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ÖZET 
1. Genel Peyzaj Özellikleri 

1.1.  Ana Bulgular: Tek Tek Dağları Milli Parkı batıda Harran, doğuda ise Ceylanpınar 

ovaları tarafından sınırlanan alçak plato karakterinde olup, alanı 19,335 ha’dır. Jeolojik yapı 

ağırlıklı olarak kireçtaşlarından oluşmaktadır. Tek Tek Dağları Milli Park alanının yaklaşık 

%80’i çayır-mera, %13’ü tarım arazisidir. Tek Tek Dağları Milli Parkı ve çevresi Tarihi ve 

Kültürel Miras yönünde oldukça zengin bir bölgedir. Göbekli Tepe ile aynı boyutlarda ve aynı 

döneme tarihlenen Karahan Tepe'nin keşfi bölgeyi bir kez daha önemli kılmıştır. Tek Tek 

Dağları MP’nda 2  farklı Peyzaj Karakter Tipi ve iki Peyzaj Karakter Alanı tanımlanmıştır. 

1.2. Öneriler: Alan için en büyük tehdit, yerel yönetimler ile toprak yönetimi ve 

korumayla ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin yetersiz olmasıdır. Milli 

Parktaki tarihi yerler ve varlıklar entegre ve işbirlikçi bir yönetim anlayışıyla yönetilmeli ve 

mevcut yönetim planı en son bulgulara göre güncellenmeli ve revize edilmelidir. Milli Park 

sınırları içerisinde bulunan eski yerleşim yerleri Soğmatar ve Şuayb Şehri profesyonelce 

yönetilmeli ve korunmalıdır. Milli Parka gelen ziyaretçilere yönelik tasarlanan bilgi tabela ve 

panoları alanda gerekli yerlere kurulmalıdır. 

2. Biyoçeşitlilik 

2.1. Ana Bulgular: Tek Tek Dağları MP vejetasyon açısından, İran-Turan fitocoğrafik 

bölgesinde, İran-Turanian bozkırlarında, rakıma bağlı olarak alçak dağ bozkırları, fizyolojik 

özellikler bakımından ise malakofil ve tragantik bozkırlar olarak sınıflandırılmıştır. EUNIS 

habitat tipleri sınıflandırmasına göre E1.2E kodu ile tanımlanan İran-Anadolu Bozkırları 

habitat sınıfı kapsamına girmektedir. Tek Tek Dağları MP’nın vasküler bitkilerini 44 familya, 

172 cins ve bunlara ait 6 tanesi endemik toplam 254 takson temsil etmektedir. Belirlenen bitki 

taksonlarından 10 tanesi için Tek Tek Dağları MP’nda yeni lokalite kaydı bu çalışmada tespit 

edilmiştir. Kriptogam  grubundan 25 familyaya ait 47 cins ve 70 takson bulunmaktadır. Tüm 

kriptogam taksonları Tek Tek dağları MP’ndan ilk kez rapor edilmektedir. MP’da böcek 

gruplarından 13 takım, 44 familya ve 108 türe rastlanmaktadır. Herpetofauna açısından, 3 

amfibi türü, 7 kertenkele türü, 3 yılan türü ve 1 kaplumbağa türü olmak üzere toplam 14 tür 

tespit edilmiştir. Alanda 12 türün bu alan için yeni kayıt olarak dahil olmasıyla 33 familyaya 

ait 85 kuş türü tespit edilmiştir. Milli Parkta küçük memelilerden Rodentia (Kemiriciler), 

Chiroptera (Yarasalar) ve Eulipotyphla (Böcekçiller)  takımlarına mensup 14 tür ve büyük 

memelilerden Tavşanlar ve Yırtıcılar takımlarımdan 5 türün varlığı tespit edilmiştir. Tek Tek 

Dağları MP’nda arpanın 1 (Hordeum spontaneum), buğdayın 4 yabani akrabası (Triticum 

diccoccoides, Aegilops triuncialis, Aegilops biuncialis, Aegilops columnaris) tespit edilmiştir. 

Tek Tek Dağları MP’nda Fabaceae (Baklagiller) familyasından nohut (Cicer pinnatifidum), 

bezelye (Pisum sativum), mürdümük (Lathyrus cicera) ve mercimeğin (Lens culinaris subsp. 

orientalis) birincil ataları olduğu bilinen yabani türleri de izlenmiştir. 

2.2. Öneriler: Centaurea obtusifolia ve Asphodeline damascena subsp. gigantea 

taksonları için izleme ve tür koruma eylem planlarının hazırlanması. Pistacia palaestina 

(çöğre) için izleme ve tür koruma eylem planlarının hazırlanması, Milli Parkı’nın kuzeyinde 

yer alan Rüstem Vadisi ve Silesor Deresi acilen koruma altına alınması. Özellikle yabani Lens 

ve Cicer’in zayıf rekabet kabiliyeti nedeniyle yoğunlukları daha azdır; taşlık ve kayalık 

yamaçlar bunlar için önemli habitatlardır. Pisum sp. içinse en önemli habitat Tek Tek Dağları 

Rüstem vadisindeki dere yatağı ve vadi tabanıdır. Bu yüzden Rüstem Vadisi yabani bitkiler 

için genetik bir rezerv alanıdır. 
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3. Sosyo - Kültürel  ve Sosyo - Ekonomik Özellikler 

3.1. Ana Bulgular: Yerleşim yerlerinde aşiret sistemi, uzun zamandır varlığını 

sürdürmektedir. Bölgede ekonomi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanmakta,  ticaret pek 

az yapılmaktadır. 

3.2. Öneriler: Ana öneriler; Alanda ürün çeşitliliğine yönelik çalışmalarda bulunulması, 

örtü altı sebzeciliğe yönelik demo çalışmalarının yapılması, kooperatif girişimler yoluyla 

köylülerin teşvik edilmesi, yem teminine yönelik tesislerin kurulması, kadınlara yönelik 

mantar yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı gibi pilot çalışmalara gidilmesi, kırsal turizme 

yönelik ürün geliştirme ve turizm faaliyetlerinin tarım ile entegrasyonunun sağlanmasıdır. 

4. Mevcut Otlatma Faaliyetleri 

4.1. Ana Bulgular: Tek Tek Dağları MP içinde yer alan 7 yerleşimde 10771 adet 

küçükbaş ve 205 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Milli Parkta büyükbaş ve küçükbaş 

hayvanlar ile yaban hayvanları ortaklaşa kullandığı 105463 ha mera alanı bulunmaktadır.  

Milli Parkta otlatma kapasitesinin altında bir otlatma vardır. 

4.2. Öneriler: Milli Park’ta mera kalitesi kötüdür. Alanda koruma statüsünden dolayı, 

otlatma yönetim planına göre otlatma yapılmalıdır. 

5. Hayvancılık Durumu 

5.1. Ana Bulgular: Bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği meraya dayalı 

geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Hayvanlar merada ilkbahar aylarından başlayıp 

sonbahar sonlarına kadar otlamaktadırlar. Alandaki sığır ırkları, hem kültür hem de 

melezlerden oluşmaktadır. 

5.2. Öneriler: Alanda koruma statüsünden dolayı otlatma planının yapılması 

gerekmektedir. Bu nedenle, alanın koruma durumuna göre bir otlatma planı ve izleme 

programı geliştirilmelidir. Üreticilerin temel yetiştiricilik bilgileri (bakım-besleme) ve genel 

sağlık koruma kuralları konusunda eğitim almaları sağlanmalıdır. 

6. Çekirdek Alanlar, Tampon Bölge ve ekolojik Koridorlar 

6.1. Ana Bulgular: Çalışma kapsamında ekolojik ağların tamamlanması için çekirdek 

alanlar arasında bir koridor planlanması istenmiştir. Hem etçil hem de otçulları temsil eden 

Ceylan ve sırtlan hedef tür olarak belirlenmiştir. Bunun en önemli nedeni, bu türlerin şemsiye 

tür olarak kabul edilebileceğidir. Milli Park için önerilen tampon bölge 13732 ha’dır. 

Kızılkuyu YHGS ile Tek Tek Dağları MP arasında ceylanlar için önerilen koridor uzunlukları 

106 km ve 156 km'dir. Sırtlan için Kızılkuyu YHGS, Tek Tek Dağları MP ve Karacadağ 

arasında önerilen koridor uzunlukları Kızılkuyu-Tek Tek Dağları MP arası 87 km,  Kızılkuyu 

YHGS-Karacadağ 145 km ve  Tek Tek Dağları MP-Karacadağ 83 km’dir. 

6.2. Öneriler: Kızılkuyu YHGS ile Tek Tek Dağları MP arasında bir ceylan koridoru 

oluşturulabilir fakat Karacadağ-Kızılkuyu YHGS ve Karacadağ-Tek Tek Dağları MP arasında 

bir bağlantı bulunmamaktadır. Ekolojik ağların oluşturulması önemli ekonomik güç, zaman 

ve emek gerektirmektedir. Koridorların tasarım ve planlama aşamasında meydana gelen 

herhangi bir hata ekonomik kayba neden olacaktır. Bu nedenle, potansiyel koridorların yerini 

belirlemede, çalışmanın doğruluğunu arttırmak için daha fazla bilimsel veri (tür verileri, arazi 

verileri vb.) topladıktan sonra mevcut çalışmayı gözden geçirmek daha uygun olacaktır. 
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1. GENEL PEYZAJ ÖZELLİKLERİ  

Tek Tek Dağları Milli Parkı, Şanlıurfa kent merkezinin yaklaşık 42 km doğusunda, Harran 

Ovası ile Viranşehir Ovalarının arasında Şanlıurfa-Mardin karayolunun güneyinde, kuzey-

güney yönünde uzanmaktadır. Milli parkın alanı 19.335 ha.’dır. Jeolojik yapı ağırlıklı olarak 

kireçtaşlarından oluşmaktadır. Tek Tek Dağları Milli Parkı batıda Harran, doğuda ise 

Ceylanpınar ovaları tarafından sınırlanan alçak plato karakterindedir. Milli Parkta Üst 

Miyosen Aşınım Yüzeyi ve Üst Pliyosen Aşınım Yüzeyi olmak üzere 2 farklı aşınım yüzeyi 

ayrılmıştır. 

Alanda Kontinental iklim özelliği ağır basmaktadır. Yazları çok kurak ve sıcak, kışları bol 

yağışlı, nispeten ılıman geçmektedir. Tek Tek Dağları Milli Parkı mevsimsel bir drenaj ağına 

sahip olup, sürekli akan bir akarsu mevcut değildir. Alanda herhangi bir göl veya yüzeysel su 

kütlesi bulunmamaktadır.  

Tek Tek Dağları Milli Parkı’ndaki toprakların büyük kısmı Kahverengi ve Kırmızı 

Kahverengi Toprak grubunda olup, yöre toprakları nötr özellik gösteren, tuzsuz, organik 

madde seviyesinin az olduğu, % kireç miktarı yüksek, ince bünyeli topraklardır. Milli Parkta 

Arazi Kullanım Kabiliyeti bakımından genellikle VII. Sınıf, çok az kısmında ise III. Sınıf 

arazilerin olduğu görülmektedir. III. sınıf arazi kullanım kabiliyetine sahip topraklar % 

2,9’unu, VII. sınıf arazi kullanım kabiliyetine sahip topraklar ise % 92,1’ini oluşturmaktadır. 

Diğer sınıflar toplamı ise %5’dir (Cula, 2014). 

Tek Tek Dağları Milli Parkı ve çevresi Tarihi ve Kültürel Miras yönünde oldukça zengin bir 

bölgedir. Göbekli Tepe ile aynı boyutlarda ve aynı döneme tarihlenen Karahan Tepe'nin keşfi 

bölgeyi bir kez daha önemli kılmıştır (Çelik 2011).  

Geçmiş dönemlerde bölgede İncir, Badem ve Antep fıstığı aşılamasında kullanılan menengiç 

ağaçlarının varlığı bilinmektedir. Karahan Tepe ve Harbetsuvan Tepesi’nde yapılan kazı 

çalışmalarında Tavşan, Ceylan ve Yabani Eşeklere ait hem kemik kalıntılarına hem de 

arkeolojik kalıntılara rastlanmıştır (Çelik, 2000; 2011).  

Corine 2012 verilerine göre ise; çalışma alanında mevcut arazi kullanım, kırsal yerleşimler 

dışında, ağırlıklı olarak doğal çayır, tarım, mera, zayıf bitki örtüsü alanı gibi kullanımlardan 

oluşmaktadır. Tek Tek Dağları Milli Park alanının yaklaşık %80’i çayır-mera, %13’ü tarım, 

arazisi, %5.21’i zayıf bitki örtüsü kaplı alan ve %1.76’sı ise diğer arazi kullanım (yerleşim, 

inşaat, su yolları) biçimidir. 

Tek Tek Dağları MP’nda 2 farklı Peyzaj Karakter Tipi ve iki Peyzaj Karakter Alanı 

tanımlanmıştır. 

1.1. Tehdit ve Öneriler 

Tek Tek Dağları Milli Parkı UDGP verileri ile CORİNE verileri arasında bir uyumsuzluk söz 

konusudur. Bu nedenle, Tek Tek Dağları Milli Parkı UDGP’nın güncel veriler kullanılarak 

revize edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.   
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Tek Tek Dağları Milli Parkı sınırları içinde olmamakla birlikte, yakın çevresinde bulunan taş 

ve mermer ocakları potansiyel tehdit unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgeyi tehdit 

etme potansiyeli bulunan taş-mermer ocakları civarında partikül madde (PM) ölçümleri 

(PM2.5 ve PM10) yapılmıştır. Bu ölçümlere göre, PM değerleri sınır değerlerini bazı yerlerde 

aşmıştır. Ocaklar Tek Tek Dağları Milli Parkı sınırları dışında kalmasına rağmen partiküllerin 

rüzgarlarla taşınımı söz konusudur. Bunun için yerel otoriteler tarafından rutin denetimler 

aksatılmadan yapılmalıdır. Aksi halde, bu partiküller özellikle vejetasyon için potansiyel bir 

tehdittir.  

Tek Tek Dağları MP’nda bulunan toprakların derinlik, eğim, düşük organik madde, yüksek 

kil, taşlılık ve kayalık gibi sorunları bulunmakla birlikte bozkır bitki gelişimi için yeterli kök 

derinliğine sahiptirler.  

Ayrıca Tek Tek Dağları MP’nda işlenmeyen araziler doğal hayatın korunması anlamında 

önemlidir. Bu bölgede işlenen kısımların ise etkili ve sağlıklı şekilde kullanılması, az 

kimyasal kullanılan kirlenmemiş bu bölgede farklı organik tarım üretimleri desteklenip, az 

alandan yüksek gelir elde edilerek alanın korunması sağlanmalıdır.  

Alanda yapılan hayvancılık bozkır bitki örtüsüne zarar veriyorsa da, bitki çeşitliliğin devamı 

için geniş yerler bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen bitki çeşitliliğin devamlılığı için belirli 

bölgelerin koruma altına alınması, bu bölgelerde fazla otlatmaya izin verilmemesi 

gerekmektedir.  

Tek Tek Dağlarında bulunan tarihi ve kültürel varlıklar yöre halkı tarafından korunmaktadır. 

Ancak özellikle Tuzak alanlarındaki büyük taş bloklar modern evlerin temellerinde platform 

olarak kullanıldıklarından tuzak alanları büyük bir tehdit altındadır. Tuzak alanlarının ilgili 

birimlerce tescil edilmesi gerekmektedir.   

2. BİYOÇEŞİLİLİK  

Tek Tek Dağları MP fitocoğrafik açıdan ise İran-Turan Bölgesi’ndedir. Bitki örtüsü 

bakımından bölgenin büyük bir kısmını İran-Turan kökenli bozkır oluşturmaktadır. Tek Tek 

Dağları MP’nda karasal ekosistemin Ilıman bölge çayırları biyomu içinde yer alan bozkır 

ekosistemi hakim durumdadır. Milli Parktaki bozkırlar, genel olarak yükseklik bakımından 

alçak dağ (ova) bozkırı, fizyonomik açıdan ise malakofil ve tragantik bozkır olarak 

sınıflandırılabilir. Tek Tek Dağları Milli Parkında çalı vejetasyonuna ait bir ve bozkır 

vejetasyonuna ait iki birlik tespit edilmiştir. EUNIS habitat tipleri sınıflandırmasına göre Tek 

Tek Dağları MP E kategori olarak tanımlanan Yosun, Liken ve Ot Olmayan Bitkilerin (Forbs) 

Hakim Olduğu Karasal Alanlar ve Otlaklar kategorisinin E1 Kuru Otlaklar alt kategorisi 

içinde yer alan ve E1.2E kodu ile tanımlanan İran-Anadolu Bozkırları habitat sınıfı 

kapsamına girmektedir.  
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 Tohumlu Bitkiler (Çiçekli Bitkiler): Proje kapsamında yapılan alan envanter 

çalışmaları sonucunda 45 familya, 172 cins ve bunlara ait 6 tanesi endemik, 254 takson tespit 

edilmiştir. Bu taksonlardan 10 tanesinin alan için yeni lokalite kaydı tespit edilmiştir. Tek Tek 

Dağları’nın Suriye sınırına çok yakın olması, iklimsel koşulların benzerliği ve herhangi 

coğrafik izolasyonun olmayışı nedeniyle alanda endemizm oranı oldukça düşüktür. 

Endemizm oranı yaklaşık % 2.4’dür. 

 Kriptogamlar: Arazi gözlem ve teşhis çalışmaları sonucunda tüm kriptogam grupları 

ele alındığında Tek Tek Dağları MP’nda toplam 25 familyaya ait 47 cins ve bu cinslere ait 70 

takson belirlenmiştir. Çalışma alanında rastlanan çoğu tür, proje sınırlarının hemen 

yakınındaki benzer habitatlardan da tespit edilmiştir. Sahadan toplanan ve bu çizelgede 

verilen tüm kriptogam taksonları Tek Tek Dağları MP’ndan ilk kez rapor edilmektedir. 

 Böcekler: Alanda 13 takıma ait 44 familya ve 108 türe rastlanmıştır. Bölgenin özellikle 

kuzeyinde yer alan Rüstem deresi vadisi ve civarına ait bölgeler böcek faunası açısından 

zengindir. Tek Tek Dağlarının güneyine doğru gittikçe tür çeşitliliği azalmakta ve biyolojik 

çeşitlilik fakirleşmektedir.  

Kelebeklerden Mücevher kelebeği (Chilades trochylus), Hatmi zıpzıpı (Carcharodus alceae),  

Kınkanatlılardan Pimelia bajula ve Adesmia fischeri nispeten yaygın türlerdir. Çalışma 

sırasında Türkiye’den daha önce varlığı Bitlis’ten bildirilen ancak fotoğraflanamamış bir 

göçmen kelebek türü olan Afrika Göçmeni (Catopsilla florella) ilk kez Rüstem Deresi’nden 

kaydedilmiş ve Türkiye faunasına kazandırılmıştır. Bölgeden tespit edilen türlerin neredeyse 

tamamı ülkemizin diğer benzer bölgelerinde de yayılışı olan türlerdir. Ancak Isophya sikorai 

(Güneyli Tombul Yeşil Çekirge)’nin sağlıklı bir populasyonu özellikle Rüstem Deresi ve 

civarlarındaki yamaç ve vadilerde Mart-Mayıs aylarında görülen endemik bir türdür.  

 Herpetofauna: Tek Tek Dağları MP’nda gerçekleştirilen çalışmalarda 3 tür amfibi, 7 

tür kertenkele, 3 tür yılan ve 1 tür kaplumbağa olmak üzere 14 tür tespit edilmiştir. Literatür 

çalışmalarında alandan daha önce kaydı verilmiş 10 türün iki tanesi arazi çalışmaları sırasında 

tespit edilmiştir. Literatür ve saha çalışmaları sonunda tespit edilen tür sayısı 22 adettir. 

 Kuşlar: Arazi çalışmaları sonucunda 12 türün bu alan için yeni kayıt olarak dahil 

olmasıyla 33 familyaya ait 85 kuş türü tespit edilmiştir. 

İzlenmesi önerilen tür olan Çöl Toygarı, Desert Lark (Ammomanes deserti), Tek Tek Dağları 

Milli Parkı’nda 2018 yılı envanter çalışmaları sırasında Akmağara mahallesi kırsalında 

gözlemlenen birey sayısı 2’dir. 

Tek Tek Dağları MP’ında gözlemlenen türlerin %41’i (14 familyaya ait 18 kuş türü) Rüstem 

deresi vadisinde tespit edilmiştir. 

 Küçük Memeliler: Tek Tek Dağları MP’nda Küçük Memelilerden Rodentia 

(Kemiriciler), Eulipotyphla (Böcekçiller) Chiroptera (Yarasalar) takımlarına mensup 14 tür 

tespit edilmiştir.  
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 Büyük Memeliler: Tek Tek Dağları MP’nda doğrudan ve dolaylı gözlemler yolu ile 

Lagomorpha (Tavşanlar) takımına mensup Lepus europaeus (Yaban Tavşanı) ve Carnivora 

(Yırtıcılar) takımına mensup Canis lupus (Kurt), Vulpes vulpes (Kızıl Tilki), Mustela nivalis 

(gelincik), Martes foina (Kaya Sansarı) olmak üzere 5 tür tespit edilmiştir. 

Milli Parkta ceylanlara (Gazella marica) yönelik olarak yapılan arazi çalışmaları ve yüz yüze 

görüşmeler sonucunda Milli Park sınırları içerisinde ceylan varlığına dair herhangi bir ize 

rastlanmamıştır.  

Bununla birlikte, Temmuz (2019) ayı içerisinde alınan bir duyum üzerine 25 Temmuz 2019 

tarihinde Tek Tek Dağları Milli Parkı’nın doğu sınırına komşu Bağış Köyü sınırları içerisinde 

bir arazi çalışması gerçekleştirilmiş ve saha içerisinde ceylan dışkısı fotoğraflanarak UTM 

koordinatları kaydedilmiştir. Söz konusu arazi çalışmasından altı gün sonra bahsi geçen 

ceylanlar görüntülenmiştir. 

Bu ceylanların doğal olup olmadıklarının ve popülasyon durumlarının incelenmesi 

gerekmektedir. 

 Tarımsal Biyoçeşitlilik: Tek Tek Dağlarında ziyaret edilen lokalitelerde arpanın 1 

(Hordeum spontaneum), buğdayın 4 yabani akrabası (Triticum diccoccoides, Aegilops 

triuncialis, Aegilops biuncialis, Aegilops columnaris) tespit edilmiştir.  

Tek Tek Dağları MP’nda Fabaceae (Baklagiller) familyasından nohut (Cicer pinnatifidum), 

bezelye (Pisum sativum), mürdümük (Lathyrus cicera) ve mercimeğin (Lens culinaris subsp. 

orientalis) birincil ataları olduğu bilinen yabani türleri de izlenmiştir. Daha önce yapılan 

çalışmalar tarandığında alanda gerek buğdaygiller ve gerekse baklagillerin yayılış 

gösterdiğine ilişkin bir tespit yapılmadığı görülmüştür.  

Özellikle yabani Lens ve Cicer’in zayıf rekabet kabiliyeti nedeniyle yoğunlukları daha azdır; 

taşlık ve kayalık yamaçlar bunlar için önemli habitatlardır. Pisum sp. içinse en önemli 

habitatın Tek Tek Dağları Rüstem vadisindeki dere yatağı ve vadi tabanı olduğu söylenebilir. 

2.1. Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Tehdit ve Öneriler 

Tek Tek Dağları MP’nda; 1. İnsan kaynaklı tehditler ve düzeltilebilir tahribatlar; (Doğal 

habitatları tarım ve yerleşim alanlarına dönüştürme, Bilinçsiz hayvancılık ve aşırı otlatma, 

Bilinçsiz tarım faaliyetleri (Suni gübre kullanımı, gereksiz pestisit kullanımı vs.), Çevre ve 

plastik kirliliği, Toprak kalitesini düşüren diğer insan faaliyetleri, Özellikle kış ve erken bahar 

dönemlerinde akan doğal dere yataklarının değiştirilmesi ve suların kirletilmesi, Anız yakma 

vs.) ve 2. Doğal tehditler; (Küresel ısınma, Yağış oranlarının düşmesi veya düzensiz yağış 

rejimi, Yeraltı su kaynaklarının azalması) biyolojik çeşitliliği tehdit eden unsurlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır.   

Tek Tek Dağarı MP’ında biyoçeşitliliği tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına 

yönelik öneriler aşağıda verilmiştir.  

 Çalışma alanlarındaki mevcut çayır ve meraların ıslah edilmesi; ıslah çalışmalarında 

yerel bitki türlerinin desteklenmesi ve dönüşümlü otlatma olanaklarının araştırılması koruma 

açısından önemli gelişme sağlayacaktır, 
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 Hayvancılık ve tarıma dayalı alanlarda alternatif (süs ve tıbbi bitki yetiştiriciliği, 

ekoturizm gibi) olanakların araştırılması; park ve bahçe peyzajında önemli potansiyeli olan 

bitkilerin süs bitkisi olarak kültüre alınma olanaklarının oluşturulması, 

 Nadir ve endemik bitki örneklerinin ve tohumlarının gen bankalarına gönderilmesi 

ve/veya yerinde koruma olanaklarının araştırılması, 

 Pistacia palaestina (çöğre) için izleme ve tür koruma eylem planlarının hazırlanması, 

 Bitki çeşitliliğinin korunması için, idari ve yerel makamlar ile sivil toplum 

kuruluşlarıyla işbirliğinin sağlanması, 

 Centaurea obtusifolia ve Asphodeline damascena subsp. gigantea taksonlarının 

popülasyonunun tespit edilmesi, izlemeye alınması ve eylem planı yapılması, 

 Bölgedeki bitki toplayıcılarına eğitim verilmesi ve halkın bilgilendirilmesi için, 

kılavuzların hazırlanması, 

 Tek Tek Dağları Milli Parkı’nın kuzeyinde yer alan özellikle Rüstem Vadisi ve Silesor 

Deresinin mutlak korumaya alınması,  

 Alana gelen turistleri doğru yönlendirmek ve bilinçlendirmek için ziyaretçi tanıtım 

merkezinin işlevlendirilmesi, bu merkezde periyodik eğitimler, sunumlar, sanatsal ve kültürel 

etkinliklerin düzenlenmesi,  

 Çalışma alanının biyolojik çeşitliliğinin tanıtımı ve bilinçlenmeye yönelik olarak 

ziyaretçi merkezinde, panolar, eğitim materyalleri ve broşürlerde alanın kaynak değerleri ile 

ilgili çarpıcı bilgi ve fotoğrafların yer alması, 

  Bu yapılarda ziyaretçilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım materyalleri hazırlanarak 

diğer kaynak değerlerinin yanı sıra kültüre alınmış türlerin yabani akrabalarının korunmasının 

öneminin anlatılması, 

 Çalışma kapsamındaki alanların aşırı otlatma, tarım alanı açma, yol yapımı ve 

genişletilmesi, kaçak bina yapımı gibi nedenlerle tahrip edilmesinin önlenmesi için paydaşlara 

bilgilendirme, uyarı ve denetim ve yaptırımların uygulanması, 

 Alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyetler (aşırı otlatma, tarım alanı açma, yol 

genişletme, inşaat, taşıma, işletme, yakım, yıkım, atık depolama, gürültü ve ışık kirliliği, 

hafriyat vb.) meydana gelecek olumsuzlukların doğal bozkır ekosisteminden mümkün 

olduğunca uzak tutulması süreç içerisinde sürekli kontrolünün yapılması, 

 Tek Tek Dağları MP sınırları içerisinde yer alan antik yerleşim yerleri Soğmatar ve 

Şuayb Şehrinin gerçek ve etkin anlamda profesyonel uzmanların da desteğiyle bakımlarının 

sağlanması, 

 Çalışma alanındaki bozkır ekosisteminin doğal yapısının korunması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından bu proje sonucunda tespit edilen floristik / 

faunistik ve ekolojik açıdan kritik konumdaki hassas noktalarla, buralara yakın yerleşim 

alanları arasında mekanik bir bariyerin (çit, duvar vb) oluşturulması, 

 Alanda bulunan Tosbağa ve Koca Engerek türleri ile ilgili koruma ve izleme 

çalışmalarının yapılması, 

 Tek Tek Dağları Milli Park sınırları içinde olmamakla birlikte, Milli Parkın doğu 

sınırında bulunan Bağış Köyü civarında tespit edilen ceylan popülasyonunun yakından takip 

edilmesi ve acilen koruma altına alınması, 
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 Milli Parkın konumu, bitki örtüsü, mera yapısı ve arazi kullanım özellikleri birlikte 

değerlendirildiğinde, ceylanların tarihsel habitatı içerisinde yer alan ve hali hazırda doğal bir 

ceylan topluluğu görülen Tek Tek Dağları Milli Parkı’nın ceylan yerleştirme için 

değerlendirilmesi,  

 Milli Park sınırları dahilinde olmamakla beraber yakın çevrede bulunan taş ocakları vb 

tesislerin faaliyetlerinin kontrol altına alınması.  

3. SOSYO- KÜLTÜREL VE SOSYO- EKONOMİK ÖZELLİKLER  

Tek Tek Dağları MP’nda sosyal, ekonomik, kültürel ve toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında 

dikkate alındığında tespit ve önerileri şöyle sıralamak mümkündür: 

 Sosyo-kültürel Yapı: Bölgedeki aile ve akrabalık bağları halen önemini 

korumaktadır. Resmi kurumlar olarak temel eğitim kurumları olmakla birlikte, orta öğretim 

kurumları, sağlık kurumları, tarım ve hayvancılığın gelişimi bağlamında eğitim ve 

kalkınmaya destek olacak diğer kurumlar görece yetersizdir. Taşımalı eğitim problemi 

bölgenin temel sorunları arasındadır. Kan davası, çatışma ve husumetler büyük ölçüde 

azalmış durumdadır. Zaman zaman gerçekleşen ihtilaflarda sosyal önderler rol almakta, 

arabuluculuk etmektedir. Sosyal önderlerin projenin başarılı bir şekilde uygulanması 

bağlamında değerlendirilmesi önerilir. Kitle iletişim araçları nedeniyle geleneksel bilgi 

sistemleri ve aktörler büyük ölçüde dönüşmüş olmakla birlikte köyün tarihi, soy bilgileri, 

tarım ve hayvancılıkla ilgili yaşlı ve tecrübeleri kimselerin önderliği görece önemini 

korumaktadır. Bölgede genel zümre olarak; çiftçiler, çobanlar, tüccarlar ve mevsimlik işçiler 

bulunmaktadır. Köylerin çoğunda meslek ve zanaat erbabı bulunmamaktadır. Bu durum 

köylerin kalkınması bakımından büyük bir dezavantajdır. Bölgedeki toprak dağılımı 

çoğunlukla müşterektir. Çok az sayıda şahsi tapu vardır. Tapunun müşterek olması 

destekleme, proje yapma, kooperatifleşme vb. konularda problem oluşturmaktadır. Bölgede 

topraksız aile oldukça fazladır. Topraksız aileler geçimlerini mevsimlik işçi olarak çalışarak 

sağlamaktadırlar. Piyasaya yönelik üretim tarımsal ürünlerde yaygın ancak hayvansal 

ürünlerde çok kısıtlıdır. Genel olarak üretim hane ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. 

Haneden arta kalan ürünler piyasaya verilmektedir. Kırsal kalkınma bağlamında bilinçli, 

sistematik bir piyasa kültürüne rastlanılmamıştır. Çok çocukluluk yaygın olarak 

görülmektedir. Bunun sebebi ise hem erkeklerin çocuk sevgisi hem de çocukları iş gücü 

olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Çok eşlilik ise nadir görülmektedir. 

 Sosyo ekonomik yapı: Tek Tek Dağları MP ve çevresinde ekonomi genel olarak 

tarım ve hayvancılığa dayanmakta, ticaret pek az yapılmaktadır. Tek Tek Dağları MP’ndaki 

yerleşimlerde “buğday, arpa ve pamuk” en fazla yetiştiriciliği yapılan ürünler olarak ortaya 

çıkmaktadır. Sulu tarıma geçilmesi ile birlikte son yıllarda hayvan sayısı oldukça azalmıştır. 

Tarımsal üretimdeki sınırlılıklar, geniş aile yapısı ve istihdam alanlarının darlığı nedeniyle 

çalışma alanında köy-mahalle dışına mevsimlik yoğun bir göç vardır. Nüfusun bir bölümü 

yılın 5-9 ayını zor koşullarda çalışarak veya günübirlik Şanlıurfa’ya çalışmaya giderek 

yaşamlarını sürdürmektedir. 
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Ailelerin temel geçim kaynakları tarımsal arazi varlığına ve işgücü miktarına göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Temel geçim kaynağı %70 oranında bitkisel üretime, %30 oranında 

mevsimlik tarım işçiliğine dayanmaktadır.  

 Turizm ve Rekreasyon: Milli Park alanında rekreasyon amaçlı olarak düzenlenmiş bir 

alan bulunmaktadır. Günübirlik kullanım amaçlı olarak düzenlenmiş olan alanda bir adet 

İdare Ziyaretçi Merkezi bulunmakta olup, merkezin iç düzenlemesi halen yapılmamıştır.  

Milli Parkın kuzeyi hareketli topoğrafyası ile alana gelen ziyaretçilere doğa yürüyüşleri, foto 

safari, resim, manzara izleme, kampçılık, flora ve fauna inceleme, kültürel, tarihsel ve 

arkeolojik eserleri ziyaret etmek gibi pek çok aktivitelerin gerçekleştirilebilmesine olanak 

sağlayacak doğal ve kültürel zenginlikler içermektedir. 

Tek Tek Dağları MP tarih, kültür turizmi açısından önemli fırsatlara sahip olmakla birlikte, 

bunu diğer alanlar ile birlikte düşünerek “tamamlayıcı turizm hareketliliği” kapsamında genel 

bir değerlendirme yapılabilir. Bundan hareketle alanında ön plana çıkan potansiyel turizm 

türleri şunlardır; i. Kırsal Turizm – Ekoturizm (Kuş Gözlemciliği, Yaban hayatı 

gözlemciliği, Doğa yürüyüş, Fotosafari), ii. Kültür turizmi, iii. Agro-turizm’dir. 

3.1. Tehditler ve Sorunlar 

 Seracılık, arıcılık, kooperatifleşme ve projeye dayalı ekonomik faaliyet istisnalar hariç 

yok gibidir. Bu konuda gerekli eğitim ve teşviklere öncelik verilmelidir. 

 Meralar kuraklık, yanlış kullanım ve yapılaşma tehdidi altındadır. 

 Bölgede hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. 

Ancak yukarıda sayılan risklerden ötürü sektörde azalma ve yavaşlama yaşanmaktadır. 

 Alt yapı, üst yapı ve kanalizasyon hizmetleri büyük ölçüde yetersizdir. Yollar görece 

iyi durumda iken köy içi hizmetler çoğu yerde yetersizdir. Bazı bölgeler sanayileşmenin 

tehdidi altındadır. 

 Son dönemlerde organize sanayinin kurulmasıyla organizenin atık suyu bölgedeki bazı 

köylerden geçmektedir. Bu nedenle de insanlar ve hayvanlar hastalanmaktadır. Köy halkı hem 

hayvanların hastalanmasından hem de bu sudan kaynaklanan sivrisineklerden rahatsız 

olmaktadırlar. 

 Bölgede koruma altındaki yaban hayatı avcılık ve hırsızlık riskiyle karşı karşıyadır.  

 Bölgede kadınlara yönelik mesleki eğitim ve kurslar çok zayıftır. Ancak kadınlar 

eğitici kursların verilmesini talep etmektedirler. Köylerin büyük kısmında sağlık hizmeti 

bulunmadığından şehir hastanelerine gidilmektedir.  

 Bölgede kız ya da erkek çocukların gördüğü değer, hakim sosyal ilişkiler ve ekonomik 

faaliyet nedeniyle kızlar aleyhinedir. Her iki cinse de eşit değer verenlerin oranı çok azdır.  

 Genelde miras ve mülkiyet hakkı tümüyle erkeğe aittir. Kadına genel olarak hiçbir hak 

tanınmamaktadır. Kadına hakkından feragat etmesi için yaygın olarak düşük değerde 

hediyeler verilmektedir. 

  



Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi 

 

Biyolojik Çeşitlilik, Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değerler, Mevcut Otlatma Faaliyetleri, Hayvancılık Durumu Üzerine Envanter 

Çalışmaları ve Değerlendirmeler 

10 

 Kızılkuyu YHGS ve çevresinde ekonomi genel olarak tarım ve hayvancılığa 

dayanmakta, ticaret pek az yapılmaktadır. Ancak maliyetlerdeki artış ve kuraklık nedeniyle 

hayvancılık giderek azalmakta bu da mevsimlik tarım işçiliği ve kağıt toplama işçiliğine yol 

açmaktadır. Köylerde bitki üretimi genel olarak yapılmamaktadır. Yanlış toplama sebebiyle 

var olan bitkiler de tükenmektedir.  

 Araştırma yapılan bölgede şehre yakın olan köyler şehrin baskılaması sonucu 

dokusunu yitirmeye başlamıştır. Yoksulluk, kuraklık, işsizlik bölgeden şehre ve farklı illere 

göçü tetiklerken köylüler taşeron işçiliğe yönelmiş durumdadır.  

3.2. Sosyo-kültürel ve Soyo-ekonomik Yapıya İlişkin Öneriler 

Kırsal kalkınmaya yönelik çalışma alanları önerileri dört ana başlıkta ele alınmıştır. Bunlar; 

ekonomik, örgütsel, sosyo-kültürel, çevresel amaçlara yöneliktir.  

 Ekonomik amaçlar için temel öneriler; bitkisel üretimde sulama olanaklarının 

artırılması, bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, ürün çeşitliliğine yönelik çalışmalarda 

bulunulması, örtü altı sebzeciliğe yönelik demo çalışmalarının yapılması, maliyetlerin 

düşürülmesi amacıyla girdi desteğinde bulunulması, hayvancılıkta ırk ıslahına gidilmesi, 

hayvancılığın yüksek verimlilik temelinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, et ve et ürünleri 

ile süt ve süt ürünlerine yönelik işleme tesislerinin kurulması, ürün çeşitlendirilmesi ve katma 

değeri yüksek ürünlerin pazara sunulması, bunların kooperatif girişimler yoluyla yapılmasının 

teşvik edilmesi, yem teminine yönelik tesislerin kurulması, kadınlara yönelik mantar 

yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı gibi pilot çalışmalara gidilmesi, kırsal turizme yönelik 

ürünler geliştirme ve turizm faaliyetlerinin tarım ile entegrasyonunun sağlanması.  

 Örgütsel amaçlar için temel öneriler; nüfus açısından kalabalık olan yerleşimlerde 

kadın varlığını da ön plana çıkaracak kooperatifler kurulması, mevcut kooperatiflerin 

geliştirilmesi, girdi maliyetini düşürecek ortak tutumlarda bulunulması, kooperatifçilik 

konusunda kadınlara-erkeklere yönelik eğitimlerin verilmesi.  

 Sosyal-kültürel amaçlar için temel öneriler; kadınları bir araya geçirecek ve ortak 

faaliyetlerde bulunacak sosyal mekanların oluşturulması, gençlere yönelik özel programların 

oluşturulması; meslek edindirme, teknoloji okur-yazarlığı, kadınlar için ev ve iş yaşamını 

bütünleştirecek, kolaylaştıracak faaliyetlerin tanımlanması ve pilot anlamda da olsa 

uygulamaya konulması, yöreye özgü folklorik değerlerin ortaya konularak, yaşatılması.  

 Çevresel amaçlar için temel öneriler; meraların ıslahı ve verimliliğinin artırılması, 

köy-yerleşim içi peyzaj düzenlemesine gidilmesi, kanalizasyon çalışmalarına başlanılması ve 

tamamlanması, köy-yerleşim içi yolların ıslahı, tıbbi ve aromatik bitkilerin tespiti yoluyla 

sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve ekonomik değer dönüştürülmesi, biyoçeşitliliğin 

korunması ve farkındalık yaratılması, özellikle yaz aylarında sorun olarak belirtilen içme 

suyuna yönelik önlemlerin alınması. 
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Tek Tek Dağları MP’nda Kalkınma Açısından Stratejik Plana Yönelik Ana Faaliyet Unsurları 

4 ana unsur altında toplanabilir. Bunlar; 

1. Bitkisel tarım ürünlerinin bulunduğu yerde işlenmesi ve işlenmiş ürün olarak satılması, 

2. Hayvancılık potansiyelinin harekete geçirilmesi, 

3. Tarımdan elde edilen katma değerin artırılması, 

4. Turizm-tarım-tarih-kültür ortak paydasında turizmin geliştirmesidir.  

4. MEVCUT OTLATMA FAALİYETLERİ  

Tek Tek Dağları MP içinde yer alan 7 yerleşimde Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

2019 verilerine göre; 10771 adet küçükbaş ve 205 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Milli 

Parkta 105463 ha mera alanı bulunmakta olup, bu meraları büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar 

ile yaban hayvanları ortaklaşa kullanmaktadır. 

Tek Tek Dağlarında, otlatma kapasitesinin altında bir otlatma yapılmaktadır. Bu durum mera 

vejetasyonu ve hayvan besleme açısından olumlu bir durumdur. 

Tek Tek Dağları MP’ndan 10696 ton kaba yem üretilmektedir. Çalışma alanındaki mevcut 

hayvanların yem ihtiyacı ise 5379 ton’dur. Bu duruma göre mevcut hayvanlar için proje 

sahasında 5317 ton kaba yem fazlalığı bulunmaktadır.  

4.1. Sorun ve Öneriler 

Milli Parktaki meralar zayıftır. Kullanılan meraların 3-4 aylık bir süre ile koruma altına 

alınması sonucu verimlerini 2-3 katına çıkması mümkün olmaktadır.  

Otlatılan alanda diğergil mera bitkileri oranı, hem buğdaygil hem de baklagillerden daha 

yüksek çıkmıştır. Bu istenen bir durum değildir. Bu durum hayvanların merada öncelikle 

lezzetli ve kaliteli olan bitkileri otlamalarından kaynaklanmaktadır. Bu bitkiler otlandıkça, 

istilacı grupta olan diğer bitkilerin oranı artmaktadır. İdeal olan bir merada buğdaygillerin 

oranı % 70, baklagillerin oranı ise % 30 olmalıdır. Bu ideal, döngünün oluşabilmesi için 

hayvanların merada uniform bir otlatmanın yanında meraya uyumlu buğdaygil ve baklagil 

bitkilerin tohumları aşılanmalıdır. Ayrıca, zehirli, dikenli ve hayvanlar tarafından otlatılmayan 

bitkiler kontrol altına alınmalıdır.  

Alandaki meraların zayıf ve yeterli bitki örtüsüne sahip olmamasından dolayı merada otlayan 

yabani, kültürü yapılan hayvanların yaşam ve verim paylarını sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri 

riskli görünmektedir. Bununla birlikte, bölge bazı mevsimler kuraklık, sıcaklık ve çölleşme 

tehdidi altındadır. Ayrıca, ilkbaharda meralarda erken ve aşırı otlatmadan dolayı meraların 

verimleri hem kalite ve katide bakımından düşmektedir. Bu kısır döngü ve sürekliliğin 

sonucunda meralarda bitki, toprak kaybı ve erozyon önemli bir derecede baş göstermektedir.  

Bunu önlemenin yolu erken ilkbaharda hayvanların merada otlatılmamasıdır. Kontrollü 

otlatma yapılmalı, gerekirse dışarıdan bölge meralarına uyumlu tohumlar ekilmeli, aşılama ve 

gübreleme yapılmalıdır. Mera restorasyon teknikleri arasında, Bölgede uygun kesimlerde 

hayvan sulama amaçlı kuyular açılmalı, tuzluklar, sıvatlar, gölgelikler, mera yolları, merada 

hayvanlar için kaşınma kazıkları yapılmalıdır.  
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Bozkır meralarının sürdürülebilirliği için iyi bir mera amenajman planlanmasından 

geçmektedir. Bu planın dört temel esası vardır. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin bu 

planların uygulanmasından geçmektedir. 1-Uygun otlatma mevsiminde otlatma, 2-Uygun 

hayvan çeşidi ile otlatma, 3-Üniform otlatma, 4-Otlatma kapasitesine uygun hayvan sayısı ile 

otlatmadır. 

Bitkilerin her mevsimde ve her gelişme ve büyüme devresinde otlatmaya karşı gösterdikleri 

reaksiyonlar farklıdır. Bu devrelerin iyice incelenerek, bitkilerin zarar görmedikleri devrelerde 

otlatma yapmak, başarılı bir amenajman için son derece önemlidir. Mera bitkilerinin 

otlatmaya karşı duyarlı oldukları ve bu nedenle otlatılmamaları gereken dönem olarak 

tanımlanan kritik dönemler vardır. Bunlar; İlkbahar kritik periyodu, Yaz kritik periyodu ve 

Sonbahar kritik periyodu’ dur. 

Bu üç mevsim için de otlatma yapılan alanların özellikleri ve bitki kompozisyonu da dikkate 

alınarak kritik periyotları mutlaka belirlenmelidir. Yapılacak otlatma planlamasında bu 

periyotlar dikkate alınmalıdır. 

Yapılacak otlatma planlaması ve mera ıslahı çalışmalarında hayvanların yem tercihleri ve 

meraların bitki kompozisyonu çok iyi irdelenmeli ve bu özellikler dikkate alınarak planlama 

yapılmalıdır.  

Çalışma alanındaki meralarda gerek mera verimliliğinin gerekse hayvansal üretimin 

artırılması amacıyla “Nöbetle Otlatma Sistemi” uygulanmalıdır.  

5.  HAYVANCILIK DURUMU  

Bölgede küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği meraya dayalı geleneksel yöntemlerle 

gerçekleştirilmektedir. Hayvanlar ilkbahar aylarından başlayıp sonbahar sonlarına kadar 

merada otlatılmakta, kışın ise çoğunlukla arpa ve samandan oluşan rasyonla ağılda 

beslenmektedir. Alandaki sığır yetiştiriciliği et üretimi amaçlı besicilik, süt üretim amaçlı süt 

sığırcılığı yetiştiriciliği ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaya dönük geleneksel sığır yetiştiriciliği 

şeklinde üçe ayrılabilir.  

Bölgede meraların kışlak olarak kiraya verilmesi yaygın olarak uygulanan bir uygulamadır. 

Şanlıurfa il sınırları içerisinde kışlak olarak kiraya verilen 46 mera bulunmaktadır. Bunlardan 

Tek Tek Dağları MP ile ilişkili olanları tablo 1’de verilmiştir. Bu işletme şekli sadece bu 

alanda değil aynı zamanda diğer alanlarda da meraların yoğun otlatmaya maruz kalmasına 

neden olmaktadır.  

Tablo 1. Tek Tek Dağları MP ile İlişkili Mera İşletmeleri 

MERA İŞLETMESİ 
Korunan Alan ve Mera İşletmesinin Konumu 

İşletme 

Durumu İlçe Mahalle 

EYYÜBİYE PAYAMLI Tek Tek Dağları MP’nın kuzeyinde bulunmaktadır Pasif 

HALİLİYE TOPRAKLI Tek Tek Dağları MP’nın kuzeyinde bulunmaktadır Aktif 

HALİLİYE KAPAKLI Tek Tek Dağları MP’nın kuzeyinde bulunmaktadır Aktif 

HALİLİYE KÖSECİK Tek Tek Dağları MP’nın kuzeyinde bulunmaktadır Aktif 

 

  



Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi 

 

Biyolojik Çeşitlilik, Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değerler, Mevcut Otlatma Faaliyetleri, Hayvancılık Durumu Üzerine Envanter 

Çalışmaları ve Değerlendirmeler 

13 

Milli Park içinde yer alan köylerde toplam 11 bin civarında küçükbaş, 200 civarında da 

büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Küçükbaş hayvanların hemen tamamı yerli ırklardan 

oluşurken, büyükbaş hayvanların %75’i kültür ırkı ve melezlerinden oluşmaktadır.  

Hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan gözlem ve araştırma sonuçları 

değerlendirildiğinde ortaya çıkan öneriler maddeler halinde aşağıda sunulmuştur. 

1. Hayvansal ürünlerin pazara sunulmasında üreticiler lehine değişiklik yapacak alternatif 

bir pazarlama ağı (Pazarlama kooperatifi ?) oluşturmanın yolları aranmalıdır.  

2. Aynı merayı paylaşmaları nedeniyle Tek Tek Dağları MP içinde bulunan hayvanların 

(özellikle küçükbaş hayvanların) bulaşma riski taşıyan salgın hastalıklar (brusella, şap, çiçek, 

ektima vb.) yönünden aşılanması ve aşı takibinin düzenli bir şekilde yapılması sağlanmalıdır.  

3. Üreticilerin temel yetiştiricilik bilgileri (bakım-besleme) ve genel sağlık koruma 

kuralları (izolasyon: hastalık etkenlerini uzak tut, bağışıklandırma: yaygın hastalıklara karşı 

aşı uygula ve hijyen: sağlık temizliğine dikkat et) konusunda eğitim almaları sağlanmalıdır.  

4. Yoğun otlatma yapılan ve bozkır ekosistemi için önem arz eden yerlerde (otlatma 

yasaklanmalı, Rüstem Deresi Vadisinde mera ıslahı uygulanarak otlatma faaliyetleri 

sınırlandırılmalıdır. 

5. Hayvansal üretim için uygulanan destekler (kredi, doğrudan gelir desteği, vergi 

muafiyetleri, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, pazarlama desteği vb.) üretici lehine gözden 

geçirilmeli ve bütünlüklü, tutarlı bir destekleme politikası oluşturulmalıdır.    

6. Mera üzerinde yoğun otlatma baskısını azaltmak için koyunculuktan ziyade sığır 

yetiştiriciliği teşvik edilmelidir.   

7. Tek Tek Dağları MP civarında kışlak olarak kiraya verilen sahalar işletmeye 

kapatılmalıdır. 

8. Salgın hastalıklarla mücadele için kontrolsüz hayvan hareketleri önlenmelidir. 

6. TEK TEK DAĞLARI MP TAMPON BÖLGELERİ 

Tek Tek Dağları MP için tampon bölgenin oluşturulmasında, zaman ve verilere erişilebilirlik 

sınırlılıkları da göz önünde bulundurularak ekolojik, sosyal, baskı ve tehdit özellikleri dikkati 

alınmıştır. Bu özelliklere bağlı olarak, Tablo 2’de verilen kriterler dikkate alınmıştır.  

Tablo 2. Tampon Bölge Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler (Anonymous 2004’ten değiştirilerek alınmıştır) 

Kriter Yüksek Hassasiyet Düşük Hassasiyet 

Ekolojik 

Eğim Dik eğimler, >10 % Düz ya da hafif eğim 

Bakı Güney ve batı bakarlar Kuzey ve doğu bakarlar 

Mevcut türler 
Önemli flora ve fauna 

alanları 

Genel türlerin ve egzotik türlerin 

olduğu alanlar 

Yakın çevredeki arazi 

kullanımı/arazi örtüsü 

Bozkır bitki örtüsü 

Ağaçlandırma ve ağaçlık 

alanlar 

Açık alanlar 

Tarımsal alanlar 

Yüzey suyu Kaynak suları, dereler 

Kültürel/Sosyal Tarihi/Arkeolojik alanlar Tescilli ve tescilsiz arkeolojik alanlar 

Baskı ve 

tehditler 

Yapılaşmış Alanlar  

(Yakın çevredeki arazi 

kullanımı/arazi örtüsü) 

Kentsel Doku, Sanayi, Ticaret ve Ulaşım Alanları, 

Maden Ocağı, Çöp Boşaltım ve İnşaat Alanları 
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Tek Tek Dağları MP için tespit edilen tampon bölgeler, hem alan envanter çalışmalarında 

bulunan uzmanların değerlendirmelerine hem de literatüre dayalı olarak, kriterlere eşit 

ağırlıkta önem verilerek ve proje alan sınırları dışında kalan ancak biyolojik çeşitlilik, 

ekosistem temsiliyeti, arkeolojik/tarihi öğeler bakımından önemli olan ve proje alanlarına 

baskı/tehdit oluşturan alan kullanımları dikkate alınarak, ilgili verilerin ArcGIS ortamında 

çakıştırılması ile belirlenmiştir.  

Uzmanların Tek Tek Dağları MP’nda uzmanlık alanları çerçevesinde önerdikleri önemli 

habitatlar ve tampon bölgeler (Şekil 1, Şekil 2) ile belirlenen tampon bölge kriterlerinin üst 

üste çakıştırılması sonucu elde edilen Tek Tek Dağları MP tampon bölgeleri Şekil 3’de 

verilmiştir. 

Çalışmalar neticesinde belirlenen tampon alan büyüklükleri tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Tek Tek Dağları MP ve Tampon Bölge Alansal Verileri 

Alan Adı YHGS Alanı (Ha) Tampon Bölge (Ha) 

Tek Tek Dağları MP 19335 13732 

 

 

 

 
Şekil 1. Tek Tek Dağları MP için Tampon Bölge Belirlemesinde Kullanılan Ekolojik Kriterler: Önemli 

Habitatlar ve Önerilen Tampon Bölgeler 
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Şekil 2. Tek Tek Dağları MP için Tampon Bölge Belirlemesinde Kullanılan Kültürel/Sosyal Öğeler ve 

Baskı/Tehditler 

 

 
Şekil 3. Tek Tek Dağları MP Çevresinde Belirlenen Tampon Alanlar 
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