
SEPLS
Sosyo-ekolojik
Denizel ve Karasal
Üretim Peyzajları



SEPLS' lere benzer özelliklerdeki alanlar farklı
kurumsal yaklaşımlar içerisinde çeşitli
biçimlerde belirlenmiştir. Bu yaklaşımlar, benzer
özellikler göstermekte olup aralarındaki
yönetişim, arazi kullanım biçimi, girdi miktarı ve
biçimi, biyolojik çeşitliliğin miktarı gibi ölçütler
ile birbirlerinden ayrışmaktadırlar.

GIAHS

ICCA

HNVF

KÜH

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından
tanımlanmış Küresel Ölçekte Önemli Tarım Miras Alanları

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Kurumu
tarafından tanımlanmış Yerli Halklar ve Topluluklar
Tarafından Korunan Alanlar

Avrupa Birliği tarafından tanımlanmış Doğal Değeri Yüksek
Çiftlikler 

Doğa Derneği ile Seferihisar Doğa Okulu tarafından
kavramsallaştırılan Kadim Üretim Havzaları

SEPLS NEDİR?
Sosyo-ekolojik denizel ve karasal üretim
peyzajları (SEPLS) karalarda ve denizlerde
bulunan insanlar ve doğanın uzun bir süreçte

uyum etkileşimleri sonucu oluşmuş ve biyolojik çeşitlilik ile
ekosistem hizmetleri korunurken insanlara da fayda
sağlayan üretim peyzajları dinamik mozaik alanlarıdır. 

SOSYO-EKOLOJİK PEYZAJ ALANLARI
COMDEKS, 2011 yılından bu yana, yirmi ülkede
biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin
iyileştirilmesine tarımsal üretim ve gıda  güvenliği

ekonomik geçim kaynaklarına, katılımcı karar alma ve
kurumsal kapasiteye katkı sağlayan peyzaj stratejilerinin
geliştirilmesini desteklemiştir.

Bu kapsamda, Türkiye'de üç alanda pilot olarak çalışılmıştır. 

Beyşehir Gölü - Dedegöl Dağları (ÖDA)
Edremit Körfezi- Kaz Dağları (ÖDA)
Datça-Bozburun Yarımadası (ÖÇK)
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Kuraklık, soğuğa ve tuza dayanıklılık, hastalıklara karşı direnç gibi önemli özelliklerle ifade edilen
yerel ürün türleri ve hayvan ırklarında bulunan genetik çeşitlilik, çeşitli toprak ve iklim
koşullarına uyum sağlamalarına yardımcı olur.
 
Bu özelliklerin çeşitliliğindeki kayıp, risk yönetimi ve adaptasyon seçeneklerini azaltır.
Toplulukların refahı çoğu zaman fiziksel, kültürel ve ruhsal temelleri oluşturur.

BİYOÇEŞİTLİLİK

Karasal ve denizel alanlar doğal ekosistemlerin ve arazi
kullanımlarının çeşitliliğinden ve mozaiğinden oluşur. Bir peyzajın 
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SEPLS' lerin Dayanıklılık Unsurları 

Peyzaj yönetişimi karmaşık, dinamik, çok seviyeli ve çok aktörlü bir
süreçtir. Bu aktörler hukuki araçları içeren çeşitli araçların yanı sıra, 

desteklediği ekosistemlerin sağlığı, kısmen, içinde yaşayan türlerin
çeşitliliğine ve bunların etkileşimlerine yansır. Biyoçeşitlilik, doğal
kaynakların kullanımını veya bozulan ekosistem hizmetlerinin
devamlılığını sağlayarak topluluk ve peyzaj dayanıklılığına katkıda
bulunur.

Biyoçeşitlilik Ekosistem
 

Yerel tarımsal
bitkisel 
ürünler

 

Ortak
kaynakların

sürdürülebilir
yönetimi

YÖNETİŞİM

bilginin dağıtımı ve kullanımı veya sosyal ve ekonomik teşvikler gibi bir
dizi  araçtan da yararlanırlar. Genellikle peyzaj üzerinde etki uygulayan
birden fazla yönetişim yaklaşımları vardır. Bu yaklaşımlar genellikle
birbiriyle örtüşür ve bu da ideal olarak merkezi ve yerel yönetimler
arasında işbirliğine yol açabilir.

Haklar ve kaynaklara erişim konusunda bilgi, karar alma fırsatları kapsamında hane halkı, köy
toplulukları ve çevre düzeylerinde  adil, eşit ve kapsayıcı karar alma mekanizmaları sağlanmalıdır.

Toprakları ve doğal kaynakları yönetmede rolü olan üreticiler ve yerel halk, merkezi  ve yerel
kurumların yasalarına, kurallarına ve ilgili regülasyonlara tabidir. STK’ ların, üreticilerin ve yerel
halkın karar alma süreçlerine katılımı ise bu kurumların politikalarınca belirlenebilir. 

Bazı alanlar yüzyıllık bir tarihe ve deneyime sahiptir. Bazı alanlarsa nispeten yeni veya yakın
zamanda çağdaş biçimlerde yeniden canlanmıştır.

Aktörler Ölçek

Yetki Araçlar

SEPLS Biyoçesitlilik Öğeleri

Peyzaj Yönetişiminin Öğeleri

Merkezi Yönetim
Yerel Yönetim
Sivil Toplum
Özel Sektör

Peyzaj
Yerel
İl/bölge
Ulusal
Uluslarası

Planlama
Yönetim
Regülasyon
Finansal Kaynak
Mobilite
Bilgilendirme
Deneyim

Yönetmelik, yasalar, politikalar
Ulusal ve Uluslarası Sözleşmeler
Arazi kullanım planları ve
yönetişimi
Sosyal ve finansal teşvikler
Teknik ve finansal destek
Bilgilendirme
Formal ve informal eğitim

Karasal ve denizel
Yerel tarımsal ürün
Yerel ürün çeşitliliği
Hassas türler
Hayvan ırklarının bakımı 
Arazinin, denizel alanların

iyileştirilmesi ve yenilenmesi

Ekosistem korunması
Ekolojik ve kültürel
alanlar
Hassas alanlar
Önemli doğa alanları
Kutsal alanlar
Milli parklar
Miras alanları
Otlak koruma alanları
Vahşi doğa alanları



Tarımsal
Üretim 

Geçim
Kaynakları

İnsan sağlığı
Su kaynakları yetersizliği
nedeniyle çevresel
streslerin varlığı
Doğal afetler
Çevre koşullarındaki
değişiklikler

BİLGİ YÖNETİMİ

Yerel köy toplulukları ve tarımsal üreticiler, farklı bilgi sistemleri,
kültürler ve yaş grupları içinde kuşaktan kuşağa deneyimlenen
uygulamalar ile çevreye ve ekosisteme uyumlu yenilikler yaparak
ve öğrenerek kendi dayanıklılıklarını güçlendirirler.

SEPLS' lerin Dayanıklılık Unsurları 

Uyum stratejileri yeni veya eski olabilir, ancak genellikle biyo-kültürel veya geleneksel bilgi
üzerine inşa edilir.

Geleneksel üretime yönelik kadim bilgiler, belirli sosyo-ekolojik etkileşimlerin konumlarına ve
kültürlerine özgüdür. Özellikle, kadın üreticilerin ve yaşlıların geleneksel bilgisi SEPLS
alanlarının sürdürülebilirliğinde oldukça önemli bir rol oynar. 

Yerel bilgi; kaynak kullanım  ve tarımsal geleneklerde, bölgenin yerel dil tabirlerinde,  kültürel
değerlerde ve sosyal kurumlarda somutlaşmıştır.

Kadim
 Bilgi

Köy, bölge halkı, topluluklar
Üreticiler
Kuşaktan kuşağa aktarım
Kadınların ve yaşlıların rolü
Geleneksel bilginin dolaşımı,
kullanımı
Yerel ve merkezi yönetimin 

        kurumsal enformasyonu

Geçim kaynakları 
Su kaynakları kullanımı
Biyokültürel uyum 
Kolektif
Doğal kaynak yönetimi

Ulusal ve uluslarası
politikalar, yönetmelikler
Belgeleme
Sosyal, tarımsal ve
ekonomik teşvikler
Kaynak sınıflandırma
Bölgesel biyoçeşitlilik
kayıtları

SEPLS  alanlarının dayanıklılığı, yerel toplulukların veya köy
halkının ihtiyaçları ve isteklerini karşılamak için iletişim, sağlık ve
eğitim gibi verimli ve işleyen altyapının mevcudiyetine de bağlıdır.

Geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, sürdürülebilir gelir getirici
faaliyetlere üretim fırsatlarının devamlılığı, değişimlerden
yararlanmak, arazi bozulması ve aşırı tüketimden kaçınmak için
gerekli olan katılım seçenekleri ve fırsatlarıyla doğrudan
bağlantılıdır.

SELPS alanlarında yaşayan insanlar turizm, tarımsal üretim, hayvancılık, kendi ihtiyaçlarının
yanı sıra günlük evsel gıda tüketim ürünleri gibi sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlere
katılırlar. 

Elektrik ve ulaşım altyapısı
Su kaynakları
Yağmur suyu hasadı
Okullar, hastaneler vb. 

Yerel biyoçeşitliliğin yenilikçi
ürün deseni
Dış girdinin minimize edildiği
tarımsal üretim
Turizm
Eko-Turizm

Özel Sektör
Kooperatifler& sivil toplum
Üreticiler
Köy toplulukları
Yerel ve Merkezi Yönetim 

Bilgi Yönetimi Öğeleri
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Kültür Araçlar

GEÇİM KAYNAKLARI & REFAH

Altyapı
Çevresel
Koşullar

Aktörler

Geçim Kaynakları Öğeleri



"SEPLS" dünyanın birçok yerinde farklı isimler altında adlandırılır. Yerel
kültür ve kuşaktan kuşağa bilgiyle derin bir şekilde bağlantılıdır.

Bu tür alanlar, tarihsel olarak kırsal ekonomilerin bel kemiğini sağlamıştır.
Bu alanlarda yaşayan ve çalışan yerel toplulukların kültürel ve manevi

refahında önemli bir rol oynamaktadır.
Aynı zamanda küresel olarak önemli bir biyoçeşitlilik havuzunu da içerirler.

Biyolojik çeşitliğin önemli bir kısmı korunan alanların dışında kalan, tarım,
ormancılık, hayvancılık, su kaynakları gibi üretim amacıyla yönetilen
alanlarda yer almaktadır.

Korunan alanların dışında kalan ve tarım, ormancılık, hayvancılık, su
kaynakları gibi üretim amacıyla yönetilen alanlar da önemli ölçüde biyolojik
çeşitliliğe sahiptir ve bu alanların birçoğu OECM alanı olarak değerlendirilir.

SEPLS alanlarının özellikle iklim değişikliği karşısında ve diğer baskılar
sonucu sürdürdüğü hayati ekosistem hizmetlerinin devamlılığı, uyarlanabilir
yönetişime bağlıdır.

Önemli doğa alanları, SEPLS, hassas alanlar, özel  çevre koruma bölgelerinin
tümü, diğer etkili alan bazlı koruma önlemleri (OECM) alanlarıdır. 

Biyolojik çeşitliliğin, ekosistem hizmetlerinin, kültürel, manevi, sosyo-
ekonomik ve diğer yerel değerlerin yerinde korunması için, uzun vadeli
pozitif ve sürdürülebilir çıktılara ulaşılması amacıyla yönetilen ve
halihazırda bir koruma statüsü bulunmayan coğrafi olarak tanımlanmış
alanlardır.
(CBD, 2018)
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OECM nedir?



Doğa Derneği ve Seferihisar Doğa Okulu tarafından SELPS yaklaşımını
Türkiye’ye uyarlamak amacıyla kavramsallaştırılan Kadim Üretim Havzası
(KÜH) yaklaşımı, insanın doğanın bir parçası olarak düşünmeye, üretmeye
devam ettiği yaşam alanlarını tanımlamak için kullanılıyor. 

KÜH nedir?
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 Kadim Üretim Havzaları

El emeğine dayalı işleme tekniklerinin ve derleyici toplayıcı kültürün yaşamaya
devam ettiği Kadim Üretim Havzaları’nın kullanımı ve üretim yöntemlerinin
ortaya konması bazı temel kriterleri içeriyor. 

Bu kriterler arasında havzadaki biyolojik çeşitlilik ve habitat çeşitliliğinin
desteklenmesi, havzada yaşayanların havzadaki üretim devamlılığını
sağlayacak yaşam kalitesine sahip olması, toplumsal bilgi ve beceri
aktarımının devam etmesi, soyut ve somut olmayan kültürel mirasın varlığı yer
alıyor.

Ekosistem içerisinde insanların herhangi bir canlı gibi davranarak gıda
ihtiyacını temin ettiği alanlar Kadim Üretim Havzası olarak tanımlanır.
Kadim Üretim Havzaları’ ndaki insanların davranış biçimi; yiyecek sağlamış,
temel ihtiyaçları gidermiş ve aynı zamanda gelenekleri, kültürleri
oluşturmuş; bütün canlılarla paylaşılan ekosistemin devamlılığını da
sağlamıştır. 

Tohumları toprağa ekerken söylenen eski bir Anadolu deyişi bu kadim
davranış biçimini “Kurda, kuşa, aşa!” diyerek açıklamaktadır. 



Üreten insanın doğanın bir parçası olarak doğayı
besleyen, zenginleştiren ve koruyan, ekosistemi ve
biyolojik çeşitliği korumayı gözeten, insan ve doğa
ilişkisi, doğanın kendini imece ve bütünsel bir
biçimde yeniden ürettiği kolektif bir yaşam
biçimidir.
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Neden Doğa Gibi Üretim ?

"Bademleri hep birlikte bir gün birinin evinde diğer
gün başka bir evde; yaşlılar oturduğu yerde ayıklar.
Sonra bölüşürüz. Gece oturduğumuz yerde salonda

çoluk çocuk ayıklarız. "
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www.dogagibiuret.org

 

dogagibiuret@gmail.com


