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ÖNSÖZ
Önemli Bitki Alanlar› ‹letiﬂim A¤› Projesinde (ÖBANET) Türkiye’nin 144 Önemli Bitki Alan›na (ÖBA) dikkat çekmek, tan›tmak ve korunarak kullan›lmalar›n›n gere¤ini vurgulamak
amac›yla çal›ﬂmalar yap›ld›. Projede baﬂlang›ç olarak, 9 pilot
ÖBA ve her birinde gönüllü koordinatörler seçildi. K›sa sürede say›lar› 22’ye ulaﬂan gönüllü koordinatörlerle, pilot
ÖBA’lardaki ilgi gruplar›na ulaﬂ›larak alan›n biyolojik çeﬂitlili¤i, do¤a koruma aç›s›ndan önemi ve karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u tehditler hakk›nda bilgi verilmeye çal›ﬂ›ld›.
Koordinatörlerin kimi biyolog, kimi botanikçi, kimi entomolog, kimi ﬂehir planc›s›, kimi co¤rafyac›, kimi orman mühendisi, kimi peyzaj mimar›, kimi turizimci, kimi e¤itmen, kimi
iletiﬂimci, kimi kaynak oluﬂturmac›, kimi iﬂ adam›, kimi foto¤rafç›… ama sonuç olarak hepsi “ÖBA Gönüllüsü”ydü.
Proje süresince ÖBANET ekibi, birbirinden ve ilgili kiﬂi ve kuruluﬂlardan çok ﬂey ö¤rendi. ‹ﬂte elinizdeki ÖBANET Gönüllü K›lavuzu bunlar› daha geniﬂ kitlelerle paylaﬂmak ve baﬂka gönüllüler kazanmak amac›yla haz›rland›. Gönüllü K›lavuzunun, yeni ÖBA Gönüllülerine, ÖBA’lar›n de¤erinin anlaﬂ›lmas› ve koruma alt›na al›nmas› yolunda yard›mc› olaca¤›n› umuyoruz.
ÖBA GÖNÜLLÜLER‹
‹stanbul, Haziran 2009
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1 G‹R‹ﬁ
Bu k›lavuzun ad› her ne olursa olsun, asl›nda yapmak istedi¤imiz ve yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z ﬂey, içinde yaﬂad›¤›m›z dünyay› ve hemen yan› baﬂ›m›zdaki do¤al çevreyi bitkileri, hayvanlar›, kayalar›, topra¤›, iklimi tan›mak ve tabii ki do¤an›n
bir parças› oldu¤umuzun fark›na varmak. ‹lginçtir ki insano¤lunun do¤ay› tan›mas› ve anlamas› çok yavaﬂ ve hatta ters
oranda geliﬂiyor. Eski ça¤larda do¤ay› tam olarak anlamadan ama onunla iç içe yaﬂayan insan, günümüzde ilerleyen
bilim ve teknoloji ile do¤ay› ve onun yaﬂamsal önemini daha iyi kavramaya baﬂlad›. Fakat ﬂimdi de do¤adan gittikçe
uzaklaﬂ›yor.
Herkesin do¤a hakk›nda her ayr›nt›y› bilmesi elbetteki beklenemez. Bir botanikçi çok nadir bir bitkiyi görür görmez tan›yabilir ve nerelerde görülebilece¤ini söyleyebilir. Ayn› ﬂekilde bir böcek bilimcisi (entomolog) bir ar›n›n yaﬂam döngüsünü (evrelerini) anlatabilir, ama uzmanlaﬂm›ﬂ bu insanlar bile, her çiçe¤i ya da her böce¤i tan›yamaz ve de yaﬂam
ortamlar› hakk›nda ilgili her ayr›nt›y› bilemez. Bir uzman›n
ya da herhangi birinin bilemeyece¤i, üzerinde çal›ﬂmas›,
araﬂt›rmas› ve izlemesi gereken say›s›z canl› türü ve özellikleri, yaﬂad›klar› ortamlar ve di¤er canl›/cans›z türleriyle iliﬂkileri söz konusu.
Hepimizin daha çok çal›ﬂmaya, izlemeye ve ö¤renmeye ihtiyac› var. Bu nedenle ÖBANET ekibi olarak diyoruz ki; evimizin bahçesinden baﬂlayarak yaﬂad›¤›m›z mahalle, ﬂehir ve
bölgedeki do¤al alanlar› yak›ndan tan›maya baﬂlayal›m.
Ama unutmayal›m her ﬂeyi bilmek ya da her konuda uzman6

laﬂmak mümkün de¤il. Bu zengin çeﬂitlili¤i elinizde tuttu¤unuz bu k›lavuz gibi, di¤er kaynaklardan, kitaplardan ve birbirimizden edindi¤imiz bilgilerle ne kadar ö¤renirsek kârd›r. Neyi, ne kadar ve ne zaman ö¤renece¤inizi/uygulayaca¤›n›z› bilmiyoruz, ama ﬂunu biliyoruz: ö¤rendi¤iniz/ö¤renmek için yapt›¤›n›z her ﬂeyden sonra do¤aya daha çok sevgi
ve hayranl›k duyacaks›n›z ve asl›nda dünyam›z/ülkemiz hakk›nda ne kadar az ﬂey bildi¤imizi fark edeceksiniz. Ancak
böyle yaﬂad›¤›m›z ortam›n ve toplumun sa¤l›¤›n› koruyarak
do¤adaki (yaﬂl› a¤açlar, kayal›klar ve sulardaki) bilgeli¤e biraz olsun yaklaﬂabiliriz.

1.1 Gönüllü K›lavuzunu Nas›l Kullanabilirsiniz?
Bu k›lavuzda genel anlamda gönüllülerle nas›l çal›ﬂ›labilece¤i ve iﬂbirli¤i yollar› anlat›lm›ﬂt›r. Bu amaçla k›lavuzda hangi çal›ﬂma yöntemini kullanabilece¤iniz hakk›nda örneklere
yer verilmiﬂtir: Örne¤in, gönüllülerle bir arazi çal›ﬂmas› yap›lacaksa, hangi bilgilerin toplanmas› ve yaz›lmas› gerekti¤i
konusunda size yard›mc› olabilecek “Arazi Formu”nu k›lavuzun ekler k›sm›nda bulabilirsiniz.
Gönüllü k›lavuzu sürekli geliﬂen, yenilenen bir yap›da ve
kazan›lan deneyimlerin bu kitaba aktar›labilecek bir dosyalama sistemi ﬂeklinde tasarlanm›ﬂt›r. Bu sistem ayn› zamanda, çal›ﬂmalar›n›z esnas›nda iﬂinize yarayacak k›sm› ç›kartarak yan›n›za alabilmenize de f›rsat verecektir.
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2 TÜRK‹YE’N‹N ÖNEML‹ B‹TK‹ ALANLARI (ÖBA)
2.1 Türkiye’nin Zengin Bitki Örtüsü
Türkiye yaklaﬂ›k 11.000 do¤al çiçekli bitki ve e¤relti türü ile
Avrupa, Kuzey Afrika ve Yak›n Do¤u’nun en zengin ülkesidir. Bitki örtüsünün üçte biri (%34,4) yaln›zca Türkiye’ye özgü (endemik) bitkilerden oluﬂur. Buna ek olarak, Türkiye’nin insano¤lunun tar›msal üretime geçiﬂ aﬂamas›nda ilk
ad›mlar›n›n at›ld›¤› ve tar›m›n geliﬂti¤i bir bölgede yer almas› da önemlidir. Türkiye, ›l›man iklim kuﬂa¤› tar›m ürünlerinin (hububat, bakliyat, hayvan yemi olarak yetiﬂtirilen ürünler, orman ve taﬂ çekirdekli meyve a¤açlar› vb.) orijin ülkesidir. Bu zengin bitki örtüsünün yan› s›ra, Türkiye do¤al yaﬂam alanlar› (habitatlar) aç›s›ndan da büyük bir çeﬂitlilik sergiler.

2.2 Türkiye’nin Önemli Bitki Alanlar› Projesi
Önemli Bitki Alan› (ÖBA), bitkisel çeﬂitlilik aç›s›ndan çok
zengin, nadir ve/veya endemik (dünyan›n baﬂka hiçbir yerinde do¤al olarak yetiﬂmeyen) türlerin zengin topluluklar›n›
ve habitatlar›n› (do¤al yaﬂam alanlar›n›) içerir.
ÖBA kavram› ilk olarak, 1990’l› y›llar›n baﬂ›nda Türkiye’de
do¤al bitki örtüsünün korunmas› amac›yla iﬂbirli¤i yapan üç
kuruluﬂun DHKD, FFI (Fauna & Flora lnternational, ‹ngiltere)
ve ‹STE (‹.Ü Eczac›l›k Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim
Dal›) liderli¤inde geliﬂtirildi. DHKD-FFI-‹STE liderli¤i ve ülke
çap›nda üniversitelerden bilim insanlar›n›n iﬂbirli¤inde, on
y›ldan fazla süren çal›ﬂmalarla bugüne kadar 144 Önemli
Bitki Alan› (ÖBA) belirlendi. Bilimsel araﬂt›rmalara ve uluslararas› ÖBA kriterlerine dayanarak tan›mlanan bu alanlar›n
ilk 122’si, 2005 y›l›nda, “Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alan›”
8

kitab›nda yay›mland›. Hemen sonra Türkiye’nin do¤usunda,
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hatt›n›n geçti¤i toplam
10 ilde, ‹STE koordinasyonunda sürdürülen çal›ﬂmalar sonunda 22 ÖBA daha belirlendi. Bu çal›ﬂmalara paralel olarak, ÖBA kavram› ‹ngiltere’den Plantlife lnternational liderli¤i ve koordinasyonunda uluslararas› bir boyut kazand›:
uluslararas› Planta Europa konferanslar› düzenlendi ve Planta Europa A¤›’na üye bir çok ülkede de ÖBA’lar tan›mland›.
ÖBA’lar›n› listeleyen ve tan›mlayan ilk ülke olan Türkiye’den
baﬂka, bugüne kadar toplam 67 ülkede yaklaﬂ›k 800 ÖBA listelendi.

2.3 ÖBA Kriterleri
Önemli Bitki Alanlar›n›n (ÖBA) seçiminde kullan›lan genel
ÖBA kriterleri aﬂa¤›daki gibi üç kategoride gruplan›r:
A Kriteri
Alan›n küresel ya da Avrupa ölçe¤inde tehlike alt›nda bulunan bir ya da daha fazla türün önemli popülasyonlar›n› içermesi.
B Kriteri
Alan›n yer ald›¤› biyoco¤rafik kuﬂa¤a göre, Avrupa çap›nda
ola¤anüstü zengin bir floraya sahip olmas›.
C Kriteri
Alan›n küresel ya da Avrupa ölçe¤inde, bitki koruma ve botanik aç›s›ndan önemli bir habitat tipinin çarp›c› bir örne¤ini içermesi.

2.4 ÖBA’lar› Korumaya Yönelik Yasal Mevzuat
2.4.1 Ulusal Çevre Kanunu ve ‹lgili Yönetmelikler
Çevre Kanunu 34 maddeden ibaret çerçeve bir kanun olup,
çevrenin korunmas› ile ilgili ayr›nt›l› düzenlemeler bu kanu9

nun getirdi¤i genel esaslar çerçevesinde yönetmelikler arac›l›¤› ile düzenlenir. Bu yönetmelikler ile ilgili metinler için
Çevre ve Orman Bakanl›¤›n›n www.cevreorman.gov.tr sitesine bak›labilir.
2.4.2 Uluslararas› Çevre Koruma Sözleﬂmeleri
Ülkeler ulusal çevre koruma yasalar› ç›kartmakta, Avrupa
Birli¤i üye ülkeleri ve di¤er ülkeler aras›nda yönetmelikler
ve direktifler imzalamakta ve dünya ülkeleri de uluslararas›
sözleﬂmelerle iﬂbirli¤i yapmaktad›r. ÖBA’lar Türkiye’nin taraf oldu¤u uluslararas› sözleﬂme hükümlerinin yerine getirilmesine katk› sa¤layacak çok önemli bir alt yap› oluﬂturur.
Türkiye’nin de taraf oldu¤u baz› uluslararas› do¤a koruma
sözleﬂmeleri aﬂa¤›da k›saca anlat›lmaktad›r. ÖBA’lar bu
uluslararas› çevre koruma sözleﬂmelerine uyum ve uygulama amac›yla kullan›lacak botanik ve do¤a koruma ile ilgili
bilimsel veriler içermektedir. Baz› uluslararas› sözleﬂmeler
do¤rudan bitkisel çeﬂitlili¤inin korunmas›na yönelik sözleﬂmeler olmamakla birlikte, do¤al alanlar›n koruma alt›na
al›nmas›n› amaçlamalar› nedeniyle dolayl› olarak do¤al bitkilerin korunmas›na katk›da bulunurlar.
Türkiye’nin imza att›¤› bu uluslararas› sözleﬂmelerin yükümlülüklerini yerine getirmesi, zengin biyolojik çeﬂitlili¤ini koruma alt›na almas› ve uygulamalarda yaﬂanan aksakl›klar›n
giderilmesi için hükümet, yerel yöneticiler, üniversite, sivil
toplum kuruluﬂlar› ve ilgililerle tart›ﬂ›lmas› ve çözüm üretilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin taraf oldu¤u sözleﬂmeler
ile ilgili Çevre ve Orman Bakanl›¤›n›n sitesine bak›labilir:
www.cevreorman.gov.tr
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• CBD Sözleﬂmesi: Biyolojik Çeﬂitlilik Sözleﬂmesi (Rio de Janeiro, 1992)
K›sa ad›yla CBD’ye imza atan her ülke do¤a koruma ve sürdürülebilir kullan›m› amac›yla biyolojik çeﬂitlili¤inin belirlenmesi ve izlenmesi ile yükümlüdür. Biyolojik Çeﬂitlilik Sözleﬂmesi 6. Uluslararas› Konferans› (Hollanda, 2002) s›ras›nda
Küresel Bitki Koruma Stratejisi (KBKS) kabul edilmiﬂtir. Toplam 16 hedeften oluﬂan KBKS’de Hedef 5, 2010 y›l›na kadar
en önemli bitkisel çeﬂitlilik içeren alanlar›n %50 oran›nda
koruma alt›na al›nmas›d›r. ÖBA’lar, Küresel Bitki Koruma
Stratejisi Hedef 5’in yerine getirilmesi ve raporlanmas› için
sözleﬂmeye taraf Türkiye’ye gerekli bilgi ve altyap›y› sa¤lamaktad›r: www.biodiv.org
• Bern Sözleﬂmesi: Avrupa’n›n Yaban Hayat› ve Yaﬂama Ortamlar›n› Koruma Sözleﬂmesi (Bern, 1979)
K›sa ad›yla Bern Sözleﬂmesine taraf olan her ülke, sözleﬂmenin ek listelerinde (Ek Liste I: Bitki Türleri ve Ek Liste II: Hayvan Türleri) yer alan türlerin do¤al yaﬂam alanlar›yla birlikte koruma alt›na al›nmas› amac›yla gerekli idari ve yasal önlemleri almakla yükümlüdür. ÖBA’lar›n koruma alt›na al›nmas›yla, Türkiye’nin imza att›¤› uluslararas› Bern Sözleﬂmesi
gere¤i korumakla yükümlü oldu¤u bitki türlerimizin %83’ü
(Ek Liste I) ve Bern Sözleﬂmesi Çal›ﬂma Komitesi Sonuç Bildirgesi No.4’te yer alan Türkiye’nin Tehlike Alt›ndaki Habitatlar›n›n %94’ü korunacakt›r.
Bern Sözleﬂmesi gere¤ince Zümrüt A¤› Özel Koruma Alanlar›n›n (Emerald Network) oluﬂturulmas›nda kullan›lan kriterler ile ÖBA kriterleri uyumludur. Bu nedenle Türkiye, Zümrüt A¤› için seçmekle yükümlü oldu¤u Özel Koruma Alanla11

r›n› ÖBA’lardan belirleyebilecektir: www.nature.coe.int
•

CITES Sözleﬂmesi: Nesli Tehlikede Bulunan Yabani Hay-

van ve Bitki Türlerinin Uluslararas› Ticaretine ‹liﬂkin Sözleﬂme (Washington, 1973)
K›sa ad›yla CITES Sözleﬂmesi, üye ülkelerin sözleﬂmenin ek
listelerinde (Ek Liste I: ‹hracat› ya da ithalat›na yaln›z ticari
olmayan nedenler ve belli ﬂartlar alt›nda izin verilen türler
ve Ek Liste II: Ticareti yaln›z resmi izin belgeleriyle yap›labilen türler) yer alan hayvan ve bitki türlerinin uluslararas› ticaretini düzenler.
• Ramsar Sözleﬂmesi: Özellikle Su Kuﬂlar› Yaﬂama Ortam›
Olarak Uluslararas› Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleﬂmesi
(Ramsar, 1971)
Ramsar Sözleﬂmesi, uluslararas› öneme sahip sulak alanlar›n
listelenmesi ve bu listede yer alanlar›n korunmas› amac›yla
üye ülkelerin almas› gereken önlemleri belirler. ÖBA’lar Türkiye’nin Ramsar Sözleﬂmesi gere¤i listelemek ve korumakla
yükümlü oldu¤u uluslararas› ölçekte önemli baz› sulak alanlar› içermektedir. Ramsar alan› ilan edilen sulak alanlar›n taﬂ›mas› gereken uluslararas› kriterler aras›nda, nadir ve tehlike alt›ndaki bitkiler ve biyolojik çeﬂitlili¤in korunmas› aç›s›ndan önemli bitki topluluklar›n›n olmas› da yer almaktad›r.
Bu nedenle ÖBA’lar, Türkiye’de Ramsar alanlar›n›n belirlenmesi ve korunmas› için gerekli verilerin toplanmas› ve izlenmesi çal›ﬂmalar›na katk› sa¤lar:
www.ramsar.org
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•

Dünya Kültürel ve Do¤al Miras›n›n Korunmas›na Dair

Sözleﬂme (Paris, 1972)
K›sa ad›yla Paris Sözleﬂmesine üye ülkeler, kendi topraklar›nda bulunan kültürel ve do¤al miras› oluﬂturan varl›klar›n
(özellikle bilim ve do¤a koruma bak›m›ndan küresel ölçekte
önemli, tehlike alt›ndaki bitki, hayvan ve habitatlar) bulundu¤u alanlar›n belirlenmesi, korunmas› ve gelecek nesillere
aktar›lmas› ile yükümlüdür. Bu amaçla Dünya Kültür ve Do¤a Miras› Listesi oluﬂturulmakta ve en az iki y›lda bir güncellenmektedir: www.unesco.org/whc
• AB Habitat ve Tür Yönetmeli¤i: Avrupa Birli¤i Do¤al Habitatlar›n, Hayvan ve Bitki Türlerinin Korunmas› Yönetmeli¤i (1992)
K›sa ad›yla AB Habitat ve Tür Yönetmeli¤i gere¤i, Avrupa
Birli¤i’ne üye ülkeler Natura 2000 A¤› oluﬂturmak amac›yla,
Özel Koruma Alanlar› belirlemekle yükümlüdür. Yönetmeli¤in ek listelerinde korunmas›, restorasyonu ve yönetimi gereken habitat ve türler yer al›r. Örne¤in Ek Liste I: Do¤al Habitatlar, Ek Liste II: Özel Koruma Alanlar›ndaki Bitki Türleri,
Ek Liste IV: Özel Koruma Önlemleri Al›nacak Türler ve Ek Liste V: Aﬂ›r› Kullan›lan Tehlike Alt›ndaki Türler, vb. AB üyelik
sürecinde Natura 2000 A¤› için özel koruma alanlar›
ÖBA’lardan belirlenebilir: www.europa.eu.int/comm/environment/enlarg/handbook/handbook.htm
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3 ÖNEML‹ B‹TK‹ ALANLARI ‹LET‹ﬁ‹M A⁄I
– ÖBANET
3.1 ÖBANET Projesi
Türkiye’deki ilk 144 ÖBA’n›n belirlenmesinden sonra, s›ra bu
ÖBA’lar›n bulundu¤u illerdeki ilgi gruplar› (hükümet temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler, sivil toplum kuruluﬂlar›, iﬂ dünyas› ve genel kamuoyu) ile iletiﬂim kurmaya gelmiﬂti. Böylece ilgi gruplar› aras›nda ÖBA’lar hakk›nda düzenli
bilgi ve haber ak›ﬂ› sa¤lanacak, bas›l› materyaller paylaﬂ›lacak, do¤al kaynaklar›n korunarak kullan›lmas› konusunda
iﬂbirli¤i ve görüﬂ al›ﬂveriﬂi yap›labilecekti. Bu amaçla ÖBANET proje çal›ﬂmalar›na baﬂland›.
Türkiye’nin ÖBA’lar›nda ilgi gruplar› aras›nda iletiﬂimin sa¤lanmas› ve güçlendirilmesini amaçlayan ÖBANET giriﬂimi,
baﬂta DHKD ve RUBICON olmak üzere, Türkiye’den ve Hollanda’dan (IVN ve FLORON) dört Sivil Toplum Kuruluﬂu iﬂbirli¤inde baﬂlat›lm›ﬂ, Hollanda D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Matra Proje
Program› taraf›ndan desteklenmiﬂtir. ÖBANET giriﬂimi, uzun
vadede gönüllülerle birlikte Türkiye’nin do¤al kaynaklar›n›n sürdürülebilir kullan›m› konusunda iletiﬂim, bilgi paylaﬂ›m› ve kat›l›mc›l›¤›n artt›r›lmas›n› hedeflemektedir. Böylece
ÖBANET arac›l›¤›yla, ÖBA’larda ortaya ç›kabilecek de¤iﬂimler (tehditler ve tahribatlar vb.) yak›ndan izlenebilecek, ekolojik verileri güncellenebilecek ve en çok tehlike alt›nda bulunanlara öncelik verilerek koruma alt›na al›nmalar› için gerekli önlemler al›nabilecektir.
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3.2 ÖBANET Pilot Bölgeleri
ÖBANET’te baﬂlang›ç olarak 9 pilot bölge seçilmiﬂtir. Ancak
hedef Türiye’nin bütün ÖBA’lar›n›n bu iletiﬂim a¤›na dahil
etmektir. ÖBANET kapsam›nda aﬂa¤›da k›saca tan›t›lan pilot
ÖBA’larda öncü çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r:
1. Ergene Havzas› ÖBA (Edirne-K›rklareli)
Trakya’n›n ortas›nda, bat›da Meriç ve güneyde Ergene Nehri, kuzeyde Y›ld›z (Istranca) Da¤lar›n›n etekleri ve do¤uda
Lüleburgaz-P›narhisar aras›ndaki Karaa¤aç Deresi ile s›n›rlanm›ﬂt›r. Ergene Havzas›n›n, bitki örtüsü üzerinde çok detayl› araﬂt›rmalara ihtiyaç duyulmakla birlikte; Türkiye’de
baﬂka bir yerde bulunmayan çok nadir bitkilere ev sahipli¤i
yapt›¤› bilinmektedir. Havzada küresel, Avrupa ve ülke çap›nda tehlike alt›nda 7 bitki saptanm›ﬂt›r. Verimli topraklar
üzerinde geliﬂmiﬂ çal› ve mera topluluklar›, bölgedeki yo¤un
zirai faaliyetler ve endüstriyel kirlilik nedeniyle büyük bir
tehdit alt›ndad›r.
2. Ömerli Havzas› ÖBA (‹stanbul)
‹stanbul’un en önemli su toplama havzalar›ndan biridir.
Ömerli Havzas› geniﬂ fundal›k, meﬂe ve karaçam topluluklar› ve bunlarla ba¤lant›l› mera, turbal›k ve mevsimlik gölcüklerden oluﬂan çok zengin bir habitat çeﬂitlili¤i içerir. Do¤u
Avrupa ve Do¤u Akdeniz’in en geniﬂ fundal›klar›n› bar›nd›rmas› nedeniyle özellikle önemlidir. Zengin bitki örtüsünü
oluﬂturan 500’den fazla bitki aras›ndan yaklaﬂ›k 40 tanesi
ülke çap›nda nadirdir. Bunlardan 15’i küresel ve Avrupa çap›nda tehlike alt›nda bulunmaktad›r. Ömerli Havzas›, güneydo¤usuna inﬂa edilen Formula 1 tesislerinin bölgedeki
yap›laﬂmay› tetiklemesi, plans›z/kontrolsüz ﬂehirleﬂme nede15

niyle büyük bir tehdit alt›ndad›r.
3. Uluda¤ ÖBA (Bursa)
Anadolu’nun kuzeybat›s›nda yer alan en yüksek da¤d›r.
Uluda¤’›n bitki örtüsü yapra¤›n› döken ve i¤ne yaprakl› ormanlar, yüksek kesimlerde fundal›klar, mevsime ba¤l› oluﬂan gölcükler, zirve kayal›k topluluklar› ve buzul göllerinden oluﬂur. En az 790 bitkinin kay›tl› oldu¤u bitki örtüsünde, 30’u yaln›z Uluda¤’a özgü olmak üzere, yaklaﬂ›k 96 tanesi küresel, Avrupa ve ülke çap›nda tehlike alt›ndad›r. ‹çerdi¤i nadir bitki çeﬂitlili¤i, kendine özgü bitki örtüsü tipleri
ve endemik bitkileriyle Uluda¤, yaln›z Türkiye’nin de¤il,
tüm Avrupa’n›n en önemli bitki alanlar›ndan biridir.
4. Çoruh Vadisi ÖBA (Erzurum-Artvin)
Do¤u Karadeniz Da¤lar› aras›nda ilerleyen, Türkiye’nin en
büyük akarsular›ndan Çoruh Nehri’nin orta ve aﬂa¤› kesimlerini içerir. Nehir vadisinde iklimin oldukça yumuﬂak olmas›, yer yer Akdeniz bitki örtüsünün geliﬂmesine olanak vermiﬂtir. Alçak kesimlerde yapra¤›n› döken kar›ﬂ›k orman, da¤›n›k f›st›k çam› ve maki, vadi yamaçlar›nda ise step bitki
topluluklar› yer al›r. Alanda küresel ve Avrupa ölçe¤inde
tehlike alt›nda en az 67 bitkinin kay›tl› oldu¤u bilinmektedir. Çoruh Vadisi dar yay›l›ﬂl› endemik bitkiler bak›m›ndan
Türkiye’nin en zengin alanlar›ndan biridir. Buna karﬂ›l›k
ÖBA, Çoruh Nehri üzerinde devam eden ve yap›m› planlanan çok say›da baraj nedeniyle tehdit alt›ndad›r.
5. Baba Da¤› ÖBA (Mu¤la)
Fethiye Körfezinin do¤usunda, Akdeniz k›y›s›nda yer al›r.
Baba Da¤› bitki örtüsünde, alçak kesimlerde maki ve k›z›l16

çam, orta ve yüksek kesimlerde sedir, zirve bölümlerinde ise
sarp kayal›k, taﬂl›k yamaç topluluklar› yer al›r. Il›man bir iklimin hakim oldu¤u deniz kenar›ndan yaklaﬂ›k 2000 m.’ye
yükselen da¤da en az 50 nadir bitki belirlenmiﬂtir. Bunlardan 40’› küresel ve Avrupa ölçe¤inde tehlike alt›ndad›r. Baba Da¤› turizm yat›r›mlar› ve rekreasyonel etkinlikler nedeniyle büyük bir tehlike ile karﬂ› karﬂ›ya bulunmaktad›r.
6. Lara-Perakende Kumullar› ÖBA (Antalya)
Antalya’n›n do¤usunda tarihi “Pamphylia (Antalya) Ovas›n›n deniz k›y›s›ndaki kumul ve sulak alan habitatlar›n› içerir.
Alan›n zengin bitki örtüsü, birkaç istisna d›ﬂ›nda tamamen
“Pamphylia Ovas›”na özgü bitkilerden oluﬂur. Lara ve Perakende aras›ndaki kumullarda yetiﬂen, tehlike alt›nda en az
34 bitki belirlenmiﬂtir. Bunlardan 18’i küresel ve Avrupa ölçe¤inde, 16’s› ise ülke çap›nda nadir bitkilerdir. Antalya ﬂehir merkezine yak›nl›¤› ve Turizm Yat›r›m Merkezi ilan edilmiﬂ k›y› ﬂeridinde yer almas› nedeniyle, Lara-Perakende Kumullar› çok h›zl› kentleﬂme ve turizme ba¤l› aﬂ›r› yap›laﬂma
bask›s› alt›ndad›r.
7. Ahir Da¤› ÖBA (Kahramanmaraﬂ)
Kahramanmaraﬂ ﬂehir merkezinin hemen kuzeybat›s›nda
2339 m.’ye yükselir. ‹nsan müdahalesi sonucu büyük ölçüde
de¤iﬂmiﬂ olmakla birlikte, halen zengin meﬂe, da¤l›k step,
mera ve taﬂl›k bitki topluluklar› içerir. Bitki örtüsünde Türkiye’ye özgü 122 bitki kay›tl›d›r, bunlardan 3 tanesi yaln›z
Ahir Da¤›na özgüdür. Da¤da küresel ve Avrupa ölçe¤inde
tehlike alt›nda bulunan en az 38 bitki yetiﬂmektedir. Kahramanmaraﬂ ﬂehir merkezine yak›nl›¤› ve ﬂehrin da¤a do¤ru
h›zla geniﬂlemesi nedeniyle, Ahir Da¤› nadir bitkileriyle bir17

likte büyük bir tehdit alt›ndad›r.
8. Erciyes Da¤› ÖBA (Kayseri)
‹ç Anadolu'da yaklaﬂ›k 4000 m 'ye yükselen büyük bir volkanik da¤d›r. Tarih öncesinde s›k ormanlarla kapl› oldu¤u bilinen Erciyes Da¤›nda, yo¤un kesim ve otlatma nedeniyle ormanlar›n yerini da¤l›k step bitki topluluklar› alm›ﬂt›r. ‹nsan
müdahalesi sonucu meydana gelen büyük de¤iﬂime karﬂ›n,
da¤›n do¤al bitki örtüsünde yaklaﬂ›k 1171 bitki saptanm›ﬂt›r. Bunlardan 195'i Türkiye'ye ve 11'i yaln›z Erciyes Da¤›na
özgüdür. Da¤da küresel, Avrupa ve ülke çap›nda tehlike alt›nda bulunan 33, yak›n gelecekte tehlike alt›na girebilecek
17 bitkinin yetiﬂti¤i de bilinmektedir. Da¤›n nadir bitki örtüsü k›ﬂ sporlar› ve rekreasyonel tesisler, yo¤un kesim ve otlatma bask›s› nedeniyle yok olma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›yad›r.
9. Ç›ld›r Gölü ÖBA (Kars-Ardahan)
Anadolu’nun kuzeydo¤u ucunda yüksek bir platoda uzanan
oligotrofik göller aras›nda en önemlisidir. Ç›ld›r Gölünün
yan› s›ra, Putka (Gölbaﬂ›) Gölü ve Çal› Gölü de içerdi¤i nadir
bitki türleriyle ÖBA s›n›rlar› içine al›nm›ﬂt›r. Bu göllerin zengin bitki örtüsünde, Türkiye’de çok lokal olarak görülen en
az 10 nadir bitkinin yetiﬂti¤i bilinmektedir. Göller kurutma,
tar›m alanlar›n›n geniﬂlemesi ve kirlilik nedeniyle tehdit alt›nda bulunmaktad›r.
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4

ÖBA KORUMA

4.1 Alan ve Tür Koruma ‹lkeleri
Önemli Bitki Alan› (ÖBA) gibi do¤a koruma bak›m›ndan öncelikli bir alan›n resmi bir koruma statüsüne kavuﬂturulmas›, planlanmas› (ﬂehir master plan› ya da çevre düzeni koruma plan› vb.), yetki ve yönetimi alt›nda bulundu¤u resmi
kurumla yak›n iﬂbirli¤i (örn. orman arazisi ise Orman Bakanl›¤› vb.), sürdürülebilir kullan›m› ve rekreasyonel etkinlikler
s›ras›nda at›lmas› gereken ilk ad›mlar ve dikkat edilmesi gereken konular aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
•

Bilgi Toplama

i)

Alan›n büyük ölçekli haritalar› bulunmal›d›r.

ii) Alanla ilgili (varsa) geliﬂme, çevre düzeni ya da inﬂaat planlar› elde edilmelidir.
iii) Alan›n mülkiyeti konusunda bilgi toplanmal›d›r (ya da
bu konuda bilgili/yetkili olabilecek kiﬂiler/kurumlarla görüﬂülmelidir).
iv) Alanda planlanan kurutma, a¤açland›rma, baraj yap›m›,
toplu konut, köprü, duble yol vb. devlet yat›r›mlar› hakk›nda bilgi toplanmal›d›r.
v)

Alan› koruyabilecek ulusal ve uluslararas› çevre koruma
kanun, yönetmelik ve sözleﬂmeleri derlenmeli ve ilgili
maddeleri ö¤renilmelidir.

vi) E¤er örgütlenmiﬂ bir yap› (örn. STK) söz konusu ise, haklar› bilmek ve faaliyetlerde hukuki sorunlarla karﬂ›laﬂmamak için ilgili mevzuat edinilmeli ve çal›ﬂma öncesinde
ve s›ras›nda mevzuat do¤rultusunda hareket edilmelidir.
vii) Alan hakk›nda yay›mlanan her türlü bilimsel veri toplanmal›, arﬂivlenmelidir.
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•

‹ﬂbirli¤i

Do¤a korumaya ve ilgili kurum, dernek ve giriﬂimlere sempati duyan yerel (ve merkezi) yöneticiler, üniversite, özel
sektör ve ilgili kiﬂi ve kurumlar, STK’lar ve di¤er do¤a severlerle görüﬂülmeli, onlara bilgi verilmeli ve yak›n iﬂbirli¤i yap›lmal›d›r.
•

Sorunun Çözümünde Olumlu ve Kat›l›mc› Yaklaﬂ›m

i)

Alan›n, do¤a koruman›n ve iﬂbirli¤inin önemi ilgi gruplar›na aktar›lmal›d›r.

ii) Alana uygun bir do¤a koruma statüsü verilmesi konusunda yerel hükümet temsilcileri ile ortak bir karar al›nmal› ve birlikte hareket edilmelidir.
iii) Uygun bir koruma statüsü mümkün de¤ilse, di¤er koruma alternatifleri üzerinde durulmal› (muhafaza orman›,
mesire yeri vb.) ya da özel sektörle iﬂbirli¤inde özel koruma alan› olmas› için giriﬂimlerde bulunulmal›d›r.
iv) Baﬂta kamuoyu olmak üzere, ilgi gruplar›na sürekli bilgi
vermeye haz›r olunmal›d›r.
v) Alan›n önemi hakk›nda merkezi ve yerel hükümet temsilcileri ve yöneticiler (bakanl›klar, valilikler, yerel belediyeler, milletvekilleri vb.) nezdinde lobi çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r.
vi) Alanda iﬂletme/kullan›m hakk›na sahip kiﬂi ve kurumlar›
ya da arazi sahiplerini karﬂ›m›za almadan (ya da k›zd›rmadan) yak›n bir iletiﬂim ve iﬂbirli¤i kurulmaya çal›ﬂ›lmal›d›r.
vii) Herkesin yarar› gözetilerek, taraflar›n kabul edece¤i alternatif çözüm önerileri üzerinde çal›ﬂ›lmal›d›r.
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• Resmi Yaz›ﬂmalar/Baﬂvurular Yap›lmas›
i) Alan›n önemi, karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u tehditler ve yap›lmas› gerekenlerle ilgili yetkili makamlara (ilgili kiﬂi ve kurumlara da bilgi vererek) sürekli mektuplar yaz›lmal›d›r.
ii) Bu konuda tan›d›k avukat ve hukuk adamlar›na dan›ﬂ›larak hareket etmeye özen gösterilmelidir.
• ‹mza Kampanyas›
Yukarda ele al›nan öneriler etkili olmuyorsa; sesimizi daha
çok duyurmak için kamuoyu deste¤ini yan›m›za çekmenin
en ekonomik ve h›zl› yollar›ndan biri imza kampanyas› olabilir. ‹mza kampanyalar› genellikle yetkili bir merciye hitaben dilekçe format›nda haz›rlan›r. E¤er sokakta imza toplanmak isteniyorsa ilgili madde gere¤ince dilekçe yaz›lmal›
ve imza kampanyas› yaz›s› örne¤i ile birlikte alan›n en büyük mülki amirine bildirimde bulunulmal›d›r.

4.2 Do¤a Koruma Uygulamalar›
Türkiye’nin, Avrupa’n›n ve dünyan›n do¤al bitki/hayvan türleri ve bu türlerin habitatlar› giderek artan bir tehdit alt›ndad›r. Endüstriyel geliﬂmeler, plans›z ve kontrolsüz ﬂehirleﬂme, turizm yat›r›mlar› vb. do¤al kaynaklar›n h›zla kirlenmesi ve tüketilmesine neden olmaktad›r. Bir zamanlar do¤al
alanlarda yayg›n olarak bulunan baz› türler azalmakta, yanl›ﬂ uygulamalar ve gerekli önlemlerin al›nmamas› nedeniyle
yaﬂam alanlar› yabanc› türler taraf›ndan istila edilmektedir.
Özellikle son 50 y›ld›r, insan›n do¤aya müdahalesinin teknoloji ile birleﬂerek artmas› sonucunda, do¤al türler ve yaﬂam
alanlar› büyük ölçüde tahrip edilmiﬂ, parçalanm›ﬂ ve yok olma tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ durumdad›r. Tehlikenin
büyüklü¤ü ve artarak devam etmesi nedeniyle bütün ülke21

ler do¤al bitki ve hayvan türlerini ve bunlar›n yaﬂad›¤› alanlar› korumak amac›yla önlemler almaya baﬂlam›ﬂt›r. Do¤al
tür ve habitatlar›n nitelik ve miktar olarak azalmas›, genetik erozyon ve yok olma tehlikesi ancak gerekli do¤a koruma önlemlerinin al›nmas›yla durdurulabilir ve engellenebilir.
Do¤a koruma uygulamalar›, arazi ve laboratuvar araﬂt›rmalar› arac›l›¤›yla gerekli bilimsel verilerin toplanmas› ve bu
verilere dayanarak koruma önlemlerinin al›nmas›ndan oluﬂur. Ad›mlar› ﬂöyle s›ralanabilir:
•

Flora, fauna türleri ve habitat çeﬂitleri üzerinde bilimsel

araﬂt›rmalar
• Her tür ve habitat çeﬂidinin do¤adaki tehlike durumu ve
ekolojik istekleri ile ilgili araﬂt›rma ve izleme çal›ﬂmalar›
•

Her ülkenin IUCN Tehlike Kategorileri ile birlikte kendi

K›rm›z› Listelerini haz›rlamas›
• Ulusal yasalar ve uluslararas› sözleﬂmelerin uygulanmas›
• Gerekli koruma önlemlerinin al›nmas›
Do¤a koruma amac›yla al›nmas› gereken önlemler üç grupta toplanabilir:
1. Yerinde (in-situ) koruma:
Do¤al alanlar›n korunmas›nda, ekolojik, genetik ve evrim
süreçlerin devam› için en önemli strateji, do¤al yaﬂam alanlar›n›n oldu¤u gibi korunmas›d›r, bunun yerini hiçbir önlem
alamaz. Yeri d›ﬂ›nda (ex-situ) koruma yaln›zca tek, tek türler için geçerlidir; tür popülasyonlar›, do¤al peyzaj ya da
ekoloji için geçerli de¤ildir.
•
22

Bu amaçla ideal olan, koruma alanlar› ilan etmek ve bu

alanlardan birbiriyle ba¤lant›l› bir koruma a¤› oluﬂturmakt›r.
• Bunun yan› s›ra, yar› do¤al alanlarda geleneksel arazi kullanma yöntemleri ve tar›m alanlar›nda geleneksel tar›m teﬂvik edilmelidir. Meralar, çay›rl›klar, stepler, fundal›klar ve
makiliklerde düﬂük yo¤unlukta geleneksel faaliyetlere (otlatma, do¤al kaynaklardan ortak yararlanma vb.) devam
edilmelidir. Tarlalar aras›ndaki do¤al s›n›rlar (do¤al çal›,
a¤aç topluluklar›, akarsular, sulak alan k›y›lar› vb.) korunmal›d›r. Bu alanlar bölgenin do¤al biyolojik çeﬂitlili¤inin
(tür, habitat ve genetik çeﬂitlili¤in) s›¤›naklar›d›r. Parçalanan, erozyona u¤rayan ve tahrip edilen do¤al alanlardaki
çeﬂitlili¤in s›¤›nd›¤› özel bölümlerdir.
2.Yeri d›ﬂ›nda (ex-situ) koruma:
Yerel, ülke çap›nda ya da küresel ölçekte tehlike alt›ndaki
do¤al türlerin, tohum bankalar›nda saklanmas›, üretim
alanlar› ve laboratuvar koﬂullar›nda üretimi, botanik bahçeleri, arboretumlar ve özel koleksiyon bahçelerinde muhafaza edilmeleridir. Yeri d›ﬂ›nda üretime al›narak ço¤alt›lan
tehlike alt›ndaki türler, daha sonra do¤al yaﬂam alanlar›na
yeniden yerleﬂtirilir.
•

Yeri d›ﬂ›nda (ex-situ) koruma yaln›zca tehlike alt›ndaki

türlerin, do¤al ve yar›-do¤al alanlardaki ya da geleneksel
olarak iﬂletilen tar›m alanlar›ndaki popülasyonlar›n› takviye
olarak görülmelidir.
•

Yeri d›ﬂ›nda koruma, çevre e¤itim çal›ﬂmalar› için çok

önemlidir ve mutlaka e¤itim programlar›na entegre edilmelidir.
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3. Restorasyon çal›ﬂmalar›:
Tehlike alt›ndaki türlerin, yok olmamas› ve popülasyonlar›n›n iyileﬂmesi amac›yla yerleri d›ﬂ›nda ço¤alt›larak, do¤al yaﬂam ortamlar›na aktar›lmalar›n› ve bu amaçla özel bir yönetim ve izleme program›n›n uygulanmas›n› içerir. Restorasyon çal›ﬂmalar›, tehlike alt›ndaki türlerin yerinde ve yeri d›ﬂ›nda korunmas›na yönelik çal›ﬂmalarla entegre bir program
içinde gerçekleﬂtirilmelidir. Biyolojik çeﬂitlili¤in korunmas›
amac›yla tek baﬂ›na bir hedef olarak düﬂünülmemelidir. Pahal›ya mal olan, riskli bir yöntemdir ve entegre do¤a koruma çal›ﬂmalar›n›n yaln›zca bir parças›n› oluﬂturmal›d›r.
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5 ÖBA ve GÖNÜLLÜLÜK
Çeﬂitli kaynaklarda, farkl› ﬂekillerde tan›mlanmas›na karﬂ›n,
genel olarak “Gönüllü, sahip oldu¤u fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim özelliklerinden birini veya birkaç›n›
STK’n›n, inisiyatifin ya da k›saca kar amac› gütmeyen organizasyona maddi ç›kar kayg›s› gözetmeksizin günlük ofis veya proje baz›ndaki çal›ﬂmalar› için sunan kiﬂidir”. Do¤a koruma amac›yla yürütülen projelerde gönüllü eme¤inin önemi ve gere¤i her zaman vurgulan›r. Yürütülen çal›ﬂmalarda
gönüllü eme¤ine etkin yer verilir; gerek karar aﬂamas›nda,
gerekse uygulamada gönüllülerle iﬂbirli¤i yap›l›r. Tüm bu
süreçler do¤a koruman›n tabandan örgütlenerek insan gücü ve finansal kaynaklar bak›m›ndan s›n›rl› olan kapasitesini
artt›rmas›na ve genele yay›lmas›na imkân tan›r. Ayn› zamanda aidiyet duygusunu art›r›r ve kat›l›m› destekler.
Gönüllü çal›ﬂmalarla birey topluma dahil olur, de¤iﬂimlere
katk›da bulunur. Bir vatandaﬂ olarak haklar›n yan› s›ra, ödev
ve sorumluluklar› oldu¤unun bilinci ya da sadece hissi ile
gönüllü olur. Böyle bir süreç toplumsal de¤iﬂim, dönüﬂüm ve
geliﬂimin vatandaﬂlar taraf›ndan yönetildi¤inin göstergesidir. Bir araﬂt›rmada “Neden gönüllü olursunuz?”sorusuna
karﬂ›l›k al›nan baz› yan›tlar aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r1 :
• ‹çinde yaﬂad›¤› do¤ay› ö¤renebilmek için
• ‹yi hissetmek için
• Sevdi¤i bir ﬂeyi yapmak için
• Profesyonel alandaki becerilerini bir örgüte
1 “Gönüllülerle ‹ﬂbirli¤i”, Laden Yurttagüler- Alper Akyüz, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Yay›nlar›, Bilgi Üniversitesi STK E¤itim ve Araﬂt›rma Birimi
E¤itim Kitaplar› Serisi, ‹stanbul - Aral›k 2006.
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ba¤›ﬂlamak için
• Yeni arkadaﬂlar edinmek için
• Evden ç›kmak için
• Deneyim kazanmak için
• Gözlemlemek ve izlemek için
• Hakk›n› savunmak için
Do¤a gönüllüleri yukarda sayd›¤›m›z nedenlerden bir ya da
bir kaç›ndan dolay›; bazen de, bambaﬂka bir nedenle gönüllü olmay› seçebilir: Belki bir çiçe¤i yerinde görmek, belki do¤aya daha yak›n olmak, belki sadece iﬂinin getirdi¤i bir zorunlulukla, belki sadece bir arkadaﬂ› çok istiyor diye ona eﬂlik etmek için vb. Bu liste her kiﬂi için de¤iﬂecek ﬂekilde uzat›labilir.

5.1 ÖBA Gönüllüsü Olmak
ÖBANET, profesyonellerden, uzmanlardan ve ilgililerden
destek alarak gönüllüler temelinden yayg›nlaﬂan ve bu sayede toplumun geneline ulaﬂmay› hedefleyen bir giriﬂimdir.
ÖBANET, ÖBA gönüllüleri arac›l›¤› ile geniﬂleyecektir. ÖBA
gönüllüsü olmak, iﬂgücü deste¤i vererek çevre koruman›n
yayg›nlaﬂmas›, çevre sorumlulu¤u ve bilincini bireysel seviyede oldu¤u kadar toplumsal düzeyde artt›rmak için yap›lan türlü giriﬂimleri içerir.
Hem “kat›l›m›” desteklemek, hem de gönüllülerin katk›s›ndan verimli olarak yararlanabilmek için, gönüllülerle iﬂbirli¤inde farkl› yöntemler kullan›labilir. ÖBA’larda yap›lacak
her türlü çal›ﬂma (bilgilendirme, e¤itim ve koruma vb.) için
uygun etkinlikler tan›mlanmal›, bu etkinlikler ile gönüllülerin kapasiteleri ve yetkinlikleri eﬂleﬂtirilmelidir. ÖBA’lardaki
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yerel ilgi gruplar› potansiyel gönüllüler olarak tan›mlanabilir. Onlarla iﬂbirli¤i yap›p ortak çal›ﬂmalar yürüterek kamuoyunda fark›ndal›k yaratabilir ve davran›ﬂ de¤iﬂikli¤ine yol
açabiliriz.
Her ÖBA’da mevcut ﬂartlara ba¤l› olarak, kendine özgü bir
strateji ve sistem geliﬂtirilip uygulanabilir. Ancak genel olarak, ÖBA’larda gönüllülerle iﬂbirli¤i ve gönüllülerin kendi
aralar›ndaki iliﬂkilerini düzenlerken aﬂa¤›daki noktalara dikkat etmemiz önemlidir:
• Öncelikle, Gönüllülerle ne tür faaliyetlerin yap›lacak? Bu
faaliyetlerde hangi gönüllü, ne kadar süre çal›ﬂacak?
Belirlenmeli ve gönüllülerle çal›ﬂ›rken (e¤itim, ofis ya da
arazi çal›ﬂmas›, yetki verme vb.) ÖBANET’in ya da etkinlikleri sürdüren kuruluﬂun etik de¤erleri, ilkeleri ve hedefleri
dikkate al›nmal›d›r.
•

Planlanan ÖBA faaliyetleri önceden kesinleﬂtirilerek gö-

nüllüler ile paylaﬂ›lmal›d›r. Bu sayede baz› iﬂleri yapmak isteyen “gönüllü gönüllüler” ç›kacak ve pek çok çal›ﬂma kendi iç dinami¤i ile devam edecektir.
•

Gönüllülerle her yeni çal›ﬂmadan önce yaz›l› bir durum

tespit çal›ﬂmas› yapmak, pek çok kar›ﬂ›kl›¤a ve yanl›ﬂ anlamaya engel olabilir. Ekler bölümünde bulabilece¤iniz Emek/
‹ﬂ Analiz Formu, gönüllülerin görev ve sorumluluklar› yaz›l›
olarak belirtilmesi için haz›rlanm›ﬂ bir taslakt›r (Bkz. Ek.2).
Bu form, çal›ﬂman›n bitiminde gönüllülerin projeye iliﬂkin
geri bildirim ve öz de¤erlendirme yapmalar›na da imkân verir.
•

Gönüllüler hakk›nda bir veri taban› oluﬂturulmas›, çal›ﬂ-

man›n süreklili¤i aç›s›ndan önemlidir. Bu amaçla bu k›lavuzda haz›rlanan formlar doldurularak arﬂivlenebilir.
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•

Gönüllüler gerekli bilgilendirme ve uygulama çal›ﬂmala-

r›ndan sonra, ald›klar› görevler do¤rultusunda inisiyatif kullanabilmelidir.

5.2 ÖBA Gönüllü Politikas›
ÖBA Koordinatörleri alan›n temel ihtiyaçlar›na (eylem planlar›na) göre gönüllülerle ne tür faaliyetlerde bulunabilece¤ini belirlerken, ÖBANET’in gönüllülerle ilgili politikas›n› ve
çal›ﬂma ilkelerini de bilmesi önemlidir. ÖBA’larda gönüllülerle çal›ﬂ›rken dikkat edilmesi gereken Gönüllü Politikas›
aﬂa¤›daki gibi özetlenebilir:
• ÖBA gönüllüleri ÖBA koordinatörleri taraf›ndan gerçekleﬂtirilen faaliyetlerin karar aﬂamas› ve uygulanmas›nda
aktif rol oynar.
• Gönüllülerin ay›raca¤› zaman önceden belirlenir.
• ÖBA gönüllülerinin aktif kat›l›mlar›n›n sürekli olmas›
önemlidir. Bunu koordinatörlerin ihtiyaçlar› belirler.
• ÖBA gönüllülerine eﬂit olanaklar sa¤lan›r.
• ÖBA gönüllüleri ile yap›lmas› planlanan faaliyetler aksakl›klara neden olmayacak bir ﬂekilde ve esnek bir yap›da
eﬂleﬂtirilir.
• ÖBA Gönüllüsü istemedi¤i iﬂi reddetme hakk›na sahiptir.
• ÖBA Koordinatörleri gönüllülere destek olur dan›ﬂmanl›k yapar.
• ÖBA Koordinatörleri gönüllülere sistemli olarak geribil
dirimde bulunur.
•

ÖBA gönüllüleri her faaliyet sonunda yürüttükleri çal›ﬂ-

may› ve kendilerini de¤erlendirirler.
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5.3 ÖBA Koordinatörlerinin Sorumluluklar›
ÖBA Koordinatörü tarafs›z, ﬂeffaf; bilimsel verilere, bilgilendirme ve paylaﬂmaya önem veren; sosyal sorumluluk bilincine sahip, arazi çal›ﬂmalar› yapmay› seven; dinleme, insanlara karﬂ› olumlu tutum, rahat iletiﬂim kurma gibi becerilere
sahip; sorumluluklar›n›n ve gönüllülü¤ün öneminin fark›nda; do¤aya yak›n ve duyarl›d›r. ÖBA Koordinatörü vakit ve
becerileri do¤rultusunda ÖBA için aﬂa¤›da, temel hatlar›yla
s›ralanan çal›ﬂmalar› yürütür:
• ÖBA Koordinatörü alan›n gözü, kula¤› ve sesidir. ÖBA’y›
sahiplenerek gözetir, önemli geliﬂmeleri ÖBANET ekibine
aktar›r ve gerekti¤inde harekete geçer.
• ÖBANET hakk›nda yerel ilgi gruplar›n› (yöneticiler, özel
sektör, üniversite, STK’lar ve halk›) bilgilendirir, iletiﬂim
kurar.
• ÖBANET’in amaçlar›na uygun etkinlikler düzenler.
• ÖBANET gönüllü iletiﬂim a¤›n›n geliﬂmesine katk›da bulunur.
• ÖBA ve çevresinde do¤a koruma amac›yla gönüllü grubu
oluﬂturur.
• Edindi¤i bilgi ve deneyimleri yerel gönüllüler ve ÖBANET
üyelerine aktar›r.
• ÖBANET e¤itim malzemelerini (broﬂür, poster, takvim,
kitap vb.) ve ürünlerini ilgi gruplar› ve gönüllülerle pay
laﬂ›r.
• Gönüllülerin e¤itim ve di¤er ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›n›
organize eder.
• Gönüllülerle birlikte yerel toplant›, seminer vb. e¤itim
ve iletiﬂim etkinlikleri düzenler, koordine eder.
• Yerel medya ile iyi iletiﬂim ve iliﬂkiler kurar.
• Gönüllüler aras›nda verimlilik ve motivasyonu destekler.
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• Di¤er ÖBA koordinatörleri ve gönüllüleri ile iletiﬂim ve iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmalar yürütür.
• ÖBA’n›n korunmas› amac›yla ilgi gruplar› ve gönüllülerle
iﬂbirli¤inde giriﬂimlerde bulunur.
• ÖBA için do¤a koruma ve e¤itim amac›yla küçük projeler
haz›rlar, finansal kaynak oluﬂturmaya katk›da bulunur
(Bkz. Ek.4, Proje Haz›rlama Formu).

5.4

Gönüllülerle Çal›ﬂma

5.4.1

Gönüllü Kayna¤›n›n Planlanmas›

5.4.1.1 ÖBA Etkinlik ve Zaman Plan›
ÖBA Etkinlik ve Zaman Plan›, ÖBA çal›ﬂmalar›n›n etkinli¤i ve
devam› için çok önemlidir. Aﬂa¤›da aç›klamal› olarak verilen
tablo yaln›zca bir örnektir, koordinatörlerin ﬂartlar›na, program›na ve ÖBA’dan ÖBA’ya de¤iﬂebilir.
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ÖBA
Etkinlik ve Zaman Plan›
‹lkbahar Dönemi
(Mart, Nisan,
May›s)

Alan Gezisi yaparak gönüllülerin aktif kat›l›m›n› desteklemek.
Gözlem: ÖBA hakk›nda bilgileri güncellemek.
Veri Toplama: Bitkilerin foto¤raflar›n› çekmek.

Yaz Dönemi
(Haziran, Temmuz,
A¤ustos)

Sonbahar Dönemi
(Eylül, Ekim,
Kas›m)

‹letiﬂim: Üniversitede ÖBA toplulu¤u ya da
kulübü kurulmas›n› desteklemek ve bu yolla
gönüllü kitlesi oluﬂturmak. ÖBANET sitesini
takip etmek, bas›n duyurular› haz›rlamak, resmi ve özel sektör kurumlar›n› tek tek yerinde
ziyaret etmek vb.
E¤itim: E¤itim fakülteleri ile iﬂbirli¤inde stajyer ö¤retmen adaylar›na seminerler vermek,
iletiﬂim malzemelerini (broﬂür, afiﬂ, vb.) staj
yapt›klar› okullarda asmalar›n› sa¤lamak ve
k›saca ö¤rencileri bilgilendirmek için belli bir
alt yap› yaratmak.
Kaynak Oluﬂturma: Yereldeki ayni ve nakdi kaynak sa¤lanabilecek f›rsatlar› gözlemek
ve gerekli iliﬂkileri kurmak, y›l boyunca iletiﬂimde kalmak ve sürekli olarak durumu/ihtiyaçlar› paylaﬂmak.

K›ﬂ Dönemi
(Aral›k, Ocak,
ﬁubat)

Lobi: ilgi gruplar› ile iﬂbirli¤i yaparak yerel
ve ulusal alanda karar vericiler üzerinde bask›
gücü oluﬂturmak.
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5.4.2 Gönüllü Çal›ﬂma Alanlar›
Gönüllü çal›ﬂma alanlar›, ÖBA çal›ﬂmalar›na, ÖBA’lar›n
ihtiyaçlar› ve gönüllülerin özelliklerine göre de¤iﬂir. Genel
olarak gönüllülerin etkin görev alacaklar› alanlar aﬂa¤›daki
gibi listelenebilir;
• Lobi faaliyetleri
• Geziler
• Bas›nla iliﬂkiler ve iletiﬂim çal›ﬂmalar›
• Kaynak oluﬂturma
• Proje geliﬂtirme
• E¤itim faaliyetleri
• Arazi çal›ﬂmalar›
• Veri toplama

ÖRNEK 1

ÖBA’n›n Ad›: Erciyes Da¤›
Yer: Kayseri
‹ﬂbirli¤i Yap›lan Kiﬂi ve Kurumlar: Erciyes Üniversitesi
‹çerik: Erciyes Da¤› ÖBA gönüllülerinin say›s›n›n artmas›
amac›yla Kayseri’de KADOK ad›nda yerel bir dernek kuruldu.
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ÖRNEK 2

ÖBA’n›n Ad›: Uluda¤
Yer: Bursa
‹ﬂbirli¤i Yap›lan Kurumlar : Uluda¤ Universitesi E¤itim
Fakültesi.
‹çerik: Uluda¤ Gönüllü Grubu Oluﬂturulmas› ve Gönüllü
Kazan›m›
• Etkili bir iletiﬂim/fark›ndal›k yaratmak ve üniversite ö¤rencilerini sürecin içine çekmek amac›yla toplant›lar yap›ld›.
• ÖBANET e¤itim materyalleri (afiﬂ, broﬂür vb.) ö¤rencilere
ulaﬂt›r›ld›.
• Uluda¤ Üniversitesi E¤itim Fakültesinin deste¤i ve
önderli¤inde üniversite ö¤rencilerinin yard›m›yla Uluda¤ ÖBA
hakk›nda bilgilerin paylaﬂ›lmas› ve e¤itim malzemelerinin
ö¤retim programlar›nda kullan›lmas› sözü al›nd›.
Buna göre, 2009-2010 E¤itim ve Ö¤retim y›l›nda 2 pilot çal›ﬂma
yap›lacak. Toplumsal Duyarl›l›k Dersinin müfredat›na “Uluda¤
ÖBA” dahil edildi. Ayr›ca, E¤itim Fakültesinde her y›l stajyer
ö¤retmenlik yapan 1000 ö¤renciden bir bölümüne ÖBA seminerleri verilecek, gittikleri ilkö¤retim kurumlar›nda bu konuda
5-10 dakikal›k bilgi vermeleri ve e¤itim materyallerini
da¤›tmalar› istenecek. Böylece yerelde Uluda¤ ÖBA hakk›nda
bilgilendirme çal›ﬂmalar›na küçük yaﬂlardan baﬂlayarak
toplumsal fark›ndal›k sa¤lanm›ﬂ olacak.
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5.4.3 Gönüllü Grubu Oluﬂturulmas› ve Gönüllü Kazan›m›
Gönüllü kazanma yollar›n›n baz›lar› aﬂa¤›daki gibi s›ralanabilir 2 :
• Etkinlikler (yürüyüﬂ, gezi, fuar)
• Konferanslar, e¤itim programlar›, seminerler
• Kitle iletiﬂim araçlar›n›n etkin kullan›m›
• ‹letiﬂim ve e¤itim materyallerinin ilgi gruplar›na
ulaﬂt›r›lmas›
• Üniversite ö¤renci topluluklar› (kulüpleri) ve ö¤retim
görevlileri, yerel STK’lar, kamu kuruluﬂ ve görevlileri ile
iletiﬂime geçme
• TBMM’deki milletvekili ve karar vericilerin ilgisini çekme
• Yerel halk›n bilgilendirilmesi amac›yla etkinlikler düzenleme
• Önceki ve mevcut gönüllülerimize, onlar›n aile ve arkadaﬂlar›na ulaﬂma (bu son derece kiﬂisel ve bir o kadar da
etkili bir yöntemdir)
• Düzenli küçük gruplar halinde toplant›lar düzenleme
(resmi ya da küçük samimi/kiﬂisel iliﬂkiler kurarak çeﬂitli
gruplara ulaﬂmak amaçlanmal›d›r)
• Gönüllülerin heyecan ve isteklerinin korunmas› ve yapacaklar› iﬂi benimsemeleri için, ÖBANET ve etkinliklerinin
tüm aﬂamalar›na aktif olarak kat›lmalar›n› sa¤lama.
5.4.4 Gönüllülerin E¤itimi
E¤itim süreci, e¤itilen için “keﬂfetme”, e¤iten için “yol gösterme” anlam› taﬂ›r. Belirli e¤itim metoduna ve sosyo-ekonomik yap›ya göre, kullan›lan e¤itim materyalleri de¤iﬂiklik

2 Naf›z Güder (Editör); “Sivil Toplumcunun El Kitab›”, Sivil Toplum
Geliﬂtirme Program›, ANKARA- Kas›m 2004.
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gösterir. Belirli yaﬂ ve e¤itim düzeyindeki bireyler için haz›rlanm›ﬂ malzemelerin hedef kitleye da¤›t›m› e¤itim sürecinin
ilk aya¤›d›r.
Pek çok kiﬂi, kendisini geliﬂtirmek, yeni bilgi ve beceriler
edinmek için gönüllü olur. E¤itimin amac› yaln›zca bilgi vermek de¤ildir. E¤itim ayn› zamanda bir iletiﬂim arac›d›r,
gönüllüye yeni beceriler kazand›r›rken sahip oldu¤u becerilerin geliﬂmesini sa¤lar.
ÖBA gönüllüleri, ÖBANET hakk›nda güncel bilgilere sahip
olmal› ve sürekli e¤itim ile desteklenmelidir. ÖBA gönüllüsü
olmak, do¤aya duyarl› bir yaﬂam tarz› ve felsefesini benimsemeyi de içerir. Sürekli e¤itim ve ö¤renme gönüllünün
verimlili¤ini ve motivasyonunu art›r›r. Bilerek ve anlayarak
dahil oldu¤u çal›ﬂmalara katk›s› artarak devam eder.

5.4.5 E¤itim ve ‹letiﬂim Malzemeleri
Gönüllüler, ÖBANET kapsam›nda üretilen e¤itim ve iletiﬂim
malzemeleri arac›l›¤›yla ÖBANET ile ilk iliﬂkilerini kurarlar:
Örn. ÖBANET broﬂürü, 9 pilot ÖBA afiﬂi, ÖBA tebrik kartlar›,
ÖBANET sitesi, ÖBANET e-grup, çal›ﬂtaylar, proje raporlar›,
bas›n duyurular›, ÖBANET medya arﬂivi vb.
Bu ve benzer malzemelerin haz›rlanmas›yla ilgili kolaylaﬂt›r›c› bilgiler “‹letiﬂim Bölümü”nde verilmiﬂtir. (Bkz. sayfa
38)
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ÖRNEK 3

ÖBA’n›n Ad›: Ergene Havzas›

Yer: Musabeyli Köyü / Edirne
‹ﬂbirli¤i Yap›lan Kurumlar : Trakya Üniversitesi E¤itim
Fakültesi / Musabeyli Köyü Muhtarl›¤›
‹çerik: Köylerde çevre e¤itimi ve Ergene ÖBA’n›n tan›t›m›. Bu
faaliyeti koordinatörümüz üniversitedeki ö¤rencilerinin deste¤i
ile haftal›k ziyaretler ﬂeklinde yürütmüﬂtür.

5.4.6 Gönüllülerin Motivasyonu
Gönüllülü¤e karar verme ve devam sürecinde, bireylerin
tak›nd›klar› tutumlar, güdüleyici (motive eden) etkenlerle
birlikte, ba¤lant›l›d›r. Kiﬂiyi motive eden etkenlerle gönüllünün verece¤i hizmet ile gönüllüye tan›nan f›rsatlar›n
örtüﬂmesi önemlidir. Fakat salt bu koﬂullar›n sa¤lanmas›
bireyin gönüllü olaca¤› anlam›na gelmez.
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Gönüllülerin motivasyonunu sa¤lamak için karﬂ›l›kl› olarak
“‹htiyaçlar› eﬂleﬂtirmek” ve “Harekete geçiren etkenleri
belirlemek” önemlidir. Bu nedenle, gönüllü koordinatörlerinin iﬂleri motive edici bir ﬂekilde tasarlamas› çok faydal›
olur.
Gönüllülerin motivasyonu ile ilgili baz› pratik öneriler
aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
•

Gönüllülerinize teﬂekkür edin, tekrar teﬂekkür edin,

tekrar teﬂekkür edin
•

‹nsanlar kendilerini iyi hissetmek isterler (ufak bir

ayr›nt›ya dikkat edilmesi, hat›rlanmak vb.)
•

Geri bildirimlerin olumlu olmas›na özen gösterin

•

Eleﬂtiri yap›lmas› gerekiyorsa; olumlu yönde bir eleﬂtiri-

nin gönüllünün sayg› duydu¤u ya da iyi iliﬂki kurdu¤u kiﬂi
taraf›ndan yap›lmas›n› sa¤lay›n
•

Bir hata söz konusu ise, gönüllülere neden hatal› olduk-

lar›n› olumlu geribildirimlerle ve somut bir ﬂekilde örnekler
vererek anlat›n.
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6 ‹LET‹ﬁ‹M
ÖBANET çal›ﬂmalar›n›n k›sa ve uzun vadede etkin bir ﬂekilde
yürütülmesi ve süreklili¤i için iletiﬂim çok önemlidir. Proje
süresinde üretilen e¤itim ve iletiﬂim malzemeleri (broﬂür,
afiﬂler, tebrik kartlar› vb.) çal›ﬂmalarda önemli araçlard›r. Bir
di¤er önemli nokta ise, iletiﬂim araçlar›n›n en büyü¤ü olan
medyan›n da etkili ve hassas bir ﬂekilde bu çal›ﬂmalara dahil
edilmesidir.

6.1 ‹letiﬂim Stratejisi
ÖBANET çal›ﬂmalar›n›n gönüllülerle uzun vadede baﬂar›yla
devam etmesi için kiﬂiler aras› iletiﬂim çok önemlidir. Etkin
bir gönüllü iletiﬂim a¤› kurulmas›nda aﬂa¤›daki hususlara
dikkat edilmelidir.
Do¤a koruma bilincinin artt›r›lmas› ile ilgili bir iletiﬂim
stratejisinde etkin ve baﬂar›l› olabilmek için üç bileﬂen
önemlidir:
• Hedef kitleye iletilmek istenen mesaj
• Hedef kitleyi oluﬂturan gruplar
• Mesaj› iletmede kullan›lacak en uygun araç

6.1.1 Mesaj
Bir mesaj› iletmek için çok farkl› yöntemler kullan›labilir.
Bununla beraber, çevre bilincini art›rmak amac›yla yap›lan
bir çal›ﬂman›n baﬂar›l› say›lmas› için, hedef kitlenin bir kaç
önemli mesaj› alm›ﬂ olmas› gerekmektedir.
• Bitkiler hayat›n temelidir.
• Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika ve Yak›n Do¤u ülkeleri
aras›nda en zengin floraya sahip ülkedir, bu gurur du38

yulmas› gereken bir ﬂeydir.
• Bu zenginli¤i içinde bar›nd›ran 144 ÖBA en iyi ﬂekilde
korunmal›d›r. Buna karﬂ›l›k Türkiye’nin ÖBA’lar› çok
çeﬂitli tehlikelerle karﬂ› karﬂ›yad›r.
• ÖBANET’de merkezi ve yerel tüm ilgi gruplar›yla iﬂbirli¤i hedeflenmektedir.

6.1.2 Hedef Kitle
Koruman›n tam anlam›yla baﬂar›ya ulaﬂabilmesi için çevre
bilincinin, toplumun tüm bireylerine yay›lmas› gerekmektedir. Bu nedenle ÖBANET ile iliﬂkilerine ve sahip olduklar›
çevre koruma anlay›ﬂ›na ba¤l› olarak, farkl› mesajlar›n en
uygun ﬂekilde iletilmesi gereken hedef kitleyi baﬂl›ca dört
gruba ay›rabiliriz (ÖBA özelinde ve/veya çal›ﬂma alanlar›n›n
ihtiyaçlar› do¤rultusunda baﬂka gruplar da do¤abilir).
1. Yöre Halk›: Ço¤u zaman yaz›l› ve sözlü bas›n ile onlara
ulaﬂmak güçtür. Dolay›s›yla mesaj›n iletilmesi; e¤itim kampanyalar›, yerel dükkanlar›n camlar›na as›lan duyuru ve
ilanlar, konuﬂmalar, video gösterimleri ve basit, göze çarpan
yay›nlar vas›tas›yla daha kiﬂisel düzeyde olmal›d›r.
2. Karar vericiler, yöneticiler ve kamu görevlileri: Bu grup
merkezi yönetimdeki kanun yap›c›lar›ndan vali, kaymakam,
muhtar ve bakanl›klar›n taﬂra teﬂkilat› yöneticilerine kadar
uygulamadan sorumlu tüm yetkilileri içermektedir. Bu kategoriye giren kiﬂilere, çevre koruma ile ilgili düﬂünceler, çok
iyi tasarlanm›ﬂ görsel materyaller bilimsel verilere dayanarak, ulusal ve uluslararas› mevzuattan örneklerle ve ikna
edici bir ﬂekilde sunulmal›d›r. Her türlü yay›n ve sunumlar iyi
haz›rlanm›ﬂ olmal›d›r. Bu kiﬂilerle bire bir görüﬂmeler her
zaman en iyi sonucu verir.
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3. Ö¤renciler: Gezegenimizin gelece¤i hiç ﬂüphesiz ki dünya
gençli¤inin elindedir. Günümüz gençlerinin/ ö¤rencilerinin
gelece¤in do¤a korumac›lar›, çevre planlamac›lar› veya
kanun yap›c›lar› vb. olacaklar› gerçe¤inin yan› s›ra; çevre bilincinin istenen düzeye ulaﬂmas›n›n ancak genç kuﬂaklar›n
çevre konusunda gerekli hassasiyeti kazanmalar› ile
mümkün olacakt›r. Çocuklar için en uygun çevre e¤itimi,
uygulamal› olarak do¤ada yap›lacak gözlem ve keﬂiflerdir.
4. Genel Kamuoyu: Çevre koruma, toplumdaki bütün kesimlerin koruman›n gerekli oldu¤u anlay›ﬂ›na sahip olmalar›
halinde baﬂar›l› olabilir. Bu kitleye mesaj›n iletilmesinde,
sözlü ve yaz›l› bas›n en iyi ve uygun yoldur. Bununla birlikte, bas›n›n teknik konulardan çabuk s›k›labilece¤i ak›ldan
ç›kar›lmamal›d›r. Bu nedenle konunun sürekli olarak yenilikçi ve güncel bir tav›rda sunulmas›na dikkat edilmelidir.

ÖRNEK 4

ÖBA’n›n Ad›: Ç›ld›r Gölü
Yer: Kars, Sar›kam›ﬂ
‹ﬂbirli¤i Yap›lan Kurumlar : Sar›kam›ﬂ Tugay Komutanl›¤›
‹çerik: A¤ustos 2008’de düzenlenen ÖBANET Kars, Sar›kam›ﬂ
Çal›ﬂtay› haberlerinin yerel bas›nda yay›mlanmas›ndan sonra
Sar›kam›ﬂ Tugay Komutanl›¤›n›n iste¤i üzerine askerlere,
Ç›ld›r Gölü ÖBA ile ilgili bir seminer verildi.
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6.1.3 Medya ile ‹ﬂbirli¤i3
ÖBA ekibi olarak hedefiniz do¤rultusunda çal›ﬂmalar yapmak kadar, çal›ﬂmalar›n›z› yerel veya ulusal boyutta
tan›tmak da önemlidir. Medya, do¤ru mesaj›n geniﬂ
kitlelere h›zl› ulaﬂt›r›lmas›nda kullan›labilecek kolay ve etkin
bir araçt›r.
Ad›mlar
•

Yürüttü¤ünüz çal›ﬂmalar ve Proje konusunda medya ile

iliﬂkilerden sorumlu olacak bir kiﬂi belirleyin. Medyan›n, karﬂ›s›nda her zaman ayn› yetkili ve ilgili kiﬂiyi bulmas›, vermek
istedi¤iniz mesaj›n tutarl›l›¤›n› ve planlaman›n baﬂar›s›n›
gösterir.
•

Farkl› medya organlar› için farkl› uygulamalar geliﬂtirin.

Bas›n toplant›s›n›n yan› s›ra, medyada tan›ﬂt›¤›n›z kiﬂilere
konuyla ilgili röportaj, araﬂt›rma dosyas›, aç›k oturum veya
yaz› dizisi önerilerinde bulunun.
• Hedef kitlenize yönelik, ulusal ve yerel medyay› kapsayan
bir “medya iletiﬂim listesi” haz›rlay›n.
•

Etkinliklerinizi bas›n bülteni ya da bas›n toplant›s› ile

mutlaka duyurun (Bkz. sayfa 43 Bas›n duyurusu haz›rlamak
ve sayfa 50 Bas›n toplant›s› düzenlemek).
Öneriler
•

Güvenilirli¤inizden ödün vermeyin. Medyaya iletti¤iniz

bilgilerde çeliﬂkili olmay›n. “Güvenilmez” olarak nitelendirildi¤iniz anda medya ile iliﬂkilerinizin, telafisi güç bir
biçimde zarar görece¤ini unutmay›n.
•

Medyan›n size gelmesini beklemeyin. Bilinen sorunlara

yeni bak›ﬂ aç›lar› getirerek medyan›n ilgisini konuya çek3 “Proje Yürütme Rehberi”, SGP, GEF Küçük Destek Program›, Türkiye.
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meye çal›ﬂ›n.
• Siz medyan›n deste¤ini isterken, medyan›n ilginç, çarp›c›
ve yeni haber beklentisi içerisinde oldu¤unu unutmay›n.
Karﬂ›l›kl› beklentileri uyumlulaﬂt›rd›¤›n›z sürece her iki taraf
için de yarar sa¤lanacakt›r.
•

Medya çal›ﬂanlar› ile yüz yüze veya telefonla tan›ﬂ›n ve

iliﬂkileri sürekli tutun.
•

Köﬂe yazarlar›n›n etkinli¤ini unutmay›n ve onlarla iliﬂki

halinde olun. Hatta zaman zaman projelerinizi izlemek
üzere davet edin.
• Her türlü olumsuz durum (örn. size, kurumunuza, projenize yönelik olumsuz / eleﬂtirel bir haber) karﬂ›s›nda so¤ukkanl›l›¤›n›z› koruyun. Çal›ﬂmalar›n›za ve / veya kurumunuza
yap›lm›ﬂ eleﬂtirileri gözden geçirip, de¤erlendirmeyi ihmal
etmeyin. Bazen yap›c› eleﬂtiriler çal›ﬂmalar›n›z› geliﬂtirmeye
katk› sa¤layabilir.
•

“Projemiz ve mesaj›m›z medyada yeterince yer al›yor

mu?”, “Medyadan ve ilgi gruplar›ndan bekledi¤imiz olumlu
tepkileri alabiliyor muyuz?”, “Oluﬂturdu¤umuz ilgi düzeyini
nas›l devam ettirebilir ve/veya artt›rabiliriz?” sorular›n›
zaman zaman aran›zda tart›ﬂ›n.

ÖRNEK 5
ÖBA’n›n Ad›: Çoruh Vadisi
Yer: Artvin
‹ﬂbirli¤i Yap›lan Kurumlar : Yerel Radyo 08 çal›ﬂanlar›
‹çerik: Radyo program›na kat›larak Çoruh Vadisi ÖBA
anlat›l›rken, do¤a koruman›n önemi ve gere¤i hakk›nda bilgi
paylaﬂ›ld›.
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ÖRNEK 6
ÖBA’n›n Ad›: Ç›ld›r Gölü
Yer: Kars
‹ﬂbirli¤i Yap›lan Kurumlar : Kars Büyükﬂehir Belediyesi
‹çerik: Ç›ld›r Gölü ÖBA, Kars ﬂehri içinde ilan panosunda
yay›mland›.

6.1.4 Bas›n Duyurusu Haz›rlama4
Bas›n duyurusu, haber niteli¤i taﬂ›yan bir etkinli¤in, proje
aç›l›ﬂ›n›n, projedeki bir geliﬂmenin ya da baﬂar›n›n, edinilen
yeni bir bilginin, kurumsal bir de¤iﬂikli¤in kamuoyuna bas›n
arac›l›¤›yla duyurulmas› için düzenlenen k›sa belgedir.
6.1.4.1 Bas›n duyurusu tipleri
• Yay›mlanmaya haz›r en fazla tek sayfal›k bas›n duyurular› (belirli bir etkinlik, olay ve durumu haber vermek için uygundur).
• Destekleyici bilgi veya teknik aç›klamalar içeren bas›n duyurular› (projeleri tan›tan, bilimsel bir bulguyu anlatan geniﬂ içerikli duyurular).
4 “Proje Yürütme Rehberi”, SGP, GEF Küçük Destek Program›, Türkiye.
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• Bas›n toplant›s›na, bir etkinli¤e ça¤r› yapan k›sa davet
mektuplar›.
Ad›mlar
• Bas›n duyurusunu haz›rlamak istedi¤iniz konunun haber
niteli¤i taﬂ›d›¤›ndan emin olun.
• Bas›n duyurusunda en önemli haberi 5N ve 1 K (Ne, Nerede, Ne zaman, Ne için, Nas›l ve Kim) kural› ile ilk baﬂta verin. Gerekli ikincil aç›klamalar› ve proje / kurum ile ilgili bilgileri s›rayla sona do¤ru b›rak›n.
•

Bas›n duyurusunun mümkün oldu¤unca aç›k, k›sa, anla-

ﬂ›l›r ve ilgi çekici oldu¤undan emin olun.
• Bas›n duyurusuna tarih at›n.
• E¤er söz konusu duyuru bas›n toplant›s› ça¤r›s› ise adres
ve saat bilgilerini net bir biçimde belirtin.
• Bas›n duyurusunu kuruluﬂunuzun varsa antetli ka¤›d›na,
yoksa kurumunuzun ad›, adres ve iletiﬂim bilgileri net olarak bulunacak ﬂekilde bas›n.
•

Duyurunun sonuna daha fazla bilgi için ilgili kuruluﬂun

(farkl› ise), sorumlu kiﬂinin iletiﬂim bilgilerini ekleyin.
• Bas›n duyurunuzu elden, e-postayla veya faksla medyaya
da¤›t›n.
• Bas›n duyurusunun ulaﬂ›p, ulaﬂmad›¤›n› takip edin.
•

Bas›n duyurusu ile iliﬂkili haberleri takip edin. Haberini-

zin yay›mlanmas›, daha da önemlisi do¤ru yay›mlanmas› baﬂar›n›n göstergesidir.
• Ç›kan haberlerin ikiﬂer kopyalar›n› saklay›n.
Öneriler
• Bas›n duyurusunu amac› d›ﬂ›ndaki bilgileri aktarmak için
bir araç olarak kullanmay›n.
•
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Bas›n duyurusunun baﬂka kurum ya da kuruluﬂun rekla-

m› niteli¤inde olmas›na izin vermeyin.
•

Bas›n duyurusunda gerçek d›ﬂ› ya da abart›lm›ﬂ bilgilere

yer vermeyin.
• Bas›n duyurusunu mümkün oldu¤unca medyada kullan›lmas›n› iste¤iniz düzende haz›rlaman›z, hem gazeteci veya
televizyoncuya az iﬂ b›rakarak yay›n ﬂans›n› art›r›r, hem de
haberin düzgün yans›t›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r.
•

Duyurunun bilgi aç›s›ndan güçlü olmas›na dikkat edin.

Ancak kamuoyunu do¤rudan ilgilendirmeyen teknik ayr›nt›lardan kaç›n›n.
• Bas›n duyurusuna baﬂl›k ve alt-baﬂl›klar yazmak alg›y› ve
haberin kullan›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r.
• Bas›n duyurusu ve tan›t›m broﬂürü aras›ndaki büyük fark› asla gözden kaç›rmay›n.
• Konu ile ilgili kiﬂilerin a¤z›ndan mesajlar vermek haberin
çekicili¤ini art›r›r.
• Bas›n duyurusunun içeri¤i kadar do¤ru kiﬂiye, do¤ru zamanda, do¤ru kanalla ulaﬂt›r›lmas› da önemlidir. Duyurunun genel da¤›t›m›n›n yan› s›ra, ilgili oldu¤unu bildi¤iniz,
sürekli iletiﬂim halinde oldu¤unuz bas›n mensuplar›n›n ismine yollaman›z yay›mlanma ﬂans›n› art›rabilir.
•

Bas›n duyurusu ile beraber konu foto¤raflar› yollamak

veya duyuru alt›na foto¤raflar›n ayr›ca temin edilebilece¤ini belirtmek, ilgili medya mensubunun haberi kullanmas›n›
kolaylaﬂt›racakt›r.
• Bas›n duyurunuzda proje ortaklar›n›z, destekleyicilerinizi
do¤ru ﬂekilde an›n. Bu, projenize destekleri için onlara bir
teﬂekkür imkân›d›r.
• Medya kuruluﬂu haberin baﬂar›l› bir ﬂekilde yay›mlanmas›n› sa¤lad›ysa haberi yapan kiﬂiye teﬂekkür edin.
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ÖRNEK 7
ÖBA’n›n Ad›: Ç›ld›r Gölü
Yer: Kars
‹ﬂbirli¤i Yap›lan Kurumlar : Yerel medya
‹çerik: Dünya Da¤lar Günü’nde ÖBANET bas›n duyurusu
yerel bir gazetede yer ald›.
11 Aral›k 2008

11 Aral›k, Dünya Da¤lar Gününüz Kutlu Olsun!
11 Aral›k, Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan “Dünya Da¤lar Günü”
ilan edildi¤i 2003 y›l›ndan bugüne da¤lar›n önemi ve karﬂ› karﬂ›ya
bulundu¤u tehlikelere dikkati çekmeyi amaçl›yor.
Bu y›l 11 Aral›k, Dünya Da¤lar Günü “Da¤lar ve G›da Güvenli¤i”
konusunu ele al›yor.
Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i (DHKD) olarak, baﬂta da¤larda
yaﬂayanlar ve da¤c›lar olmak üzere, do¤rudan/dolayl› olarak da¤lardan yararlanan herkesin 11 Aral›k, Da¤lar Gününü kutluyoruz. Bu
vesileyle, Türkiye’nin Önemli Bitki Alanlar›n› ve bunlar›n aras›ndaki
yaklaﬂ›k 60 da¤l›k alan› kamuoyunun ilgisine sunuyoruz.
DHKD öncülü¤ünde Türkiye’de bugüne kadar 144 Önemli Bitki
Alan› (ÖBA) belirlendi. Türkiye’nin biyolojik çeﬂitlili¤i ve bitkisel
zenginli¤ini korumak amac›yla tan›mlanan bu alanlar›n ço¤u, da¤ ya
da da¤ silsilesinden oluﬂuyor. ÖBA’lar Dünya,

Avrupa ve ülke

çap›nda nadir bitki türleri ve yaﬂam ortamlar›n› içeren alanlar olarak
tan›mlan›yor.
Yeryüzünde yaﬂad›¤› bilinen yaklaﬂ›k 300.000 çiçekli bitki türünden
üçte birinin (100.000), 2050 y›l›na kadar yok olma tehlikesi içinde
oldu¤u tahmin ediliyor. Oysa 1980’li y›llarda bu rakam 60.000 olarak
biliniyordu. Son 20 y›lda bitki türlerinin yok olma sürecinin
h›zland›¤› görülüyor. Çözüm, tek baﬂ›na bu bitkilerin de¤il, yaﬂad›¤›
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ortamlar›n koruma alt›na al›nmas›nda.
Da¤l›k ÖBA’lar yaln›zca do¤a koruma de¤il, yaﬂam›n sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan da hayati önem taﬂ›r:
- Çok nadir ve Türkiye’ye özgü bitkilerin yaﬂad›¤› s›¤›naklard›r.
- Bitkilerin yan› s›ra çok nadir böcek, kuﬂ, sürüngen, memeli vb. hayvanlar›n kaç›p sakland›¤› bar›naklard›r.
- Gölgesinde yaﬂayan insanlar baﬂta olmak üzere tüm yaﬂayan organizmalar için g›da, temiz hava ve di¤er do¤al kaynaklar aç›s›ndan hayati
önem taﬂ›r; ekosistemleri, iklimi (s›cakl›¤› ve ya¤›ﬂ› vb.) ve yaﬂam›n su
döngüsünü dengeler.
- Su kaynaklar›m›z›, temiz içme sular›m›z›, enerji üretimimizi ve buna
ba¤l› olarak hemen hemen tüm sektörleri (tar›m, ormanc›l›k, turizm
vb.) besler.
- Da¤l›k ÖBA’lar›n koruma alt›na al›nmas›, sa¤l›k, kültürel ve
rekreasyonel faydalar›na ek olarak, bunlarla do¤rudan ba¤lant›l› iklim
de¤iﬂikli¤i ve Türkiye’nin ekonomik s›k›nt›lar› için de ﬂartt›r.
Da¤lar›m›z›n biyolojik zenginli¤inin korunmas›, yaﬂam›m›z ve
gelece¤imizdeki önemli rolünü vurgulayarak, bir da¤›n dibinde ya da
yamac›nda yaﬂama ayr›cal›¤›na sahip ﬂansl› olanlar›m›zdan, bugün
ﬂöyle baﬂlar›n› kald›r›p bizim için de onlar› selamlamalar›n› istiyoruz.

ÖRNEK 8
ÖBA’n›n Ad›: 9 pilot ÖBA ad›na
‹ﬂbirli¤i Yap›lan Kurumlar: Ntvmsnbc yeﬂil ekran çal›ﬂanlar›
‹çerik: Dünya Da¤lar Günü’nde Nasuh Mahruki ile da¤lar ve
da¤l›k ÖBA’lar hakk›nda yap›lan röportaj yay›mland›.
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ÖRNEK 9
ÖBA’n›n Ad›: Ergene Havzas›
Yer: Edirne
‹ﬂbirli¤i Yap›lan Kurumlar: ÖBA Koordinatörleri ve Edirnenin Sesi Haber Gazetesi
‹çerik: Ergene Havzas› ÖBA Toplant›s›
Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i
(DHKD) iﬂbirli¤inde Ergene Havzas› ÖBA Toplant›s› düzenlendi.

Edirne Valisi Mustafa Büyük, TÜ Devlet Konservatuvar› Sanat E¤itim
Merkezindeki toplant›n›n aç›l›ﬂ›ndaki konuﬂmas›nda, toplant›n›n Ergene Havzas›n›n önemine dikkat çekece¤i ve toplant›daki tespitlerin çal›ﬂmalar›nda rehberlik edece¤ini söyledi. Büyük, gelecek nesillere ya-
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ﬂanabilir bir dünya b›rakmak için sorumluluk bilincinde çal›ﬂ›lmas›
gerekti¤ini belirterek, “bu toplant› çevre bilincinin pekiﬂmesi aç›s›ndan önemli. Toplant›da çal›ﬂmalar›m›zda, rehberlik edecek tespitler
yap›lacak. Gelecek nesillere sorumluluk bilincinde yaﬂanabilir bir
dünya b›rakmak ad›na, sivil toplum kuruluﬂlar› ve üniversitelerle iﬂ
birli¤i artt›r›lmal›, al›nan kararlar uygulamaya konulmal›d›r” dedi.
CHP Edirne Milletvekili Rasim Çak›r ise Ergene Nehrinin artan nüfus ve çarp›k sanayileﬂmeyle kirletildi¤ini ve kirlili¤e karﬂ› çözüm
üretmede yetersiz kal›nd›¤›n› öne sürdü.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Enver Duran da, Türkiye’de bulunan 27 havza aras›nda en önemlilerinden birinin de Ergene Havzas› oldu¤u,
ancak önemi kavranamad›¤› için kirletilmeye devam edildi¤ini belirtti.
D‹⁄ER KONUﬁMALAR
Edirne Süt Üreticileri Birli¤i Baﬂkan› Mustafa Suiçmez ve Edirne
Köy - Koop Birli¤i Baﬂkan› Ahmet Erken de, Trakya’n›n bitki zenginli¤i, meralar›n durumu, hayvanc›l›k aç›s›ndan bitki çeﬂitlili¤inin
önemi, yanl›ﬂ uygulamalar ve çözüm yollar›n› içeren konuﬂmalar›n›
yapt›.
DHKD Türkiye’nin Önemli Bitki Alanlar› ‹letiﬂim A¤› Projesi Müdürü Sema Atay ise, Türkiye’nin bitki çeﬂitlili¤i bak›m›ndan Avrupa,
kuzey Afrika ve yak›n do¤unun en zengin ülkesi oldu¤unu belirtti.
Atay, do¤al bitkilerin ilaç sektörü, tar›m, parfüm, bitki ticareti için
besin, malzeme ve gen kayna¤› olarak de¤erlendirebilecek bir do¤al
kaynak olman›n yan› s›ra, ovalar›n ve da¤lar›n süsü, kültürün önemli bir ögesi ve biyolojik çeﬂitlili¤in temel yap› taﬂ› oldu¤unu anlatt›.
Konuﬂmalar›n ard›ndan TÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Nihat Aktaç, “Trakya’n›n biyolojik zenginlikleri” konusunda konferans verdi.
Haber Detay Adresi:
http://haber.edirneninsesi.com/de tay.php?id=3990
ED‹RNEN‹NSES‹ | ED‹RNE ‹NTERNET GAZETES‹ | www.edirneninsesi.com | editor@edirneninsesi.com
2003 - 2009 © Edirne Bas›n Yay›n ‹nternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited ﬁirketi
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6.1.5 Bas›n Toplant›s› Düzenleme5
Bas›n toplant›s› haber niteli¤i taﬂ›yan bir etkinli¤in, proje
aç›l›ﬂ›n›n veya projedeki bir geliﬂmenin ya da baﬂar›n›n, edinilen yeni bir bilginin, kurumsal bir de¤iﬂikli¤in kamuoyuna
bas›n arac›l›¤›yla duyurulmas› için düzenlenir. Bas›n toplant›s›n›n baﬂar›s›, yap›lan ça¤r›dan haberin yay›mlanmas›na
kadar tüm bir organizasyonun baﬂar›s›na ba¤l›d›r.
Ad›mlar
Bas›n toplant›s› öncesinde;
• E¤er ortak bir proje veya faaliyeti duyurmak amac›yla bir
bas›n toplant›s› yap›yorsan›z, toplant›y› ortaklar›n›zla birlikte düzenleyin.
•

Bas›n toplant›s› konusunun kamuoyunu ilgilendiren bir

haber niteli¤i taﬂ›d›¤›ndan emin olun.
• Bas›n toplant›s›n›n yap›laca¤› tarihten önce toplant› yerini görün; konuﬂmac›lar, di¤er kat›l›mc›lar ve bas›n mensuplar›n›n oturacaklar› yerleri belirleyin.
• Bas›n toplant›s›n›n duyurusunu medyaya toplant›dan bir
kaç gün önce ulaﬂt›r›n.
•

Bas›n duyurular›n›n ulaﬂ›p, ulaﬂmad›¤›n› ve söz konusu

kuruluﬂtan toplant›ya kat›l›m olup, olmayaca¤›n› takip edin.
• Bas›n toplant›s›nda konuﬂacak kiﬂinin konuya hakim, tüm
sorulara karﬂ› duyarl› davranacak ve etkin cevaplar verebilecek bir kiﬂi oldu¤undan emin olun.
•

Sunuﬂlar için 5-10 dakika, soru ve cevaplar için en fazla

30 dakika ay›r›n ve buna göre haz›rlan›n.
•

Gelebilecek sorular› tahmin etmeye çal›ﬂ›n ve cevaplar›

5 “Proje Yürütme Rehberi”, SGP, GEF Küçük Destek Program› Bas›m›,
Türkiye.
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haz›rlay›n.
• Toplant›da medya mensuplar›na da¤›t›lmak üzere konuyla ilgili dosya haz›rlay›n. Bu dosyada;
- Bas›n toplant›s›n›n konusu ile ilgili bas›n duyurusu,
- Bas›n duyurusuna ek detayl› bilgiler (bilimsel veriler vb.,
ilgili taraflar›n mesajlar›),
- Sunuﬂlar›n metinleri,
- Görsel malzeme (dia kopyas› ya da yüksek çözünürlükte
taranm›ﬂ dijital foto¤raf, film, grafikler, haritalar vb.),
- Proje ve kuruluﬂunuza ait as›l konuya arka plan oluﬂturan bilgiler ve görsel malzemeler (kuruluﬂun ç›kard›¤› son
yay›nlardan birer örnek, proje tan›t›m filmi vb.),
- Boﬂ ka¤›t ve kalem bulundurun.
Bas›n toplant›s› gününde;
• Toplant› baﬂlamadan en az 1/2 saat önce toplant› yerinde olun.
• Bas›n dosyalar›n› kontrol edin.
•

E¤er yap›lacaksa, ikramlar›n temin edildi¤inden, sunuﬂa

haz›r oldu¤undan emin olun.
•

Konuﬂmac›lar›n toplant› salonuna vaktinde ulaﬂmalar›n›

sa¤lay›n.
•

Bas›n toplant›s›n›n baﬂ›nda bas›n dosyalar›n›n tüm kat›-

l›mc›lara ulaﬂt›r›ld›¤›ndan emin olun.
• Uzun konuﬂmalar›n yap›lmas›na izin vermeyin. Teknik ve
detayl› aç›klamalar gerekliyse, bunlar› toplant›n›n sonuna
b›rak›n.
• Kontrolü elinizde tutun. Konunun sapt›r›lmas›na veya soru-cevaplar için koydu¤unuz zaman s›n›rlar›n›n aﬂ›lmas›na
izin vermeyin.
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Bas›n toplant›s› sonras›nda;
•

Bas›n toplant›s› sonras›nda ç›kan haberleri takip edin.

Haberinizin yay›mlanmas›, daha da önemlisi do¤ru yay›mlanmas› baﬂar›n›n göstergesidir.
•

Ç›kan haberlerin birer kopyalar›n› saklay›n.

•

Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan kurum içinde bir toplant›

düzenleyin ve ekibinizden bas›n toplant›s› hakk›nda geri bildirim al›n. Bu de¤erlendirmeler bir sonraki bas›n toplant›s›
için yönlendirici olacakt›r.
Öneriler
•

Bas›n toplant›s›n›n düzenlenece¤i yeri, mümkün oldu-

¤unca konuyla ilgili ve uyumlu seçin. Örnek olarak, milli
park›n korunmas› ile ilgili bir projenin bas›n toplant›s›n› milli park ile daval› bir otelin salonunda yapmay›n
•

Gerekiyorsa kat›lacak olan bas›n mensuplar›n›n toplant›

yerine ulaﬂ›m›n› organize edin.
•

Toplant› salonuna ulaﬂ›m, yap›lacak ikramlar gibi konu-

larda ç›kabilecek aksakl›klara karﬂ› bir “acil durum plan›”
haz›rlamak faydal› olabilir.
• Bas›n toplant›s› saati muhabire haberin bask›ya yetiﬂtirilebilece¤i kadar süre tan›mal›d›r (Bas›n toplant›s› düzenlemek için genellikle ö¤len saatlerine do¤ru uygun bir zamand›r).
• Verdi¤iniz bilgilerde ve yapt›¤›n›z aç›klamalarda çeliﬂkili
olmay›n.
• Bas›n mensuplar›na karﬂ› çok mesafeli olmay›n.
•

Bas›n duyurusunda ve toplant›s›nda çok teknik ifadeler

kullanmay›n, gerekiyorsa bunlar için aç›klamalar ekleyin.
•

Haberlerin takibini ve dolay›s›yla baﬂar›n›z› de¤erlendir-

meyi ihmal etmeyin.
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•

Bas›n toplant›s›n› düzenleyece¤iniz gün medyan›n tüm

dikkatini çekecek önemli bir gündem (seçimler gibi) olmamas›na dikkat edin. Haber s›k›nt›s› çekilen bayram dönemleri çevre haberleri için çok uygun olabilir.
•

Son anda gündemi de¤iﬂtirecek bir olay olursa toplant›

tarihinizi de¤iﬂtirin.
•

Her ﬂeye ra¤men toplant›n›z medyan›n yo¤un gündemi

ile çak›ﬂm›ﬂ ve baﬂar›n›z s›n›rl› kalm›ﬂsa, gündem rahatlad›¤›nda medyaya hat›rlatmalar yap›n. Bas›n dosyalar›n› kullan›n.
• Bas›n toplant›s›nda proje ortaklar›n›z ve destekleyicilerinizi tan›tmaktan çekinmeyin. Bu projenize destek olanlara
bir teﬂekkür imkân›d›r.

ÖRNEK 10
ÖBA’n›n Ad›: Lara-Perakende Kumullar›
‹ﬂbirli¤i Yap›lan Kurumlar: Ntvmsnbc çal›ﬂanlar›
‹çerik: ﬁubat ’09 da düzenlenen ÖBANET Antalya Çal›ﬂtay›n›n
ard›ndan haz›rlad›¤›m›z toplant› bildirgesi “Bu Zenginlik Yok
Olmas›n” baﬂl›¤› alt›nda yay›mland›.
ANTALYA’DA LARA - PERAKENDE KIYILARI KORUMA
STATÜLER‹ MUTLAKA UYGULANMALIDIR !
Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i (DHKD) taraf›ndan Önemli Bitki Alan› (ÖBA) olarak tan›mlan Lara- Perakende Kumullar›nda nesli tehlike
alt›nda en az 34 bitki yetiﬂmektedir. Bunlardan 19’u Türkiye’ye özgüdür; dünyan›n baﬂka hiç bir yerinde do¤al olarak bulunmaz. K›y› ekosistemlerinin dünyan›n en hassas ve nadir do¤al yaﬂam alanlar›ndan
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biri oldu¤u da düﬂünülürse, Antalya, Lara-Perakende Kumullar› ulusal
yasalar ve uluslararas› sözleﬂmeler çerçevesinde mutlaka koruma alt›na al›nmal›d›r. Buna karﬂ›n, Turizm Yat›r›m Merkezi ilan edilen k›y›
ﬂeridinde yer alan, Lara-Perakende Kumullar› çok h›zl› kentleﬂme ve
turizme ba¤l› aﬂ›r› yap›laﬂma nedeniyle yok olma tehlikesi ile karﬂ›
karﬂ›yad›r.
27 ﬁubat 2009 tarihinde Antalya, Adonis Hotel’de ilgi gruplar›ndan
yaklaﬂ›k 130 kiﬂinin kat›l›m›yla turizmin do¤a korumay› ve do¤a koruman›n turizmi desteklemesi gerekti¤ine dikkat çeken bir toplant› düzenlendi: Lara-Perakende K›y›lar›nda Sürdürülebilir Turizm. Bu toplant›da tart›ﬂ›lan görüﬂ ve önerileri kamuoyunun ilgi ve bilgisine sunuyoruz:
• SÜRDÜRÜLEB‹L‹R TUR‹ZM, Türkiye ve turizmin kontrolsüz geliﬂimi sonucu benzeri sorunlar yaﬂayan ülkeler için çözümdür. Baﬂta
Biyolojik Çeﬂitlilik Sözleﬂmesine imza atm›ﬂ ülkeler olmak üzere, tüm
dünyada yayg›nlaﬂmaya baﬂlayan Sürdürülebilir Turizm, turizmde
uzun vadede iﬂ ve gelir imkanlar› yarat›rken do¤al alanlar›n ve kültürel yap›n›n korunmas›n› da sa¤lar.
• T.C. HÜKÜMET‹ ve KÜLTÜR ve TUR‹ZM BAKANLI⁄I, SÜRDÜRÜLEB‹L‹R TUR‹ZM‹ DESTEKLEMEL‹D‹R. Biyolojik Çeﬂitlilik Sözleﬂmesine taraf bir ülke olarak Türkiye, bu sözleﬂme kapsam›nda bu amaçla kurulmuﬂ uluslararas› komisyona, yap›lan çal›ﬂmalara ve
belirlenen Sürdürülebilir Turizm ‹lkelerine uymal›d›r.
• SÜRDÜRÜLEB‹L‹R TUR‹ZM ‹LKELER‹, baﬂta deniz, k›y› ve karasal hassas ekosistemler olmak üzere, biyolojik çeﬂitlilik aç›s›ndan
önemli alanlarda yap›labilecek faaliyetler hakk›nda yol gösterici önerilerden oluﬂur.
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• Lara-Perakende aras›ndaki k›y› ﬂeridi, sahip oldu¤u resmi koruma
statülerine uygun ﬂekilde denetlenmeli ve kanunlarla belirlendi¤i gibi
ÖNCEL‹KLE KAMUYA AÇIK ALANLAR OLARAK KULLANILMALIDIR.
• Do¤a koruman›n ve özellikle turizm potansiyeli olan bir bölgede do¤a koruman›n, turizmi destekleyen yegane unsur oldu¤unun bilinciyle
YEREL YÖNET‹C‹LER, TUR‹ZM SEKTÖRÜ ve KAMUOYU B‹LG‹LEND‹R‹LMEL‹ ve UYGULAMADA ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ TEﬁV‹K ED‹LMEL‹D‹R.
• Bölgede bugüne kadar k›y› ekosistemlerini tahrip eden yap›laﬂmalar
sona erdirilmeli ve bozulmuﬂ alanlar, LARA-PERAKENDE KIYI
BANDI REHAB‹L‹TASYON PROJELER‹ ile iyileﬂtirilmelidir.
• Bölgedeki her türlü turizm yat›r›m› devlet taraf›ndan resmi bir araﬂt›rma, kontrol ve iletiﬂim sürecinden geçirilmelidir. DEVLET‹N BU
KONUDA EN ÖNEML‹ ROLÜ, EN KISA SÜREDE EN YÜKSEK
KÂR ‹Ç‹N TUR‹ZM YATIRIMLARINI DESTEKLEMEK YER‹NE,
KONTROL ETMEK ve SÜRDÜRÜLEB‹L‹R ﬁEK‹LDE YÖNETMEKT‹R.
•

Lara-Perakende K›y›lar›nda Sürdürülebilir Turizm uygulamalar›n›

baﬂlatmak için ilgi gruplar›n›n (karar vericiler, turizm sektörü, üniversiteler, yerel yöneticiler, Sivil Toplum Kuruluﬂlar› ve yerel halk) kat›l›m› ile "TUR‹ZM ve DO⁄A KORUMA KOM‹SYONU” oluﬂturulmal›d›r. Bu komisyon Do¤a Koruma, Sürdürülebilir Turizm ve Bütüncül
(ekolojik, fiziksel, sa¤l›k ve sosyal koﬂullara uyumlu) Planlama Modeli ilkeleri çerçevesinde bölgede arazi kullan›m›yla ilgili tüm teklif ve
planlarda karar ve kontrol mekanizmas›n› yönetmelidir.

Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i (DHKD)
Peyzaj Mimarlar› Odas› Antalya ﬁubesi
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6.1.6 Bas›l› Malzeme Haz›rlama6
Konunuzla ilgili bilgi aktarmay› ya da çal›ﬂmalar›n›z› tan›tmay› amaçl›yorsan›z, hedef kitlenize göre bas›l› malzemeler
oluﬂturman›z ve da¤›tman›z yararl› olacakt›r. ÖBANET iletiﬂiminde posterler, broﬂür ve el ilanlar›, medya kitleri, internet, yaz›l› ve görsel medya gibi araçlar kullan›labilir. Mesaj›n iletilmesinde kullan›lacak araçlar “E¤itim ve ‹letiﬂim Malzemeleri” bölümünde belirtilmiﬂtir (Bkz. sayfa 35).
Ad›mlar
Çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce;
• Yay›n konunuzu, amac›n›z›, hedef kitlenizi, ulaﬂmak istedi¤iniz sonucu belirleyin.
• Hedef kitlenize göre bas›l› malzemenizin türünü seçin (kitap, broﬂür, poster, takvim, gazetelere ek sayfa, proje tan›t›m dosyas› vb.).
• ‹ﬂ bölümü yap›n ve bir iﬂ takvimi oluﬂturun. “Kim, Neden
sorumlu, Ne zaman iﬂini teslim etmeli?” belirleyin.
•

Olanaklar›n›z› gözden geçirin. Yeterli olmad›¤›n›z› dü-

ﬂündü¤ünüz noktalarda destek aray›n.
• Bas›l› malzemenin içeri¤i ve tasar›m› kadar, hedef kitlesine ulaﬂabilmesi de önemlidir. Bas›l› malzemenizi oluﬂtururken, bir da¤›t›m stratejisi oluﬂturmakta yarar vard›r. Malzemeyi basmadan önce, mümkün oldu¤unca detayl› olarak
nas›l da¤›t›laca¤›n›, kimlere ne kadar verilece¤ini belirleyin.
Gazete veya dergilerle birlikte -ilavesi olarak- da¤›t›m› yap›labilece¤i gibi, sizin bir posta / kargo listesi haz›rlaman›z da
mümkün.

6 “Proje Yürütme Rehberi”, SGP, GEF Küçük Destek Program›, Türkiye.
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• Da¤›t›m stratejisi haz›rlaman›z, ayn› zamanda ne miktarda
bas›l› malzemeye ihtiyac›n›z olaca¤›n›n gerçekçi bir tahminini
yaparak, bask› say›n›z› belirlemenize yard›mc› olacakt›r.
Metin haz›rlarken;
• ‹çeri¤i proje d›ﬂ›ndan konuyla ilgili kiﬂilerin de görüﬂlerini alarak oluﬂturun.
• Haz›rlad›¤›n›z içeri¤in hedef kitlenize uygunlu¤unu kontrol edin.
• Yaz›m, dilbilgisi ve anlam bozuklu¤u kontrolü yap›n, bu
çal›ﬂmay› konuda yetkin kiﬂilere yapt›r›n. Metnin ak›c›, düzgün anlaﬂ›l›r olmas›n› sa¤lay›n.
• Metinde kullan›lan bilimsel ve teknik bilgilerin do¤rulu¤unu kontrol edin. Hedef kitlenize göre bunlara gerekli
aç›klamalar ekleyin, kaynak gösterin.
Görsel malzemeyi haz›rlarken;
• Kullanaca¤›n›z her türlü foto¤raf, çizim ve resmin yüksek
çözünürlükte ve uygun bask› boyutlar›nda taranmas›n› sa¤lay›n (300 dpi çözünürlükte ve tiff format›nda).
•

Gerekti¤inde görsel malzemenizi aç›klay›c› metinlerle

destekleyin.
Bask› öncesi;
Bask›ya yollanacak iﬂin iyi kalitede ve mümkünse bire-bir
boyutta bilgisayar ç›kt›s›n› al›n; aﬂa¤›da belirtilen kontrolleri mutlaka yap›n.
- Metin kontrolü (yaz›m ve dilbilgisi yanl›ﬂlar› ile anlat›m
bozukluklar›),
- Netlik kontrolü (görsel aç›dan okunabilirlik; net olmayan
foto¤raf, çizim, yaz› olup olmad›¤›),
57

- Renk kontrolü (matbaa bask›lar›, yaz›c› bask›lar›ndan genelde daha koyu ç›kabilece¤ini göz önüne alarak, aç›kl›k/
koyuluk),
- Logo ve künye kontrolü,
- Ayr›nt› kontrolü (resimalt› yaz›lar›; foto¤rafç›, çizer, yazar, tasar›mc›, matbaa adlar› ve dipnotlar),
- Teknik kontrol (çizgilerde kayma ve yanl›ﬂ foto¤raf olup/
olmad›¤›, yaz›lar›n ve sayfalar›n birbirini takip edip/etmedi¤i).
Matbaaya iﬂ gönderirken;
•

Bas›lacak iﬂin ölçülerini, miktar›n›, kaç renk bas›laca¤›n›,

katlan›p katlanmayaca¤›n›, varsa cilt ya da dikiﬂ özelliklerini, ka¤›d›n cinsi ve gramaj›n› yaz›l› olarak matbaaya iletin
(örn. A4 boyutunda broﬂür, 2 k›r›ml›, 4 renk, 2000 adet, 90
gr geri dönüﬂümlü ka¤›t).
• Bas›lacak iﬂin renkli ve bire-bir ölçülerde bir ç›k›ﬂ›n› örnek
olarak yollay›n.
• Bask›ya girecek iﬂin hangi programda ve hangi ölçülerde
matbaaya gönderilmesi gerekti¤ini sorun.
• Matbaan›n bask› program›n› ve verdi¤iniz bilgiler ›ﬂ›¤›nda bas›l› malzemeyi ne zaman teslim alabilece¤inizi ö¤renin.
Öneriler
• ‹nternetten indirdi¤iniz, düﬂük çözünürlüklü görsel malzemeleri bask›da kullanmay›n.
•

Kayna¤›n› bilmedi¤iniz foto¤raf, çizim, bilgi, vb. kullan-

may›n.
• Ka¤›t ve di¤er malzemelerin israf›na yol açacak, gereksiz
bas›mlardan kaç›n›n. Malzeme seçiminde kalite ve fiyat ka58

dar malzemenin do¤aya maliyetini, verdi¤i zarar› da göz
önünde bulundurun.
•

Herkesi hedefleyen bir malzeme üretemezsiniz. Hedef

kitlenizi iyi belirleyin ve yay›n›n dilini, tasar›m›n›, da¤›t›m›n›
buna uygun olarak planlay›n.
•

Kulland›¤›n›z foto¤raf ve çizimlerin kime ait oldu¤unu

belirtin.
• Bask› öncesi kontrolleri mutlaka yap›n. Mümkünse konunun uzman› olan birkaç kiﬂiye kontrol ettirin.
• Proje ve çal›ﬂmalar›n tan›t›m›nda, tüketilen ve at›lan bas›l› malzemelerden çok, kullan›lan ve saklanan malzemeler
üretmeyi tercih edin. Örne¤in broﬂürler yerine, dergilerde
tan›t›m yaz›lar›, duvar veya masa takvimleri gibi daha kal›c›
olabilen malzemeler düﬂünebilirsiniz.

6.1.7 Web Sitesi Haz›rlama7
Projeyi tan›tmak, farkl› hedef gruplar›na ulaﬂmak, projedeki geliﬂmeleri an›nda haber verebilmek ve proje çal›ﬂmalar›n› tek bir baﬂl›k alt›nda toparlayarak bu bilgilere ulaﬂ›lmas›n› sa¤lamak amac›yla web sayfas› oluﬂturman›z yararl› olacakt›r.
Ad›mlar
Sayfan›z› haz›rlamadan önce;
• Konusunu, ulaﬂmak istedi¤iniz hedef kitleyi ve amac›n›z›
belirleyin.
• Sayfa içeri¤inizi ve kullanaca¤›n›z bilgileri s›n›fland›r›n.

7 “Proje Yürütme Rehberi”, SGP, GEF Küçük Destek Program›, Türkiye.
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•

‹çeri¤i planlarken, sayfa baﬂl›klar›n›za ve alt baﬂl›klar›na

karar vererek bir site plan› oluﬂturun.
Metin haz›rlarken;
•

Proje hakk›nda bilgi verirken “Ne? Nerede? Ne zaman?

Nas›l? Neden? ve Kim?” sorular›n› cevaplayan metinler yaz›n. Özellikle proje tan›t›m sayfan›zda -mümkünse ilk paragrafta- bu bilgileri k›saca verin.
• Yaz›da kulland›¤›n›z k›saltmalar› ilk geçtikleri yerde aç›k
halleriyle yaz›n. Örn. Kuﬂ Araﬂt›rmalar› Derne¤i (KAD).
• Türkçe karﬂ›l›¤› benimsenmemiﬂ ya da Türkçe’ye tam olarak aktar›lmam›ﬂ sözcükleri aç›klayarak kullan›n.
• Türkçe’ye girmiﬂ baz› yabanc› kelimelerde ortak dil belirleyin (e-mail ya da e-posta gibi).
•

Metinlerinizde baﬂlang›ç zaman› ile bitiﬂ zaman›n›n uy-

gun olmas›na özen gösterin: -di’li geçmiﬂ zaman ile baﬂlayan
bir metnin -miﬂ’li geçmiﬂ zaman ile bitmesi okumay› zorlaﬂt›r›r. Mümkünse her tür tan›t›m malzemesinde ﬂimdiki zaman›n “-yor” ya da “-maktad›r” ile anlat›lmas›na karar verin.
Görsel malzemeyi haz›rlarken;
•

Metinlerinizle birlikte kulland›¤›n›z görsel malzemenin

uyumlu olmas›na dikkat edin.
• Sayfada kulland›¤›n›z foto¤raf ve çizimlerin net olmas›na
ve temiz taranmas›na özen gösterin.
•

Sayfaya konulacak görsel malzemelerinizi 72 dpi çözü-

nürlükte tarat›n.
•

Sayfada kullanaca¤›n›z foto¤raflar› “jpg” olarak kayde-

din.
• Kulland›¤›n›z her bir resim en fazla 30 KB olsun.
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Sayfay› haz›rlarken;
• Ekrana uzun süre bak›ld›¤›nda gözü yormayacak ve üzerindeki metnin okunmas›na yard›mc› olacak lacivert, siyah
gibi koyu renkleri ya da beyaz ve pastel renkleri tercih edin.
•

Fon rengi ile yaz› renginin z›t olmas›na dikkat edin. Ör-

ne¤in; aç›k renk fonda yaz›n›n siyahla yaz›lmas› okumay› kolaylaﬂt›rd›¤› gibi, gözü de çabuk yormaz.
•

Standart yaz› tiplerini tercih edin (Arial, Times New Ro-

man). Çünkü bu yaz› tipleri hemen hemen tüm bilgisayarlarda bulunur.
• Sayfada en fazla iki farkl› yaz› tipi kullan›n. Birini ana metin ve baﬂl›klar için, di¤erini ise resim altyaz›s› gibi aç›klamalar için kullan›n.
• Baﬂl›klar›n okunmas›n› kolaylaﬂt›rmak için kal›n ya da alt› çizili olarak yaz›n. Baﬂl›klar› farkl› bir renk ile de yazabilirsiniz.
• Sayfan›z› bir kiﬂiye / kuruma haz›rlatacaksan›z, tüm yaz›l› ve görsel malzemelerinizi tek seferde ilgili kiﬂiye ulaﬂt›r›n.
Böylece sayfan›z›n yap›m›n› h›zland›rm›ﬂ olursunuz.
Sayfay› haz›rlad›ktan sonra;
•

Haz›rlanan sayfan›z› baﬂkalar›na gösterin. Sayfay› nas›l

kulland›klar›n› gözlemleyin ve görüﬂlerini al›n.
•

Sayfan›za farkl› bilgisayarlarda, taray›c›larda (Internet

Explorer, Netscape navigator vb.) ve de¤iﬂik ekran çözünürlüklerinde (800x600, 1024x768 vb.) bak›n.
•

Fon rengi ve sayfadaki di¤er malzemelerin düzgün gö-

rüntülenip görüntülenmedi¤ini kontrol edin.
• Sayfan›z› duyurun.
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Öneriler
• Uzun cümleler kurmay›n.
•

Proje raporu gibi uzun metinleri do¤rudan web sayfas›-

na koymay›n. ‹steyenin indirebilece¤i “pdf” dosyalar› haz›rlay›n.
• Metninizi bilimsel, akademik anlat›m diliyle bo¤may›n.
• Süslü fontlar kullanmay›n.
• Kiﬂisel, an› tarz› görüntüleri sayfan›za koymay›n.
•

Birbirine benzeyen birkaç görüntüyü bir arada kullana-

rak sayfan›z›n görüntülenmesini zorlaﬂt›rmay›n.
• Fonda fosforlu ve parlak renkler kullanmay›n.
• Ço¤u internet kullan›c›s›n›n tek bir sayfada uzun zaman
harcamad›¤›n› dikkate al›n.
•

Kulland›¤›n›z foto¤raf ve çizimlerin kayna¤›n› mutlaka

belirtin ve kullanmadan önce izin al›n.
• Küçük foto¤raf ve çizimler kullan›n.
• Seçti¤iniz renkler, ekrandan ekrana farkl› görüntülenebilir.
•

Proje hakk›nda daha fazla bilgi edinmek isteyenler için

iletiﬂim adresi verin.
•

Sayfan›z› güncellemeden önce, eski bilgileri kaydedin.

Daha sonra sayfay› güncelleyin.
• En son güncelleme tarihini aç›l›ﬂ sayfas›nda belirtin.

6.1.8 Çal›ﬂtay Düzenleme8
Bir eylem plan› ç›karmak, proje haz›rlamak ve sorun çözmek
için geniﬂ kat›l›m sa¤laman›n yöntemlerinden biri de çal›ﬂtay düzenlemektir. Çal›ﬂtay de¤iﬂik sektör, birikim ve alan-

8 “Proje Yürütme Rehberi”, SGP, GEF Küçük Destek Program› Bas›m›,
Türkiye.
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lardaki kiﬂilerin ortak bir hedef için düﬂünebilece¤i, fikir
üretebilece¤i ve birikimlerini aktarabilecekleri bir ortam sunar.
Ad›mlar
Çal›ﬂtay öncesinde;
• Çal›ﬂtay›n amac›n› netleﬂtirin ve bir çal›ﬂtay planlama ekibi oluﬂturun, çal›ﬂtay öncesinde bir araya gelerek görev paylaﬂ›m› yap›n.
• Kat›l›mc›lar›n kimler olaca¤›na karar verin.
• Çal›ﬂtay için uygun “kolaylaﬂt›r›c›lar” belirleyin. Kolaylaﬂt›r›c›lar ile bir toplant› yaparak beklentilerinizi paylaﬂ›n ve
ihtiyaçlar› tekrar gözden geçirin.
• Çal›ﬂtay›n çerçevesini oluﬂturan bir taslak plan haz›rlay›n
ve çal›ﬂtay için gerekli malzemeleri belirleyin.
• Kat›l›mc›lar› davet ederken çal›ﬂtay›n günü, saati ve yeri
ile ilgili aç›k bilgi verin, gerekirse harita kullan›n.
• Çal›ﬂtaydan 2-3 gün önce kat›l›mc›lara bir hat›rlatma notu gönderin.
•

Çal›ﬂtay›n düzenlendi¤i binada salonu gösteren yönlen-

dirmelerin bulunmas›na özen gösterin.
• Çal›ﬂtay baﬂlamadan önce kat›l›mc› say›s›na göre gerekli
ve yeterli malzemenin salonda bulundu¤undan emin olun.
Çal›ﬂtay s›ras›nda;
•

Çal›ﬂtay baﬂlarken kat›l›mc›lar›n çok k›sa olarak çal›ﬂtay-

dan beklentilerini aç›klamas›na izin verin.
• Çal›ﬂtay› sunuﬂlarla baﬂlat›n, ard›ndan küçük çal›ﬂma/tart›ﬂma guruplar› oluﬂturun.
• Kat›l›mc›lara çal›ﬂtay›n konusu ve çal›ﬂtaydaki rolleri hakk›nda bilgi verin.
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•

Her gruptan “Konular› nas›l ele alacaklar›”, “Konulara

kimlerin dahil olaca¤›” ve “Bunun ne zaman gerçekleﬂece¤i?” gibi sorular üzerinde beyin f›rt›nas› yapmalar›n› ve bir
eylem plan› oluﬂturmalar›n› isteyin.
•

Küçük çal›ﬂma/ tart›ﬂma gruplar›nda ortaya konulan te-

mel unsurlar›n çal›ﬂtay›n bütününe yans›t›lmas› için grup
içinde notlar tutulmas›n› ve bunlar›n daha sonra büyük gruba aktar›lmas›n› sa¤lay›n.
•

Grup çal›ﬂmas› ç›kt›lar›n›n büyük grup içinde harmanla-

narak çal›ﬂtay›n sonunda bir eylem plan› ç›kar›lmas›n› hedefleyin (bu noktada iyi bir grup yöneticisinin/ kolaylaﬂt›r›c›s›n›n etkisi önemlidir).
•

Çal›ﬂtay›n bitiminde her bir planlama grubunun hayata

geçirece¤i faaliyetler/ taahhütlerle toplant›dan ayr›lmalar›n› sa¤lay›n.
Çal›ﬂtay Sonras›nda;
• Çal›ﬂtay planlama ekibi ile birlikte, kat›l›mc›lardan al›nan
geri bildirimleri de dikkate alarak çal›ﬂtay›n sonuçlar›n› / baﬂar›lar›n› de¤erlendirin ve ilerideki çal›ﬂtaylar için not edin.
• Tüm çal›ﬂtay kat›l›mc›lar›na de¤erlendirme özetini içeren
çal›ﬂtay notlar›n› gönderin.
Öneriler;
•

Çal›ﬂtay s›ras›nda gruplar›n konu d›ﬂ›nda tart›ﬂmalar›na

izin vermeyin.
• Verdi¤iniz bilgilerde ve yapt›¤›n›z aç›klamalarda çeliﬂkili
olmamaya özen gösterin.
•

Toplant› ç›kt›lar›n›n takibini ve dolay›s›yla baﬂar›n›z› de-

¤erlendirmeyi ihmal etmeyin.
• Oturma düzeninin kar›ﬂ›k, geliﬂigüzel olmamas›na dikkat
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edin. Kat›l›mc›lar›n mümkün oldu¤u kadar birbirlerini görebilecekleri bir düzen planlay›n.
Unutmay›n!;
•

Toplant› salonuna ulaﬂ›m, yap›lacak ikramlar gibi konu-

larda ç›kabilecek aksakl›klara karﬂ› bir “acil durum plan›”
haz›rlamak yararl› olabilir.
• Çal›ﬂtay salonunda aﬂa¤›daki malzemeleri bulundurmay›
unutmay›n:
- Kat›l›mc› kay›t formlar›,
- Yakaya tak›labilir isimlik,
- Pano veya tahta kalemleri,
- Renkli kalemler,
- Tepegöz / dia yans›t›c› / bilgisayar yans›t›c› (iste¤e ba¤l›),
- Kat›l›mc›lar için tükenmez / kurﬂun kalem ve ka¤›t,
- Toplu i¤ne ve / veya di¤er yap›ﬂt›r›c›lar,
- Kendinden yap›ﬂabilir büyük boy renkli ka¤›tlar (Post-it),
- Konuyla ilgili harita, kroki ve çizimler.

6.1.9 Raporlama9
Proje ya da etkinlik izleme, bir projenin ya da etkinli¤in hedefi yönünde geliﬂimini ölçmek üzere sürekli olarak bilgi ve
veri toplama sürecidir. ‹zleme, ekibe etkinli¤in planlanan ﬂekilde geliﬂip geliﬂmedi¤i konusunda geri bildirimler verir.
Düzenli raporlama ve geri bildirim mekanizmalar› ile izlemede elde edilen bilgiler, proje ve etkinli¤in de¤erlendirilmesinde önemli rol oynar. Raporlar, projelerin hedefe göre
geldi¤i noktay›, yap›lan faaliyetleri, proje süresince ortaya
ç›kan f›rsat ve s›n›rlamalar›, bunlara göre de¤iﬂen durumlar›, geliﬂen ihtiyaçlar› gösterir.
9 “Proje Yürütme Rehberi”, SGP, GEF Küçük Destek Program›, Türkiye.
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Ad›mlar
Projeyi ya da etkinli¤i izlerken;
• ‹zleme ve de¤erlendirmenizde ölçülebilir proje hedeflerini, verimlili¤ini, iﬂ plan›n› kullan›n.
• Yap›lan tüm çal›ﬂma ç›kt›lar›n›n, raporlar›n, görsel malzemenin, proje ürünlerinin bir arﬂivini oluﬂturun.
•

ÖBA’n›zdaki, alt çal›ﬂma gruplar›n›n, araﬂt›rma gruplar›-

n›n çal›ﬂmalar›n› düzenli olarak tüm proje grubuna aktarmalar›n› ve çal›ﬂmalar›n› raporlamalar›n› isteyin.
•

Gerçekleﬂen faaliyetlerinizi, ulaﬂt›¤›n›z hedefleri ve tak-

viminizi, proje ekibi ile konuﬂun. Geliﬂmeleri ve de¤iﬂiklikleri raporlay›n. Gerekiyorsa hedeflerinizde yenilemeler yap›n;
di¤er ÖBA koordinatörlerine, ba¤›ﬂç› kuruluﬂa (sponsor) sunun.
• Her dönem sonunda yap›lan harcamalar› tahminlerle karﬂ›laﬂt›r›n. Öngörülen bütçe içerisinde kalmak için harcamalar› izleyin. Bunu sa¤layam›yorsan›z hedeflerinizi yeniden
gözden geçirin; gerekiyorsa ve mümkünse ba¤›ﬂç› kuruluﬂa
(sponsor) bütçe revizyonu önerisi yap›n.
ÖBA Raporlama: Dört Mevsim ÖBA Gazetesi
• “Dört Mevsim ÖBA Gazetesi” y›lda dört defa gönüllü koordinatörler taraf›ndan haz›rlan›r. ÖBA koordinatörlerinin dört ana dönemde yapt›klar› çal›ﬂmalar› ve
geliﬂmeleri birbirleri ile paylaﬂmalar› için bir araçt›r. Bir
di¤er ifade ile ÖBA’lar›n 3 ayl›k ﬂeffaf faaliyet raporlar›d›r.
• “Dört Mevsim ÖBA Gazetesi” ile iletiﬂim a¤› güçlendirilerek ekibe yeni gönüllülerin ve yeni ÖBA’lar›n dahil edilmesi de amaçlanmaktad›r.
• “Dört Mevsim ÖBA Gazatesi”ni ve “ÖBA Etkinlik ve
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Zaman Plan›”n› ÖBA Eylem Planlar›na göre de¤erlendirin. Buna göre, gazeteyi 4 ayr› dönemde ( ilkbaharyaz- sonbahar- k›ﬂ) haz›rlayarak bu dönemlerde gerçekleﬂmiﬂ faaliyetleri, ana baﬂl›klar alt›nda gruplayarak
yaz›n.
• “Dört Mevsim ÖBA Gazetesi”nde faaliyetlerin tarihlerini, bulgular›n kaynaklar›n› belirtin.
• ÖBA’n›zda ele ald›¤›n›z dönem için yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar›, aram›za yeni kat›lan gönüllüleri, iﬂbirli¤i yapt›¤›m›z kurumlar› ve ÖBA faaliyetlerinde kimlerle ortak
çal›ﬂmalar yapt›¤›n›z› belirtin. Ayr›ca her dönem dikkatinizi çeken ve ele almak istedi¤iniz rutin d›ﬂ› çal›ﬂmalar yapm›ﬂ olabilirsiniz, bunlar› “Di¤er Konular” baﬂl›¤›nda ele alabilirsiniz.
• Uzun hikayeler yerine öz bilgiyi, geliﬂmeyi veren haberler sunun.
•

Ba¤›ﬂç› (sponsor) kuruluﬂlara giderken yan›n›zda

“Dört Mevsim ÖBA Gazetesi”nden bir kopyay› götürmeyi unutmay›n ( Bkz. Ek.3).
• “Dört Mevsim ÖBA Gazetesi” bilgilerinin eksiksiz ve
düzenli olmas›na özen gösterin. Örn. Maddeleﬂtirme,
tablolar alg›y› kolaylaﬂt›r›r.
“Dört Mevsim ÖBA Gazetesi”nin haz›rlanmas› ve yay›mlanmas›ndaki di¤er bir neden, ÖBA koruma çal›ﬂmalar›n›n sürdürülebilirli¤i için somut materyal geliﬂtirme ve bunlar›n kolayca paylaﬂ›lmalar›n› sa¤lamakt›r.
Bu kapsamda “Dört Mevsim ÖBA Gazetesi”ni e-grup/
ÖBANET web sitesi baﬂta olmak üzere ilgili mecralarda
yay›mlayabilir, gerekti¤inde resmi kurumlar ve destekçi görüﬂmelerinde kullanabilirsiniz.
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7

KAYNAK OLUﬁTURMA

Mali kaynak sa¤lamak, bir amac› gerçekleﬂtirmek ya da o
amaca giden yolda bir sorunu çözmek için geliﬂtirilmiﬂ ve bir
projede somutlaﬂt›r›lm›ﬂ fikri pazarlamakt›r. Her türlü mali
kaynak sa¤lama sürecinde taraflar aras›nda bir anlamda ortakl›k oluﬂturulur; hem projeyi sunan, hem kabul eden taraf
bu ortakl›ktan karﬂ›l›kl› olarak yarar sa¤lar. ÖBA’larda koruma çal›ﬂmalar›n›n sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan destek çok
önemli ve etkilidir.
Özellikle maddi kaynak gerektiren pek çok çal›ﬂma yerelden
sa¤lanacak ayni ve nakdi katk›larla gerçekleﬂtirilebilir. ‹liﬂkilerin süreklili¤i ve iletiﬂimin sa¤l›kl› devam› için kaynak yaratma ve geliﬂtirmede, etik tutum ve davran›ﬂlar gereklidir.
Faaliyetlerinizi belli bir çizgide göstermeniz, hem kaynak
oluﬂturma çal›ﬂmas›n›n verimlili¤i, hem de temsil etti¤iniz
kitlenin ve çal›ﬂman›n do¤ru ifadesi için hayati öneme sahiptir.
Pablo Eisenberg, “Kâr amac› gütmeyenlerin satacak bir ﬂeyleri yoktur, fakat güvenilirlikleri vard›r. Bu baltaland›¤›nda,
onlar› ayakta tutan ruhlar›n› kaybetme ve toplumsal desteklerini yitirme tehlikesi içinde olacaklard›r. ” der. Bu söz konuyu çok güzel özetlemiﬂtir.
Kaynak oluﬂturmak ve bunun sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak
çok zor ve zahmetli bir süreçtir. Bu çal›ﬂmalar s›ras›nda ayn›
anda etkin bir iletiﬂim faaliyeti de devam etmelidir.
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Ana baﬂl›klar› ile kaynak geliﬂtirme alternatifleri10 :
1. Bireysel Ba¤›ﬂlar
a. Tan›t›m ve kampanya çal›ﬂmas› yoluyla
b. Yüz yüze talep
c. Posta
d. Ürün sat›ﬂlar› (afiﬂ, kitap, takvim)
2. Kurumsal Ba¤›ﬂlar
a. ﬁirket sponsorluklar› (aﬂa¤›da ayr›nt›l› bilgi verilmiﬂtir)
b. Ortak sponsorluk
c. Büyük ba¤›ﬂlar
3. E¤itimler ve Seminerler
4. Özel Organizasyonlar (do¤a gezileri, sosyal-kültürel etkinlikler)
5. Proje Fonlar›
a. ﬁartl› proje ba¤›ﬂlar›
b. Uluslararas› ve büyükelçilik fonlar›
c. Özel sektör ﬂirket sponsorluklar›
d. Proje sponsorlu¤u
Ba¤›ﬂç›lar (donör) üç nedene ba¤l› olarak mali destek verir11 :
• Konuya ve çözüme destek vermek istedikleri için,
• Belirli etkinliklere (e¤itim çal›ﬂmalar›, bas›l› malzeme üretimi, arazi çal›ﬂmas› vb.) ilgi duyduklar› için,
•

Sosyal bir konuya verdikleri önemi öne ç›kararak kendi-

lerini rakiplerinden farkl›laﬂt›rmak ve halk›n güven ve sevgisini kazanmak için.
10 Naf›z Güder (Editör), “Sivil Toplumcunun El Kitab›”, Sivil Toplum
Geliﬂtirme Program›, Ankara 2004.
11 “Proje Yürütme Rehberi”, SGP, GEF Küçük Destek Program›,Türkiye.
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7.1

Çevresel Fon Kaynaklar›

Çevre koruma kuruluﬂlar› taraf›ndan oluﬂturulan programlard›r. Bu programlar, sunulan projeleri belli kriterlere göre
de¤erlendirir ve destekleme karar›n› buna göre verirler.

FON KAYNAKLARI
SGP- GEF

http://www.gefsgp.net/

AB Genel Seketerli¤i

http://www.abgs.gov.tr/

Merkezi Finans ve ‹hale Birimi

http://www.cfcu.gov.tr/

Merkezi Finans ve ‹hale Birimi (ça¤r›lar) http://mfib.gov.tr/
United Nations Development Fund

http://www.undp.org/

UN‹FEM Fund

www.unifem.org/untfevaw.

Ulusal Özel Vak›flardan Baz›lar›
Sabanc› Vakf›

http://www.sabancivakfi.org/tr/

Uluslararas› Özel Vak›flardan Baz›lar›
The Christensen Fund http://www.christensenfund.org/frame_grants.html
Rufford Foundation

http://www.rufford.org/funding/

Toplumsal Duyarl›l›k Çal›ﬂmalar›na Destek Veren
Firmalardan Baz›lar›
Toyota

http://www.toyota.eu/04_environment/index.aspx

Borusan

http://www.borusan.com.tr/tr-TR/BasinOdasi/Dialar/
SosyalSorumluluk/AsimKocabiyikVakfi/

*Bu liste bir fikir vermesi için May›s 2009’da derlenmiﬂtir ve sürekli güncellenmesi gerekmektedir.
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7.2

Sponsorluklar

Çeﬂitli özel sektör kuruluﬂlar›, do¤al kaynaklar›n korunmas›
amac›yla yap›lan çal›ﬂmalar› destekleyerek, do¤an›n korunmas›na katk›da bulunabilme ve bu yolda isimlerini duyurabilme olana¤› sa¤larlar. Sponsorlar genelde ticari kurumlar
oldu¤undan, yapacaklar› mali ba¤›ﬂ›n karﬂ›l›¤›nda, verdikleri paran›n vergisini ödemek zorunda kalmamalar› için ya sizin kurumunuzun kamuya yararl› dernek, ya vak›f olmas›
gerekir; ya da proje masraflar›n› kendilerine düzenlenmiﬂ
belgeler, üzerinden ödeyebilirler.
Ad›mlar
• Ana amaçlar›n›z do¤rultusunda ayr›nt›l› ve öncelikli faaliyetleri içeren bir strateji oluﬂturun.
• Stratejinin uygulanmas›na yönelik olarak öncelikli fikirlerinizi projelendirin.
• Bu kuruluﬂlardaki ilgili kiﬂilerle yüz yüze görüﬂmeler yapmaya çal›ﬂ›n ve projenizi kendiniz anlat›n.
•

Mali kaynaklar›n yönetimi için sa¤l›kl› bir muhasebe sis-

temi oluﬂturun.
•

Sponsora al›nan kayna¤›n kullan›m›na iliﬂkin düzenli ve

sa¤l›kl› raporlar haz›rlay›n.
• Çal›ﬂmalar›n›zda mali kaynak sa¤layan kurumun haklar›n› gözetin (Bkz. sayfa 72 Donör Haklar› Yasas›).
• Fon araman›n uzun ve zahmetli bir süreç oldu¤u bilinciyle, kurumsal stratejiniz do¤rultusunda fon kaynaklar›na yönelik orta ve uzun vadeli planlar geliﬂtirin.
Öneriler
•

Sponsor ya da fon kaynaklar›n› sadece para veren kuru-

luﬂlar olarak görmeyin, onlar› da projeye dahil edin.
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•

Faaliyetler ya da bütçede kendi baﬂ›n›za de¤iﬂiklik yap-

may›n, bu tip konular› daima kaynak sa¤layan kuruluﬂla iletiﬂim içinde gerçekleﬂtirin.
• Mali kaynak sa¤layan kuruluﬂun önerdi¤i bir format varsa, proje teklifi ile faaliyet ve mali raporlar› buna uygun olarak haz›rlay›n. Raporunuz mümkün oldu¤unca faaliyetlerle
uyumlu olsun.
•

Proje önerinizde; projenin amac›, hedefleri, projeye ne-

den gereksinim duyuldu¤u, proje personeli, projenin sürdürülebilirli¤i, proje faaliyetleri, detayl› proje bütçesi gibi ana
baﬂl›klar›n olmas›na dikkat edin.
•

Fona göre proje de¤il, proje ihtiyaçlar›na göre fon ara-

maya özen gösterin. Olas› sponsor ve fon kaynaklar›n› belirlerken, proje faaliyetleriniz ile paralellik gösterebilecek çal›ﬂmalara destek olan kuruluﬂlar› seçin.
• Kural›na uygun bir arﬂivleme yapmaya özen gösterin.

7.3

Donör Haklar› Yasas›

Sponsorlar ve fon sa¤layan kuruluﬂlar›n destekledikleri kurumlara ve amaçlara güven duyuyor olmalar› gerekir. Bunun sa¤lanabilmesi için donör kuruluﬂlar›n aﬂa¤›da s›ralanan haklara sahip olduklar› unutulmamal›d›r:
• Destek alan kurumun amac›, ba¤›ﬂlanan kaynaklar› nas›l
kullanmay› düﬂündü¤ü ve hedefleri için ba¤›ﬂlar› etkin kullanma kapasitesi hakk›nda bilgilendirme yap›lmas›
•

Destek alan kuruma hizmet eden yönetim kurulunun

kimli¤i hakk›nda bilgilendirme yap›lmas›
•

Destek alan kurumun güncel mali durum bilgilerine ko-

layca ulaﬂabilmesi
•

Ba¤›ﬂ›n amaçlanan hedef için kullan›laca¤› konusunda

güvence verilmesi
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• Kurumu temsil eden tüm bireylerle iliﬂkilerin özünde profesyonellik olmas›n› beklemek
• Ba¤›ﬂ arayanlar›n kurumun gönüllüsü ya da çal›ﬂan› oldu¤u konusunda bilgilendirme yap›lmas›
• Ba¤›ﬂ yaparken serbestçe soru sorabilmek ve çabuk, inan›l›r, samimi cevaplar alabilmek.

7.4

ﬁirket Sponsorlu¤u

ÖBA olarak hedefiniz do¤rultusunda çal›ﬂmalar yapmak kadar, çal›ﬂmalar›n›za ulusal ve uluslararas› seviyede katk› sa¤lamak da önemlidir. ﬁirket sponsorluklar› projelere maddi
destek sa¤laman›n yan›nda tan›t›lmas› ve uygulanmas›nda
da etkin rol oynar. Bununla beraber sponsorlar›n bu deste¤i verme amaçlar›n›n da çok iyi de¤erlendirilmesi gerekir,
aksi takdirde telafisi çok zor tart›ﬂmal› durumlarla karﬂ› karﬂ›ya gelmek olas›d›r.
Ad›mlar
• Kurum içinde sponsorlardan sorumlu olacak bir kiﬂi belirleyin. Sponsor ﬂirketin karﬂ›s›nda her zaman ayn› yetkili ve
bilgili kiﬂiyi bulmas› kurumun tutarl›l›¤›n› gösterir. ﬁirketler
için kuruma güven çok önem taﬂ›r.
• Sponsorlar›n›zla mutlaka bir anlaﬂma yap›n, ancak bu anlaﬂmada gere¤inde kurumun sponsoru eleﬂtirme hakk›n›
sakl› tutun.
• Sponsorla yap›lacak anlaﬂmada logo kullan›m›, bas›n iliﬂkileri ve kamuoyu duyurular› konular›nda her iki kurumun
da birlikte ve anlaﬂarak hareket edece¤i ile ilgili madde koyun.
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Öneriler
• Farkl› sektör ve sponsorlar için farkl› iletiﬂim uygulamalar› geliﬂtirin. Sponsor ﬂirkete sektörüne ve bulundu¤u konuma uygun iletiﬂim önerilerini sunun.
•

Projelerinize uygun olabilecek ve güvenirli¤i araﬂt›r›lm›ﬂ

bir “potansiyel sponsor listesi” haz›rlay›n.
•

Sponsorlar›n›zla iletiﬂimi asla kesmeyin, birlikte hareket

edin, dönem dönem raporlar›n›z› iletin.
•

Sponsorlar›n hareketlerini titizlikle izleyin, gerekti¤inde

uyar›da bulunmaktan çekinmeyin.
• Sponsor kuruluﬂun çal›ﬂanlar›n›n da interaktif olarak projeye katk› sa¤lamas›n›n önemini ve sponsor deste¤inin uzun
soluklu olmas›ndaki rolünü hat›rlay›n.
• ﬁirketlerin halk›n tüketim al›ﬂkanl›klar›n› belirledi¤ini hat›rlay›n.
•

ﬁirketlerin kar etmek üzere kurulmuﬂ kurumlar oldu¤u-

nu ve projelerinize verecekleri deste¤in de geri dönüﬂünü
sorgulayacaklar›n› hat›rlay›n. Kendinizi ﬂirketin yerine koyarak onlara teklif haz›rlay›n.
• Sponsora siz gidin. Sponsorun size gelmesini beklemeyin.
Proje içinde ortak iletiﬂim konular› belirleyin ve siz onlar›n
dikkatini bu konulara çekin.
•

Kurumunuzu sponsora iyi tan›t›n hatta ﬂirket çal›ﬂanlar›

ve yöneticilerini proje alanlar›na davet edin. Projeyi ne kadar yaﬂarlarsa o kadar sa¤lam destek verirler.
• Çevre konular›n›n ﬂirketlere ek yük getirece¤ini ve yöneticilerin bu konuya çok duyarl› olduklar›n› unutmay›n.

7.5

Ayni Destek

Gönüllü iﬂgücü ve uzmanl›k, bina, arazi, ofis, araç, yönetim,
ayni finansman katk›lar› konusunda baz› örneklerdir.
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Gönüllü iﬂgücü ve uzmanl›k: Projeye gönüllü sa¤lanan uzmanl›k veya iﬂgücünün parasal de¤eri, iﬂin türü ve bölgedeki rayici göz önünde bulundurularak hesap edilebilir. Tar›msal iﬂçilik de buna dahildir. Ancak projede, hangi iﬂgücünün
ayni katk›, hangisinin projede bir ticari üretim girdisi olan iﬂgücü oldu¤unu ay›rt etmek gerekir. Ticari bir üretime girdi
sa¤layan iﬂgücü (örn. ticari olarak so¤anl› bitki üretiminde
çal›ﬂma), projeye ayni katk› say›lamazken, henüz ticari olmam›ﬂ bir aﬂamada iﬂin geliﬂtirilmesinde kullan›lan iﬂgücü
bir ayni katk› olarak de¤erlendirilebilir (örn. so¤anl› bitkilerin tohumdan ço¤alt›lmas› için deneme bahçelerinde çal›ﬂma).
Bina, Ofis, Araç: Amaçlar›n›za yönelik bulabilece¤iniz bina,
ofis, toplant› odas›, araç ve ekipmanlar›n kullan›m süresi
karﬂ›l›¤› amortisman bedelleri projenize ayni katk› olarak
de¤erlendirilebilir.
Yönetim: Proje haz›rl›k ve yürütme aﬂamalar›n›za katk› olarak her türlü k›rtasiye, seyahat ve iletiﬂim masraflar› ayni finansman olarak kabul edilebilir.
Arazi: K›rsal projelerde arazi kullan›m›, yerel ayni katk› olarak kabul edilebilir. Ticari bir üretime girdi olarak arazi
(örn. ticari olarak köye özgü türlerin tar›m› için) kullan›m›
projeye ayni katk› say›lmazken; henüz ticari olmam›ﬂ bir
aﬂamada iﬂin geliﬂtirilmesinde tahsis edilen arazi (örn. köye
özgü türlerin fidanl›¤›) ayni katk› olarak say›labilir.
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ÖRNEK 11
ÖBA’n›n Ad›: Ahir Da¤›
Yer: Kahramanmaraﬂ
‹ﬂbirli¤i Yap›lan Kurumlar: Yerel halk (ba¤ sahipleri)
‹çerik: ÖBANET e¤itim faaliyetlerini gerçekleﬂtirebilmek için
Ahir Da¤› üzerindeki bir ba¤ evi “e¤itim evi” olarak kullan›lacak.
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9

EKLER

Ek 1. Amatör ÖBA Gönüllüleri için Bitkiler Dünyas›na Giriﬂ
Ek 2. Emek/ ‹ﬂ Analiz Formu
Ek 3. Dört Mevsim ÖBA Gazetesi
Ek 4. Proje Haz›rlama Formu
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Ek .1 Amatör ÖBA Gönüllüleri için
Bitkiler Dünyas›na Giriﬂ

A. Botanik
Bitkileri tan›mak isteyenlerin, onlar› tohumdan-tohuma
baﬂka bir de¤iﬂle, bütün büyüme evreleriyle izlemesi çok
önemlidir. Merak etmeyin, bu amaçla botanik ile ilgili bütün
kitaplar› okuman›z gerekmiyor. Bunun için gözlem ve dikkat yeterli. Çocukluk ça¤lar›m›zda, örne¤in ilkokulda hepimiz fasulye tanelerini çimlendirme giriﬂiminde bulunmuﬂuzdur. Benzer ﬂekilde, bugün yapmam›z gereken ise do¤adaki
bitkilere dikkat etmeye ve her gün yak›ndan izlemeye baﬂlamakt›r. Böylece, ola¤anüstü güzel ayr›nt›lar› fark etmeye
de baﬂlayacaks›n›z.

i. Bitkilerin Do¤as›
Bitkiler de hayvanlar gibi,
a. Tek ya da çok hücreli canl›lard›r.
b. Hücre duvarlar›nda selüloz içerir.
c. Havadan oksijen al›rlar, enerjiye dönüﬂtürürler ancak
hayvanlar gibi hareket edemedikleri için daha az enerji kullan›rlar.
d. Hepsi az ya da çok miktarda (genellikle daha aktif olduklar› gündüzleri) havaya oksijen verir.
e. Hepsi havadan az ya da çok miktarda karbon dioksit
al›r, besin döngülerinde kullan›r.
f. Hücrelerinde bulunan yeﬂil kimyasal madde (klorofil)
sayesinde ço¤unlukla besinlerini yapar.
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ii. Bitkilerin Bölümleri ve Fonksiyonlar›

ﬁekil 1
Bitkilerin belli baﬂl› bölümleri ﬁekil 1’de gösterilmektedir.
Her bölümün bir fonksiyonu vard›r: kökleri ve kök tüyleri
topraktan su ve mineralleri toplar, yapraklara gönderir;
kökler ayn› zamanda bitkileri topra¤a ba¤lar. Gövde yaln›zca çiçekleri ve yapraklar› taﬂ›makla kalmaz, ayn› zamanda su
ve minerallerin yapraklara ulaﬂmas›n› sa¤layan bir boru (iletim) sistemi vazifesi de görür. Bu arada bitki besin eriyikleri
de (niﬂasta olarak) gelecekte kullan›lmak üzere gövde dibinde ya da köklerde depolan›r. Yapraklar bitkinin fabrikalar›80

d›r. Burada havadan karbondioksit, sudan oksijen ve güneﬂten ald›klar› ›ﬂ›k, klorofil sayesinde kar›ﬂt›r›l›r ve bitki besinleri (niﬂasta) haz›rlan›r. Besin ﬂeker eriyi¤ine dönüﬂtürülerek
bitkinin di¤er bölümlerine nakledilir. Çiçekler, bitkilerin
üremelerini ve gelecek nesillerin devam›n› sa¤layan çok
önemli bölümleridir.

ﬁekil 2
Çiçek kesitleri ﬁekil 2’de gösterilmektedir. Çanak yapraklar
(sepaller) çiçeklerin en d›ﬂ›ndaki koruyuculard›r ve pek çok
bitkide normal yapraklara çok benzer. Çiçekler henüz tomurcukken onlar› tamamen kapayan çanak yapraklard›r.
Taç yapraklar (petaller) çiçeklerin reklam›n› yaparlar. Genellikle cazip renkleriyle ar›lar› ve di¤er böcekleri cezbeder ve
çiçek bal›na davet eder. Çiçek bal›n›n bedeli olarak da böceklerden dölleme konusunda yard›m al›r. Çiçe¤in cazip taç
yapraklar›ndan içerisi ise çok sadedir: burada stamen (erkek
organ) ve pistil (diﬂi organ) bulunur. Stamenlerin üst k›sm›
‘anter’ alt k›sm› ‘filament’ olarak isimlendirilir. Ar›lar ve di81

¤er böcekler polenlerin depoland›¤› anterlere de¤er de¤mez bacaklar›ndaki tüylerle polenleri f›rça gibi toplar ve gittikleri yere beraber götürürler. Polenlerin bir k›sm› da yine
böceklerin yard›m›yla yandaki ayn› tür bitkilerin pistilinin
[üç k›s›mdan oluﬂur: ovaryum (yumurtal›k), stilus (boyuncuk)
ve stigma (tepecik)] üst k›sm›na taﬂ›n›r. Çiçeklerde böylece
gerçekleﬂen döllenmeden sonra oluﬂan tohumlar, olgunlaﬂt›ktan sonra rüzgar ve kuﬂlar›n yard›m›yla toprakla buluﬂur.
E¤er güneﬂ, nem ve toprak ﬂartlar› çimlenmeye uygun olursa, yeni bir bitki aram›za kat›l›r, geliﬂmeye baﬂlar. Burada
yaln›zca çiçekli bitkilerden bahsetti¤imizi hat›rlatmak isteriz. Kozalakl› a¤açlar, e¤reltiler, yosunlar, mantarlar ve alglerin üremeleri yukar›da anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›zdan farkl›d›r.
iii. Bitkilerin S›n›fland›r›lmas›
S›n›fland›rman›n amac›, yeryüzündeki bitkilerin aras›ndaki
benzerlikler ve farkl›l›klara dayanarak gittikçe geniﬂleyen
gruplar alt›nda toplanmalar›d›r. Böyle bir gruplama yapabilmek için bitkilerin bütün özellik ve karakterlerinin bilinmesi ve bitkiler aras›ndaki iliﬂkilerin anlaﬂ›lmas› gerekir. Bitkilerin s›n›fland›r›lmas›nda en pratik ve emin yöntem; önce bitkileri ortak özelliklerine göre küçük gruplar halinde toplamak, sonra bu küçük gruplar› ortak özelliklerine göre daha
büyük kümeler içine almakt›r. Bu ﬂekilde tabanda çok say›da küçük gruplar bulunan ve yükseldikçe kümeleri geniﬂleyen, ancak say›lar› azalan ve tepede Bitkiler Alemi ile son
bulan bir silsile geliﬂir. S›n›fland›rman›n en yararl› taraf›, bilinmeyen bir bitkinin teﬂhisini yapabilmektir. Teﬂhis, bilinmeyen bitkiyi, bilinen gruplardan birinin içine koyarak yap›l›r. S›n›fland›rma, bitkilerin d›ﬂ morfolojik özelliklerine, kromozom say›lar›/yap›lar›, kimyasal özelliklerine dayanarak
aﬂa¤›daki ﬂekillerde olabilir:
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i) Yapay S›n›fland›rma: Bitkilerin birkaç özelli¤ine göre gruplanarak yap›l›r. Örn. bitkilerin ot, çal›, a¤aç ﬂeklinde ay›rmak
ya da çiçekleri stamen say›s›na göre grupland›rmak vb.
ii) Do¤al S›n›fland›rma: Çok say›da karakter kullan›larak ve
bitki özellikleri aras›nda iliﬂki kurarak yap›l›r. Bu sistemde küçük kümeleri içine alan büyük kümeler ﬂeklinde bir dizi vard›r: Bunlar s›ras›yla tür, cins, familya, tak›m vb. adlar taﬂ›r.
iii) Filogenetik S›n›fland›rma: 19. Yüzy›lda Lamarck ve Darwin’in geliﬂtirdi¤i evrim teorisine dayan›r; dünyan›n oluﬂumundan bugüne kadar yaﬂayan bütün bitkilerin gruplar halinde birbiri ard› s›ra meydana geldi¤i, her grubun bir önceki gruptan geliﬂmiﬂ oldu¤u ve buna göre bitkiler aras›nda
bir akrabal›k silsilesi bulundu¤u teorisine dayan›r. Asl›nda
bu da bir do¤al s›n›fland›rma sistemidir: tür, cins, familya tan›mlar›n› kabul eder ancak bu gruplar›n s›ralanmas›n› ilk
bitki gruplar›ndan son bitki gruplar›na do¤ru (ilkel gruplardan geliﬂmiﬂ gruplara do¤ru) yapar.
S›n›fland›rman›n birimlerine ‘takson’ ad› verilir. Birim ile sistemdeki küçük ya da büyük, herhangi bir kademedeki bir
grup tan›mlan›r. Temel birim olarak ‘tür’ kabul edilir.
iv. Bitkilerin Adland›r›lmas›
Bitkilerin bilimsel olarak adland›r›lmas›nda kullan›lan uluslararas› dil, Latincedir. 18. Yüzy›l›n ortas›na kadar yay›mlanm›ﬂ eserlerde, bitkilerin yaln›zca bir kaç kelimeyle adland›r›ld›¤› görülür. ‹sveçli botanikçi Carl Linnaeus, 1753 y›l›nda
yay›mlad›¤› “Species Plantanum” adl› eserinde, her canl› türünün iki latince kelime ile adland›r›lmas› kural›n› getirmiﬂtir. O tarihten itibaren bilim dünyas› için yeni olarak tespit
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edilen bitkilerin adland›r›lmas›nda iki latince kelime kural›na uyulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. ‹talik olarak yaz›lan bu iki kelimeden birincisi bitkinin cins, ikincisi ise tür ad›n› betimler.
Bitkinin cins ad› özel bir isimdir, büyük harfle baﬂlar. Bitkinin tür ad› ço¤unlukla bir s›fatt›r ve küçük harfle yaz›l›r. Yeni türlerin isimlendirilmesinde tür ad› olarak, bitkinin bir
özelli¤i ve yetiﬂti¤i ortam ya da bitkiyi ilk kez toplayan›n,
bitkinin topland›¤› ülkenin ya da ﬂehrin ad› Latince tamlama
olarak kullan›l›r.
Bir bitkinin ilk kez bulundu¤u yerden toplanan ve tan›mlanan kurutulmuﬂ herbaryum örneklerine “tip örnek” (type
specimen) denir. Tip örnekleri, bilim dünyas› için yeni bir
bitkinin isimlendirilmesinde bilim adamlar›n›n baﬂvurdu¤u
ve k›yaslama yapabildi¤i çok önemli örneklerdir.
‹stanbul‘un eski ve yeni adlar›n› taﬂ›yan bitkiler (örn. istanbulensis, byzantinus veya constantinopolitanus) ilk kez buradan toplanarak bilim dünyas›na tan›t›lm›ﬂt›r. Yeni teﬂhis
edilen bitkilerin bilim dünyas›na tan›t›lmas› amac›yla bilimsel bir dergi için bir makale haz›rlan›r. Bu makalede bitkinin
nereden, ne zaman ve kim taraf›ndan toplanan örne¤e (tip
örnek) dayanarak isimlendirildi¤i de belirtilir. Bu makaleden sonra, yeni bitki iki kelimelik Latince ad›, bitkiyi isimlendiren kiﬂinin k›salt›lm›ﬂ ad› ve bitkinin isimlendirme kurallar›na uygun olarak yay›mland›¤› dergi ve yay›n y›l› ile birlikte an›l›r. Örne¤in:
• Arum byzantinum Blume,Rumphia 1:121(1835)
• Crocus olivieri J.Gay ssp. istanbulensis Mathew, The
Crocus 99 (1982).
Tip örnek: ‹stanbul - Taﬂdelen,150m, makilikler aras›nda,
11 iii 1981, T. Baytop, ISTE 46030
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B. Bitkileri Tan›mak ‹çin
Yiyeceklerimizin üçte ikisinden fazlas› ve soludu¤umuz oksijenin hemen hemen tamam› bitkilerden kaynaklan›r. Buna
karﬂ›l›k insanlar›n ço¤u onlar› yeteri kadar bilmez ve tan›maz. Bu nedenle, ilk iﬂ olarak, yaﬂad›¤›m›z çevrede yayg›n
olarak gördü¤ümüz do¤al bitkileri tan›maya baﬂlaman›z›
öneririz. Öncelikle (varsa) Türkçe ya da halk aras›nda kullan›lan isimlerini, yoksa bilimsel isimlerini ö¤renmeye baﬂlayabilirsiniz.
Bitkileri tan›mam›zda:
• çiçeklerinin rengi, ﬂekli, diziliﬂi ve çiçek aksamlar›;
• yapraklar›n›n ﬂekli, ebatlar›, diziliﬂi ve say›s›;
• gövdelerinin görünümü;
• tohumlar›n›n, meyvelerinin, köklerinin ve kabuklar›n›n
çeﬂidi;
bize her bitki için ipucu verir, yard›mc› olur. E¤er bitkileri tan›mak konusunda kararl›ysan›z, yavaﬂ yavaﬂ kendi kütüphanenizi oluﬂturmaya baﬂlamal›s›n›z. Bununla birlikte, görmeye ve tan›maya baﬂlad›¤›n›z bitkilerin isimlerinden emin olmak için bir uzmandan teyit alman›z gerekti¤ini de hat›rlatmak isteriz.
Bitkileri tan›mada yard›mc› olacak di¤er ayr›nt›lar› da aﬂa¤›daki gibi s›ralayabiliriz:
• Bulundu¤u yer (da¤, vadi, ova vb.); ne çeﬂit toprakta yetiﬂti¤i; kayal›k, a¤açl›k, kumul, sucul vb. bitkileri ile yak›nl›¤› ya da ba¤lant›s›; yamaçlar›n kuzey ya da güney taraf› vb.
• S›k ya da seyrek, tek ya da topluluklar halinde bulunmas›,
•

Üzerinde parazit ya da hastal›k izleri (yara, delik, anor85

mal yap›lar vb.) olup/ olmad›¤›,
• S›¤›nd›¤› ya da birlikte yaﬂad›¤› di¤er bitkiler,
• Hayvanlarla iliﬂkisi.
Bitkileri tan›mak için özel tan› anahtar› oluﬂturulmuﬂtur. Bu
anahtarlar ad›m, ad›m takip edilerek bir bitki türü teﬂhis
edilebilir. Baﬂka türlü (örn. foto¤raf) bir bitkinin tam olarak
teﬂhisi için zor ve hata pay› yüksektir. Tan› anahtar› yard›m›yla teﬂhis ederken, gözünüz ve büyüteçlerle inceledi¤iniz
bir bitkide pek çok ayr›nt› ve özelli¤in fark›na var›rs›n›z. Türkiye’nin 11.000 civar›ndaki bitkisi de ‘Türkiye’nin Floras›’ kitab›nda özel olarak haz›rlanm›ﬂ anahtarlar yard›m›yla teﬂhis
edilmektedir. Türkiye’nin Floras› (The Flora of Turkey and
the East Aegean Islands) ‹ngiliz botanikçi P.H. Davis’in liderli¤inde 1965-1988 y›llar› aras›nda 10 cilt olarak yay›mlanm›ﬂt›r. Dünyan›n en kapsaml› ve önemli botanik araﬂt›rmalar›ndan biri olan bu büyük eserin 11. Cildi de Türk botanikçilerinin organizasyonuyla 2000 y›l›nda yay›mlanm›ﬂt›r.
Asl›nda özellikle botanikçiler için haz›rlanan ve bilimsel terimlerle dolu olan bu tan› anahtarlar›n› takip etmek zordur.
Bununla birlikte, do¤ay› ve bitkileri tan›maya karar verdiyseniz bu tür bilimsel terimleri ö¤renmeniz ve anahtarlar›
zorlanarak da olsa çözmeniz hem çok önemli, hem de çok
zevklidir.
i- Arazi çal›ﬂmalar›
Arazi çal›ﬂmas› planlad›¤›m›zda öncelikle bir ön haz›rl›k yapmal› ve aﬂa¤›daki hususlara dikkat etmeliyiz:
•

Arazi ﬂartlar›na uygun koruyucu k›yafet seçmeliyiz (arazi

botlar›, ﬂapka, gerekti¤inde ç›kar›labilecek kat kat giysiler, vb.)
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• Arazi çal›ﬂmas›n›n süresine ba¤l› olarak yan›n›za su ve kolay tüketilebilecek ve çok fazla çöp üretmeyecek yiyecek ve
içecek almal›y›z.
•

Yan›m›za gerekli alet ve ekipman almal›y›z: örn. harita,

pusula, altimetre ya da GPS, not defteri, kazg›, torbalar, foto¤raf makinesi).
•

Bitkiler (ya da hayvanlar) hakk›nda yay›n/rehber ve böl-

ge hakk›nda bilgi almal›y›z.
• Mümkünse konusunda uzman kiﬂilerle birlikte arazi çal›ﬂmas› yapmaya çal›ﬂmal›y›z.
•

Arazi çal›ﬂman›z hakk›nda mümkünse önceden ilgili ve

yetkili yerel güvenlik birimlerine (jandarma vb.) bilgi vermeliyiz.
Do¤aya ç›kt›¤›m›zda ise baz› etik kural ve ilkelere uymaya
dikkat etmeliyiz:
• Nadir ve endemik bitkiler ile do¤ada çok az (bir ya da birkaç) rastlad›¤›m›z bitkileri do¤al ortamlar›nda ço¤almalar›
için b›rakmal›, toplamamal›y›z.
• Koruma alanlar›ndan bitkiler toplamamal›y›z
• Yol kenarlar›ndaki bitkileri di¤erlerinin de görüp bizim gibi tan›malar› ve zevk almalar› için toplamamaya özen göstermeliyiz.
• Tehlike alt›ndaki habitatlara zarar vermemek için do¤a
yürüyüﬂlerinde önceden aç›lm›ﬂ patikalara ba¤l› kalarak yürümeliyiz.
ii- Veri toplama
Arazi çal›ﬂmas› s›ras›nda veri toplaman›n de¤iﬂik yöntemleri
bulunuyor: not almak, haz›rlanan formlar› doldurmak, çok
gerekiyorsa (yukar›daki Arazi çal›ﬂmalar› bölümünde hat›r87

lat›lan etik kurallara dikkat ederek) örnek almak, ses ya da
görüntü kayd› yapmak ve foto¤raf çekmek vb.
Do¤ada gözlem yaparak veri toplarken, dikkat etmemiz gerekenleri k›saca ﬂöyle s›ralayabiliriz:
1. Ne arad›¤›m›z› bilece¤iz (nadir ve endemik bir bitkinin
özellikleri, foto¤raf› vb.),
2. Bakt›¤›m›z her ﬂeyi amac›m›za ulaﬂmam›zda bir ipucu
olarak görece¤iz,
3.

Sonunda arad›¤›m›za ulaﬂt›¤›m›z› düﬂündü¤ümüz anda

bile, ﬂüphe duyaca¤›z,
4.

Asl›nda daha fazla gözlem yapmam›z ve ö¤renmemiz

gerekti¤ini anlayaca¤›z.
Yorulmadan ve vazgeçmeden arazi çal›ﬂmalar›na devam etmemiz gerekiyor. Darwin’in evrim teorisine ulaﬂ›ncaya kadar k›rk y›l çal›ﬂt›¤›n›, gözlem ve deneyler yapt›¤›n› ve düﬂündü¤ünü hat›rlatmak isteriz. Buna ra¤men Darwin evrim
teorisinde bütün sorular›n yan›tlar›n› bulamad›¤›n›n fark›na
varm›ﬂt›r. Bilim adamlar› 150-200 y›l sonra, hâlâ evrim üzerine çal›ﬂ›yorlar ve belki yüzlerce y›l daha çal›ﬂmaya devam
edecekler.
iii- Bitki Ekolojisi
Günümüzde ekoloji en önemli bilim dallar›ndan biri haline
gelmiﬂtir. Dünyadaki yaﬂam›n henüz büyük ölçüde keﬂfedilmeyi bekleyen s›rlar› ve iliﬂkilerin ö¤renilmesi aç›s›ndan son
derece önemlidir. Ekoloji canl› ve cans›z türlerin aras›ndaki
iliﬂkiler ve etkileﬂimlerdir (örn. ar›n›n çiçeklere, güneﬂe ve
düﬂmanlara karﬂ› korunmak için kendi toplulu¤una ba¤›ml›
olmas› vb.). ‹nsano¤lu ekolojik iliﬂkilerin en üst seviyesinde
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yer al›yor gibi görünmekle birlikte; di¤er canl›lara k›yasla
yaﬂam›, sa¤l›¤› ve mutlulu¤u kendi d›ﬂ›nda pek çok ﬂeye
ba¤l›d›r. Evler, ﬂehirler ve günlük yaﬂamda kulland›¤› di¤er
gereçler için metal, mineral, taﬂ ve kereste kullan›r. Her çeﬂit tek hücreli hayvan ya da bitki türlerinin etkisiyle hastalan›r ya da böcekler ya da kurtçuklar taraf›ndan zay›f düﬂürülür. Ona et, yumurta, bal, ipek ve daha yüzlerce yarar sa¤layan hayvanlar ve giysi, pek çok yiyecek (hububat, sebze,
meyve) ve boya sa¤layan bitkilerle iliﬂkilerini listelemeye
kalkmak burada çok yer ve zaman alacakt›r. Bütün bunlar
Ekoloji bilimi taraf›ndan ele al›n›r ve incelenir. Bitki ekolojisi de benzer ﬂekilde, bitkilerle yaﬂad›klar› ortamlardaki canl› ve cans›zlarla olan iliﬂkilerini inceler.
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Ek 2. Emek/ ‹ﬂ Analiz Formu
Gönüllü Pozisyonu

Gönüllü Ad›

Ba¤l› Oldu¤u Proje

Bölüm - Birim

Çal›ﬂ›lan Alan

Ba¤l› Oldu¤u Yön. Ad›

Baﬂlama Tarihi

Bitiﬂ Tarihi

I. ‹ﬁ‹N AMACI - GENEL TANIMI

II. ANA SORUMLULUKLAR
1.
2.
3.
4.
III. ‹ﬁ‹N ANA ÇERÇEVES‹

IV. ‹ﬁ‹N YAPILMASI SIRASINDA GEÇEN SÜRE

V. GÖNÜLLÜNÜN YAPTI⁄I ‹ﬁ‹ DE⁄ERLEND‹RMES‹
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Ek 3. Dört Mevsim ÖBA Gazetesi
DÖRT MEVS‹M ÖBA
ÖNEML‹ B‹TK‹ ALANLARI GAZETES‹
………………. ÖBA ……….. Say›
(Hangi ÖBA ve hangi dönemdeki etkinlik oldu¤unu belirtiniz:
K›ﬂ Dönemi:aral›k-ocak-ﬂubat ‹lkbahar Dönemi:mart-nisan-may›s,
Sonbahar Dönemi: eylül-ekim-kas›m, Yaz Dönemi: haziran-temmuz-a¤ustos)
FOTO

ÖBANET Aktivite ve Zaman Plan›:
(ÖBANET ve ÖBA, akitiviteleri ve
zaman planlan›n› ÖBA’n›z için uygulay›n.)
‹lkbahar Dönemi (Mart, Nisan, May›s):
Yaz Dönemi (Haziran, Temmuz, A¤ustos):
Sonbahar Dönem (Eylül, Ekim, Kas›m):
K›ﬂ Dönemi (Aral›k, Ocak, ﬁubat):
ÖBA için Yapt›klar›m›z ve
Yürütülen Çal›ﬂmalar
Gerekli görürseniz ayr›nt›l›
verebilirsiniz.)

1.
2.
3.
4.
5.

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

Aram›za Yeni Kat›lan Gönüllülerimiz:
(ÖBA’m›za her türlü deste¤i veren
ve ÖBA gönüllüsü olmak istedi¤ini
belirten do¤a destekçileri)

(Ad Soyad, e-posta)
a.
………………….
b.
………………….

‹ﬂbirli¤i yap›lan kurumlar:
(ÖBA faaliyetlerinde kimlerle ortak
çal›ﬂmalar yapt›¤›n›z› belirtiniz)

( Kurum Ad›+ ‹lgili kiﬂinin Ad›,
Soyad› + ‹letiﬂim Bilgileri)
• …………………….
• …………………….
• …………………….
• …………………….

Gelecek gazetede okuyacaklar›n›z:
(Anabaﬂl›klar› ile anlat›n›z)

•
•
•
•

………………………
………………………
………………………
………………………

Hedeflerimizi gerçekleﬂtirmek için
di¤er ÖBA’lar›n destek olabilece¤i
konular:
(Anabaﬂl›klar› ile anlat›n›z)

•
•
•
•

………………………
………………………
………………………
………………………

Di¤er Konular:
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Ek 4. Proje Haz›rlama Formu
ÖBA PROJE HAZIRLAMA FORMU
Projenin Ad›:

Erciyes Da¤› ÖBA’n›n Tan›t›lmas›nda Turistik
Tesislerin Kullan›lmas›

Projenin Özeti:

Kayseri ve civar›nda 120 endemik ve nadir bitki
bulunmaktad›r. Bunlardan 12’si Erciyes Da¤›na
aittir. Erciyes Kayak Alan› olarak kullan›lan
ÖBA’n›n nadir ve endemik bitkilere ait foto¤raf
ve çizimlerinin turistik tesislerin (otel, lokanta vb.)
görülebilir alanlar›na tan›t›m amac›yla yerleﬂtirilmesi.

Gerekçe:

ÖBA’n›n içerdi¤i endemik ve nadir bitkilerin halk
taraf›ndan tan›nmas› ve korunmas› konusunda
önemli eksiklerin olmas›.

(Böyle bir projeye neden ihtiyaç
oldu¤u ve hangi sorunlar›
çözmeye yönelik geliﬂtirildi¤ini
aç›klay›n›z)

Projenin Amaç ve Hedefleri:
(Böyle bir projenin ne/leri
hedefledi¤ini aç›klay›n›z)

Projenin Hedef Grubu:
(Böyle bir projenin kimlere fayda
sa¤layaca¤›n› belirtiniz)

1.
2.
3.
4.

ÖBA’n›n tan›t›lmas›
Önemli ve nadir bitkilerin tan›nmas›
Bu bitkilerin yay›l›ﬂ alanlar›n›n belirlenmesi
Bu bitkilerin korunmas›na yard›mc› olunmas›

- Yöre halk›
- Ziyaretçiler

Projenin Gerçekleﬂtirilece¤i
Yer:

- Oteller
- Lokantalar

‹ﬂbirli¤i Yap›lacak
Kiﬂiler/Kurumlar:

-

(Böyle bir projede kimlerle ortak
çal›ﬂmalar yap›laca¤›n› belirtiniz)

Etkinlik ve Zaman Plan›:
(Projenin hedeflerine ulaﬂmas›
amac›yla planlanan etkinlikler ve
zaman plan›n› belirtiniz)
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Turizm tesisleri
Kültür ve Turizm ‹l Müdürlü¤ü
Valilik
Belediye

- Nisan /May›s - Bitkilerin foto¤raflar›n›n çekilmesi
- Haziran /Temmuz - Bitkilerin hikayeleri
- A¤ustos - Bas›m›n gerçekleﬂtirilmesi ve ön bilgi
anketleri
- Eylül / Ekim – Da¤›t›m ve fark›ndal›¤›n test
edilmesi
- Kas›m /Aral›k – Tekrar anket yap›lmas›

Beklenen Sonuçlar:
(Projenin sonuçlar›n› somut
ç›kt›lar üzerinden belirtiniz)

Projenin ‹zlenmesi ve
De¤erlendirilmesi:

Yerel halk ve ziyaretçilerin ÖBA konusunda bilinçlendirilmesi

Projenin baﬂlang›c›nda ve bitiminde yap›lacak
anketlerlerle fark›ndal›k ölçülecek.

Projeyi uygularken ve bitiminde
nas›l bir de¤erlendirme yapmay›
planl›yorsunuz?)

Projenin Bütçesi ve Nas›l
Karﬂ›lanaca¤›:
(Projenin bütçe kalemlerini ve
gelir kaynaklar›n› belirtiniz)

- Valilik (‹l Çevre Fonu)
- Turistik tesisler
1. Anket :
1.000 TL
2. Anket :
1.000 TL
Foto¤raf ve arazi çal›ﬂmas› : 5.000 TL
Bas›m :
30.000 TL
Dan›ﬂmanl›k :
5.000 TL
Toplam :
42.000 TL
Valilik (‹l Çevre Fonu): 30.000 TL
Turistik Tesisler:
12.000 TL
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Notlar:
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