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BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK, SOSYO-EKONOMİK VE
SOSYO-KÜLTÜREL DEĞERLER, MEVCUT OTLATMA
FAALİYETLERİ VE HAYVANCILIK DURUMU ÜZERİNE
ENVANTER ÇALIŞMALARI VE DEĞERLENDİRMELER

Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi

ÖZET

1. Genel Peyzaj Özellikleri
1.1. Ana Bulgular: 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 hakim 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.
1.2. Öneriler: Vejetasyon süreci, bölgede erken otlatma ve aşırı otlatma nedeniyle yaşam
döngüsünü tamamlayamamaktadır. Bitki çeşitliliğin devamlılığı için belirli bölgelerin koruma
altına alınması, bu bölgelerde fazla otlatmaya izin verilmemesi gerekmektedir.
2. Biyoçeşitlilik
2.1. Ana Bulgular : 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.
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.
2.2. Öneriler: Nadir ve endemik bitki örneklerinin ve tohumlarının gen bankalarına
gönderilmesi ve/veya yerinde koruma olanaklarının araştırılması, bununla ilişkili olarak bazı
bozkır bitkilerinin habitatlarına uygun alanlarda yetiştirilmesi için teşvik ve destek
sağlanması, bu özellikteki alanların tür çeşitliğinin arttırılması amacıyla yöreye özgü türlerle
zenginleştirilmelidir. Karabahçe dağ yolu, Kollubaba Tepesi ve Simo Deresi bölümleri ile
birlikte diğer biyolojik çeşitlilik açısından önemli noktaların korunması ve bölgedeki hem
türleri hem de genetik kaynakları korumak için entegre yönetim planı hazırlanmalıdır.
Karacadağ’da bulunan ağaçlandırma sahasının türler ve bozkır ekosistemine ilişkin olumsuz
etkileri görülmemektedir. Ancak zamanla bozkır ekosistemi ve bozkır türlerine ilişkin olası
olumlu-olumsuz etkileri izlenmeli ve gözlenmelidir. Karacadağ’daki alanlar genetik
çeşitliliğin korunması açısından önemli gen noktalarıdır. Bölgede koruma planlamaları
yapılırken “Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Alanları (GIAHS)” yaklaşımı alternatif bir
yaklaşım olarak düşünülebilir. Soydan Kalıntı Meşe Ormanı, Karacadağ Ağaçlandırma
Sahası, Karacadağ Bal Ormanı ve Soydan Sulama Göleti flora ve faunanın izlenmesi için
önerilen alanlardır, Karacadağ’a özgü olan Lathyrus trachycarpus, Paracaryum
kurdistanicum, Hesperis hedgei türlerinin mevcut durumlarının belirlenmesi için bir ön
çalışma ve tür koruma eylem planları yapılmalıdır.
Biyolojik Çeşitlilik, Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değerler, Mevcut Otlatma Faaliyetleri, Hayvancılık Durumu Üzerine Envanter
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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. Karacadağ, göçebe hayvancılık için hala önemli bir alandır.
3.2. Öneriler: 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 sağlanması.
4. Mevcut Otlatma Faaliyetleri
4.1. Ana Bulgular: Karacadağ pilot çalışma alanı içinde yer alan 27 yerleşimde 255676
adet küçükbaş, 30569 adet büyükbaş hayvan ve 195 adet de kültür ırkı bulunmaktadır. Alanda
446961 ha mera alanı 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.
4.2. Öneriler: Bölgedeki meralar hayvanları sağlıklı besleyemez durumdadır. Proje
sahasındaki hayvanlar için 143.522 ton kaba yem açığı bulunmaktadır. Bu yem açığını
kapatmanın yollarında biri çalışma sahasında 1. ve 3. sınıf topraklarda pamuk ekimi yapılması
ve erken ilkbaharda hayvanların merada otlatılmamasıdır. Kontrollü otlatma yapılmalıdır.
Bozkır meralarının sürdürülebilirliği için iyi bir mera amenajman planlanması gerekmektedir.
Bozkır alanlarının doğal yapısını korumak ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri
önlemek için sürdürülebilirlik temelinde acil durum eylem planları hazırlanmalıdır.
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. Karacadağ’da yetiştirilen sığırların çok büyük bir
bölümü (yaklaşık %72) yerli ve yerli melezi sığırlardan oluşmaktadır. Karacadağ’da yaygın
bir koyun ırkı olan Zom koyunu yerli gen kaynağı olarak önemlidir.
5.2. Öneriler: Aşırı ve zamansız otlatma, bölgedeki en büyük sorunlardır. 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. Mera üzerinde yoğun
otlatma baskısını azaltmak için koyunculuktan ziyade sığır yetiştiriciliği teşvik edilmelidir.
Meraların kalitesini artırmak için, otlatma ve izleme planı hazırlanmalı, mera rehabilitasyon
çalışmaları yapılarak otlatma faaliyetleri sınırlandırılmalıdır.
6. Çekirdek Alanlar, Tampon Bölge ve Ekolojik Koridorlar
6.1. Ana Bulgular: 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.
6.2. Öneriler: Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılan alanlar dışında, proje
tarafından belirlenen ana alanların düzenli bir koruma ve yönetim programı yoktur. Önerilen
çekirdek alanlar, yalnızca entegre bir yönetim planı ve iyi yönetişim yaklaşımı ile korunabilir.
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1. GENEL PEYZAJ ÖZELLİKLERİ
Karacadağ, büyük bir bölümü Şanlıurfa ve Diyarbakır, küçük bir bölümü ise Mardin il
sınırları içinde yer alan sönmüş volkanik bir dağdır. 120 km çapında, oval şeklinde bir alana
yayılan Karacadağ volkanitlerinin kalınlığı yaklaşık 2000 metredir. Genellikle bazaltik lav ve
piroklastik kayalardan oluşan Karacadağ’da volkanizma üç evrede gerçekleşmiş ve
kuzeybatıdan güneydoğuya doğru gençleşerek yer değiştirmiştir. Volkanik aktivitelerden
dolayı bölgede volkan konileri, volkanik plato ve volkanik yamaç gibi jeomorfolojik unsurlar
oluşmuştur.
Alanda Kontinental iklim özelliği ağır basmaktadır. Yazları çok kurak ve sıcak, kışları bol
yağışlı, nispeten ılıman geçmektedir.
Karacadağ Bozkırları genellikle Bazaltik Toprak Grubundan ve az kısımda kayalık alanlardan
oluşmaktadır. Alanda bulunan bazalt ana materyalinin ayrışması sonucu yüksek kil ve düşük
kireç içerikli topraklar oluşmuştur. Karacadağ toprakları nötr özellik gösteren, tuzsuz, organik
madde miktarının düşük olduğu, % kireç miktarı düşük, ince bünyeli topraklardır.
Karacadağ’da Arazi Kullanım Kabiliyeti bakımından, genellikle VII. ve VIII. Sınıf, çok az
kısımda ise II. ve III. Sınıf araziler olduğu görülmektedir. İşleme yapılabilecek olan
kısımlarında toprak derinliği azdır.
Karacadağ Bölgesi’nde ören yeri çok yoğun olmamakla beraber şimdiye kadar yapılan
çalışmalarda 7 yer tespit edilmiştir. Bunlar; Zinare Zer Harabesi, Kamer Sekü Mevkii
Harabesi, Acem Tepesi, Selamün Aleyküm Tepesi Tümülüsü, Mendel Harabesi, Zinnare
Ziçey Harabesi ve Zinnare Ziçey Tapınak Alanı adlı ören yerleridir. Bölgenin Kalkolitik
Çağ’dan (M.Ö. 7000) itibaren iskân gördüğü anlaşılmaktadır. Yapılan arkeolojik
araştırmalarda her yerleşimin çevresinde etrafı taş duvarlarla çevrilmiş hayvan ağıllarına
rastlanmıştır. Bu durum, eskiden beri bölgenin 2000 m yüksekliği sebebiyle bir yayla özelliği
taşıdığını göstermektedir.
Corine 2012 verilerine göre ise; çalışma alanında mevcut arazi kullanım, kırsal yerleşimler
dışında, ağırlıklı olarak zayıf bitki örtüsü alanı, geniş yapraklı ormanlar, doğal çayır, mera
tarım gibi kullanımlardan oluşmaktadır.
Karacadağ’ın güneyinde, Orman Genel Müdürlüğüne ağaçlandırma amaçlı tahsis edilmiş olan
7367,5 ha.’lık bir alan bulunmaktadır.
Karacadağ Bozkırında dört Peyzaj Karakter Tipi ve altı Peyzaj Karakter Alanı belirlenmiştir.

1.1.

Tehdit ve Öneriler

Karacadağ’ da 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 işlenmeyen arazinin fazla olması ve taşlılık/kayalık oranının fazla olması,
bu alanlarda doğal floranın yaşam alanlarını güçlendirmektedir. Her ne kadar bölgede yapılan
hayvancılık bozkır bitki örtüsüne zarar veriyorsa da, çeşitliliğin devamı için geniş yerler
bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen çeşitliliğin devamlılığı için belirli bölgelerin koruma
altına alınması, bu bölgelerde hayvancılığın ve taş/kaya temizliğinin önlenmesi
gerekmektedir.
Biyolojik Çeşitlilik, Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değerler, Mevcut Otlatma Faaliyetleri, Hayvancılık Durumu Üzerine Envanter
Çalışmaları ve Değerlendirmeler

3

Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi

Ayrıca Karacadağ’da 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.
Ören yerlerinde yoğun kaçak kazılar yapılmıştır. Acem Tepesi’nde yoğun kaçak kazılar
nedeniyle tahribat sözkonusudur. Bölge Müzesi’nin bu kaçak kazı alanlarında acilen kurtarma
kazısı yapması gerekmektedir. Karacadağ çalışma alanının güneyinde yeralan ve kayalık bir
tepenin üzerine kurulmuş olan Gözler Köyünde Geç Roma Dönemine ait kaya mezarları
bulunmaktadır (Gözler Köyü Kaya Mezarları). 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan
edilen bölge yöre halkı tarafından oldukça tahrip edilmiştir. Günümüzde bu kaya mezarları
yöre halkı tarafından peynirlerin konulduğu bir depo olarak kullanılmaktadır.

2. BİYOÇEŞİLİLİK
Karacadağ Bozkırları fitocoğrafik açıdan ise İran-Turan Bölgesi’ndedir. Bitki örtüsü
bakımından bölgenin büyük bir kısmını İran-Turan kökenli bozkır oluşturmaktadır.
Karacadağ bozkırları yüksekliğe bağlı olarak alçak ve yüksek dağ bozkırı, diğer taraftan bu
bozkırlar fizyonomik açıdan ise malakofil ve tragantik bozkır olarak sınıflandırılabilir.
Karacadağ, bozkır ve kuru dere vejetasyonuna sahiptir. Karacadağ’da bozkır vejetasyonuna
ait iki alyans ve beş birlik, kuru dere vejetasyonuna ait ise bir birlik tespit edilmiştir.
Karacadağ’da bozkır bitki örtüsünün yanında kısmen meşeliklerin olduğu alanlar da
mevcuttur. Maalesef 40-50 yıl öncesine kadar meşelikler ile kaplı olan bu alanlar antropojenik
faktörler nedeniyle aşırı tahrip edilmiştir. Bunun sonucu olarak bu alanların yerinde bugün az
sayıda bireyden oluşan küçük topluluklar göze çarpmaktadır.
EUNIS habitat tipleri sınıflandırmasına göre Karacadağ bozkırları 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.
 Tohumlu Bitkiler (Çiçekli Bitkiler) : Bu proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda
44 familya, 199 cins ve bunlara ait 15 tanesi endemik 332 takson tespit edilmiştir (Ek Tablo
1). Tespit edilen toplam taksonlardan 15 tanesi endemiktir. Ayrıca arazi çalışmaları ile
belirlenen bitki taksonlarından 41 (1 tanesi endemik) tanesi için Karacadağ’da yeni lokalite
kaydı bu çalışmada tespit edilmiştir.
 Kriptogamlar: Karacadağ bozkırlarında toplam 23 familyaya ait 34 cins ve bu cinslere
ait 55 takson belirlenmiştir. Sahadan toplanan ve bu çizelgede verilen tüm kriptogam
taksonları Karacadağ’dan ilk kez rapor edilmektedir.
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 Böcekler: Sonbahar ve Bahar dönemi yapılan çalışmalar sonucunda bölgede 15 takım,
53 familya ve 99 türe ulaşılmıştır. Proje süresinin bahar döneminde bitmiş olması nedeniyle
Karacadağ’ın yüksek bölgelerinde yayılış gösteren Yaz dönemi olası böcek türlerine zaman
kısıtına bağlı olarak ulaşılamamıştır. Karacadağ bazı endemik ve nadir böcek türlerine de ev
sahipliği yapmaktadır. Saha çalışmalarından elde edilen bulgulara göre özellikle dağın yüksek
kesimlerinde tespit edilen Paranothrotes opacus rectus, Callimenus /bradyporus) karabagi ve
Isophya sikorai nadir ve endemik çekirge türleri olarak bilinmektedir.
 Herpetofauna: Sahada gerçekleştirilen çalışmalarda 3 tür amfibi, 8 tür kertenkele, 3
tür yılan ve 2 tür kaplumbağa olmak üzere 16 tür tespit edilmiştir.
 Kuşlar: Arazi çalışmaları sonucunda 21 türün bu alan için yeni kayıt olarak dahil
olmasıyla 38 familyaya ait 84 kuş türü tespit edilmiştir.
 Küçük Memeliler: Karacadağ bozkırlarında yapılan çalışmalarda küçük memelilerden
Rodentia (Kemiriciler) takımına mensup 8 tür tespit edilmiştir.
 Büyük Memeliler: Karacadağ Bozkırlarında doğrudan ve dolaylı gözlemler yolu ile
(Tavşanlar) takımına mensup Lepus europaeus (Yaban Tavşanı); Carnivora (Yırtıcılar)
takımına mensup Canis lupus (Kurt) Vulpes vulpes (Kızıl Tilki), Martes foina (Kaya Sansarı),
Meles meles (Porsuk) ve Cetartiodactyla (Çift Toynaklılar) takımına mensup Sus scrofa
(Yaban Domuzu) olmak üzere 6 türün varlığı tespit edilmiştir
 Tarımsal Biyoçeşitlilik: 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.
Ayrıca Üçkılçık (Aegilops triuncialis), Kılbuğday (Aegilops columnaris), Pisipisiotu
(Hordeum murinum) ve Boncuk arpa (Hordeum bulbosum) da yapılan çalışmalarda
gözlemlenmiş, örnekler alınarak herbaryum örneği haline getirilmiştir.

2.1.

Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Tehdit ve Öneriler

Karacadağ’da; 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.), 2. Doğal
tehditler; (Küresel ısınma, Yağış oranlarının düşmesi veya düzensiz yağış rejimi, Yeraltı su
kaynaklarının azalması) biyolojik çeşitliliği tehdit eden unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Karacadağ Bozkırlarında biyoçeşitliliği tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına
yönelik öneriler aşağıda verilmiştir.
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 Çalışma alanlarındaki mevcut çayır ve meraların ıslah edilmesi; ıslah çalışmalarında
yerel bitki türlerinin desteklenmesi ve dönüşümlü otlatma olanaklarının araştırılması koruma
açısından önemli gelişme sağlayacaktır,
 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, bununla ilişkili olarak bazı bozkır
bitkilerinin habitatlarına uygun alanlarda yetiştirilmesi için teşvik ve destek sağlanması, bu
özellikteki alanların tür çeşitliğinin arttırılması amacıyla yöreye özgü türlerle
zenginleştirilmesi,
 Karacadağ’a özgü olan Lathyrus trachycarpus, Paracaryum kurdistanicum, Hesperis
hedgei türlerinin mevcut durumlarının belirlenmesi için bir ön çalışma ve tür koruma eylem
planlarının yapılması,
 Ornithogalum spp. (akbaldır) türlerinin, Eremurus spectabilis (çiriş) gibi gıda olarak
kullanılan bitkilerin, doğadan sökümünün yasaklanması ve yerinde kültür olanaklarının
araştırılması,
 Hayvancılık ve tarıma dayalı alanlarda alternatif (ekoturizm, süs ve tıbbi bitki
yetiştiriciliği) olanakların araştırılması; park ve bahçe peyzajında önemli potansiyeli olan
Tulipa aleppensi, Iris masia ve Iris aucheri türlerinin doğal yaşam alanlarına zarar verilmeden
süs bitkisi olarak kültüre alınmasının sağlanması (Alanda süs bitkisi olarak kırk lale
(Fritillaria persica) üretimi şu an için yapılmaktadır),
 Çayır ve meralarda ıslah çalışmalarının yerel bitkilerle desteklenmesi ve dönüşümlü
otlatma olanaklarının oluşturulması,
 Özellikle Karabahçe dağ yolu, Kollubaba Tepesi ve Simo Deresi kesimlerinin acilen
öncelikli korunmaya alınması,
 Bitki çeşitliliğinin korunması için, idari ve yerel makamlar ile sivil toplum
kuruluşlarıyla işbirliğinin sağlanması,
 Bölgedeki bitki toplayıcılarına eğitim verilmesi ve halkın bilgilendirilmesi için,
kılavuzların hazırlanması,
 Alana gelen turistleri doğru yönlendirmek ve bilinçlendirmek için ziyaretçi tanıtım
merkezi yapılarak, bu merkezde periyodik eğitimler, sunumlar, sanatsal ve kültürel
etkinliklerin düzenlenmesi,
 Çalışma alanının biyolojik çeşitliliğinin tanıtımı ve bilinçlenmeye yönelik olarak
ziyaretçi tanıtım 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,
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 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,
 Çalışma alanındaki bozkır ekosisteminin doğal yapısının korunması ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından 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’nın yayılış alanlarının yoğunlaştığı kısımlarda koruma
uygulamalarının hayata geçirilmesi ve izleme çalışmalarının yapılması,
 Karacadağ’da bulunan ağaçlandırma sahasının türler ve bozkır ekosistemine ilişkin
olumsuz etkileri görülmemektedir. Ancak zamanla bozkır ekosistemi ve bozkır türlerine
ilişkin olası olumlu-olumsuz etkilerinin izlenmesi ve gözlenmesi,
 Karacadağ’daki alanlar genetik çeşitliliğin korunması açısından önemli gen noktalarıdır.
Bu alanlar tarımsal biyoeşitliliğin birçok yabani akrabası bakımından “sıcak nokta” olarak
değerlendirilmesi,
 Karacadağ’da belirlenen koruma öncelikli alanların in-situ koruma yaklaşımıyla koruma
altına alınması,
 Bölgedeki antropolojik ve doğal sistemler arasındaki dengenin ve etkileşimin
sürdürülmesi için Karacadağ pirincinin in situ (on farm) korunması, sulama ve otlatma
rejimlerinin ve planlamalarının koruma öncelikli olarak düzenlenmesi,
 Karacadağ pirinci ve ilişkili geleneksel bilginin korunması, dünyada eşsiz bir üretim
sisteminin ve yerel koşullara adapte olmuş eşsiz bir yerel çeşit genotipinin tarımsal miras
sistemi olarak geleceğe aktarılmasını sağlayacaktır.
 Ayrıca, Karacadağ pirincinin gıda zincirindeki değerinin artmasına yönelik eğitim ve
tanıtım çalışmaları yapılırsa, temel geçim kaynağı hayvancılık ve tahıl üretimi olan yöre
halkının sosyo-ekonomik koşullarına da olumlu katkı sağlanacaktır.
 Kuşlar açısından Soydan Kalıntı Meşe Ormanı, Karacadağ Ağaçlandırma Sahası,
Karacadağ Bal Ormanı ve Soydan Sulama Göleti izlenmesi önerilen alanlardır,
 Sylvia conspicillata (Temminck, 1820) Bozkır Ötleğenine yönelik izleme çalışmalarının
yapılması.
 “Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi”
kapsamında in-situ koruma stratejileri geliştirilmesi ve koruma planları hazırlanması
hedeflenen Karacadağ Bozkırları, tarımsal biyoçeşitlilik ve tarımsal miras sistemlerin birarada
yer aldığı önemli alanlardandır. Bu yönüyle, bölgede koruma planlamaları yapılırken
“Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Alanları (GIAHS)” yaklaşımının da değerlendirilmesi,
özellikle alanda yapılan tarım alanı açma çalışmaları, taş ve kaya toplanması sonucu habitat
bütünlüğünün değiştirilmesi ve olası yeni habitatların oluşturulması konusunda DKMP
bünyesindeki uzmanlardan bilgi alınarak bu çalışmalara yön verilmesi,
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3. SOSYO - KÜLTÜREL VE SOSYO - EKONOMİK ÖZELLİKLER
Karacadağ Bozkırlarında sosyal, ekonomik, kültürel ve toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında
dikkate alındığında tespit ve önerileri şöyle sıralamak mümkündür.
 Sosyo-kültürel Yapı: Köylerin tümü Kürt köyüdür. Köyler genelde birbirleriyle
akraba olup aşiret ilişkileri sürmektedir. Köylerde ilkokul ve ortaokul bulunmaktadır. Bölgede
genel itibariyle kan davası olayı artık yaşanmamaktadır. Küçük anlaşmazlıklar bazen
görülmektedir. Köyde geleneksel önderler ve onların fonksiyonu azalmaktadır. Köylerde
ağalık sistemi bulunmamaktadır. Köylerde şeyhlerin ve muhtarın sözü geçmektedir. Köylerde
genel zümre olarak; çiftçiler, çobanlar ve mevsimlik işçiler bulunmaktadır. Köylerin çoğunda
meslek ve zanaat erbabı bulunmamaktadır. Köyde teknolojik araçlardan genellikle buzdolabı
ve televizyon kullanılmaktadır. 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. Bütün bu göç
hareketleri sırasında konakladıkları tek barınak kolayca kurulup sökülen kıl ve/veya naylon
kaplama çadırlardır (Kılıç 2014). Karacadağ’daki göçerlerin büyük bir kısmını oluşturan
Kejan aşiretinin yanı sıra; Karacadağ Türkmenleri, Karakeçililer ve Beritan aşireti de
Karacadağ’ı yayla olarak kullanmaktadır. Yaz mevsiminde Karacadağ’ı yayla olarak
kullanırlarken, kışı, Karacadağ çevresinde yerleştikleri köylerinde geçirmektedirler.
Karacadağ göçerleri yaylaya çıktıklarında her yıl aynı yerde konaklamaktadır. Anne, baba ve
evli çocuklar aynı yaylada bir arada yaşamaktadır. Konaklama ve temel ihtiyaçlar için kurulan
çadırların yanısıra hayvanların da muhafaza edildiği başka çadır ve/veya etrafı taşlarla
sınırlandırılmış ağıllar bulunmaktadır. Bu yapılar taşla örülmektetir ve üstü açıktır. Yaşlı
kadınlar arasında okuryazarlık neredeyse hiç yoktur. Bununla birlikte, genç nüfusun çoğu
okur-yazardır. Genel olarak, kızlar istedikleri okula kadar gidebilirler.
Kadınlar modern kurumlardan faydalanmak için şehir merkezine gitmektedir. Köylerin büyük
kısmında sağlık hizmeti bulunmadığından şehir hastanelerine gidilmektedir. Burada çok
çocukluluk yaygın olarak görülmektedir. Çok eşlilik ise görülmemektedir. Göçebelerin yayla
olarak kullandığı alanlarda tarım yapılmadığından tarımsal ilaçlar da kullanılmamaktadır. Bu
durumda
göçebelerin
yaptığı
hayvancılık
organik
hayvancılık
kapsamında
değerlendirilebileceğinden insan sağlığı açısından önemlidir. Karacadağ yaylaları, göçebe
aşiretlerin günümüzde mera olarak kullandıkları az sayıda konaklama alanından birisidir.
 Sosyo-ekonomik Yapı: Bölge ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa
dayanmaktadır. Ancak yem fiyatlarındaki artış sebebiyle bazı köylerde hayvancılık giderek
azalmaktadır. Karacadağ bölgesindeki yerleşimlerde “buğday, arpa” en fazla yetiştiriciliği
yapılan ürün olarak ortaya çıkmakta bunu mercimek izlemektedir. Karacadağ bölgesinde
bölgeden isim alan Karacadağ çeltiği yetiştirilmektedir. Alanda sulu tarım çok azdır. Tarımsal
üretimdeki sınırlılıklar, geniş aile yapısı ve istihdam alanlarının darlığı nedeniyle proje
alanında köy-mahalle dışına mevsimlik yoğun bir göç vardır. Alanda ailelerin en önemli
geçim kaynağını öncelikle İstanbul’da genç erkekler yolu ile yapılan “geri dönüşüm işçiliği”
ve “mevsimlik tarım işçiliği” oluşturmaktadır. Hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen geçim
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kaynağı verimlilik, ırk özellikleri ve ürün değerlendirme biçimleri açısından düşük
kalmaktadır. Göçebelerin başlıca geçim kaynaklarını; canlı hayvan satışı, hayvanlardan elde
edilen süt, peynir, yağ ve yün oluşturmaktadır. Yaylalarda elde edilen sütü Siverek’ten gelen
mandıra sahipleri satın almaktadır. Göçerler yaptıkları peyniri ve elde ettikleri yağı Siverek’te
bu işle uğraşan tüccarlara satmaktadır. Göçebeler için canlı olarak satılan kuzu ve koyunlar ile
bunlardan elde edilen yünün satışı da önemli bir gelir kaynağıdır.
 Turizm ve Rekreasyon: Karacadağ pilot çalışma alanında Güneydoğu'nun tek kayak
merkezi olan “Karacadağ Kayak Merkezi” bulunmaktadır. 700 m. uzunluğunda piste sahip
olan merkezde ziyaretçilerin hizmetine sunulmak üzere yapılan ancak atıl durumda bulunan
bir kafeterya bulunmakta olup, konaklama tesisi yoktur.
Proje 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, iv. Gençlik ve Spor Turizmi Konsepti.

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 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.
 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.
 Karacadağ göçerleri yaptıkları başlıca ekonomik faaliyet olan hayvancılık ile ilgili
sorunların yanı sıra, başka sorunlarla da karşılaşmaktadır. Bu sorunlardan bir tanesi
çocuklarının eğitim problemidir.
 Son yıllarda geçici yapıların yerine taş ve beton yapıların da göçerler tarafından
yapılmaya başlandığı gözlenmektedir. Bu durumun yasal ve yönetsel boyutunun irdelenmesi
gerekmektedir.

3.2.

Sosyo-kültürel ve Soyo-ekonomik Yapıya İlişkin Öneriler

Alanda tarımsal faaliyetlerde verimliliğin yükseltilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi,
ürünlere katma değer kazandırılması ve turizme dayalı gelir alanlarının oluşturulması
önemlidir. Kırsal kalkınmaya yönelik çalışma alanları önerileri dört ana başlıkta ele alınmıştır.
Bunlar; ekonomik, örgütsel, sosyo-kültürel, çevresel amaçlara yöneliktir.
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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, köyyerleşim 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.
Karacadağ bölgesinde Kalkınma Açısından Stratejik Plana Yönelik Ana Faaliyet Unsurları 4
ana unsur altında toplanabilir. Bunlar;
1.
2.
3.
4.

Bitkisel tarım ürünlerinin bulunduğu yerde işlenmesi ve işlenmiş ürün olarak satılması,
Hayvancılık potansiyelinin harekete geçirilmesi,
Tarımdan elde edilen katma değerin artırılması ve
Turizm-tarım-tarih-kültür ortak paydasında turizmin geliştirmesidir.

Hayvansal ürünler konusunda dışa bağımlılığın azaltılması ve yerel üretimin artırılması
isteniyorsa gerekli düzenlemeler yapılarak, göçerlere teşvikler uygulanabilir.
Proje alanında kırsal turizm ekonomisini canlandırmaya ve güçlendirmeye yönelik öneriler;
Geleneksel dövme motiflerinin geçici dövme tarzında “sticker” biçiminde üretilerek turistlere
tanıtım amacıyla pazarlanması, Geleneksel motiflerin çocuklar için ahşap oyuncak üretiminde
kullanılması ve yerel kimliği bulunan ahşap oyuncakların oyuncak atölyelerinde üretilmesinin
ve pazarlanmasının sağlanması, Eko turizmin yapılabileceği kırsal mahalle (köy) lerde ihtiyaç
analizlerinin yapılması, Eko-turizm odak noktası olarak belirlenecek kırsal mahallelerde doğa
sporu sevenlerin aynı yere bir daha gelmeleri için teçhizatlarını depolama imkânları
sağlanması, Süt ve süt ürünleri gibi ürünlerinin markalaştırılması, Hediyelik eşyalar ve
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doğal/organik ürünlerin ‘Karacadağ Ürünleri’ adı ile tanıtımının ve pazarlanmasının
yapılması, Kırsal/eko turizm kırsal mahallelerinde (köy) yaşayan kadınların eğitilmesi ve
turizmde rol almalarının sağlanması, Kırsal mahalle (köy) pansiyonculuğunun hayata
geçirilmesi, Karacadağ mahallesi merkezinde eko-turizm amacıyla doğayla uyumlu
konaklama merkezi planlanması, Deve ve at ile doğa gezintileri için uygun olan eko/kırsal
turizm mahallelerinde binicilik gezi programlarının uygulanması, Yöre insanının turistik ürün,
yöresel hediyelik eşya ve yöresel yiyecekleri satabileceği satış noktası oluşturulması,
Karacadağ’daki belli noktalara foto-safari turları düzenlenmesi, bunun için gezi dergilerinin
doğa fotoğrafçılarının davet edilmesi, Şanlıurfa’ya, Diyarbakır’a kültür ve doğa turizmi
amaçlı gelen turistlerin kırsal/eko turizm odaklarına yönlendirilmesi turizm hareketliliği
açısından önem taşımaktadır.

4. MEVCUT OTLATMA FAALİYETLERİ
Karacadağ pilot çalışma alanı içinde yer alan 27 yerleşimde Şanlıurfa İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü 2019 verilerine göre; 255676 adet küçükbaş, 30569 adet büyükbaş hayvan ve 195
adet de kültür ırkı bulunmaktadır. Alanda 446961 ha mera alanı 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 43754 ton kaba yem üretilmektedir. Proje sahasındaki mevcut
hayvanların yem ihtiyacı ise; 187276 ton olmaktadır.
Bu duruma göre; proje sahasındaki hayvanlar için 143522 ton kaba yem açığı bulunmaktadır.
Bu yem açığı, bozkır meraların ıslahı, kontrollü otlatma, tarla tarımı içerisinde yetiştirilen
yem bitkileri oranının artırılması ve dışardan yem satın alımıyla karşılanabilecektir.

4.1.

Sorun ve Öneriler

Bölgedeki meralar hayvanları sağlıklı besleyemez durumda olup, hayvanlar yeterli derecede
beslenememektedir. Bozkır meralarında mera ıslah çalışmaları ve kontrollü otlatma ile verimlerini
2-3 katına çıkarmak mümkündür. Hayvanların sağlıklı beslenebilmesi için, dışarıdan yem temin
yoluna gidilmelidir.
Mevcut hayvanlar için çalışma sahasında 143.522 ton kaba yem açığı bulunmaktadır. Bu yem
açığı, bozkır meraların ıslahı, kontrollü otlatma, tarla tarımı içerisinde yetiştirilen yem bitkileri
oranının artırılması ve dışardan yem satın alımıyla karşılanabilecektir. Bu yem açığını kapatmanın
yollarında biri de çalışma sahasında 1. ve 3. sınıf topraklarda pamuk tarımı yapılmasıdır.
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.
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Proje sahasındaki 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 kantide 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.
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.
Çalışma alanındaki meralarda gerek mera verimliliğinin gerekse hayvansal üretimin artırılması
amacıyla “Nöbetle Otlatma Sistemi” uygulanmalıdır.
Çalışma alanları için normal otlatma dönemi olarak Nisan ortasından başlayarak, Ekim ayı sonu
Kasım ayı başında son verilmelidir. Bütün yıl boyunca karlı ve yağmurlu günler hariç mera alanı
üzerinde sürekli olarak yapılan otlatma sonucu, bahar döneminde bitkilere kendi neslini devam
ettirecek bir imkân verilmemektedir. Karacadağ bozkırlarında özellikle kış donlarında en az 3-4
hafta önceden otlatılmaya son verilmelidir. Verilmediği takdirde, bitkilerin kök sistemi
küçülürken bitkiler kurağa, soğuğa, sıcağa ve otlatmaya daha duyarlı hale gelecek ve zarar
görecektir.
Bozkır meralarının bitki örtüsünün kendini toparlayabilmesi için mutlaka zamanında ve kontrollü
bir otlatma yapılmalıdır.
Bu bilincin oluşabilmesi için mera kullanıcıları, çiftçiler, köylüler, hayvan sahipleri, göçerler ve
çobanlar eğitimden geçirilmelidir. Ayrıca, kış şartlarında ve erken ilkbaharda meralarda
hayvanların otlatılmaması için bu dönemlerde devlet tarafından mera kullanıcılarına kaliteli kaba
yem desteği verilmelidir.

5. HAYVANCILIK DURUMU
Karacadağ pilot çalışma alanı içinde yer alan köylerde toplam 255676 adet küçükbaş, 30569 adet
büyükbaş hayvan ve 195 adet de kültür ırkı bulunmaktadır.
Hayvancılık bakımından Karacadağ bölgesi proje kapsamındaki diğer iki bölgeden (Kızılkuyu
YHGS ve Tek Tek Dağları MP) önemli farklılıklar arz etmektedir. İlk olarak, diğer iki bölgenin
aksine 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 kültür ırkı melezi sığırların sayısı son on yıl içinde
önemli ölçüde artmıştır.
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Göze çarpan ikinci farklılık, 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.
Bir diğer farklılık ise, Karacadağ bölgesinde gerçekleştirilen koyunculuğun göçer / yarı göçer,
yaylacı şeklinde gerçekleştirilmesidir. Kışlamak üzere başta Tek Tek olmak üzere
Karacadağ’ın güneyinde bulunan yerlere göç edilmesi ve ilkbaharda geri dönülmesi şeklinde
uygulanan bu yarı göçer yetiştiricilik diğer iki proje sahasında görülmemektedir.

5.1.

Sorun ve Öneriler

Bölgede meraların kışlak olarak kiraya verilmesi yaygın olarak uygulanan bir uygulamadır.
Şanlıurfa il sınırları içerisinde kışlak olarak kiraya verilen 46 mera bulunmaktadır. Bunlardan
Karacadağ 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. Karacadağ Bozkırları ile İlişkili Mera İşletmeleri
MERA İŞLETMESİ
Korunan Alan ve Mera İşletmesinin Konumu
İlçe
Mahalle
SİVEREK
AVURTEPE
Karacadağ proje alanı içerisinde bulunmaktadır.
SİVEREK
KARABAHÇE
Karacadağ proje alanı içerisinde bulunmaktadır.
SİVEREK
SÖYLEMEZ
Karacadağ proje alanı içerisinde bulunmaktadır.
VİRANŞEHİR
GÖLCÜK
Karacadağ proje alanı içerisinde bulunmaktadır.
VİRANŞEHİR
BALLICA
Karacadağ proje alanı içerisinde bulunmaktadır.

İşletme
Durumu
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif

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 Karacadağ bölgesinde 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, 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. Karacadağ bölgesinde kışlak olarak kiraya verilen sahalar işletmeye kapatılmalı, diğer
alanlardaki işletmeler ise sınırlandırılmalıdır.
8. Salgın hastalıklarla mücadele için kontrolsüz hayvan hareketleri önlenmelidir.
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6. KARACADAĞ BOZKIRLARI KORUMA ÖNCELİKLİ ALANLAR İLE TAMPON
BÖLGELERİ
6.1. Karacadağ Bozkırları Koruma Öncelikli Alanları
Çalışmada Karacadağ Bozkır Peyzajı için koruma öncelikli alanların belirlenmesi için çok
kriterli karar verme yaklaşımını temel alan iki yöntem izlenmiştir.
Birinci yöntem kapsamında, Karacadağ bozkır peyzajında koruma öncelikli alanların
belirlenmesi için literatür/ arazi incelemesi ve proje süresince yapılan çalıştaylara katılan
uzmanların ve kurum temsilcilerinin görüşleri çerçevesinde belirlenen kriterler kullanılarak
coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla, uygunluk analizi yapılmıştır. Analizde kullanılan kriterler;
CORINE (2016), toprak, flora, avifauna, herpetofauna, memeliler ve akarsuya uzaklık ana
başlıkları altındaki abiotik ve biyotik peyzaj bileşenleridir. Çalışmada kullanılan bu kriterlerin
alt sınıfları/grupları, step ekosisteminin gelişimi ve devamlılığı, biyoçeşitliliğin korunması ve
desteklenmesi için önemi göz önünde bulundurularak sınıflandırılmıştır. Karacadağ Bozkırı
için koruma öncelikli 3 alternatif alan önerisinde bulunmak amacıyla, belirlenen kriterlere
konu ile ilgili yapılan çalıştaya katılan kurum temsilcileri ve temel envanter çalışması
uzmanları tarafından farklı ağırlıklar verilerek, ağırlıklandırma analizi yapılmıştır. Tüm kriter
katmanlarının çakıştırılarak koruma önceliği bakımından uygun alanlar -çok uygun, orta
uygun ve az uygun aralığında - belirlenmiştir.
Karacadağ Bozkırı için koruma öncelikli alanların belirlenmesinde kullanılan ikinci yöntem;
proje uzmanlarının arazi çalışmalarına dayalı değerlendirmelerini temel almaktadır. Bu
kapsamda, her bir proje uzmanının kendi uzmanlığı ile ilgili Karacadağ Bozkırı için verilen
çalışma alanı sınırları ve yakın çevresinde tespit ettiği, önemli habitatları tanımlayan
poligonlar coğrafi bilgi sistemleri ortamında çakıştırılmıştır. Bu kapsamda kullanılan habitat
verileri;
Flora; Step bitki örtüsünü yansıtan ve alan özelinde önemli bitki alanları,

Böcekler; Karacadağ bölgesinde böcek türleri için önemli olan yaşam alanları,

Herpetofauna; Herpetolojik stok alanı ve Varanus griseus, Macrovipera lebetina ve
Testudo graeca türlerinin gözlendiği habitatlar

Avifauna: Sylvia conspicillata ve Otis tarda’nın gözlendiği habitatlar

Memeliler; Karacadağ Bölgesinde küçük memeliler için önemli yaşam alanlarını
gösteren poligonlardır.
Her iki yöntemde tespit edilen koruma öncelikli alanların hemen hemen aynı bölgelerde;
Karacadağ’ın kuzey doğusu, doğusu, güney, güney doğusunda ve güney batısında olduğu
görülmüştür. Planlama sürecinde Karacadağ için koruma öncelikli alan olarak tanımlanacak
bölgelerin belirlenmesinde; tercih edilecek kriterler, kriterlerin önem ağırlıkları ve aynı
zamanda istenilen detay düzeyi yönlendirici olacaktır.


Analizler sonucunda Karacadağ Bozkırlarında, beş koruma öncelikli alan belirlenmiştir (Şekil
1).
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Şekil 1. Karacadağ Bozkır Peyzajı Koruma Öncelikli Alanları

6.2. Karacadağ Bozkırları Tampon Bölgeleri
Karacadağ Bozkırları 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)
Yüksek Hassasiyet

Düşük Hassasiyet

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

Bozkır bitki örtüsü

Açık alanlar

Ağaçlandırma ve ağaçlık
alanlar

Tarımsal alanlar

Kriter

Ekolojik
Yakın çevredeki arazi kullanımı/arazi
örtüsü
Yüzey suyu
Kültürel/Sosyal

Tarihi/Arkeolojik alanlar

Baskı ve
tehditler

Yapılaşmış Alanlar (Yakın çevredeki arazi
kullanımı/arazi örtüsü)

Kaynak suları, dereler
Tescilli ve tescilsiz arkeolojik alanlar
Kentsel Doku, Sanayi, Ticaret ve Ulaşım Alanları,
Maden Ocağı, Çöp Boşaltım ve İnşaat Alanları
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Karacadağ için tespit edilen tampon bölgeler, hem proje uzmanlarının alan
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 Karacadağ Bozkırlarında uzmanlık alanları çerçevesinde önerdikleri önemli
habitatlar ile belirlenen tampon bölge kriterlerinin üst üste çakıştırılması sonucu elde edilen
Karacadağ Bozkırları koruma öncelikli alan ve tampon bölgeleri Şekil 2 verilmiştir.

Şekil 2. Karacadağ Bozkırları ve Yakın Çevresinde Belirlenen Koruma Öncelikli ve Tampon Alanlar

Çalışmalar neticesinde belirlenen koruma öncelikli alan ile tampon alan büyüklükleri tablo
3’de, belirlenen koruma öncelikli alanların özellikleri tablo 4’da verilmiştir.
Tablo 3. Koruma Öncelikli Alanlar ile Tampon Bölge Alansal Verileri
Alan Adı
Karacadağ
Bozkırları

Koruma Öncelikli Alan (KÖA) Ha)

Tampon Bölge (Ha)

Toplam Alan (Ha)

KÖA-1

KÖA-2

KÖA-3

KÖA-4

KÖA-5

TB-1

TB-2

KÖA (Ha)

5891,77

609,58

1722,81

2415,10

2196,27

11035,94

13330,81

12835,53

Tampon
Bölge
(Ha)
24366,75

Diğer Alanlar
(Ha)
23595,72
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Tablo 4. Karacadağ Bozkırları Koruma Öncelikli Alanların Özellikleri
Koruma
Öncelikli
Alanlar

Alanı
(ha)

Özellikleri
Flora

Fauna
 Herpetofaunistik açıdan önemli türü Tosbağa
(Testudo graeca)’dır. IUCN Kırmızı Listesi'nde
hem global hem de Avrupa değerlendirmesinde
VU kategorisindedir. Bu nedenle koruma altına
alınması gereken bir türdür.

 Lathyrus trachycarpus (gelin burçağı);
Karacadağ’a özgü endemik, IUCN; VU Zarar
Görebilir.

KÖA 1

5891,77

 Aynı zamanda geçici sulak yapılar
içermektedirler. Bu nedenle herpetofaunistik ve
böcekler açıdan önem arz etmektedir.

 Paracaryum kurdistanicum (karaca çarşağı);
Karacadağ’a özgü endemik, IUCN; NT Tehdit
Altına Girebilir.

 Bölgede Karacadağ ağaçlandırma sahası
bulunmaktadır. Karacadağ da gözlemlenen
türlerin %21 (9 familyaya ait 12 kuş türü) bu
alanda tespit edilmiştir.

 Crocus leichtlinii (mardin çiğdemi), Bölgeye
özgü endemik, IUCN; “NT Tehdit Altına
Girebilir”.

 Alan kuş türlerine beslenme-yuvalamakorunma olanağı sağladığı için göçmen ve yerli
kuşlar açısından önemlidir.

 Symphytum aintabicum (antep kafesotu),
Bölgeye özgü endemik, IUCN; “VU Zarar
Görebilir”.

 Alanda Sylvia conspicillata (Temminck, 1820)
(Bozkır Ötleğeni) ve

 Ranunculus bingoeldaghensis (karaz); Şanlıurfa
ili için yeni kayıt olarak tespit edilmiş,
Karacadağ ve Bingöl dağında yetişen “EN
Tehlikede” kategorisinde olup endemik bir
türdür.
 Astragalus erythrotaenius (süslü geven);
Karacadağ çevresinde yayılış gösteren ve
önceleri endemik olarak bilinen türün Suriye’de
yayılışının tespit edilmesi ile Türkiye için
endemik olma özelliğini yitirmiştir. Taşlık
bozkırları tercih eden, yaygın bir tür olmasına
karşın tarımsal uygulamalar nedeniyle nesli
tehlike altına girmiştir.
 Kültüre alınmış buğday, nohut ve mercimeğin
gen merkezi durumunda olup, yabani
akrabalarını barındırmaktadır.
 Buğdayın atası olarak bilinen ve modern
buğdayın ortaya çıkışında genitör olan türlerden
yabani siyez (Triticum diccoccoides) ve yabani
gernik (Triticum boeticum) türlerine ait
popülasyonların bulunması.

 Otis tarda (Linnaeus, 1758) (Büyük Toy kuşu)
türleri bulunmaktadır.
 Küçük memeliler için uygun habitatlar
içermektedir.
 Endemik bir çekirde türü olan Bradyporus
(Callimenus) karabagi Ünal, 2011;
Karacadağ’ın yüksek kesimlerinde
rastlanmıştır, Karabahçe civarlarındaki uygun
habitatların korunması gerekmektedir.
 Paranothrotes opacus rectus (Mistshenko,
1951); Çalışılan üç alandan sadece Karacadağ
bölgesinde bulunması türün soğuk seven bir tür
olduğunu göstermektedir. Karacadağ
yükseltisinde kalan populasyonun varlığı
özellikle de soğuk seven bir canlı grubunun
güney ucunda yer alan populasyonun varlığı ve
korunması son derece önemlidir.
 Saga ephippigera syriaca Lucas, 1864;
Ülkemizde yayılış gösteren en büyük
uzunatneli çekirge türlerinden birisidir.
Şanlıurfa bozkırlarının bir çok noktasında da
yayılışı bilinmektedir Böcekler açısından besin
pramidinin en üst seviyelerinde olan bir tür
olup oldukça gösterişli bir vücut yapısına
sahiptir. Bu tür hem diğer böcek türleri
üzerinde karnivor beslenmesi, alanın hemen
tamamında temsiliyeti, kurakcıl ortamlara iyi
adapte olmuş olması ve heybetli-gösterişli
yapısı nedeniyle “Bayrak Tür” ya da “Gösterge
Tür” olarak önerilebilir.
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Koruma
Öncelikli
Alanlar

Alanı
(ha)

Özellikleri
Flora
 Hesperis hedgei (dost akşamyıldızı);
Karacadağ’a özgü bir tür olup nesli “CR Çok
Tehlikede” kategorisindedir.

KÖA 2

609,58

 Scrophularia mesopotamica (sahra sıracası);
“LC En Az Endişe Verici” kategorisinde yer
alan Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde
yetişen endemik bir türdür. türleri önem arz
etmektedir.

 Tanacetum cadmeum subsp. orientale (hoş
dağçiçeği) alttürü önem arz etmektedir. “LC En
Az Endişe Verici” kategorisinde yer alan
endemik bir alttürdür.

KÖA 3

1722,81

 Kültüre alınmış buğday, nohut ve mercimeğin
gen merkezi durumunda olup, yabani
akrabalarını barındırmaktadır.
 Buğdayın atası olarak bilinen ve modern
buğdayın ortaya çıkışında genitör olan türlerden
yabani siyez (Triticum diccoccoides) ve yabani
gernik (Triticum boeticum) türlerine ait
popülasyonların bulunması.

 Allium variegatum (dicle körmeni) türü önem
arz etmektedir. “VU Zarar Görebilir”
kategorisinde olan endemik bir türdür.

KÖA 4

2415,10

 Kültüre alınmış buğday, nohut ve mercimeğin
gen merkezi durumunda olup, yabani
akrabalarını barındırmaktadır.
 Buğdayın atası olarak bilinen ve modern
buğdayın ortaya çıkışında genitör olan türlerden
yabani siyez (Triticum diccoccoides) ve yabani
gernik (Triticum boeticum) türlerine ait
popülasyonların bulunması.

Fauna
 Herpetofaunistik açıdan önemli türü Tosbağa
(Testudo graeca)’dır. IUCN Kırmızı Listesi'nde
hem global hem de Avrupa değerlendirmesinde
VU kategorisindedir. Bu nedenle koruma altına
alınması gereken bir türdür.
 Aynı zamanda geçici sulak yapılar
içermektedirler. Bu nedenle herpetofaunistik ve
böcekler açıdan önem arz etmektedir.

 Herpetofaunistik açıdan önemli türü Tosbağa
(Testudo graeca)’dır. IUCN Kırmızı Listesi'nde
hem global hem de Avrupa değerlendirmesinde
VU kategorisindedir. Bu nedenle koruma altına
alınması gereken bir türdür.
 Aynı zamanda geçici sulak yapılar
içermektedirler. Bu nedenle herpetofaunistik ve
böcekler açıdan önem arz etmektedir.
 Alan içerisinde Karacadağ Bal Ormanı
bulunmakta ve bu alan kuş türlerine beslenmeyuvalama-korunma olanağı sağladığı için önem
arz etmektedir. Bu yüzden kuşlar açısından
korunmaya değer bir alandır. . Karacadağ da
gözlemlenen türlerin %25 (11 familyaya ait 14
kuş türü) bu alanda tespit edilmiştir.
 Endemik bir çekirde türü olan Bradyporus
(Callimenus) karabagi Ünal, 2011; Sadece
Karacadağ’ın yüksek kesimlerinde
rastlanmıştır. Mutlak surette Karacadağ’da Bal
ormanları mevki ve civarlarındaki uygun
habitatların korunması gerekmektedir.
 Herpetofaunistik açıdan önemli türü Tosbağa
(Testudo graeca)’dır. IUCN Kırmızı Listesi'nde
hem global hem de Avrupa değerlendirmesinde
VU kategorisindedir. Bu nedenle koruma altına
alınması gereken bir türdür.
 Aynı zamanda geçici sulak yapılar
içermektedirler. Bu nedenle herpetofaunistik ve
böcekler açıdan önem arz etmektedir.
 Alan, kuş türlerine beslenme-yuvalamakorunma olanağı sağladığı için göçmen ve yerli
kuşlar açısından önemlidir.
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Koruma
Öncelikli
Alanlar

Alanı
(ha)

Özellikleri
Flora

Fauna
 Herpetofaunistik açıdan önemli türü Tosbağa
(Testudo graeca)’dır. IUCN Kırmızı Listesi'nde
hem global hem de Avrupa değerlendirmesinde
VU kategorisindedir. Bu nedenle koruma altına
alınması gereken bir türdür.

 Kültüre alınmış buğday, nohut ve mercimeğin
gen merkezi durumunda olup, yabani
akrabalarını barındırmaktadır.
KÖA 5

2196,27

 Buğdayın atası olarak bilinen ve modern
buğdayın ortaya çıkışında genitör olan türlerden
yabani siyez (Triticum diccoccoides) ve yabani
gernik (Triticum boeticum) türlerine ait
popülasyonların bulunması.

 Aynı zamanda geçici sulak yapılar
içermektedirler. Bu nedenle herpetofaunistik ve
böcekler açıdan önem arz etmektedir.
 Isophya sikorai Ramme, 1951; Dünyadaki
yayılışı Gündeydoğu Anadolu Bölgesi’yle
sınırlı olan endemik bir tombul yeşil çekirgedir.
Çalışılan üç alanda da temsil edilmekle birlikte,
Karacadağ bölgesindeki populasyon yoğunluğu
ile ilgili yeterli gözlem yapılamamıştır.
 Paranothrotes opacus rectus (Mistshenko,
1951); Çalışılan üç alandan sadece Karacadağ
bölgesinde bulunması türün soğuk seven bir tür
olduğunu göstermektedir. Karacadağ
yükseltisinde kalan populasyonun varlığı
özellikle de soğuk seven bir canlı grubunun
güney ucunda yer alan populasyonun varlığı ve
korunması son derece önemlidir.
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