
Orman Koruma, Yaban Hayatı ve  

Korunan Alanlar Araştırmaları 

Başmühendisliği 

 
İlhami TURAN 

Yaban Hayatı Araştırmaları Uzmanı 

BATI KARADENİZ ORMANCILIK  
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 



Bir Kızılderili sözü derki 

• Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? 
Eğer bütün hayvanlar kaybolup giderse 
insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde 

ölecektir. Hayvanlara ne olduysa 
insanlara da aynısı olur. Her şey birbirine 

bağlıdır. Yerkürenin başına gelen, 
yerkürenin çocuklarının da başına 

gelecektir. 



Tüketiyoruz….. TÜKENİYORUZ 

Bir varmııışşşş bir yokmuşşş!… 



Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik 

(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) 

(IUCN) verilerine göre 

dünyada son 500 yılda 800 tür hayvan yok oldu (Anadolu’daki bir çok tür gibi), 

Önümüzdeki 50 yılda 800 tür de yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

 

Nasrettin hoca bir gün Timur'un huzuruna çıkmış …  

 

Fillerin  çok yediğini mümkünse geri almasını söyleyecekmiş 

 

 bir de bakmış ki arkasına… 

 

Fillerin nesli tükenmiş….. 



türler 
 Sınıf Takım 

Sayısı 
Familya 
Sayısı 

Tür Sayısı Endemik 
Sayısı 

Tehlikedeki 
tür Sayısı 
IUCN 

Balık (içsu)* 15 28 127 50 50 

Sürüngen 2 20 120 6 13 

Çift yaşamlı 2 7 23 1 ? 

Kuş 20 68 466 1 16 

Memeli 8 32 160 2 32 

Toplam 47 155 896 60 111 

Not: 384 adet deniz 
balığı listeye dahil 
edilmemiştir. 



NEDEN TÜKENİYORLAR 

• Teknolojiye bağlı sebepler: 

 
Teknolojik av silahları 
Av araç gereçleri 

Sanayi tesisleri 



• Kara, hava, deniz kazaları 



 

• Elektrik ve nükleer kazalar 



 
• Kentleşme, orman ve tatlı su kaynaklarının tahribi, hes-baraj-bent-gölet vs. 



UNUTMAYALIM….. 
HAYVANLARIN DA 

EN AZ BİZİM KADAR 
SUYA İHTİYACI 

VAR… 





• SAVAŞLAR 

YANGINLAR 



• Avlanma 

EĞLENCE İÇİN KORKTUĞU İÇİN 
BATIL İNANIŞLAR DERİSİ İÇİN 

DERİSİ İÇİN 

SİZCE HANGİ HAYVANIN BU POSTA DAHA ÇOK İHTİYACI VAR 



KESER DÖNER SAP DÖNER 
BİRGÜN GELİR HESAP DÖNER 



Organik-inorganik atıklar, kimyasallar, genetik kirlilik ve 
her türlü kirlenme 



İklim değişikliği; 

Habitat daralmalarına 
sebep olmaktadır 



Tür kaçakçılığı ve Yabancı tür 



NE YAPILABİLİR 
1- Avcı eğitimi ve avcılık ahlakı eğitimi 

2-Yaban hayatı konusunda farkındalık oluşturucu faaliyetler yapılması 

3- Habitat bozulmasına yol açan faaliyetlerin minimuma indirilmesi veya yok edilmesi 
çalışmaları 

4- Yaban hayatının yaşam alanı olan suların, sucul alanların, bataklıkların, ormanların 
korunması 

5-Habitat bölünmesine yol açan otoban, baraj, HES, bent, kentleşme gibi tesislerin 
olumsuz etkisini minimuma indirmek için gerekli yapıların yapılması 

6- Yaban hayatı ve yaban hayvanları ile ilgili olumsuz sonuçlara yol açan asılsız bilgi ve 
inanışların doğrusunun halka anlatılması 

7- Deri, boynuz, diş vs. için öldürülen hayvanlardan elde edilen eşyaları kullanmamak 
ve kullanımına engel olmak için her türlü yasal faaliyette bulunulması 

8- kimyasal kullanımının azaltılması çalışmaları 

9- Petrol ürünleri kullanımının azaltılması çalışmaları 

10- Yaban hayvanlarının vatandaşlara verdiği zararların devlet tarafından tanzim 
edilmesi 

10- Tür Sınıflandırma ve Kurtarma Planları 

'Kurtarma Planları'; özel bir yönetim planı olup, tehdit altındaki türler için, özel 
statülerin verilmesini yasalar dahilinde gerçekleştirir. 

 

 



11- Türlerin Sınıflandırılması 

'Türleri Yaşatma Komisyonu' ( Species Survival Commission - SSC); türleri, neslinin 
tükenmesi risk potansiyeli açısından sınıflandırmak amacıyla, çeşitli tehdit kategorileri 
oluşturmuştur 'Bu kategorilerden herhangi birine ait olma' kriterini taşıyan türler; 
Kırmızı Bültenlere, kırmızı alarm ve Kırmızı Veri Kitaplarına dahil edilmektedir. 

Bu çalışmaların amacı, tehdit altındaki türlere ait veri-tabanını geliştirmek, türlerin 
koruma öncelikleri için temel bir oluşum hazırlamak ve kurtarma çabalarının etkinliğini 
izlemektir. 

1994 yılında geliştirilen bu kategoriler 10 bölüm altında ele alınmaktadır: 

EX: (Extinct-Tükenmiş)--- ASYA FİLİ 

EW: (Extinct in wild-Doğal ortamında tükenmiş)--- CEYLAN 

CR: (Critically endangered-Kritik tehlikede)---AFRİKA YABAN EŞEĞİ 

EN: (Endangered-Tehlikede)--- ANADOLU YABAN EŞEĞİ 

VU: (Vulnerable-Hassas)--- KAFKAS ÖKÜZÜ 

NT: (Near threatened-Neredeyse tehdit altında)--- SU SAMURU 

LC: (Least concern-Asgari endişe)--- DELİCE DOĞAN 

DD: (Data deficient-Yetersiz veri) 

NE: (Not evaluated-Belirlenmedi) POPULASYON TRENDİ 
1- Decreasing -Azalan 
2- increasing – Artan 

3- Stable - Sabit 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Soy_t%C3%BCkenmesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fal_ortam%C4%B1nda_t%C3%BCkenen_t%C3%BCrler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kritik_tehlikedeki_t%C3%BCrler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tehlikedeki_t%C3%BCrler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hassas_t%C3%BCrler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Neredeyse_tehdit_alt%C4%B1ndaki_t%C3%BCrler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asgari_endi%C5%9Fe_alt%C4%B1ndaki_t%C3%BCrler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Durumu_belirsiz_t%C3%BCrler


 
 
Asya Fili 
Elephas maximus 
EN: Endangered-Tehlikede (Dünyada) 
 Pop. trend: decreasing  
EX: Ülkemizde tamamen tükendi 
 

 
Anadolu'da M.Ö. 100 de soyu tükenmiştir. 



Yaban Eşeği 
Equus hemionus anatoliensis 
EN: Endangered-Tehlikede 
 Pop. trend: decreasing 

12. Yüzyıl sonuna kadar bilinen, 
Anadolu’ya has bir türdü. 



Kafkas öküzü 
Bison bonasus caucasicus) 
 VU: (Vulnerable-Hassas -Kritik tehlikede 
 Pop. trend: increasing  

Anadolu’da MÖ 1. Yy 
başlarına kadar doğal 
olarak yaşamışlardır. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hassas_t%C3%BCrler


Çita 
Acinonyx jubatus raddei 
VU: Vulnerable-Hassas 
 Pop. trend: decreasing 

Son kayıt 1879 da Güneydogu 
Anadolu’da Birecik'in güneyinde 
Avrupalı bir gezgine hediye 
edilmiştir. 



Yakalı toy 
Chlamydotis undutula 
VU: Vulnerable-Hassas 
 Pop. trend: decreasing  

2000 li yıllar içerisinde içerisinde 
Türkiye'de ortadan kaybolmuştur. 



Yılanboyun (Anhinga melanogaster) 
NT: Near threatened 
Neredeyse tehdit altında 
 Pop. trend: decreasing 

Hatay'daki Amik Gölü'nde yaşayan 
yılanboyun isimli kuşun soyu, gölün 
kurutulmasıyla ülkemizde yok oldu. 



AFRIKA YABAN EŞEĞİ 
Equus africanus 

CR: Critically endangered-Kritik tehlikede 
 Pop. trend: decreasing 

Somali'de korunma altına alınmışlardır. 
Güneydoğu Anadolu bölgemizde halen 
bulunduğu iddia edilmektedir 

 



MOĞOL YABAN ATI 
Equus przewalskii 
 EN: Endangered-Tehlikede  
 Pop. trend: increasing 

Ülkemizde 1876'da soyu tükenmiştir. 



Anadolu parsı 
Panthera pardus tulliana 
CR: Critically endangered-Kritik tehlikede 
                            Pop. trend: decreasing 

Ülkemizde son olarak 17 Ocak 1974’te 
Beypazarı Bağözü köyü yakınlarında bir 
tane görülmüş ve köylülerce vurularak 
öldürülmüştür.  

 
Türk bilim adamları tarafından yapılan 
Linux işletim sistemine de pardus ismi 
verilmiştir. 





Asya aslanı 
Panthera leo persica 
CR: Critically endangered 
Kritik tehlikede 
 Pop. trend: decreasing 

Anadolu’daki son kayıt 1880 
Birecik’tir. 

Suriye sınırında 1905 yılında görüldüğüne 
dair kayıtlar vardır. 



Yayılış Alanı: 

Hazar kaplanı 
Panthera tigris virgata 
EX: Soyu tamamen tükenmiş 

Son olarak Şubat 1970'de Uludere’de Şehit Şen 
isimli bir köylü tarafından 122 cm. gövde 
uzunluğunda bir erkek birey vurulmuştur. 

http://www.turkiyeavcilari.com/mehmet/images/k14.jpg


Dikkuyruk 
Oxyura leucocephala 
EN:Endangered-Tehlikede 
 Pop. trend: decreasing 

Yaşam alanlarının yok 
olması nedeniyle türün 
nesli tükenmek üzere. 



Mezgeldek 
Tetrax tetrax 
NT: Near threatened-Neredeyse tehdit altında 
Son kayıt: 1998 de Orta 
Anadolu da rastlandı. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Neredeyse_tehdit_alt%C4%B1ndaki_t%C3%BCrler


TOY 
Otis tarda 
VU: Vulnerable-Hassas 
 Pop. trend: decreasing 

Ciddi önlemler alınmadığı taktirde on yıl 
içinde ülkemizde tamamen yok olacakları 
tahmin edilmektedir. 

 

 
Avrupa ve Anadolunun en iri uçan kuşudur. 

 

Nesli tükenmek üzeredir. 

 

Üretme istasyonları dışında sayısı çok 
azaldı. 

 



KELAYNAK 
Geronticus eremita 
CR: Critically endangered 
Kritik tehlikede 
 Pop. trend: decreasing 

Doğada soylarının tükenmiş olduğu düşünülmektedir. 

 

Fas’ta 200,  Birecik’te 50 civarında yaşamaktadır. 

 

Kitle halinde yok oluşlar 1950’lerden sonra zirai ilaçlar, 
özellikle DDT’nin kullanımıyla başlamıştır. 

Birecik’te yaz aylarında 1950’li yıllarda binlerle ifade 
edilen kelaynaklar 1950’li yılların sonlarında 
bölgede uygulanan yüksek dozdaki tarımsal 
ilaçlama nedeniyle sayıları hızla azalmaya 
başlamıştır. 

1989’da 100 

2000’de 42 

2009 da 61 

ADET SAYILMIŞTIR. 



TEŞEKKÜRLER 


