DOÐA ÝLE ÝNSAN BERABER:

ÝYÝ YAÞAM ÝÇÝN!

BÝYO- GÖKOVA
Yerel Çözümlerle Gökova Havzasýnda
Biyolojik Çeþitliliði Koruma ve Artýrma Projesi
Proje Sahibi:
Gökova- Akyaka yý Sevenler Derneði
Proje Sorumlusu
Heike THOL- SCHMITZ, Dernek Baþkaný
Proje ortaðý kurum:
Muðla Valiliði
Proje Destekleyicileri:
Özel Çevre Koruma Kurumu
Ula Kaymakamlýðý
Akyaka ve Gökova Belediyeleri
Akçapýnar ve Gökçe Muhtarlýklarý
SAD- AFAG
Proje toplam tahmini bütçesi:
89.660 USD
GEF / SGPden istenen mali destek miktarý:
44.030 USD
Proje süresi:
2 yýl (Kasým 2001  Kasým 2003)

Muðla Ýli -> Ula Ýlçesi -> Gökova!
Gökova ovasýnýn özü tatlý ve tuzlu su
ekosistemleri olup, etrafý dað/ orman ve
denizle çevrilmiþ olup, çeþitli habitatlara
(sazlýk/ bataklýk, tuzlu step, sulak çayýr,
deniz kýyýsý, çalý, aðaçlýk) sahiptir.
Ovada bulunan tarým alanlarýnda susam, buðday,
akdarý gibi tarým ürünleri ekilmektedir. Kesme
amacýyla dikilen, çoðunlukta Okaliptüs, az sayýda
Kavak
aðacýndan
oluþmuþ
korular
görünmektedir.

OVA GÝBÝ DENÝZ , DENÝZ GÝBÝ OVA ...
ÝÞTE GÖKOVA!

HALÝKARNAS BALIKÇISI

Sulak alanlarla ilgili ve Türkiye’
nin taraf olduðu uluslararasý
sözleþme örnekleri:
Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teþkilatý Kurulmasý
Hakkýnda Sözleþme (Deðiþik),
Paris 1951

Proje Kapsam Alaný nýn
Koruma Statüleri:
I. Derece Doðal SÝT Alaný
Özel Çevre Koruma Bölgesi

Kuþlarýn Korunmasý Hakkýnda Sözleþme,
Paris 1959
Avrupa nýn Yaban Hayatý ve Doðal Yaþama
Ortamlarýnýn Korunmasý Sözleþmesi,
Bern 1979
Akdeniz’de Özel Olarak Korunan Alanlara
Ait Protokol,
Cenevre 1982
Biyolojik Çeþitlilik Sözleþmesi,
Rio de Janeiro, 1992
Özellikle Su Kuþlarý Yaþama Alaný Olarak
Uluslararasý Öneme Sahip Sulak Alanlar
Hakkýnda Sözleþme,
Ramsar 1994

Ama Gökova yý korumak
sadece kaðýt üstünde olmaz:
Gökova yý ancak hep beraber koruyabiliriz!

Gökova da bulunan tür
sayýlarý* ve örnekleri:

Bu türler arasýnda küresel
koruma altýnda olan canlýlar:

Kuþlar: ~ 100 tür
*Kýrmýzý liste (tehlike altýnda olan) türleri = 40 !
*artýk görünmeyen türler
= en az 20 !
*örnekler
= K. Balaban
Çeltikçi
Leylek
Memeli Hayvanlar: 17 tür
*tehlike altýnda olan
*artýk görünmeyen türler
*örnekler

Þahin
= 10 !
=2!
= su samuru
yarasalar
yunus

Leylek

Duvar
Kertenkeleri
Sürüngenler: 22 tür
*tehlike altýnda olan
*artýk görünmeyen türler
*örnekler

Yarasa

= çoðu !
=2!
=otlu baða
oluklu kertenkeler
dikenli kaya kertenkeler

Su Samuru

Diðer türler:
*tatlý ve tuzlu su balýklarý
*ensektler
*deniz kaplumbaðalarý:

Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coriacea

*BÝYO  GÖKOVA Proje Araþtýrma Grubu tarafýndan
bölgede yaþayan türlerin tespit çalýþmalarý devam etmektedir.

Karabatak
Yalýçapkýný

Neden BÝYO  GÖKOVA ?
Biyolojik çeþitlilik
açýsýndan çok deðerli
olan Gökova havzasý,
Muðla bölgesinin
ufak ama önemli
yarý  doðal sulak
alanlarýndan biridir.
Akar ve durgun
sular ile birlikte
sazlýk/bataklýk
bölümleri 170ten
fazla hayvan
türünün
habitatýdýr.

Proje alanýnýn
tarým bölümünde
geleneksel
tarým
görülmektedir.
Civar köylerin
çiftçileri,
kuþaklardan beri ovanýn bereketli
topraklarýnýn mahsullerinden
geçinmektedir.

Sonuç:
BÝYO  GÖKOVA, bu sorunlarýn
aþýlmasýna doðru giden bir çalýþmadýr.
Ýlgili mevzuatlarýn uygulanmasýný isteyen kurum ve
kuruluþlar (ÖÇKK, Valilik, Kaymakamlýk, Yerel Yönetimler,
STK) yerel halkýn alýþtýðý ve bazen inatla savunulan
gelenekleriyle karþý karþýya gelmiþlerdir.
Alanda belirgin bir kullanma-koruma çeliþkisi

baþlamýþtýr.
Biyolojik çeþitlilikteki kaybý
ispatlayan örnekler boldur.

Halkla birlikte, koruma alanýnýn alternatif kullanýmýna yönelik bir
çözüm aranacaktýr. Bu planlarýn tümünün hedefi bir „koruma oto
mekanizmasýna ulaþmaktýr, ayrýca fakirliðin azalmasýna ve
sürdürülebilir kalkýnmaya yönelik yerli bir model oluþturulabilmektir.
Proje, STK lar ve yerel yöneticilerin kendi aralarýnda alternatif kalkýnma
modelleri arayýp, bölgeye katkýda bulunmalarýný saðlamayý
hedeflemektedir. Proje kapsamýnda halkla birlikte çalýþýlacak, Yerel
Çalýþma Grubu na sorunlar aktarýlacak ve hangi konularýn
araþtýrýlacaðý bile yerli halkýn talepleri doðrultusunda belirlenecektir.

Yerel Çözüm Modeli nasýl çalýþýr?
*Yerel halkýn koruma alanýndaki sorunlarý Yerel Çalýþma Grubu
vesilesi ile ve Çayhane Toplantýlarýnda halk ile birlikte tespit edilir.
*Sorunlar ve potansiyel çözümleri Proje Araþtýrma Grubu içindeki
uzmanlarca araþtýrýlýr ve diðer katýlýmcýlarla tartýþýlýr.
*Ayrýca tespit edilen çözüm önerilerinin sosyo- ekonomik, çevresel
olabilirlikleri ve fizibiliteleri araþtýrýlýr.
*Olabilirlikleri tespit edilen çözümler, proje alanýnda pilot
uygulamalarla çiftçilerle birlikte test edilir.
*Test edilen pilot uygulamalarý izlenir, sonuçlarý tespit edilir ve
raporlarý hazýrlanýr.
Bundan öte proje alanýnda alan kullanma - alan koruma
çeliþkilerinin giderilmesine yönelik bir bilgi alýþ veriþinin
baþlamasýna önem verilir. Projeciler halktan, halk
projecilerden öðrenerek Gökova nýn korunmasý birlikte ele
alýnabilir.
Turistlerin, günü birlik ziyaretçilerin ve yazlýk sahiplerinin
katýlýmcýlýðýný saðlamak üzere basýlý materyaller hazýrlanýr.
Vali, Kaymakam, yerel yöneticiler, ilgili makamlarýn müdürleri ve
personel ile iyi temasta bulunup proje konularýyla ilgili iþbirlikleri
oluþturulur.
Proje Alanýnda alternatif ve sürdürülebilir bir doða turizmi
giriþiminde bulunmak üzere, Yerel yöneticilerle birlikte proje
alanýnda varolan fiziki olanaklarýn çaðdaþ, sürdürülebilir ve
alternatif kullanýmýna yönelik imkanlar araþtýrýlýr ve öneriler
sunulur.

Biyo- Gökova daki Ýþbirlikleri

Küresel Ýþbirliði:
Biyo- Gökova Projesinin finansal desteði kýsmen Birleþmiþ Milletler
Kalkýnma Programý (UNDP = United Nations Development Program) Küresel Çevre Fonu (GEF = Global Environment Facility)
Küçük Destek Programý (SGP = Small Grant Program) fonundan
gelmektedir. BM programýnýn çerçevesinde Türkiye de
sürdürülebilir kalkýnma ve biyolojik çeþitliliði koruma amaçlarýna
yönelik 50 den fazla projeye katký saðlamaktadýr. Yerel çözümler
ile çaðdaþ bir þekilde kalkýnma - koruma fikirlerinin birleþtirilerek
gerçekleþtirilmesini amaçlayan projelere diðer destekleri yerel
katýlýmcýlarýn olanaklarýna göre ve çoðu ayni katkýlar olarak
kendileri tarafýndan saðlanmasýna BM tarafýndan önem
verilmektedir. Küçük Destek Programý nýn çerçevesinde verilen
finansal destekler sadece Sivil Toplum Kuruluþlarýna (NGO = Non
Governmental Organisations) daðýtýlýr. BM, þu anda bütün dünyada
3000 den fazla projeyi yürüten STK lara, Gökova da olduðu gibi
destek vermektedir.

Yerel Ýþbirlikleri:
Gökova- Akyaka yý Sevenler Derneði Yönetim Kurulundan
belirlenen dört kiþi Proje Koordinasyon Grubunu (PKG)
oluþturmuþ ve 2001 yýlý Mayýs ayýndan beri, projenin ilk fikrinden
son raporuna kadar projenin geliþimini yürütmüþ, projeyi
izlemektedir ve Birleþmiþ Milletlerin Küçük Ölçekli Destek
Programý nýn Ulusal Koordinatörüne ara raporlarý
hazýrlamaktadýr.Projeye katýlan tüm gruplar ve kiþilerle yakýn
irtibattalardýr.
Yerel Çalýþma Grubu (YÇG) 2001 eylül ayýnda ,ilk aylýk
toplantýsýný düzenleyerek çalýþmasýný baþlatmýþtýr. Grup Akyaka
ve Gökova Belediye Baþkanlarý, Akçapýnar ve Gökçe Muhtarlarý,
Proje Koordinasyonu Grubu üyeleri veya anýlan birimlerin
temsilcilerinden oluþmaktadýr. Aylýk Toplantýlarda Proje Kapsam
Alanýyla ilgili gündemde olan sorunlar ve çözüm olabilirlikleri
görüþülmekte, basýlý materyallerin hazýrlanmasýna yönelik
çalýþmalar yapýlmakta ve proje konularýndan kaynaklanan iþbirliði
olanaklarý üzerine kararlar alýnmaktadýr. YÇG, PKG, Proje
Araþtýrma Grubu ve halk arasýndaki aracýdýr.
Proje Araþtýrma Grubu (PAG) ova ile ilgili sorunlarý ve diðer
proje katýlýmcýlarýndan gelen çözüm önerilerini araþtýrmaktadýr.
Yeni ve alternatif çözümlerin pilot uygulamalarý halkla birlikte
denenip deðerlendirilecektir. Grubun çekirdeði deðiþik alanlarda
uzman olan (Biyoloji, Ekoloji, Tarým vb) danýþmanlardan
oluþmaktadýr. Bu gruba ayrýca Muðla Valiliði, Özel Çevre Koruma
Muðla Müdürlüðü, Türkiye Doðal Hayatý Koruma Derneði, Sualtý
Araþtýrma Derneði ve Gökova- Akyaka yý Sevenler Derneði/ GökKuþ- Aðý ndan uzmanlar katýlmaktadýr. Araþtýrýlan sorunlarýn
niteliðine göre deðiþik Kurumlar ve Üniversitelerden uzmanlar
yardýma çaðýrýlacaktýr. PAG üyeleri Çayhane Toplantýlarýna katýlýr,
ayrýca araþtýrmalar çerçevesinde kiþisel ziyaretler vesilesi ile halk
ile temas kurar.
Proje Eðitim Grubu (PEG) diðer gruplarýn üyelerinden
oluþmaktadýr. PEG basýlý materyallerin hazýrlanmasý, halk ile bilgi
alýþ veriþinin saðlanmasý ve seminerlerin düzenlenmesiyle ilgili
çalýþmalarý yürütmektedir.

Yerel Çalýþma Grubu ile tespit edilen ve
birlikte çözüm aranmaya baþlanan birkaç
sorun örnekleri:
Tarýmsal atýklarýn alternatif yöntemlerle yok edilmesi

Tarým alanlarýna zarar veren hayvanlara karþý çevre
dostu çözümlerin oluþturulmasý
(örnek: Yaban Domuzlarý, bazý kuþ türleri)
Bu sorunun üç ayrý evresi vardýr:

(örnek: Susam)

a) Tarým alanlarýnda zararlar vardýr.

Belirtildiði gibi tarýmsal atýklarýn tek imha metodu þimdilik anýz yakýmýydý.

b) Biyolojik çeþitliliði korumak üzere tarlalara zarar veren

Anýz yakýmý yasaktýr ve bazý anýz yakýmýna baðlý olarak sazlýk ve doðal
çit yangýnlarý çýkmýþtýr. Yeþil ve yaþ olan atýklar, tarlalarda çift sürmekle
taze gübre olarak kullanýlabilir. Yalnýzca ovada yaygýn olan susam
atýklarýyla bu metot uygulanamaz. Sert olan susam kalýntýlarýnýn

hayvanlara karþý ava çýkma yasaðý vardýr.
c) Ýnsan onlarý yok etmek için kaçak ava gider, koruma altýnda
olan türlerin de vurur, sazlýk ta yakar.

gübreleþme süresi çok uzundur ve üzerine çift sürdürülse bile yeni ekime
uygun olmaz.

Bu sorunun çözülmesine yönelik araþtýrmalar da baþlanmýþtýr. Proje
Bu yüzden proje kapsamýnda deðiþik çözümler aranmaktadýr.

Araþtýrma Grubu deðiþik taraflarla danýþma desteðiyle birlikte bir çalýþma

Olabilirlikler arasýnda kompost metotlarý, patos makinesi ve freze gibi

programý oluþturmuþtur. Zarar tespitleri, halk ile görüþmeler, domuz

yöntemler araþtýrýlmaktadýr.

populasyonu tespiti vs programýn ana noktalardýr.

Sivrisinek Problemine sürdürülebilir ve alternatif bir
çözüm aranmasý
Yerel Çalýþma Grubu ve Proje Araþtýrma Grubu (Biyolog,
Sulak alan Yöneticiliði Uzmaný, ÖÇKK, Çevre ve Saðlýk Uzmaný)
birlikte sürdürülebilir bir Sivrisinek Mücadelesinin olanaklýlýðýna

Proje alanýnda, taban sularýna zarar
veren Okaliptüs Aðaçlarýnýn dikiminin
önlenmesi
Yerel Çalýþma Grubu ve Proje Araþtýrma Grubu (Biyolog, Sulak Alan
Yöneticiliði Uzmaný, ÖÇKK) birlikte bir çözüm bulmak üzere harekete
geçmiþtir. Buna göre pilot uygulamalar baþlatýlýr.

bakarak, bilimsel bir yaklaþýmla bir çalýþma planý yapar.

Ayrýca varolan sorunlarý çözmek üzere çalýþmalara baþlanmýþtýr:
a) Hayvancýlýk yapýlan yerlerde hayvan dýþkýlarýný muhafaza etmek.
b) Kapalý alanlarýn (fosseptik, ahýr, yüzme havuzu vs) kontrolü ve
sislenmesi için gönüllü elemanlar aramak.
c) Çöplüklere kireç tozu daðýtýlmak.
d) Yerli halka, durumun iyileþtirilmesi ve
kendilerinin olabilecek
katkýlarý üzerine bilgi vermek.

Çalýþma Prosesi dinamik olduðundan dolayý proje süresince
deðiþik ve/ veya yeni sorunlar ortaya çýkacaktýr. Projede belirsiz gibi

Buna baðlý olarak eski koruma yöntemlerini hatýrlatýlmak (tezek

görünen bir takým sorunlar vardýr. Bunlar projenin uygulanmasý

yakma gibi) ve yeni metotlarýn (yakma spiraller gibi) tanýtýmýyla

sýrasýnda ortaya çýkmasý muhtemel sorunlardýr ve proje, dinamik

yerel yöneticilerin üzerindeki, insan ve çevreye zarar veren

yapýsý gereði, bu sorunlara pilot uygulamalarýn sonuçlarýndan

metotlarýn uygulamasýna yönelik toplumsal baskýný azaltmak ve

doðan mantýk zincirine göre kalýcý ve mutlaka GEF çerçevesine

insan inisiyatifini artýrýlmak.

uyumlu çözümler bulmayý öngörmektedir.

BÝYO  GÖKOVA
Yerel Çözümlerle Gökova Havzasýnda
Biyolojik Çeþitliliði Kor uma ve Artýrma Projesi:
Yerel çözümlerle, halkýn katýlýmcýlýðý saðlanarak bir oto koruma
mekanizm oluþmasý hedeflenir. Biyo - Gökova Projesi, alan
kullanýcýlarý, alan korumacýlarý ve alandaki biyolojik
çeþitliliði bir symbiosis haline getirmeye
çalýþacaktýr. Her bir tarafýn, bir diðer taraf
olmaksýzýn yaþayamayacaðý bilinciyle bir
diðerini korumasý ve bir diðerinden
faydalanmasý felsefesini oluþturmak bu
projenin ana amacýdýr. Bu yüzden
alternatif ve sürdürülebilir alan
kullanma modelinin, halkla birlikte
oluþturulmasýna önem verilir.

BÝYO  GÖKOVA Gökova- Akyaka yý Sevenler Derneði
tarafýndan koordine edilip, UNDP GEF/SGP destekleriyle
gerçekleþtirilmektedir.
Muðla Valiliði BÝYO  GÖKOVA
çalýþmalarýnýn ortaðý; Özel Çevre
Koruma

Kurumu,

Akyaka

Belediyesi, Gökova Belediyesi,
Akçapýnar Muhtarlýðý, Gökçe
Muhtarlýðý aktif katýlýmcýlarýdýr.
SAD/ DEMAG ve deðiþik STK’
lar

projeye

desteðiyle

danýþmanlýk
katkýlarýnda

bulunmaktadýr.

*Proje kapsamýnda kurulacak çalýþma
gruplarýnýn tümü, yerel çözümler bularak,
yöntemleri halk ve yerel yönetimlerin
katýlýmýyla gerçekleþtirecektir.
*Yerel yöneticiler ve STK, kurulan Yerel
Çalýþma Grubu na katýlarak yerel çözüm bulma
çalýþmalarýna yönelik iþbirliði saðlayacaklar. Bu vesile
küçük ve iþlevsel bir yerel iletiþim aðý oluþturulmaya baþlanmýþtýr.

FAKAT ...
BÝYO 
GÖKOVA
ANCAK SÝZÝN
YARDIMINIZ VE
DESTEÐÝNÝZLE BAÞARILI
SONUÇLARA VARABÝLÝR!

Gökova Çukurunda
herkesin desteði olmalýdýr:

HEP BERABER...
ÝYÝ YAÞAM ÝÇÝN!

Bölgenin doðal kaynaklarýný koruyarak,
çevreye zarar vermeyecek bir üretim
þekliyle çiftçilik yapabiliriz.
Tabiat zenginliklerimizden faydalanarak
alternatif bir turizm sunabiliriz.
Yapýlmasý gereken bilimsel araþtýrmalara
destek verebiliriz.
Geniþ bir katýlýmla ovadaki sorunlarýn
tespitini yaparak, bunlara çözümler
arayabiliriz.
BÝYO  GÖKOVAYA
KATILARAK
GÖKOVA’YI KORUYALIM!
Fotoðraf lar :
T. Schmitz + H.Thol-Schmitz
DHKD Arþivi, Toygar Arþivi

ÝLE ÝRTÝBAT:
Gökova- Akyaka yý
Sevenler Derneði
48 650 Akyaka/ ULA
tel./ faks 0252 243 4334
www.akyaka.org
dernek@akyaka.org

Muðla Valiliði
tel. 0252 2141903
faks 0252 2148891
www.mugla.gov.tr
dilek@mugla.gov.tr

Akyaka Belediyesi
tel. 0252 2435212
faks 0252 2435999

Gökova Belediyesi
tel. 0252 2466006
faks 0252 2466610

Akçapýnar Muhtarlýðý
tel. 0252 2448008

Gökçe Muhtarlýðý
tel. 0252 2454086

Özel Çevre Koruma
Kurumu Muðla Md.
tel. 0252 2622930
faks 0252 2622562

SAD/DEMAG
tel. 0232 7313515
faks 0232 7313777

Türk malý dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr.

