaki toplam 

yıllık hükümet yatırımı: 

 

 

Şanlıurfa İli:   

100.000  US$ * 

 

Ulusal:   

GTHB:  1 milyon  US$ * 

OSİB:   250.000  US$ * 

 

*Toplam yatırım, Milli Parklar 

Bölüm Müdürlüğü ve Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının İl Müdürlüğü 

tarafından belirlenir 

 

Bozkır korunmasındaki 

toplam yıllık hükümet 

yatırımı  

Şanlıurfa İli:   

250.000 US$ 

 

Ulusal:   

GTHB:  1.5 milyon  US$ 

OSİB:   500.000  US$ 

 

Ulusal ve il 

düzeyindeki 

bozkır koruma 

stratejileri 

DKMP 

tarafından 

gözden geçirilmiş 

ve raporlanmıştır  

 

 

Proje raporları ve 

değerlendirmeleri 

 

Proje bozkır 

izleme ve 

raporlama 

sistemlerini 

yerleştirmiştir  

 

Bozkır korunması 

için ulusal ve il 

düzeyindeki 

destek seviyesi 

korunmuştur 

 

Proje 

sonuçlarının 

zamanında 

sunulması  

 

Gelişmiş koruma için stratejik 

olarak yönetilen bozkır 

ekosistemlerinin toplam hektarı 

 

Koruma için stratejik olarak 

yönetilen ulusal bozkırın 

toplam hektarı:  

 

Şanlıurfa İli:  0 ha 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:   

0 ha 

 

Ulusal Bozkır:   

0 ha 

Koruma için stratejik 

olarak yönetilen ulusal 

bozkırın toplam hektarı:  

 

Şanlıurfa İli:  40.000 ha 

 

Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi:   

200.000 ha 

 

Ulusal Bozkır:   

8,000.000 hektar 
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GAP stratejisi içinde belirtildiği 

üzere, gelecekteki tarımsal ve 

kentsel yayılımından korunan 

koruma alanları dışındaki 

bozkırların toplam hektarı. 

 

GD Anadolu içinde hasat için 

planlanan toplam hektar:  

 

3,3 milyon ha * 

 

*GAP Bölgesi Tarım Master 

Planına göre  

GD Anadolu içinde hasat 

için planlanan toplam 

hektar:  

 

3,7 milyon ha 

Bozkır koruma ilkeleri ve 

uygulamalarına tam olarak 

entegre olan hükümet 

politikalarının sayısı 

 

Entegre olan hükümet 

politikaları bozkır korunmasını 

geliştirmiştir:  

 

DKMP Ulusal Biyolojik 

Çeşitlilik Strateji ve Eylem 

Planı: 0 

 

Ulusal OSİB Yıllık Stratejik 

Performans Belgesi: 0 

 

Şanlıurfa Valiliğinin 5 yıllık 

kalkınma planı:  0 

 

 

Entegre olan hükümet 

politikaları bozkır 

korunmasını 

geliştirmiştir:  

 

DKMP Ulusal Biyolojik 

Çeşitlilik Strateji ve 

Eylem Planı: 1 

 

Ulusal OSİB Yıllık 

Stratejik Performans 

Belgesi: 1 

 

Şanlıurfa Valiliğinin 5 

yıllık kalkınma planı:  1 

 

Çıktı 3.1  Şanlıurfa İli bozkır koruma stratejisi ve ilişkili kolaylaştırıcı ortam gelişmeleri uygulanmıştır  

Çıktı 3.2  Ulusal bozkır koruma stratejisi ve ilişkili kolaylaştırıcı ortam gelişmeleri kurulmuştur 

Çıktı 3.3  Karar alıcılar ve kaynak yöneticileri için ulusal bozkır koruma eğitim ve farkındalık programı  
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Ek 2:  Önemli Pozisyonlar ve Görevler 
 

 
Pozisyon İsimleri $/Kişi 

Haftalık 

Tahmini 

Kişi 

Haftası 

Gerçekleştirilecek Görevler 

Proje Yönetimi İçin 

Yerel 

Ulusal Proje 

Yöneticisi 

- - Tam zamanlı pozisyon. Ulusal Proje Yöneticisine 

hükümet tarafından fon verilir ve aşağıdaki faaliyetleri 

gerçekleştirerek projenin ülke sahipliğini sağlar:  

 

 Projenin başarılı icrası ve uygulanması için genel 

sorumluluğu üstlenmek, eş-finansman 

kaynaklarının uygun ve etkin kullanımı için 

Hükümete hesap verilebilirlik; 

 Diğer Hükümet ajansları, FAO ve dışarıdaki 

uygulama ajansları ile yapılan projelerin 

koordinasyonu için bir odak noktası olarak görev 

yapmak; 

 Projeye adanan tüm Hükümet girdilerinin uygun 

olmasını sağlamak; 

 Ulusal Proje Koordinatörünün, projeyi etkili bir 

şekilde yönetmek için yetkilendirildiğinden ve 

diğer proje personelinin kendi görevlerini etili bir 

şekilde yerine getirmesini sağlamak; 

 Üç parçalı gözden geçirme proje toplantılarında ve 

diğer paydaş toplantılarında Hükümet kurumunu 

temsil etmek (ulusal taraf) 

 

Ulusal Proje 

Koordinatörü 

 224 Tam zamanlı pozisyon. Ulusal Proje Koordinatörü 

(NTC), proje sonuçlarının başarılı olmasını sağlamak 

üzere projenin genel koordinasyonundan sorumlu 

olacaktır.  

 

NTC, paydaşlara ve yönlendirme komitesine bilgi 

sağlamanın yanı sıra projenin günlük bir temelde genel 

yönetimi ve uygulanması ile kaynakların etkili ve 

verimli kullanımından sorumlu olacaktır.  

  

NTC, Proje çıktılarına ulaşmak için, proje ekibi ve proje 

danışmanlarına teknik destek vermekten sorumlu 

olacaktır.  

 

NTC, GEF ve FAO ilkelerine göre proje bütçesinin 

yönetimi ve tüm projenin raporlanmasından sorumlu 

olacaktır. NTC tüm girdiler için ToR’un yanı sıra  

AWP/B’yi de hazırlar. 

 

NTC, Bakanlık düzeyinde, Proje Yönlendirme 

Komitesinde ve Ulusal Paydaş Kurulundaki proje odak 

noktaları arasındaki bağlantıları kuracak ve paydaşlarla 

etkileşimi yönetecektir. 
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NTC, tüm seviyelerde kararların bilgilendirici bir yolla 

verilmesini sağlayacaktır.  

  

Bu kişiden, biyolojik çeşitliliğin korunması, korunan 

alanların planlanması ve ideal olarak çayır korunması 

ve büyük arazilerle doğal kaynakları yönetimi hakkında 

kapsamlı bilgisinin olması beklenir. Doğal kaynakların 

yönetimi ya da ilgili bir alanda bir yüksek lisans ya da 

Master derecesi gereklidir. 

  

Operasyonlar 

Sorumlusu 

 64 Operasyonlar Sorumlusu, günlük faaliyetlerin, özellikle 

FAO’nun hükümet ek destek hizmetlerini (operasyonel 

destek, tedarik, finansal yönetim, sözleşme hazırlama) 

sunduğu DEX projelerinde, zamanında yapılması için 

Ulusal Proje Direktörüne ve NPC’ye destek sağlar. Bu 

pozisyon GEF uygulamasına FAO SEC programlı 

yaklaşımı kapsamında paylaşılan bir pozisyon olacaktır. 

 

 Tüm proje personeli ve danışmanlarının kendi rol 

ve kendi görevlerini tam olarak anlamasını 

sağlamak ve onları işlerinde desteklemek; 

 Çalışma planları ile uyumlu olacak şekilde projenin 

günlük uygulanmasını gözetmek; 

 Proje faaliyetlerinin ve proje çıktılarının kalitesini 

sağlamak; 

 Başlangıç misyonu ve fikir oluşturma çalıştayı ile 

başlayacak şekilde düzenli planlama ve iletişim 

etkinlikleri organize etmek; 

 İ&D çerçevesinin hazırlığını ve uygulanmasını 

gözetmek; 

 Proje iletişimi ve bilgi yönetimi çerçevesinin 

hazırlanmasını ve uygulanmasını gözetmek; 

 İlerleme raporları ve tüm izleme raporlarının 

hazırlanmasını desteklemek. 

 Hükümet ajansları ile bağlantı kurmak ve projenin 

adına düzenli olarak savunma yapmak; 

 Özellikle eş-finansçılar ile diğer GEF projelerinin 

diğer devam eden faaliyetleri ile proje 

müdahalelerini koordine etmek; 

 Proje ve onların çıktıları ile bulgularını ulusal ve 

uygun olan yerlerde bölgesel bir aşamada düzenli 

olarak uygulamak;  

 

Tedarik ve Finansal 

Sorumlulukları 

 64 Tedarik ve Finansal Sorumlular, projenin idari ve 

finansal hususlarını yönetmelerinde Ulusal Proje 

Direktörü ve NPC’yi destekleyecektir. Bu  

. Bu pozisyon GEF uygulamasına FAO SEC programlı 

yaklaşımı kapsamında paylaşılan bir pozisyon olacaktır. 

 

Kendisi, FAO/GEF standartlarına göre tüm bilginin 

doğru, ilgili defterlerin tutulduğunu; raporların 

hazırlandığını ve ödemelerin yapılmasını sağlar.  

 

Ayrıca Sorumlu, tüm tedarik faaliyetlerinin FAO’nun 
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tedarik kuralları ile uyumlu olmasını sağlayacak ve 

projenin yıllık tedarik planlarının hazırlanması ve 

uygulanmasında NPC’yi desteklemekten sorumludur. 

 

Bu kişiler, proje faaliyetlerini, bütçelerini ve finansal 

harcamalarını izleyecek ve uygulanabilir idareci 

prosedürler için tüm proje tarafları için standartlar 

bulacaktır. Bu kişi tedarik ve işe alım süreçlerinin 

hazırlanmasından sorumlu olacaktır. Kendisi toplantılar, 

eğitimler ve çalıştayla için hazırlıkların yanı sıra lojistik 

meseleler açısından proje ekibini desteleyecektir. 

  

Uluslararası 

Yok    

Eğer varsa, seyahat için gerekçe: proje personelinden bazı zamanlarda saha çalışması desteğini tamamlamaları 

gerekir 

 

 

Teknik Destek İçin  

Yerel 

Korunan Alan 

Yönetim Uzmanı 

 80 Sonuç 1 faaliyetlerinin başarıya ulaşmasını 

desteklemekten sorumludur. 

 

Korunan alan yönetimi ve biyolojik çeşitlilik 

korunmasında kapsamlı uzmanlığa sahip olacaktır. Çok 

kullanımlı çayırların yönetimi üzerine önemli vurgu 

yapmaktadır.  

 

 

Saha-tabanlı 

Uygulama Uzmanı  

 224 Saha-tabanlı Uygulama Uzmanı, Şanlıurfa’daki Saha 

Ofisinin etkinlik çalışmasına katkı yapacaktır. Ayrıca 

kendisi şu faaliyetleri de gerçekleştirecektir:  

 

 Proje etki göstergelerinin izlenmesini 

destekleyecek, yerel paydaşlarla yakın işbirliği 

içinde proje faaliyetlerinin sistematik veri 

toplaması ve kaydını belirleyecektir; 

 Proje faaliyetleri ve sonuçlarını, ilerlemesini ve 

başarılarını izleyecek ve aylık bazda Proje 

Yönetim Ekibine raporlayacaktır;  

 Ankara’daki merkez proje organları (Proje 

Yönetim Ekibi ve NPIU) ile icracı ortakların 

yerel birimleri ve projeyle ilgili faaliyetlerde 

diğer paydaşlar arasındaki etkili iletişim ve 

işbirliğini sağlayacaktır; 

 Proje faaliyetlerinin (örneğin biyolojik 

çeşitliliğin izlenmesi) planlanmasını ve 

uygulanmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası 

danışmanlara destek vermek ve proje sahasına 

proje personeli ve danışmanların ziyaretlerini 

ve görevlerini sağlamak; 

 Gerekli proje raporlarının hazırlanmasında 

proje personelini desteklemek; 

 Proje alanında çalıştaylar, eğitimler, seminerler 
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ve diğer proje ile ilgili aktivitelerin 

organizasyonunu sağlamak; 

 

Bu kişinin, biyolojik çeşitliliğin korunması veya 

korunan alan yönetiminde tecrübesi olan kıdemsiz bir 

uzman olması beklenmektedir. Doğal kaynakların 

yönetimi alanında bir üniversite derecesi istenmektedir. 

 

Sürdürülebilir 

Otlatma ve Mera 

Biyolojik Çeşitlilik 

Uzmanı  

 80 Sonuç 2 faaliyetlerinin başarılı olmasının 

desteklenmesinden sorumludur.  

 

Otlatma yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında 

kapsamlı bir uzmanlığı olacaktır. Çoklu kullanımlı 

meraların yönetimine özel vurgu. 

 

Büyük Arazi 

Koruma Politika 

Uzmanı  

 80 

 

Sonuç 3 faaliyetlerinin başarılı olmasının 

desteklenmesinden sorumludur.  

 

İl düzeyindeki ve ulusal düzeydeki politika ve planlama 

mekanizmalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında 

kapsamlı bilgi ve deneyime sahip olacaktır.  

 

Uluslararası 

Korunan Alan 

Yönetim Uzmanı 

 15 

 

Sonuç 1 faaliyetlerinin başarılı olması için gereken 

teknik desteği sağlamaktan sorumludur. 

 

Korunan alan yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin 

korunmasında kapsamlı bir uzmanlığı olacaktır. Çoklu 

kullanımlı meraların yönetimine özel vurgu. 

 

Sürdürülebilir 

Otlatma ve Mera 

Biyolojik Çeşitlilik 

Uzmanı 

 15 

 

Sonuç 2 faaliyetlerinin başarılı olması için gereken 

teknik desteği sağlamaktan sorumludur..   

 

Otlatma yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında 

kapsamlı bir uzmanlığı olacaktır. Çoklu kullanımlı 

meraların yönetimine özel vurgu. 

 

Peyzaj Koruma 

Politika Uzmanı 

 14 

 

Sonuç 3 faaliyetlerinin başarılı olması için gereken 

teknik desteği sağlamaktan sorumludur. 

 

İl düzeyindeki ve ulusal düzeydeki politika ve planlama 

mekanizmalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında 

kapsamlı bilgi ve deneyime sahip olacaktır. 

Eğer varsa, seyahat için gerekçe: proje personelinden bazı zamanlarda saha çalışması desteğini tamamlamaları 

gerekir 
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Ek 3: Kurumsal, Politika ve Düzenleyici Bağlamın Özeti  

 

Proje ile İlgili Kurumsal Yönetim/Karar-Alma Çerçevesi  

 
 

Kurum 

 

Sorumluluklar 

 

Ulusal 

Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı (OSİB) 

OSİB korunan alanların ilan edilmesi ve yönetiminden, ekolojik 

yapılandırmadan, bu sahalar için yönetim planları hazırlamaktan, özel 

dikkate haiz türlerin ve kritik yaşam alanlarının korunmasından, kalkınma 

stratejisinin hazırlanmasından, ilgili kanun ve düzenlemelerin 

planlanmasından ve tasarlanmasından ve yaban hayatı ile ekosistemlerin 

araştırılması, izlenmesini yürütecek organizasyonun uygulanmasını 

gözetmekten sorumludur. Diğer yandan, OSİB ayrıca, su kaynaklarının 

rasyonel gelişimi ve kullanılması, suyun muhafazası için stratejik planlama 

ve politikalarının geliştirilmesi ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin 

hazırlanması, önemli nehir ve göllerin durumlarının hazırlanması, sel 

kontrol planlaması, su kaynaklarının korunması, su işleyiş imarı, önemli 

nehirler ve göller için su koruma planlamasının organizasyonel 

hazırlıklarından, onaylı su kaynaklarının özümseme kapasitesinin 

uygulanmasının denetlenmesinden, toplam emisyon miktarını sınırlamak 

için öneride bulunmaktan, içme suyu kaynaklarının korunmasında 

rehberlik, yeraltı suyu kullanımı ile yeraltı su kaynaklarının yönetiminin 

kentsel planlama saha kontrolünden sorumludur. Ulusal sulak alanların 

korunması için organizasyon, koordinasyon ve rehberlik yapmak, sulak 

alan koruma planlarının ve sulak alanların korunması ile ilgili ulusal 

standartlar ile düzenlemeleri yapmak, sulak alan koruma bölgelerinin 

tesisinde organizasyon ve uygulama yapmak, sulan alan park koruması ve 

yönetimi, sulak alanların akılcı kullanımını denetlemek, uluslararası Sulak 

Alanlar Sözleşmesi’nin ilgili uyum çalışmalarını koordine etmek. 

 

Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı(GTHB) 

GTHB, tarımsal kaynakların organizasyonundan, mera yönetimi ve 

geliştirmesinden, organik tarım ve tarımın sürdürülebilir gelişiminden, 

tarımsal alan ve balıkçılık sularının, meraların ve tarımsal biyolojik tür 

kaynaklarının korunması ve yönetiminden sorumludur. Hayvancılığın 

geliştirilmesinden, balıkçılık yapılan suların ekolojik çevresinin 

korunmasından ve gıda güvenliği düzenlemeleri geliştirme açısından uygun 

şartların sağlanmasından ve gıda üretiminin tüm aşamalarını kontrol 

etmekten sorumludur. Bitki ve hayvan salgınlarının önlenmesi ve karantina 

hakkındaki kanun ve yönetmeliklerin hazırlanması, standartların 

geliştirilmesi için hükümetler arası anlaşmaların imzalanması, evcil 

hayvanlar ile bitkilerin salgın hastalıklarını önleme ve karantina 

çalışmalarının organizasyonu, denetimi, karantina çalışmalarının 

organizasyonu ve denetiminden sorumludur. 

Kalkınma Bakanlığı Ulusal ekonomik ve sosyal gelişim stratejilerinin, orta ve uzun dönem 

planlar ile yıllık planların tasarlanması ve organizasyonu, ekonomik ve 

sosyal gelişmelerin koordinasyonu, ulusal ekonomik gelişim hedeflerinin, 

politikalarının belirlenmesi ve büyük inşa projelerinin planlanması ile 

üretim güçlerinin bölüşülmesinden sorumludur. Sürdürülebilir kalkınma 

stratejisinin teşviki, kaynak koruma ve kullanımının planlamasını ve 
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politikalarını üretmek, bu planların uygulanmasını koordine etmek, 

ekolojik yapı ile çevresel koruma planlarının hazırlanması da dahil olmak 

üzerek önemli meselelere katılmak, ekolojik yapıları kaynak korunması ve 

kapsamlı uygulamayı  koordine etmek. 

Bölgesel (İl Düzeyinde) 

Orman ve Su İşleri 

Bakanlığının XV. Bölge 

Müdürlüğü (RDoM) 

(Malatya) 

RDoM, bölgenin ve ilin ekolojik yapısının denetimi ve yönetiminden, 

ildeki karasal yaban hayatı kaynaklarının ve sulak alan kaynaklarının 

tetkik, izleme ve değerlendirilmesini organize etmekten sorumludur. 

RDoM yaban hayatı gelişiminin yönetimini sahalarının gelişimi sağlar, bu 

alanlar için yönetim planları hazırlar ve bu planları uygular. RDoM, doğa 

rezervlerinin gözetiminden ve yönetiminden, biyolojik çeşitliliğin,  il tabiat 

koruma bölgesindeki eğitim ve araştırmaları yürütmekten ve il doğa 

rezervlerine deneysel ve turizm amaçlı girişlerin onaylanmasından 

sorumludur. 

RDoM, ilin sulak alan koruma çalışmalarını, il çapında geliştirilmesini, 

bölgenin sulak alan koruma planlamasını  ve il düzeyinde standartlar ve 

düzenlemeleri, ilin sulak alan rezervlerinin korunmasının organizasyonu ve 

uygulanması, sulak alan parklarının rasyonel kullanımının korunması ve 

yönetiminin gözetilmesi; kara yaban hayatı kaynaklarının korunması ve 

rasyonel kullanımının rehberliği hususlarında organizasyon, koordinasyon, 

rehberlik ve gözetim sağlar.  

GTHB’nin İl Müdürlükleri 

(Diyarbakır ve Şanlıurfa) 

Tarım ve tarımsal kalınma için tarım alanları ile meraların korunması ve 

yönetimine rehberlik etmek. Ekilebilir arazilerin ve temel tarım alanı kalite 

kontrolünün ve kanuna uygun olacak şekilde ekilebilir arazinin kalitesinin 

uygulanmasına ve yönetilmesine rehberlik edecek politikaların 

geliştirilmesinden sorumludur. Tarım bitkileri ve hayvancılığın gelişimin 

için mühendislik tesislerinin, bilimsel tarımın, zirai, biyolojik ve diğer 

tedbirlerin kullanılması. 

Tarımsal ekolojik faaliyet planlamasının geliştirilmesi ve uygulanması, 

kırsal geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, tarımsal biyokütle endüstrisi ile 

kırsal alanlarda tarım ve enerji tasarruf geliştirilmesine rehberlik etmek, 

tarımsal çok çıkışlı kaynak kirliliği ile ilgili rehberliği yürütmek. 

Yasaklanmış tarımsal üretim alanının nitelendirilmesi, tarımda ekolojik 

tarım döngüsünün gelişimine rehberlik etmek. Balıkçılık yapılan suların 

ekolojik çevresinin korunmasından sorumludur. Yabancı türlerin 

yönetimine liderlik etmek. 

BM aynı zamanda doğal kaynakların korunmasının ve sürdürülebilirliğinin 

iyileştirilmesi hakkında bilgi yayılmasından; tarımsal uygulamaların 

iyileştirilmesinden ve çiftçi eğitim çalışmalarından sorumludur. 

GAP 
 

Karacadağ Kalkınma 

Ajansı (Diyarbakır ve 

Şanlıurfa) 

Kalkınma ajansları kapasite geliştirme ve projelerin desteklenmesi yolu ile 

bölgesel ve kırsal kalkınma çalışmalarına katkı yapmakla sorumludur.  

Proje ile İlgili Politika ve Planlama Çerçevesi  

 
Politika, Strateji ya da 

Plan  

Kabul 

Tarihi 
İlgili strateji, politika veya planın Açıklama/Değerlendirilmesi 

Ulusal  
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Ulusal Biyolojik 

Çeşitlilik Strateji ve 

Eylem Planı 

2007 Bu strateji, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin uygulanmasına rehberlik 

etmek amacıyla ulusal bir strateji hazırlama yükümlülüğüne bir cevap 

niteliğindedir. Bu stratejinin amacı, kısaca Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğini 

belirlemek ve değerlendirmek, koruma için genel olarak kabul edilmiş bir 

strateji belirlemek ve Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin korunması amaçlarına 

ulaşabilmek için gerekli olan eylemleri önermektir. Strateji, “biyolojik 

çeşitliliğe önem veren, doğanın yerine geri koyabileceği kapasiteden daha 

fazla tüketmeyen ve gelecek kuşaklara biyolojik çeşitlilik açısından zengin 

bir doğa bırakan, doğanın bir parçası olarak yaşayan bir toplum 

oluşturmayı” hedeflemektedir. 

Çölleşmeyle Mücadele 

için Ulusal Strateji ve 

Eylem Planı (2015-

2023) (2015-2018) 

2015 Bu strateji geliştirme çalışmasının misyonu kuraklık ve çölleşmenin negatif 

etkilerini azaltmak, bozulmuş arazilerin rehabilitasyonunu için geliştirilen 

politika ve programların uygulanmasıdır. Yerel halkın katılımı, kırsal 

gelişim için katkı sağlama ve uluslararası diyalog, Strateji ve NAP’nin temel 

unsurlarıdır. Eylem planı 2018’de UNCCD’nin öngörülen 10 yıllık 

stratejisinin revizyonunu takiben yeniden gözden geçirilecekken, Strateji 

2023 yılına kadar geçerli olacaktır.  

 

İklim Değişikliği 

Eylem Planı 2011-2023 

2011 Türkiye’nin “iklim değişikliği” kapsamındaki ulusal vizyonu, iklim 

değişikliğiyle ilgili hedefleri kalkınma politikalarına tam olarak entegre 

etmiş bir ülke olmak, enerji etkinliğini yaymak, temiz ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımını arttırmak, kendi “özel koşulları” içinde iklim 

değişikliğini ön plana çıkarma çabalarına aktif olarak katılmak ve 

vatandaşlarına yüksek kaliteli bir hayat ile düşük karbon yoğunluklu bir 

refah sağlamaktır. 

Ulusal İklim 

Değişikliği Stratejisi 

2010 Bu strateji bozkır ekosistemlerini de kapsayacak şekilde yaşam alanlarının 

korunmasına öncelik vermektedir. Plan bozkır yaşam alanlarının karbon 

stoku olarak kullanma yolu ile azaltma yaklaşımının yanı sıra bozkır yaşam 

alanlarının adaptasyon ihtiyaçlarını belirlemek ve sonrasında onlara 

değinmek için yöntemleri araştırır. 

Ulusal Kırsal Kalkınma 

Planı (2009-2013) 

2009 Plan, tarımsal alanların, mera ve ormanların korunmasını, orman rejimine 

entegre edilecek alanlardaki toprak ve su kaynaklarını da kapsayacak şekilde 

toprak ve su kaynaklarının korunmasını hedefler. Kırsal Kalkınma planı, 

kırsal yoksulluk ile doğal kaynak bozulması arasındaki ilişkinin altını 

çizerek, çoğu durumda uygun olmayan tarım teknikleri ve artan iklim 

değişkenliği nedeniyle son yıllarda ülkedeki erozyon ve arazi ve su 

bozulumunu ortaya koymuştur.  

Ulusal Çevresel Eylem 

Planı 

1998 Türkiye’nin Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996 – 2000) çevre 

yönetimi için olanlar da dahil olacak şekilde hükümet politikalarını koordine 

etmek için ana araç olarak bir milli çevre stratejisini geliştirmeyi 

gerektirmiştir. Ulusal Çevre Eylem Planı (UÇEP), bir strateji ihtiyacına 

cevap olarak doğmuş olup mevcut Kalkınma Planına çevre ve kalkınma 

hususlarını entegre edebilmek için sağlam eylemlerle onu takviye edebilir. 

UÇEP’in amaçları; daha iyi yaşam kalitesi; artırılmış çevresel bilinç; 

gelişmiş çevre yönetimi ve sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınmadır. 
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Proje İle İlgili Yasal/Düzenleyici Çerçeve  

 
Kanun ya da Düzenleme İsmi Kabul 

Tarihi 
İlgili strateji, politika veya planın Açıklama/Değerlendirilmesi 

Ulusal  

Milli Parklar Kanunu (2873) 1983, rev. 

2011 

Bu kanun, milli parklar, tabiat anıtları, doğa parkları ve doğa rezerv 

alanlarının seçimi ile ilgili kural ve prosedürleri belirler. Kanun 

ayrıca, bu alanların yönetimi, korunması ve geliştirilmesi hakkında 

kural ve prosedürleri ortaya koyar. Kanun, Milli Parkların 

belirlenmesi ve kamulaştırılması hususlarında her Bakanlığın ve 

Bakanlar Kurulunun görev ve sorumluluklarını belirtir. Milli 

parkların korunması ve yönetimi ile izin verme hususlarında Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı’nın görev ve sorumluluklarını 

belirlemektedir. Kanun ayrıca, orman ürünlerinin üretimi, meralar 

ile ekosistem ve / veya biyolojik çeşitliliğe zarar verebilecek 

avcılığın yanı sıra ekosistem ve yaban hayatın korunması, su ya da 

hava kirliliğinin önlenmesi için kuralları kapsar ve herhangi bir bina 

ya da tesisisin inşaatını yasaklar. 

 

Kara Avcılığı Kanunu (4915) 1937, rev. 

2003 

Bu kanun türler ve yaşam alanları bakımından ilgili tedbirleri, 

kuralları ve yaklaşımları belirler. Özel öneme haiz yaban hayatı 

türlerini koruyan ve geliştiren yaban hayatı geliştirme sahaları 

yaban hayatı geliştirme sahaları bu kanun altında ilan edilir ve 

yönetilir. Kanun sürdürülebilir avcılığı, av ve yabani hayvanların 

kendi doğal yaşam çevreleriyle korunmasını, avcılığın geliştirilmesi 

ve kontrolü, milli ekonominin faydalanması için av kaynaklarının 

değerlendirilmesini ve ilgili kurum ve özel şirket bünyeleri 

arasındaki koordinasyonu sağlar. Bu kanun kapsamında Avcılık 

Komisyonu her yıl toplanır ve o sezon için avcılık yönünden 

açılacak ve kapanacak sahaların yanında avlanma sınırlarını 

belirler. 

Orman Kanunu (6831)  1956 Bu Kanun, temel ormancılık mevzuatını belirlemektedir. Korunan 

ormanların sınırları belirlenmekte ve çevre köylere ilan 

edilmektedir. Bu ormanların belirlenmesinin koşulları, ilkeleri ve 

süreleri ile yönetimi, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve kullanma 

prensip ve kararları Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 

kararlaştırılır.  

Çevre Kanunu (2872) 

 

1983 Bu Kanunun amacı, tüm vatandaşların ortak değeri olan çevrenin 

korunması ve iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanlarda arazilerin ve 

doğal kaynakların korunması, daha iyi kullanılması; su, toprak ve 

hava kirliliğinin önlenmesi; ülkenin bitkisel ve hayvancılık 

değerlerini, doğal ve tarihi zenginliğini koruyarak, şimdiki ve 

gelecek kuşakların ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle 

uyumlu bir şekilde sağlık, medeniyet ve sosyal kalkınma 

hedeflerinin, belirli hukuki ve teknik prensipler esasında 

geliştirecek ve güvenceye alacak düzenleme ve önlemleri organize 

etmektir. 

Tarım Kanunu (5488)  2006 

 

Bu kanunun amacı tarım sektörü ile ilgili ilkeleri, kuralları ve 

yaklaşımları belirlemektir. Kanunun tarımsal kalkınmayı 

destekleyen politika ve düzenlemelerle uyumlu olan planlar ve 

stratejiler aracılığıyla güçlü bir kırsal kalkınma yaklaşımına 

sahiptir. Kanun, tarım politikalarının hedef ve önceliklerini ve 

çiftçiler için danışmanlık hizmetini, biyolojik çeşitlilik ve genetik 

kaynakların korunmasını ve biyo-emniyet ve biyo-güvenlik 

sağlanması hususlarını tanımlar. 
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Mera Kanunu (4342)  

 

1998 

 

Bu kanun, mera arazilerinin çeşitli köy ve belediyelere tahsisi ve 

belirlenmesi ile ilgili temel prosedür ve kuralları belirler. Tarım ve 

Köy İşleri Bakanlığı, meraların sınırları ile ilgili bünyelere tahsisi 

hakkında karar vermeye yetkilidir. Bu uygulama için prosedür 

Kanun’da açıkça belirtilmiştir. Kesinleşmiş sınırlar daha sonra, 

ilgili tapu senedine kaydedilir. Tahsis işlemi her beş yılda bir 

yenilenir. Yalnızca bir iyileştirme sürecinden sonra kullanılabilecek 

olan alanlar, bu iyileştirmeyi yüklenecek kişi ve şirketlere 

kiralanabilir. Bu Kanun altında tahsis edilen alanlar, yalnızca 

Kanun’da belirtilen spesifik şartlar altında verilen Tarım 

Bakanlığı’ndan alınan yazılı bir onay olmadıkça, başka amaçlar için 

kullanılamazlar 

Toprak Korunması ve Arazi 

Kullanım Kanunu  (5403/ 5578) 

2005, rev. 

2007 

Bu kanun, arazi ve toprak kaynakları ile bunların sınıflandırılması, 

arazi kullanım planlarının hazırlanması, amaç dışı kullanımın 

engellenmesi için kural ve ilkeler ortaya koyar ve arazi ve toprak 

korumasını sağlayacak görev ve yükümlülükleri belirler. Toprak 

Koruma Kurulları her ilde, arazilerin korunması, gelişimi ve verimli 

kullanılmasına ilişkin faaliyetleri inceleme, değerlendirme ve 

izleme yapmak üzere kurulmuşlardır.  Araziler, mutlak tarım 

arazileri, özel tarım arazileri, ekili tarım arazileri ve marjinal tarım 

arazileri olarak sınıflandırılmıştır. Kanunda açıkça tanımlanan hedef 

ve durumlar haricinde, tarım arazileri kullanma planlarında 

belirtilen amaçlar dışında herhangi bir amaç için kullanılamaz.  Bu 

istisnalar Kanun’da belirtilmiştir. Doğal ya da yapay hadiseler 

nedeniyle bozulan ve bozulma ihtimali olan alanlar erozyona 

duyarlı alanlar olarak sınıflandırılacaktır. Arazi kullanımını 

rasyonalize etmek için arazi toplama projeleri ya arazi sahiplerinin 

çoğunluğunun onayı ya da gerek görüldüğünde, herhangi bir onaya 

bağlı kalmaksızın bir hükümet kararıyla hazırlanacak ve 

uygulanacaktır. 

Organik Tarım Kanunu  (5262) 

 

2004 Bu Kanunun amacı, organik tarımı desteklemek ve tüketici 

güvenliğini sağlamaktır. Kanun organik tarım kural ve 

prosedürlerini ortaya koyar, denetleme, kontrol ve sertifikasyon ile 

ilgili kuralları tanımlar. Kanun aynı zamanda, Tarım ve Köy İşleri 

Bakanlığının organik tarım ve organik ürünlerin denetimi ile ilgili 

görev ve yükümlülüklerin hükümlerini de kapsar.  

 

Sulak Alanların Korunması 

Yönetmeliği (25818) 

2005 Yönetmelik, uluslararası öneme haiz olsun olmasın tüm sulak 

alanların korunması hakkında temel ilkeleri, Uluslararası Ramsar 

Sözleşmesi esasında yetkili kurumların geliştirilmesini, işbirliğini 

ve koordinasyonunu kapsar 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu (2863) 

1983 Bu kanun kültürel ve doğal varlıkları korumak için alınması 

gereken tedbirleri belirlemeyi hedeflemektedir.  

 

Yaban hayatı koruma ve yaban 

hayatı geliştirme sahaları ile ilgili 

yönetmelik  

2004 Bu Yönetmelik’in amacı, yaban hayatı koruma ve geliştirme 

alanlarının kuruluşu, yönetimi, denetimi ve izin verilen faaliyetleri 

ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Yaban hayatı koruma 

amacıyla seçilen alanlar, büyük popülasyonlarda göç eden 

hayvanları barındıracak kadar geniş olmalıdır. Yaban hayatı koruma 

alanı olarak ilan edilebilecek alanlar, Çevre ve Orman Bakanlığının 

bölge müdürlüğü tarafından, bir tetkik raporu eşliğinde önerilir. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından uygun 

bulunan alanlar orman rejimi altında Orman Bakanlığı tarafından, 

diğer tüm alanlarda ise Bakanlar Kurulu tarafından yaban hayatı 
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koruma alanı olarak ilan edilir. Yaban hayatı koruma alanları Çevre 

ve Orman Bakanlığı bölge müdürlüğü tarafından yönetim ve 

kalkınma planları doğrultusunda idare edilmektedir. Bu planlar 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanır.  Bu alanlarda yönetim planlarında belirtilenler dışındaki 

faaliyetlere izin verilmemiş olup alanların hedefleri ile ekosistemine 

zarar verebilecek herhangi bir inşaat yasaklanmıştır.  Yaban hayatı 

koruma alanlarındaki herhangi bir muhtemel hastalığa karşı 

önlemler Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Köy İşleri 

Bakanlığı tarafından alınır. Arazi taşıma kapasitesi aşılana kadar 

avlanmaya izin verilmez. Avlanma kuralları ve zamanı, Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. 

Ağaçlandırma Yönetmeliği  2012 Yönetmelik, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, tohum 

üretimi, fide ağacı fidanlığı, enerji ormancılığı için ana prosedür ve 

ilkeleri içermektedir. 

Yeraltı suları teknik 

yönetmeliğinde değişiklik 

yapılmasına dair yönetmelik  

2011 Bu yönetmelik yeraltı sularının yönetim usullerini ve teknik 

kurallarını belirlemektedir. Yönetmelik, hidrojeolojik araştırma, 

uygulama ve yeraltı araştırması için izin düzenleme ile su arıtma 

tesisleri ile ilgili hükümleri kapsar.  Yönetmelik aynı zamanda, 

sulama plan ve projelerinin hazırlanması, ile ilgili kural ve 

hükümleri, yeraltı su sistemlerinin haritalarının hazırlanması ile 

kuyular, kanallar ve tüneller gibi yeraltı sulama sistemlerinin 

kurulmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

İyi Tarım Uygulamaları 

Yönetmeliği 

 

2010 Yönetmelik, doğal kaynakların korunmasının yanında çevreye ve 

insanlara hiçbir zarar vermeyen tarımsal üretim için ana prosedür ve 

ilkeleri kapsar. Ayrıca yönetmelik tarımsal üretimdeki takip 

edilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerini belirler. 

 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği  

2010 Bu yönetmelik, toprak kirliliğini önleme amacıyla teknik ve idari 

usul ve esasları, kirlenmiş ve muhtemelen kirlenmiş arazilerin 

belirlenmesi, kirli toprak ve arazinin izlenmesi ve temizlenmesi 

konularını içerir.  

Organik tarımın esasları ve 

uygulanmasına ilişkin yönetmelik  

2005 Bu Yönetmelik, özellikle sertifikasyon prosedürleri olmak üzere, 

organik tarım için prensipleri, uygulama düzenlemelerini belirler.  
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Ek 4:  Destek Yatırımlar 

 

 
İsim Destek veren 

taraf ya da 

Kuruluş 

Tarihl

er 

 

Bütçe 

US$ 

Proje Hedefleri ve Temel 

Faaliyetler 

Proje Koordinasyon 

Tedbirleri 

 

İlgili Hükümet Projelerinin Özeti  

Milli Parklar 

Programı 

OSİB Yıllık 800.000 

 

(40.000.000 

US$ 

2009’dan 

beri) 

Türkiye’deki korunan 

alanların planlanması ve 

yönetilmesi. Programın 

sonuçları, ülkedeki korunan 

alanlar ile biyolojik 

çeşitliliğin 

değerlendirilmesinde 

kullanılmıştır.  

 

 

Ulusal Korunan 

Alan Sisteminin 

Güçlendirilmesi 

Projesi  

OSİB 2014-

2016 

1.000.000 Programın amaçları/hedefleri 

şunlardır: (i) hem mevcut 

hem de yeni korunan alanları 

için stratejiler, politikalar ve 

yönetim hedeflerini de 

kapsayacak şekilde bir ulusal 

strateji ve eylem planının 

hazırlanması, (ii) korunan 

alanlar ve biyolojik 

çeşitliliğin korunması 

hakkında bilinç artırmak ve 

(iii) mevcut korunan alan 

yönetim sisteminin 

etkinliğini artırmak. 

 

 

Ulusal Biyolojik 

Çeşitlilik 

Araştırma 

Projesi  

OSİB Ağust

os 

2013 - 

2018 

10.000,000 

US$ 

Ulusal 

 

Tüm illerin biyolojik 

çeşitliliğinin belirlenmesi. 

Biyolojik çeşitlilik envanter 

projesi 2013 yılında 

Şanlıurfa’yı da kapsayacak 

şekilde Türkiye’nin 32 ilinde 

yürütülmüştür.  

Şanlıurfa ve 

Diyarbakır’daki envanter 

sonuçları projeye dahil 

edilebilir.  

Kızılkuyu 

Yaban Hayatı 

Geliştirme 

Sahası Programı  

OSİB Yıllık Yıllık 

75.000 $ ve 

120.000 $   

  

Natura 2000 

gereksinimleri 

projesinin 

uygulanması 

için ulusal doğa 

koruma 

sisteminin 

güçlendirilmesi  

OSİB 2013-

2015 

$9,300.000 

(AB 

tarafından 

finanse 

edilecektir) 

Proje, Natura 2000 ile ilgili 

olan biyolojik çeşitliliğin 

korunması ve kurumsal ve 

teknik kapasitenin 

güçlendirilmesi ile doğrudan 

ilgilidir. Proje Avrupa 

Komisyonu tarafından 

finanse edilecektir. Bu proje 

kapsamında, Natura 200 için 

teknik yapı kurulacak ve 

korunacak alanlar 

belirlenecektir. 

 

 

Mera Reform 

Programı 

GTHB 2005 

onwar

ds 

US$ 10-15 

milyon 

Ulusal 

Program meraların 

bozulması ve bununla ilişkili 

olarak artan nüfusun gıda 

Proje faaliyetleri, 

programın mevcut 

deneyiminden 
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İsim Destek veren 

taraf ya da 

Kuruluş 

Tarihl

er 

 

Bütçe 

US$ 

Proje Hedefleri ve Temel 

Faaliyetler 

Proje Koordinasyon 

Tedbirleri 

 

güvenliği problemini 

değerlendirmektedir. Reform 

programı kapsamlı yasal 

çerçeve, mera alanlarının 

işaretlenmesi ve kullanım 

haklarının düzenlenmesi, 

tahsis ve kullanım kuralları, 

rehabilitasyon ve bakım 

yoluyla üretkenliğin 

artırılması ile sürekli izleme 

ve koruma hususlarını 

içerecek şekilde bazı 

önlemleri kapsar. 

 

faydalanmalıdır.  

IPARD GTHB, AB 

tarafından 

desteklenmekte

dir 

2015’t

en 

ileriye 

Mevcut 

Değil 

Polatlı TİGEM ve çevre 

köylerdeki toy kuşlarının 

korunması. Türlerin 

korunması için çiftçilere 

destek verilmesi. 

Programın sonuçları, 

Kızılkuyu Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahasındaki toy 

kuşlarının korunmasına 

aktarılabilir. 

 

ÇATAK GTHB 2006-

2013 

17.665,000 

US$ Ulusal 

 

7.000.000 

US$ KKH 

Toprağın ve su kalitesinin 

korunmasına katkıda 

bulunacak, yenilenebilir 

doğal kaynakların 

sürdürülebilirliğini 

güçlendirecek, erozyonla 

mücadele edecek tarımın 

olumsuz etkilerini azaltacak 

uygulama ve tekniklerin 

desteklenmesi. Şimdiye 

kadar program, 20.000’den 

fazla çiftçinin yararlandığı, 

60.000 hektarlık bir alanda 

uygulanmıştır. 

ÇATAK’tan öğrenilen 

dersler, özellikle 

Karacadağ bölgesindeki 

proje faaliyetlerine 

aktarılabilir.  

İlgili STK ve Özel Sektör Projelerinin Özeti  

Şanlıurfa 

Programı 

Doğa Derneği 2004 

– 

devam 

ediyor 

350.000 TL Örgüt, Kızılkuyu Yaban 

Hayatı Geliştirme Alanı 

dâhil olmak üzere bozkır 

yaşam alanlarının ve 

Kelaynak, ceylan, çizgili 

sırtlan ve çöl monitör 

kertenkelesi gibi türlerin 

korunması yönünde bölgede 

aktif olarak çalışmaktadır. 

Örgüt, Kızılkuyu Yaban 

Hayatı Geliştirme Alanının 

yönetim planının 

hazırlanmasında aktif bir rol 

oynamıştır. 

 

Örgütün mevcut bilgisi 

projeye aktarılmalıdır.  
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Ek 5:  İlgili GEF Faaliyetlerinin Özeti 
 

 

İsim Ajans Tarihler 

GEF 

Yardımı 

US$ 

Proje Amacı ve Temel Faaliyetler  

 

GEF Küçük Destekler 

Programının 4. Aşaması  
UNDP/GEF 

2009 - 

2010 

42.714. 

900 US$ 

Küresel 

Toplum temelli girişimler ve eylemler yoluyla 

güvenceye alınmış biyolojik çeşitlilik ve iklim 

değişikliği odak alanlarında küresel çevre faydaları.. 

 

Türkiye’nin Korunan Alan 

Ağını Güçlendirmek – 

Deniz ve Kıyı Korunan 

Alanlarının 

Sürdürülebilirliğini 

Kolaylaştırmak 

 

UNDP/GEF 
2009 - 

2014 

2.300.000 

US$  

Ulusal 

Deniz ve kıyı korunan alanlarının ulusal sisteminin 

genişletilmesini kolaylaştırmak ve yönetim 

etkinliğini arttırmak. 

Türkiye’deki Enerji Etkin 

Uygulamaların Piyasayı 

Dönüştürmesi 

UNDP/GEF 
2009 - 

2014 

2.710.000 

US$  

Ulusal 

Daha enerji verimli yapı aletleri yönünde piyasa 

dönüşümünün hızlandırılmasıyla, Türkiye’nin sera 

gazı salınımını azaltmak. 

Orta ve Doğu Avrupa’da 

Besin Maddesi Azaltılması 

İçin İyi Uygulamaların 

Yaygınlaştırılması ve 

Ortak İşbirliğini Teşvik 

Etme 

UNDP/GEF 
2008-

2010 

974.816 

US$ 

Bölgesel 

Uluslararası Sular ve Sınır Ötesi Su Denetimi ile 

ilgili projelerin iyi uygulamalarını belirlemek, 

kavramak, analiz etmek, görüntülemek ve 

yaygınlaştırılmasını teşvik etmek suretiyle mevcut 

bilgi ve deneyimi sistematik hale getirmek. 

Küresel Çevre Yönetimi 

için Ulusal Kapasite Öz 

Değerlendirilmesi (NCSA) 

UNEP/GEF 
2008-

2009 

199.500 

US$ Ulusal 

NCSA’nın ana hedefi, küresel çevre konularını 

ortaya koymak üzere kapasite oluşturmak için ülke 

düzeyindeki öncelik ve ihtiyaçları belirlemek 

olmuştur. 

Türkiye’nin Korunan 

Alanlar Ulusal Sistemi 

içindeki Korunan Orman 

Alanlarının Alt 

sistemlerinin Kapsamını ve 

Yönetimini Güçlendirme 

UNDP/GEF 
2008 - 

2012 

972,000 

US$ Ulusal 

Projenin genel amacı, küresel biyolojik çeşitlilik 

koruması yönünde, Türkiye’nin Ulusal Biyolojik 

Çeşitlilik Strateji hedeflerine katkı yapabilmek 

amacıyla, biyolojik çeşitliliği korumak ve Küre 

Dağları’ndaki doğal kaynakların sürdürülebilir 

kullanımını sağlamaktır 

Akdeniz Geniş Deniz 

Ekosistemi-Bölgesel 

Bileşeni için Stratejik 

Ortaklık: Akdeniz ve Onun 

Kıyı Alanlarındaki 

Çevresel Kaynakların 

Korunması Amacıyla 

Kararlaştırılmış Eylemlerin 

Uygulanması 

UNEP/GEF 
2008 - 

2013 

12.891. 

000 US$ 

Bölgesel 

(i) Stratejik Ortaklığın genel koordinasyonunu 

sağlamak ;(ii) politika, yasal ve kurumsal 

reformlar tesis etmek ;(iii) yeni yaklaşımların 

bölgesel yayılmasını teşvik etmek; (iv) 

Stratejik Ortaklığın ilerlemesini ve baskı 

azaltma önlemlerinin etkinliğini izlemek ve 

Stockholm Ulusal Uygulama Planlarının 

uygulanmasına katkıda bulunmak. 

Gemilerin Balast 

Suyundaki Zararlı Sucul 

Organizmaların Transferini 

Azaltmak için Gelişen 

Ülkeleri Desteklemek İçin 

Ortaklıklar Kurma 

UNDP/GEF 
2007 - 

2010 

5.688.000 

US$ 

Küresel 

Kıyı ve deniz ekosistemleri üzerindeki gemilerin 

balast suyu aracılığıyla transfer edilen sucul istilacı 

türlerin olumsuz etkilerini minimize etmek için uzun 

dönemli koordine önlemleri uygulayacak bölgesel 

ortaklıkların, ekonominin, insan sağlığı ve refahının 

gelişmesini teşvik etmek. 

Afrika / Avrasya Göç 

Yolları üzerindeki Göçmen 

Su Kuşları Tarafından 

İhtiyaç Duyulan Sulak 

Alanların Kritik Saha 

Ağlarının Korunmasının 

Geliştirilmesi 

UNEP/GEF 
2006-

2010 

6.000.000 

US$  

Bölgesel 

Bu proje, göç esnasında konaklama sahaları ve 

“kışlama alanlarındaki” bulunma sürelerini de 

kapsayacak şekilde, Afrika / Avrasya göçmen su 

kuşlarının, yıllık döngülerini tamamlamak için 

ihtiyaç duydukları anahtar roldeki kritik sulak 

alanları korumak üzere alınan önlemleri 

güçlendirerek ve koordine ederek, bu kuşların 
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koruma statüsünü geliştirmeyi hedefler. 

Ötrofikasyon, Tehlikeli 

Maddeler ve Karadeniz 

Ekosistemi 

Rehabilitasyonu İçin İlgili 

Tedbirlerin Kontrolü: 2. 

Dilim 

UNDP/GEF 
2005-

2008 

6.000.000 

US$ 

Bölgesel 

Katılımcı ülkelere ulusal politikalar ve mevzuat 

geliştirmede ve Karadeniz’e nitrojen ve fosforun 

boşaltılmasını önlemek için öncelikli eylemlerin 

tanımlanmasına destek vermek 

Ulusal Raporlama, Ulusal 

Takas Merkezi 

Mekanizmasına Katılım ve 

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik 

Stratejisi ve Eylem 

Planının Daha Fazla 

Geliştirilmesi İçin Danışma 

UNEP/GEF 
2005-

2007 

365.300 

US$ Ulusal 

A. CBD tarafları Konferansı için İkinci ve Üçüncü 

Ulusal Raporları hazırlamak.  

B. Ulusal Takas Merkezi Mekanizmasının daha da 

geliştirilmesini sağlamak, ayrıca teknik ve bilimsel 

işbirliği. 

C. CBD tarafları Konferansının karar ve 

programlarını, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Eylem 

Planı’na daha iyi yerleştirmek. 
Türkiye Cumhuriyeti’nde 

kalıcı organik kirleticiler, 

üzerine Stockholm 

Sözleşmesinin 

uygulanması için erken 

harekete geçmeyi 

kolaylaştıran faaliyetleri 

mümkün kılmak. 

UNIDO/GE

F 

2003 – 

devam 

ediyor 

469.700 

US$ Ulusal 

Önerilen Kolaylaştırma Faaliyetlerinin genel amacı, 

POP’ların yönetimi için bir Ulusal Uygulama Planı 

hazırlamak üzere ulusal kapasite ve yeteneği 

güçlendirmektir. 

Ötrofikasyon, Tehlikeli 

Maddeler ve Karadeniz 

Ekosistemi 

Rehabilitasyonu İçin İlgili 

Tedbirlerin Kontrolü 

UNDP/GEF 
2002-

2004 

4.000.000 

US$ 

Bölgesel 

Ekonomik araçların kullanımıyla değerlendirilerek 

besin salınımlarını önlemek ve iyileştirmek, halk 

katılımını güçlendirmek, trendleri ve uyumu 

izlemek. 

Biyolojik Çeşitlilik ve 

Doğal Kaynakların 

Yönetim Projesi 

IBRD/GEF 
2000-

2008 

8.190.000 

US$ Ulusal 

Proje, dört öncelikli korunan alan içinde ve 

çevresinde biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir arazi 

kullanımın etkin yönetiminin tesisini 

destekleyecektir.  

Akdeniz için Stratejik 

Eylem Programının Daha 

Fazla Detaylandırılması ve 

Uygulanması Amacıyla 

Öncelikli Eylemlerin 

Belirlenmesi 

UNEP/GEF 
2000-

2006 

 5.950.000 

US$  

Bölgesel 

Akdeniz Bölgesindeki Kara-Tabanlı Faaliyetlerden 

Kaynaklanan Kirliliğe Ele Alan Stratejik Eylem 

Programı, biyolojik çeşitlilik ve farklılığın 

korumasını da kapsayacak şekilde, deniz çevresinin 

kara-tabanlı zararlı faaliyetlerin etkisinden 

korunmasının önünü açacak mekanizmalar ve 

önlemler için, geniş bir çerçeve sağlamaktadır. 

Karadeniz Stratejik Eylem 

Plan Uygulamasının 

Geliştirilmesi 

UNDP/GEF 
1997-

2000 

1.790.000 

US$ 

Bölgesel 

Karadeniz’in etkin yönetimi ve korunması için 

sürdürülebilir kurumsal ve finansal düzenlemeleri 

teşvik etmek. 

Genetik Biyolojik 

Çeşitliliğin Yerinde 

Korunması 

IBRD/GEF 
1993-

1998 

5,100.000 

US$  

Ulusal 

Türkiye kökenli, genetik kaynakların korunması ve 

önemli tarla bitkileri ve orman ağacı türlerinin yaban 

akrabalarının belirlenmesi için, yerinde koruma 

alanları kurmak. 

Karadeniz Çevre Yönetimi UNDP/GEF 
1992-

1996 

693.750 

US$ 

Bölgesel 

Lisanslama sistemlerinin kuruluşu, işleyişi ve 

yürütülmesi yanında, yetkilileri ODS izleme ve 

kontrolü konularında eğitmek. 

Sürdürülebilir Arazi 

Yönetimi ve İklim Dostu 

Tarım Projesi  

FAO/GEF 2015-

2019 

5.750.000 

US$ 

Proje, arazi bozulması, iklim değişikliği ve biyolojik 

çeşitliliğin korunması hususlarında herkesin 

kazançlı çıktığı düşük karbonlu teknolojilerin 

yayılması benimsenmesi aracılığıyla tarım ve orman 

alanlarının kullanım yönetiminin sürdürülebilirliğini 

geliştirmeyi ve tarla karlılığını ile orman 

verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. 

 

Her iki proje de aynı anda FAO SEC tarafından 

uygulanacaktır. Biyolojik çeşitliliğin üretim 

arazilerine yayılmasının yanı sıra bozkır 
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ekosistemleri ile ilgili SLM Projesinin bulguları 

projeye entegre edilmelidir. Ayrıca, toy kuşunun 

korunması programından öğrenilen dersler, 

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına 

aktarılmalıdır. 

 

Türkiye’nin Ulusal Eylem 

Planının UNCCD 10 Yıllık 

strateji ve raporlama süreci 

ile uyumlaştırılması  

FAO/GEF 2014 136.986 

US$ 

Ulusal 

Projenin amacı, BM Çölleşmeyle Mücadele 

Sözleşmesi (UNCCD) kapsamındaki Türkiye’nin 

Ulusal Eylem Planını (UEP) UNCCD 10 yıllık 

stratejisi ile uyumlaştırmada ona destek olmak ve 

UNCCD için gözden geçirme ve raporlama 

süreçlerini sağlamaktır. 

 

Proje, UEP’de belirlenen stratejik 

yönlendirmelerden faydalanmanın yanında eylem 

planının stratejik hedeflerine de katkı yapacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


