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Ana Bulgular
• 20504 ha olan Kızılkuyu YHGS’nda 4 adet yapısal plato bulunmaktadır. Bunlar yüksek yapı platosu, orta yükseklikte 

yapı platosu, alçak yapı platosu ve en alçak yapı platosudur.
• Jeolojik yapı ağırlıklı olarak kireçtaşlarından oluşmaktadır.
• Alanda Karasal iklim özelliği hakimdir.
• Kırsal kesimlerde erken Bizans dönemine ait yerleşimler ile Roma ve Bizans dönemine ait burçlar bulunmaktadır.
• Alanda 4 peyzaj karakter tipi ve 6 peyzaj karakter alanı tespit edilmiştir.

GENEL PEYZAJ ÖZELLİKLERİ

Kızılkuyu Wildlife 
Development Area

KIZILKUYU YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI (YHGS)
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK, SOSYO-EKONOMİK VE SOSYO-KÜLTÜREL DEĞERLER, 

MEVCUT OTLATMA FAALİYETLERİ VE HAYVANCILIK DURUMU ÜZERİNE 
ENVANTER ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI SONUÇLARI

Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması
ve Sürdürülebilir Yönetimi” Projesi Şanlıurfa
ilinde Tek Tek Dağları Milli Parkı, Kızıl kuyu
Yaban hayatı gelişme sahası ve Karacadağ
bozkırlarında uygulanmaktadır. Bu proje ile etkili
bir korunan alan yönetimi sağlayarak ve bozkır
biyolojik çeşitlilik korumasını üretim peyzajlarına
yaygınlaştırmak yoluyla Türkiye’nin bozkır
ekosistemlerinin korunmasının güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Proje, Küresel Çevre Fonu 
(GEF) tarafından finanse edilmekte, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 
yürütülmekte; Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) ile 
birlikte uygulanmaktadır.

The project includes surveys and 
assessments on:
•  General landscape features

•  Biodiversity

•  Socio-cultural and socio-economic aspects

•  Ongoing grazing activities

•  Livestock situation

•  Core areas, buffer zones and ecological corridors.
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Aegilops, Triticum ve Hordeum cinslerine 
ait türlerin bir arada bulunduğu habitatın 
görünümü



BİYOÇEŞİTLİLİK

Achillea formosa subsp. 
amanica – New record for the 
field-An endemic taxa Sedum 

microcarpum

Sedum 
microcarpum

• Kızılkuyu YHGS’nın vasküler (damarlı) bitkilerini 44 
familya, 160 cins ve bunlara ait 5 tanesi endemik olmak 
üzere toplam 252 takson temsil etmektedir.

• 29 tanesi Kızılkuyu YHGS’nda yeni lokalite kaydıdır.

• Kriptogam grubundan 26 familyaya ait 38 cins ve 54 
takson bulunmaktadır. Tüm kriptogam taksonları 
Kızılkuyu YHGS’ndan ilk kez rapor edilmektedir.

• YHGS’nda böcek gruplarından 12 takım, 58 familya ve 
109 türe rastlanmıştır.

• Herpetofauna açısından, 3 amfibi türü, 7 kertenkele türü, 
4 yılan türü ve 1 kaplumbağa türü olmak üzere toplam 15 
tür tespit edilmiştir.

• YHGS’nda küçük memelilerden Rodentia (Kemiriciler), 
Chiroptera (Yarasalar) ve Eulipotyphla (Böcekçiller) 
takımlarına mensup 9 tür ve büyük memelilerden 
Tavşanlar, Yırtıcılar ve Çift Toynaklılardan (Gazalla 
marica) olmak üzere 6 türün varlığı tespit edilmiştir.

• Kızılkuyu YHGS’nda kültür bitkilerinin yabani 
akrabalarından arpanın 3 (Hordeum spontaneum, 

 H. bulbosum, H. murinum), buğdayın 2 yabani akrabası 
(Aegilops geniculata, A. triuncialis), tespit edilmiştir.

• Kültür arpanın tek atası Hordeum spontaneum (Yabani 
arpa) olup, Kızılkuyu lokasyonlarında yaygın olarak 
bulunmaktadır.

• 16 türün bu alan için yeni kayıt olarak dahil olmasıyla 
alanda 38 familyaya ait 96 kuş türü tespit edilmiştir.

• Fabaceae (Baklagiller) familyasından beş türe ait yabani 
akrabanın varlığı tespit edilmiştir.

• Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi endüstriyel atık su arıtma tesisinden deşarj edilen 
atık sular doğal derelerle sahayı kuzeyden güneye doğru kat etmektedir. Acilen bu 
konuda önlemler alınmalıdır.

• 2010’da yapılan ve 2015 yılında revize edilen Kızılkuyu YHGS Yönetim ve Gelişme 
Planındaki verilerle 2012 yılı CORİNE verileri arasında bir uyumsuzluk söz konusudur. 
Bu nedenle mevcut Yönetim ve Gelişme Revizyon Planı en son araştırma ve 
gelişmelere göre güncellenmeli ve revize edilmelidir.
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Otis tarda - Büyük Toy Kuşu



Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değerlerin envanteri sürecinde sosyo-kültürel yapı, sosyo-ekonomik yapı,
rekreasyon ve turizm, alternatif/ek gelir kaynakları ve ilgi gruplarına odaklı çalışılmıştır.

• Geleneksel yapı ve aile ile akrabalar arasındaki bağlılık önemini 
korumaktadır. Gelenek ve görenekler yaşatılmaktadır.

• Ekonomi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanmakta ticaret 
göreceli olarak oldukça azdır. Ancak son zamanlarda girdi 
maliyetlerindeki artışa ve kuraklığa da bağlı olarak tarım ve 
hayvancılıkta zorlanılmakta, beklenenin altında ekonomik gelir 
elde edilmektedir. Bu durum hayvancılığın daha zor koşullarda 
yapılmasına neden olmakta ve hayvancılık giderek önemini 
yitirmektedir. Bu koşullara bağlı olarak da mevsimlik tarım 
işçiliği yaygınlaşmakta ayrıca büyük şehirlere kağıt toplama 
işçiliği amaçlı gidilmeler artmaktadır.

• Pek çok yerleşim biriminde okul bulunmaktadır ancak genel 
olarak taşımalı sistem uygulanmaktadır. Alanda eğitim taşımalı 
sistemle gerçekleştirilmektedir

Teknoloji köylere büyük ölçüde girmiş durumdadır. Gerek iletişim 
teknolojisi ve gerekse ev teknolojisi benimsenmiş görünmektedir. 
Yemek kültürü görece özgünlüğünü korumakla birlikte artan ulaşım 
imkanları ve teknoloji sayesinde özellikle toplu davetlerde (düğün, 
taziye vb) hazır yemek kültürü de artmaktadır.

Bölgede hemen hemen her köyün altında veya çevresinde erken Bizans 
dönemine ait yerleşimler ve daha çok günümüzdeki han yapılarının 
niteliğini taşıyan Roma ve Bizans dönemine tarihlenen burçlar 
bulunmaktadır.

Alanında bulunan ve günümüzde neredeyse tamamen unutulan geleneksel 
zanaatler; taş yapı ustalığı, kendircilik, keçecilik, çulculuk, saraçlık, ağaç 
oymacılığı, demircilik, kazancılık, değirmencilik, külahçılık, boyacılık, 
attarlık, vb. dir.

SOSYO-KÜLTÜREL VE SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLER
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MEVCUT OTLATMA FAALİYETLERİ

Kızılkuyu YHGS içinde yer alan 11 yerleşimde 17 524 adet küçükbaş, 5 167 adet büyükbaş ve 175 adet de kültür ırkı 
bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 352 adet ceylan da bu alandaki meralarda otlamaktadır.

Alanda genel olarak kontrolsüz, aşırı, ve erken bir otlatma sistemi uygulanmaktadır. Bunlara bağlı olarak da meralar 
hayvanlar tarafından tercih edilmeyen otlarla kaplanmaktadır. Bu uygulama sistemi bozkır meralarının verimlerinin 

aşırı düşmesine, kalitesiz ve yabancı otların meraya hâkim olmasına ve hatta çoraklaşmasına neden olmaktadır.

Alanın Otlatma Kapasitesi: 
1819 BBHB olarak hesaplanmıştır.

Mevcutta otlatılan BBHB 4561’dir.

Bu durumda; bölgede 2742 BBHB fazlalığı 
bulunmaktadır (4561- 1819). Bu durum bölgede 
olması gerekenden yaklaşık 2.5 katı fazla hayvan 
otlatıldığını göstermektedir.

Meralarda taşıma kapasitesinin üstünde 
(yaklaşık 2,5 kat fazla sayıda) hayvan 
otlatılmaktadır.

Kızılkuyu Meralarında Hayvanların 
İhtiyaç Duyduğu Mera Alanı

Alandaki mevcut hayvanların yem ihtiyacı 
12,5 kg x 365 gün x 4561 BBHB = 20809 ton olarak 
hesaplanmıştır. 

Alanda otlatılan (101,31 kg/da) meraların 3-4 aylık 
süre ile koruma altına alınması sonucu verimleri 
(237.19 kg/da) 2-3 katına çıkartılması mümkün 
görülmektedir.

Kızılkuyu YHGS Mera Alanı 94 583 da

Kızılkuyu YHGS Hayvanların 
İhtiyaç Duyduğu Mera Alanları 

(52 da x 4 561 BBHB)
237 172 da
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HAYVANCILIK FALİYETLERİ

Şanlıurfa ili iki milyon başa yaklaşan 
koyun-keçi ve 300 bine yakın sığır varlığı 
ile Türkiye hayvan varlığında önemli bir 
paya sahiptir. 2007 – 2017 yılları arasında 
büyük ve küçükbaş hayvan sayılarındaki 
değişim incelendiğinde; büyükbaş hayvan 
sayısının yaklaşık 2,25 kat, küçükbaş 
hayvan sayısının ise sadece 1,2 kat arttığı 
görülmektedir.

Kızılkuyu YHGS içinde gerçekleştirilen 
hayvancılık faaliyetleri saha için çok önemli 
bir kaynak değer taşıyan ceylanlar bakımından 
değerlendirildiğinde; meraya dayalı olarak 
gerçekleştirilen geleneksel küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinin önemli bir otlatma rekabetine 
yol açtığı, YHGS içinde ve yakın civarında 
bulunan ve kışlak olarak kiraya verilen mera 
işletmelerine il dışından getirilen koyun-
keçilerin otlatma rekabetine yol açtığı 
söylenebilir.

Bölgede meraların kışlak olarak kiraya verilmesi 
yaygın olarak uygulanan bir uygulamadır. Şanlıurfa il 
sınırları içerisinde kışlak olarak kiraya verilen 46 mera 
bulunmaktadır.

Kızılkuyu YHGS içinde de 3 mera kışlak olarak kiraya 
verilmektedir. Bu işletme şekli sadece bu alanda değil 
aynı zamanda diğer alanlarda da meraların yoğun 
otlatmaya maruz kalmasına neden olmaktadır.

Büyük çoğunluğu koyunlardan oluşan küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği meraya dayalı geleneksel 

yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.
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ÇEKİRDEK ALANLAR, TAMPON BÖLGE VE EKOLOJİK KORİDORLAR

• Küresel, bölgesel ya da ülkesel ölçekte tehdit 
altındaki bitki ve hayvan türlerin varlığı, küresel, 
bölgesel ya da ülkesel ölçekte tehdit altındaki türler 
için habitat uygunluğu ve gereksinimleri, ülkesel ve 
bölgesel önemli ve hassas ekosistemler, hidroloji, 
toprak yapısı ve arazi kullanımı/arazi örtüsü gibi 
abiyotik özellikler ile

• Uzman ekip tarafından arazide yapılan detaylı 
envanter çalışması sonuçları temel alınarak önemli 
habitatları tanımlayan poligonların ArcGIS 10.2 
programında çakıştırılması ile elde edilen biyolojik 
çeşitlilik sıcak noktaları çekirdek alan olarak 
tanımlanmıştır.

• Uzmanlar tarafından flora ve fauna (böcekler, 
herpetefauna, avıfauna, memeliler) açısından önemli 
habitatlar ayrı ayrı çalışılmış, her bir veri katmanı 
ayrıştırılarak çekirdek alanlar belirlenmiştir. 
Kızılkuyu YHGS sınırının Organize Sanayi Bölgesi’nin 
gelecek durumu da göz önünde bulundurularak 
tekrar revize edilmesi uygun olacaktır.

KIZILKUYU YHGS ÖNEMLİ 
BİYOÇEŞİTLİLİK / TARİHİ ALANLAR (I)
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KARACADAĞ BOZKIRLARI
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK, SOSYO-EKONOMİK VE SOSYO-KÜLTÜREL DEĞERLER, 

MEVCUT OTLATMA FAALİYETLERİ VE HAYVANCILIK DURUMU ÜZERİNE 
ENVANTER ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI SONUÇLARI

“Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması
ve Sürdürülebilir Yönetimi” Projesi Şanlıurfa 
ilinde Tek Tek Dağları Milli Parkı, Kızıl kuyu 
Yaban hayatı gelişme sahası ve Karacadağ 
bozkırlarında uygulanmaktadır. Bu proje ile etkili 
bir korunan alan yönetimi sağlayarak ve bozkır 
biyolojik çeşitlilik korumasını üretim peyzajlarına 
yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye’nin bozkır 
ekosistemlerinin korunmasının güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Proje, Küresel Çevre Fonu 
(GEF) tarafından finanse edilmekte, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 
yürütülmekte; Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) ile 
birlikte uygulanmaktadır.

Değerlendirme Konuları:
•  Genel peyzaj değerleri
•  Biyolojik çeşitlilik durumu
•  Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özellikler
•  Mevcut otlatma faaliyetleri
•  Hayvancılık durumu
•  Çekirdek alanlar, tampon bölgeler ve ekolojik
   koridorlar

Karacadağ 
Bozkırları



Genel Özellikler
• Karacadağ, 120 km çapında, oval şeklinde bir alana 

yayılan, yaklaşık kalınlığı 2000 metre olan sönmüş 
volkanik bir dağdır.

• Alan genellikle zayıf bitki örtüsü ile kaplıdır.

• Karasal iklimin hâkim olduğu bu alan, genellikle 
Bazaltik Toprak Grubundan ve az kısımda kayalık 
alanlardan oluşmaktadır.

• Bölge Kalkolitik Çağ’dan (M.Ö. 7000) itibaren iskân 
görmüştür.

• Alanda dört peyzaj karakter tipi ve altı peyzaj 
 karakter alanı belirlenmiştir.

• Vejetasyon süreci, bölgede erken otlatma ve aşırı otlatma nedeniyle yaşam döngüsünü 
tamamlayamamaktadır.

• Bitki çeşitliliğin devamlılığı için belirli bölgelerin koruma altına alınması, bu 
bölgelerde otlatma faaliyetlerinin kısıtlandırılması ve ayrıca mutlaka otlatma yönetim 
planlarının yapılması gerekmektedir.

GENEL PEYZAJ ÖZELLİKLERİ
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• Karacadağ 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 Karacadağ 
bozkırları E1.2E kodu ile tanımlanan İran-Anadolu Bozkırları 
habitat sınıfı kapsamına girmektedir.

• Karacadağ’ın vasküler (damarlı) bitkilerini 44 familya, 199 
cins ve bunlara ait 15 tanesi endemik toplam 332 takson 
temsil etmektedir.

• Belirlenen bitki taksonlarndan 41 (1 tanesi endemik) tanesi 
için Karacadağ’da yeni lokalite kaydı bu çalışmada tespit 
edilmiştir.

• Kriptogam grubundan 23 familyaya ait 34 cins ve 55 takson 
bulunmaktadır. Tüm kriptogam taksonları Karacadağ 
Bozkırlarından ilk kez rapor edilmektedir.

• Karacadağ’da böcek gruplarından 15 takım, 53 familya ve 99 
türe rastlanmıştır.

BİYOÇEŞİTLİLİK

• Herpetofauna açısından, 3 amfibi türü, 8 kertenkele türü, 3 yılan türü 
ve 2 kaplumbağa türü olmak üzere toplam 16 tür tespit edilmiştir.

• Alanda 21 türün bu alan için yeni kayıt olarak dahil olmasıyla 38 
familyaya ait 84 kuş türü tespit edilmiştir.

• Karacadağ Bozkırlarında küçük memelilerden Rodentia (Kemiriciler) 
takımına mensup 8 tür ve büyük memelilerden Tavşanlar, Yırtıcılar 
ve Çift Toynaklılar takımına mensup 6 türün varlığı tespit edilmiştir.

• Karacadağ Bozkırları, Karacadağ pirinci ve bununla ilişkili geleneksel 
bilgi açısından özellikle önemli bir alandır.

• Karacadağ bozkırları, buğdayın atası olarak bilinen ve modern 
buğdayın ortaya çıkışında genitör olan türlerden yabani siyez 
(Triticum diccoccoides) ve yabani gernik (Triticum boeticum) 
türlerine ait popülasyonları barındırmaktadır.

Fotoğraf: ©FAO
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Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değerlerin envanteri sürecinde sosyo-kültürel yapı, sosyo-ekonomik yapı, 
rekreasyon ve turizm, alternatif/ek gelir kaynakları ve ilgi gruplarına odaklı çalışılmıştır.

Karacadag, aşiret sisteminin halen devam ettigi bir alandir. Köyler 
genelde birbirleriyle akraba olup aşiret ilişkileri sürmektedir. 
Köylerde genel olarak ilkokul ve ortaokul bulunmaktadır. Yöredeki 
mutfak kültürü et ve tahıl ağırlıklıdır. Göçebe hayvancılık yapılan 
alanlar daralırken, göçebelerin sayısı da azalmaktadır. Ancak 
Karacadağ halen önemli bir göçebe hayvancılık sahasıdır. 
Karacadağ yaylaları, göçebe aşiretlerin günümüzde mera olarak 
kullandıkları az sayıda konaklama alanından birisidir.

Bölge ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa 
dayanmaktadır. Ancak yem fiyatlarındaki artış sebebiyle bazı 
köylerde hayvancılık giderek azalmaktadır. Karacadağ bölgesinde 
bölgeden isim alan Karacadağ çeltiği yetiştirilmektedir. Tarımsal 
üretimdeki sınırlılıklar, geniş aile yapısı ve istihdam alanlarının 
darlığı nedeniyle proje alanında köy-mahalle dışına mevsimlik 
yoğun bir göç vardır.

Göçerlerin başlıca geçim kaynaklarını; canlı hayvan satışı, 
hayvanlardan elde edilen süt, peynir, yağ ve yün oluşturmaktadır. 
Göçerler için canlı olarak satılan kuzu ve koyunlar ile bunlardan elde 
edilen yünün satışı da önemli bir gelir kaynağıdır.

Proje alanında ön plana çıkan potansiyel turizm türleri;

SOSYO-KÜLTÜREL VE SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLER

• Kırsal Turizm – Ekoturizm (Kuş Gözlemciliği, Yaban hayatı 
gözlemciliği, Doğa yürüyüş, Fotosafari),

• Kültür turizmi,
• Agro-turizm,
• Gençlik ve spor turizmi konseptidir.
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MEVCUT OTLATMA FAALİYETLERİ

HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

Karacadağ pilot çalışma alanında 255 676 adet küçükbaş, 30 569 adet büyükbaş hayvan ve 195 adet de kültür ırkı 
bulunmaktadır. Karacadağ da 446 961 dekar mera alanı bulunmaktadır.

Karacadağ’da yer alan köylerde toplam 255 676 adet küçükbaş, 30 569 adet büyükbaş hayvan ve 195 adet de kültür ırkı 
bulunmaktadır.

Karacadağ bozkır meraları otlatma kapasitesinin 
üzerinde bir otlatma yapılmakta (7-8 kat fazla 
sayıda hayvan), bu bozkırlar verim ve kalite 
bakımından zayıf bozkır mera gruplarına 
girmektedir. Proje sahasında hayvanlar kaliteli bir 
şekilde beslenememektedir

Bozkır meralarından toplam 43 754 ton kaba yem 
üretilmektedir. Ayrıca, mevcut hayvanların yem 
ihtiyacı ise; 187 276 ton olmaktadır.

Karacadağ’da yetiştirilen sığırların çok büyük 
bir bölümü (yaklaşık %72) yerli ve yerli melezi 
sığırlardan oluşmaktadır. Bununla birlikte, yakın bir 
tarihe kadar Karacadağ bölgesinde hemen hemen 
hiç bulunmayan kültür ırkı ve melezi sığırların 
sayısı son on yıl içinde önemli ölçüde artmıştır.

Karacadağ’da yerli gen kaynakları bakımından 
önem taşıyan bir koyun ırkı olan Zom koyunun 
yaygın ırk olmasıdır. Zom koyunu bölge koşullarına 
üst düzeyde adapte olmuş yerli bir ırk olduğu 
için yerli gen kaynağı olarak koruma kapsamına 
alınabilecek bir ırk olarak değerlendirilebilir.
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KARACADAĞ BOZKIRLARI KORUMA ÖNCELİKLİ ALANLAR İLE 
TAMPON BÖLGELERİ

Karacadağ Bozkırlarında alan araştırması yapan uzmanların bulguları ile birlikte biyotik ve abiyotik 
kriterlere göre beş koruma öncelikli alan (KÖA) belirlenmiştir. KÖA1 5891,77 ha, KÖA2 609,58 ha, KÖA3 1722,81 
ha, KÖA4 2415,10 ha ve KÖA5 2196,27 ha’dır. KÖA’lar uzmanlar tarafından belirlenen önemli habitatlar ve 
önerilen tampon bölgelerin üst üste çakıştırılması ve ortaya çıkan önemli biyoçeşitlilik noktaları temel 
alanlar olarak üretilmiştir.

Alan Adı Koruma Öncelikli Alan (Ha) Tampon Bölge (Ha) Toplam Alan (Ha)

Karacadağ 
Bozkırları

KÖA-1 KÖA-2 KÖA-3 KÖA-4 KÖA-5 TB-1 TB-2 Çekirdek 
Alan (Ha)

Tampon 
Bölge (Ha)

Diğer 
Alanlar (ha) 
(Planlama 

aşamasında 
belirlenecek)

5891,77 609,58 1722,81 2415,10 2196,27 11035,94 13330,81 12835,53 24366,75 23595,72
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TEK TEK DAĞLARI MİLLİ PARKI
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK, SOSYO-EKONOMİK VE SOSYO-KÜLTÜREL DEĞERLER, 

MEVCUT OTLATMA FAALİYETLERİ VE HAYVANCILIK DURUMU ÜZERİNE 
ENVANTER ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI SONUÇLARI

“Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması
ve Sürdürülebilir Yönetimi” Projesi Şanlıurfa 
ilinde Tek Tek Dağları Milli Parkı, Kızıl kuyu 
Yaban hayatı gelişme sahası ve Karacadağ 
bozkırlarında uygulanmaktadır. Bu proje ile etkili 
bir korunan alan yönetimi sağlayarak ve bozkır 
biyolojik çeşitlilik korumasını üretim peyzajlarına 
yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye’nin bozkır 
ekosistemlerinin korunmasının güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Proje, Küresel Çevre Fonu 
(GEF) tarafından finanse edilmekte, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 
yürütülmekte; Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) ile 
birlikte uygulanmaktadır.

Değerlendirme Konuları:
•  Genel peyzaj değerleri
•  Biyolojik çeşitlilik durumu
•  Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özellikler
•  Mevcut otlatma faaliyetleri
•  Hayvancılık durumu
•  Çekirdek alanlar, tampon bölgeler ve ekolojik
   koridorlar



Genel Peyzaj Özellikleri
• 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 Mili Parkında 2 farklı peyzaj karakter tipi ve iki peyzaj karakter alanı tanımlanmıştır.

• Alan için en büyük tehdit, yerel yönetimler ile to-prak yönetimi ve korumayla ilgili 
kuruluşlar arasın-daki koordinasyon ve iş birliğinin yetersiz olmasıdır.

• Milli Parktaki tarihi yerler ve varlıklar entegre ve işbirlikçi bir yönetim anlayışıyla 
yönetilmeli ve mevcut yönetim planı en son bulgulara göre güncellenmelidir.

• 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 konulmalıdır.

GENEL PEYZAJ ÖZELLİKLERİ
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BİYOÇEŞİTLİLİK

• Tek Tek Dağları Milli Parkı 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 Milli Parkı’nın vasküler bitkilerini 44 familya, 
172 cins ve bunlara ait 6 tanesi endemik toplam 254 takson 
temsil et-mektedir. Belirlenen bitki taksonlarından 10 tanesi 
için Tek Tek Dağları Milli Parkı’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 
Milli Parkı’ndan ilk kez rapor edilmektedir.

• 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 Milli Parkın’da arpanın 1 (Hordeum 
spontaneum), buğdayın 4 yabani akrabası (Triticum 
diccoccoides, Aegilops triuncialis, Aegilops biuncialis, 
Aegilops columnaris) tespit edilmiştir.

• Tek Tek Dağları Milli Parkın’da 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.
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Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değerlerin envanteri sürecinde sosyo-kültürel yapı, sosyo-ekonomik yapı,
rekreasyon ve turizm, alternatif/ek gelir kaynakları ve ilgi gruplarına odaklı çalışılmıştır.

• Geleneksel yapı ve aile ile akrabalar arasındaki bağlılık 
önemini korumaktadır. Gelenek ve görenekler yaşatılmaktadır. 
Yerleşim yerlerinde aşiret sistemi, uzun zamandır varlığını 
sürdürmektedir.

• Bölgede ekonomi genel olarak tarım ve hayvancılığa 
dayanmakta, ticaret pek az yapılmaktadır. 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.

Milli Park alanında rekreasyon amaçlı olarak düzenlenmiş bir alan bulunmaktadır. Bu alan, 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.

SOSYO-KÜLTÜREL VE SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLER

Fotoğraf: ©FAO

Fotoğraf: ©FAO

Fotoğraf: ©FAO Fotoğraf: ©FAO Fotoğraf: ©FAO

Fotoğraf: ©FAO Fotoğraf: ©FAO



MEVCUT OTLATMA FAALİYETLERİ

HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

Tek Tek Dağları’nda 10 771 adet küçükbaş ve 205 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Alandaki meralar 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile yaban hayvanları ı tarafından kullanmaktadır.

Milli Park içinde yer alan köylerde toplam 11 bin civarında küçükbaş, 200 civarında da büyükbaş hayvan 
bulunmaktadır. Küçükbaş hayvanların tamamı yerli ırklardan oluşurken, büyükbaş hayvanların %75’i kültür ırkı 

ve melezlerinden oluşmaktadır.

Tek Tek Dağları Milli Parkı’ndan 10 696 ton 
kaba yem üretilmektedir. Çalışma alanındaki 
mevcut hayvanların yem ihtiyacı ise 5 379 
ton’dur. Bu duruma göre mevcut hayvanlar için 
proje sahasında 5 317 ton kaba yem fazlalığı 
bulunmaktadır.

Bölgede meraların kışlak olarak kiraya verilmesi yaygın olarak uygulanan bir uygulamadır. Şanlıurfa il sınırları 
içerisinde kışlak olarak kiraya verilen 46 mera bulunmaktadır. Bu işletme şekli sadece bu alanda değil aynı zamanda 
diğer alanlarda da meraların yoğun otlatmaya maruz kalmasına neden olmaktadır.

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.

Büyük çoğunluğu koyunlardan oluşan küçükbaş hayvan yetiştiriciliği meraya dayalı geleneksel yöntemlerle 
gerçekleştirilmektedir.
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TEK TEK DAĞLARI MİLLİ PARKI TAMPON BÖLGELERİ

Tek Tek Dağları Milli Parkı için tampon bölgenin oluşturulmasında, zaman ve verilere erişilebilirlik sınırlılıkları 
da göz önünde bulundurularak ekolojik, sosyal, baskı ve tehdit özellikleri dikkatealınmıştır. Bu özelliklere bağlı 

olarak, tampon bolgenin belirlenmesinde aşağıda verilen Tablo ’daki kriterler dikkate alınmıştır.

Tek Tek Dağları Milli Parkı 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.

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



Ayrıntılı bilgi için;

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
www.fao.org/turkey 

E-posta: fao-tr@fao.org
 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP
 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM

Orman Genel Müdürlüğü
www.ogm.gov.tr 

 


