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kigi vardr.

.u1suz avcrhkla, bahk-

. ...ia; r,aban hayatr yagama

:::llarrna verilen zarara
, .. sr. kryasrya bir miicade-

:l:r bu. HikAyesini, Boyut
:.', rncrhk tarafindan birkaq
.:ja once
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satl$a sunulan

Adamkitabrm*. anlattrm. Bu kitap tiimtiyle
Beyaz

: :.gelere dayanmaktadrr ve
-up bitenin ancak qok krsa
-

:: ozetidir.

|urtdtsmda da do$al alanlarr
. e vaban hayatmt incelediniz.
),nadolu'nun ne tilr kendine
::tts ydnleri var sizce?
,{nadolu, denizi ile kara.rr'la tam bir gegit yeri. Bu
:edenle de iklim, bitki ortiisti
'. e

halwan tiirleri gok geqitli.

Tek bagrna Anadoluda,

biitrin

\r'rupa'da olandan gok daha
zengin flora ve fauna yagryor.
Bu bile Anadolu'yu ozel krh-

.,,r. Bir de "endemik'i yani
sadece Anadolu'ya ozgi.i tiiLr-

Ier var. Anadolu'da bugiin de

biitiin hrzr ile siiren flora ve
tiuna kagakqrh$rnrn nedeni
\'e biz bunun daha yeni
farkrna vanyoruz. Bu agrdan,

hLr.

,\r'ye Yaban Hayatr Vakfinrn
r-rrtrcr kug kaqakgrlarrna kar-

verdi$i miicadele gtrzel bir
ornektir.
sr

Tiirkiyede doga koruma
qahsmalannm tarihine
baktryrmtzda dne qtkan
olaylar neler? Sizin
hatrralarmrzda en gok yer
etmis yerler, geliSmeler

hangileri?

S0ha Umar'rn kang kang gezdiEi Anadolu'da kamp kurdu[u alanlardan
denizlerine

yllar iginde yakndan tanrmrg Siiha Umar, birikimini Biiiik

biil Bolu (iisfte). Tiirkiye dof,asrnr daflanndan
Beyaz Adam adlr kitabrnda okurla paylaqryor (kargr

sayfada).

1960-70'li yrllarda

insan-

baqlamalarr ve

yaptrklarrdrr.

larrn gevre bilincinde onemli Daha sonra DHKDhin stirbir de$igiklik oldu. Olumsuz diirdii$ii gal4malar var.
gidiqi goren e$itimli kigiler,
Belki daha da onemlisi Av
goniillii kuruluqlar oluqtu- ve Yaban Hayatr Vakfi'nrn o
rarak bu gidiqi

durdurmaya

giine kadar pek de

gorevleri-

iilkemizde yerlegim, maden
ve enerji politikalarr, do$anrn korunmasr gere$i goz ardr
edilerek belirleniyor ve uygulanryor. Mutlak koruma alanlannda dahi sahadan sorumlu
kurulugun onayr almmaksr-

Thbiatrnr nin bilincinde olmayan veya
Koruma Derne$i, Do$al
gorevlerini nasrl yerine geti- zrn 6rne$in maden arama,
Hayatr Koruma Derne$i
rebileceklerini bilemeyen, pek taq oca$r agmaizniverilebili(DHKD) gibi STK'lar bu
de onemsemeyen Orman ve
yor. Arama izinleri ile iiretim
donemde ortaya grkmrylar- Tanm Bakanhklarr, |andarma yaprlmasma olanak tanrnryor.
drr. 1990'h yrllarda ise onla- Genel Komutanh$r ve Sahil Akarsularm izerine, gerekli
ra, qok farkh bir yaklagrm ve
Giivenlik Komutanh$r gibi
araqtrrmalar yaprlmadan, hatgahgma bigimi ile Av ve Yaban kurumlarr harekete gegire- ta QED raporuna bile gerek
Hayatr Koruma Geligtirme ve rek, yasalann uygulanmasmr gOriilmeden HES izni veriliTanttma Vakfi katrldr.
sa$lamasrdrr.
yor. Tarrm alanlarr yerlegime
Beni en gok etkileyen geligagrhyor, bu alanlarda enerji
meler, Nihat Tirran ve arala- Do{a koruma gahsmalanrun santrallan kurulmasr diiqiiniirrnda Hasan Asmaz, Serhan gelece{i ile ilgili neler
li.iyor; denizler ve kryrlar talan
Goksu, Thnsu Giirprnar, Avni sdyleyeceksiniz? Bizi nasil bir ediliyor. Meralar yerleqime ve
Nebio$lu, ismet Ozer gibi
gelecek bekliyor?
sanayi yatrrmlanna agilryor.
kigilerin bulundu$u bir arug
Do$a koruma gahqma- Sulak alanlar hAld'islah'adr
insanrn Orman Bakanh$r, larrnrn bir devlet politikasr altrnda kurutuluyor. Yanhg su
Milli Parklar, Av ve Yaban olarak belirlenrnesi ve uygu- politikalan nedeniyle goller ve
Hayatr b<iliimirnde goreve lanmasr gerekir. Ne yazrk ki
sulak alanlar kuruyor O
qahgtrlar. Ttirkiye
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