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Günümüzde, üretim ve tüketim alışkanlıklarımız, dünyada çözülmesi zor sorunlara yol açmaktadır. 
İklim krizi, kuraklık, gıda sorunu, artık devletler düzeyinde tartışılmakta; bu sorunlara uluslararası 
ölçekte çözüm bulmak amacıyla politikalar geliştirilmektedir. Dünyanın birçok farklı yerinde, 
yaşadığımız krizlere karşı sorulan çözüm odaklı sorulara, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji, üretim ve 
tüketim döngülerinin yerelleşmesi gibi cevaplar verilmektedir.

Dünyadaki karasal ve denizel biyolojik çeşitliliğin insan kaynaklı sebeplerle hızla yok olduğu bu 
dönemde, alan ve/veya tür odaklı modern doğa koruma koruma yaklaşımları, ne yazık ki yetersiz 
kalmaktadır. Dünyanın iklim krizi, kuraklık gibi kürsel ölçekteki sorunlara yapıcı çözümler üretebilmek 
için geliştirilen yeni metotlara ihtiyacı vardır.

Artık korunan alanların ve türlerin dışındaki canlı varlıkların da korunması, doğanın korunması için 
bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. 1992’de biyolojik çeşitliliğin korunmasını hedef 
alan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD), Alan Odaklı Başka Etkili Koruma Önlemleri (ŒCMs) 
yaklaşımıyla korunan alanların dışında kalan alanların da korunması gerektiğini ele almıştır.

Doğanın döngüsel mantığıyla gelişen doğa koruma yaklaşımları 2000’li yıllardan itibaren 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Sosyo-ekolojik Karasal ve Denizel Üretim Alanları (SEPLS) gibi havza ölçekli 
koruma yaklaşımları, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamın kaynağı olan doğal alanların hızla yok oluşunu 
engellemek ve bu alanların restorasyonunu gerçekleştirmek için son derece değerlidir. COMDEKS 
GEF Küçük Destek Programı (GEF SGP) kapsamında “Sosyo-Ekolojik Üretim Alanlarının Türkiye'de 
Yaygınlaştırılması" projesinin bir çıktısı olan bu rehber, IDEA Universal ve Doğa Derneği’nin ortak 
çalışmalarının bir parçası olarak, SEPLS yaklaşımının tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına hizmet 
etmek amacıyla hazırlanmıştır.

GİRİŞ

Sosyo-Ekolojik Karasal ve Denizel Üretim Alanları’nın (SEPLS) Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması

Türkiye’deki Sosyo-ekolojik Karasal ve Denizel Üretim Alanları’ndan. (SEPLS) birisi olan Datça Bozburun Yarımadası’ndaki Taşlıca köyü.

Fotoğraf: Mahmut Koyaş
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1. COMDEKS PROGRAMI

Satoyama Girişimi Toplumsal Kalkınma ve Bilgi Yönetimi’nin (COMDEKS) ana hedefi, hem karasal 
hem de denizel üretim havzalarının, bu havzalarda yaşayan insanların katılımıyla sosyal ve ekolojik 
olarak korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. GEF Küçük Destek Programı (GEF SGP) 
aracılığıyla çalışan COMDEKS Programı, sosyo-ekolojik üretim modellerini yeniden inşa etmek ve 
canlandırmak için biyolojik ve kültürel çeşitlilik temelli çalışmalar yürütür. Hem dünyanın hem de 
dünya üzerindeki canlı çeşitliliğinin korunmasını sağlayan sürdürülebilir geçim faaliyetlerini 
geliştirmek için sivil toplum kuruluşlarına küçük hibeler sağlar.

Bu kapsamda COMDEKS, 2011 yılından bu yana yirmi ülkede biyolojik çeşitlilik ve ekosistem 
bütünlüğünün korunması amacıyla, tarımsal üretim ve gıda güvenliği odaklı çalışmalar 
yürütmektedir. Çalıştığı bölgelerde ekonomik geçim kaynaklarına, katılımcı karar alma süreçlerine 
ve kurumsal kapasiteye katkı sağlayan havza ölçekli koruma stratejilerinin geliştirilmesini 
desteklemiştir. Bu amaçla Türkiye'de üç pilot alanda çalışmalar yürütülmüştür. Bu alanlar, Beyşehir 
Dedegöl, Kazdağları, Datça-Bozburun Yarımadası’dır.

COMDEKS-SGP Stratejisi doğrultusunda Datça-Bozburun Yarımadası genelinde dokuz farklı proje 
desteklenmiştir. 2014 yılında bu projeler Doğa Derneği ve Seferihisar Doğa Okulu tarafından 
değerlendirilmiştir. Değerlendirme süresince proje paydaşları ile SEPLS anketi (COMDEKS direnç 
göstergeleri) yapılmıştır. Bu çalışmalar süresince alanda ziyaretlerde bulunan saha ekibi, bu alan 
içerisinde mikro havzalarda kadim üretim yöntemleri ile insanların üretimlerine devam ettiğini tespit 
etmiştir. Bu ön saha çalışmalarından elde edilen bilgilerle hazırlanan proje başvurusu ile 2015 yılında, 
COMDEKS-SGP programı kapsamında “Bozburun Yarımadası Kadim Üretim Havzaları’nın Geleceği 
için El Ele” ismiyle SEPLS’lere yönelik olarak değerlendirilebilecek ilk çalışmalar başlamıştır.

Beyşehir Dedegöl Dağları’nda yer alan bir SEPLS alanı.  

Fotoğraf: Bulut Renas Kaçan
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2. SEPLS NEDİR?

Sosyo-ekolojik Karasal ve Denizel Üretim Alanları (SEPLS) kavramı, dünyanın farklı yerlerinde 
uygulanmakta olan doğayla uyumlu, sürdürülebilir üretim yöntemlerinin dinamik bir mozaik olarak 
devam ettiği alanları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu alanların var olmasını sağlayan üretim 
yöntemlerini yaşatan insanlar, karasal ve denizel peyzaj alanlarındaki canlı çeşitliliğinin havza 
ölçeğinde yüksek olmasını sağlamaktadır. Bu alanlarda yaşayan insanlar dahil olmak üzere tüm 
canlılar arasındaki yaşam döngüsünün iç içe geçtiği ve üretim döngülerini birlikte sürdürdüğü 
yapılan çalışmalar neticesinde kayıt altına alınmıştır. Günümüzün iklim krizi ve kuraklık gibi küresel 
ölçekteki sorunlarına karşı SEPLS’lerin binlerce yıllık adaptasyon süreçleri sonucunda geliştirdiği 
mekanizmalar, dayanıklılık unsurlarının son derece güçlü olmasını sağlamaktadır. Bu unsurlar; 
biyoçeşitlilik, yönetişim ve sosyal adalet, toplumsal bellek, geçim kaynakları ve refahtır.

Japonya’daki pirinç terasları örnek SEPLS alanlarınından birisidir.

2.1. SEPLS’lerin Dayanıklılık Unsurları
2.1.1. Biyoçeşitlilik

Bir Sosyo-ekolojik Karasal ve Denizel Üretim Alanı’nın (SEPLS) sağlığı, bulunduğu ekosistem içinde 
yaşayan türlerin çeşitliliğine ve bu türlerin arasındaki etkileşimlere bağlıdır. Bu bağlamda 
biyoçeşitlilik, SEPLS’lerdeki kilit dayanıklılık unsurlarından birisidir. Biyoçeşitlilik, ekosistem 
hizmetlerinin sürdürülebilir bir şekilde var olmasını sağlayarak topluma ve peyzaja fayda sağlar. 
Sosyo-ekolojik Karasal ve Denizel Üretim Alanları’nda yaşayan insanlar biyoçeşitliliğin bir parçası 
olarak üretir, düşünür, yaşar.
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Bir SEPLS’in içerisinde yer alan sınır belirleyici duvarların arasında yaban hayvanlarının geçişi için bırakılmış koridorlar.  

Datça Bozburun Yarımadası’ndaki SEPLS’in içerisinde kadim üretim yöntemleriyle üretim yapan kadın üreticilerden biri.  

Bir dayanıklılık unsuru olarak biyoçeşitlilik içerisinde değerlendirilebilecek olan tarımsal biyoçeşitlilik 
ise gıda, yem ve yakıt gibi yaşamsal ihtiyaçları karşılayan bütün ürünleri kapsar. Aynı zamanda 
doğrudan kullanılmamasına rağmen topluma fayda sağlayan değerler de tarımsal biyoçeşitlilik 
içerisinde değerlendirilir. Bunlar hastalıkları ve haşereleri engelleyen ve toprak yapısına olumlu 
katkılarıyla içinde yaşayan topluluğa yarar sağlayan unsurlardır. SEPLS’lerin yapısına uyum sağlamış 
olan yerli ürün ve hayvan ırklarında bulunan genetik çeşitlilik, kuraklık, tuzluluk, soğuk ve hastalık gibi 
etkilere direnç gösterir.

2.1.2.Yönetişim ve Sosyal Adalet

Fotoğraf: Cansu Kabakçı

Fotoğraf: Cansu Kabakçı
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SEPLS’lerdeki üretim ve yaşam döngüleri, girift ve birbiriyle bağlantılı bir çok aktörü ve süreci 
içerisinde barındırır. Bu süreç boyunca ortaya çıkabilecek olan cinsiyet eşitsizlikleri, sosyal dışlanma 
ve marjinalleşme, SEPLS’lerdeki üretim döngülerinin sürdürülebilirliğine engel olabilmektedir. 
Özellikle SEPLS’lerde yaşayan kadınlar ve yaşlılar, biyoçeşitlilikle ilgili özel bir bilgi ve beceri birikimine 
sahiptir. SEPLS’lerin direnci, geleneksel üretim biçimleri ve kültürel miras koruma çabaları ile 
doğrudan ilişkilidir. Atalara ait alanlara erişim, geleneksel arazi kullanımına ve tarımsal uygulamalara 
katılmak toplulukların biyolojik çeşitliliği ve geleneksel bilgileri sürdürmeleri için önemli koşullardır.

2.1.3.Toplumsal Bellek 

SEPLS’lerde yaşayan insanlar tarafından binlerce yıl içerisinde nesilden nesile aktarılmış olan bir 
bilgi kuşağı bulunur. Bu bilgi toplumsal bellek yoluyla aktarılarak, ekosistemle uyum içerisinde 
üretmenin ve yaşamanın yollarını teorik ve pratik olarak ortaya koyar. Bilgi, kadim veya yeni bir bilgi 
de olsa, genellikle biyokültürel veya geleneksel bilgi üzerine inşa edilmiştir ve öğrenilmiş 
sosyœkolojik etkileşimler yoluyla alan ve kültüre özgüdür.

Kaynak kullanım gelenekleri, tarım geleneklerinde, yerel dilde, kültürel değerlerde ve sosyal 
kurumlarda somutlaşmıştır. Günümüzde birçok topluluk, yerel kaynaklarını, biyolojik çeşitliliğini, 
karasal ve denizel üretim alanlarını şekillendiren tarihi olaylarla ilgili bilgilerini kaybetmektedir. Bu 
bilginin korunması, bir topluluktaki yaşlıların, ebeveynlerin ve genç neslin onu belgeleme ve 
paylaşma yetenek ve isteklerine bağlıdır.

İzmir Yarımadası’nda bulunan Orhanlı köyü SEPLS alanında geleneksel bitki toplayıcılığı bilgisinin kuşaklar arasında aktarımı. 

Fotoğraf: Mahmut Koyaş
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2.1.4.Geçim Kaynakları ve Refah

Datça Bozburun Yarımadası’ndaki SEPLS alanında el emeğine dayalı üretim yöntemleriyle geçimini sağlayan bir aile. 

SEPLS’lerin devamlılığı aynı zamanda toplumun çeşitli ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için 
iletişim, sağlık ve eğitim gibi işleyen altyapıların varlığına ve bu altyapıların ulaşılabilir olmasına 
bağlıdır. Geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve bunun toplumun geneline yayılması, SEPLS’lerin sahip 
oldukları biyoçeşitlilik yelpazesi aracılığıyla geliştirilen, çeşitli sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlerle 
doğrudan ilişkilidir.

SEPLS’lerde yaşayan insanlar turizm, tarımsal üretim, hayvancılık, günlük evsel gıda ürünlerinin 
üretilmesi gibi sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlere katılırlar. Bu alanlarda yapılan çalışmalar 
sonucunda gelir kaynaklarının, topluma büyük ölçüde eşit bir şekilde dağıldığı ve bunun toplumsal 
refaha katkı sağladığı gözlemlenmiştir.

3. TÜRKİYE’DEKİ SEPLS UYGULAMALARI

COMDEKS Ülke Programı Türkiye Havza Stratejisi kapsamında, havza genelinde yapılan katılımcı bir 
temel değerlendirmeyle Ağustos 2012'de Datça‐Bozburun Önemli Doğa Alanı’nda (ÖDA) yöre 
halkının katılımıyla yürütülen bir istişare süreciyle beraber bölgedeki gelir seviyesini daha iyi hale 
getirecek çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Fotoğraf: Mahmut Koyaş
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Bir dizi odak grubu toplantısı ve bireysel paydaş mülakatlarıyla etkileşimli haritalama, Sosyo-ekolojik 
Karasal ve Denizel Üretim Alanları (SEPLS) gösterge puantaj kartı çalışması ve sorunların birlikte 
çözümlemesi gibi katılımcı yöntemler uygulanmıştır. Datça‐Bozburun ÖDA’sında yürütülen 
çalışmalar havzanın mevcut durumunun bir enstantanesini önemli paydaşların bakış açılarıyla 
ortaya koymuştur. Bu süreç sayesinde SEPLS’lerin dayanıklılığının artırılmasına yönelik bir strateji 
geliştirilmiştir.

COMDEKS Programı kapsamında yürütülen ve 2011 yılından bu yana, Datça-Bozburun Yarımadası, 
Beyşehir Dedegöl ve Kazdağları olmak üzere üç pilot alana yoğunlaşan SEPLS çalışmaları, bu 
alanlarda gözlemlenen ölçülebilir kriterlerle Türkiye’deki SEPLS alanlarının belirlenmesine ve 
uygulanabilir ölçütlerle korunmasına olanak sağlamıştır. Doğa Derneği’nin ve Seferihisar Doğa 
Okulu’nun geliştirmiş olduğu Kadim Üretim Havzaları (KÜH) yaklaşımıyla gerçekleştirilen çalışmalar, 
SEPLS’lerin Türkiye’deki uygulaması olarak farklı bölgelerdeki alanların tespiti aşağıdaki kriterler 
temel alınarak gerçekleştirilmiştir:

•    Çevrenin taşıma kapasitesi ve dayanıklılığı kapsamında kaynak kullanımı,
•    Doğal kaynakların döngüsel kullanımı,
•    Yerel gelenek ve kültürlerin değer ve öneminin tanınması,
•    Çeşitli katılımcı ve işbirlikçi kuruluşlar tarafından doğal kaynak yönetimi,
•    Yerel sosyo-ekonomilere yapılan katkıları.

Datça Bozburun Yarımadası’nda COMDEKS Ülke Programı kapsamında yürütülen “Birlikten Kuvvet Doğar” projesiyle bölgedeki paydaşlar buluştu.  

Fotoğraf: Mahmut Koyaş



Kadim Üretim Havzaları’nda üretim, el emeğine dayalı geleneksel yöntemlerle sürdürülür. 

Yapılan çalışmalara bağlı olarak, SEPLS alanlarının ön tespiti dahil olmak üzere, yürütülen 
faaliyetlerin etkisini değerlendirmek amacıyla, internet temelli bir anket hazırlanmış ve 
uygulanmıştır. Yörede yaşayanlardan 115 katılımcı ve ilgili 260 SGP paydaşının katıldığı anketlerin 
değerlendirilmesi sonucunda Beyşehir Gölü ve Dedegöl Dağları’nın yanı sıra, Kaz Dağları ve Edremit 
Körfezi öncelikli çalışma alanları olarak belirlenmiştir.

3.1.Kadim Üretim Havzaları (KÜH)

İnsanın ekosistemin içerisinde herhangi bir canlı gibi davranarak gıda ihtiyacını temin ettiği alanlar 
olarak tanımlanan Kadim Üretim Havzaları’nda (KÜH), bu davranış biçimi yiyecek sağlamış, temel 
ihtiyaçları gidermiş ve aynı zamanda gelenekleri, kültürleri oluşturmuştur. KÜH’lerde binlerce yıldır 
kesintisiz olarak devam eden kadim üretim yöntemleri, bütün canlılarla paylaşılan ekosistemin 
devamlılığını da sağlamıştır. Tohumları toprağa ekerken söylenen eski bir Anadolu deyişi bu kadim 
davranış biçimini “Kurda, kuşa, aşa!” diyerek açıklamaktadır.
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3.1.1.Kadim Üretim Havzaları’nın (KÜH) Kriterleri

Kadim Üretim Havzaları’nda (KÜH) yaşayan toplumlar, nesiller boyunca yaşam ihtiyaçları nedeniyle 
sayısız yenilik bulmuş ve çeşitli kadim üretim yöntemleri geliştirmişlerdir. Bu yöntemler Kadim 
Üretim Havzaları’nın karakteristik özelliklerini ortaya çıkarmıştır.

Bu özelliklere göre Kadim Üretim Havzaları;
•    Derleyici-toplayıcı kültürden kalıntılar barındıran alanlardır,
•    Toprağın ve su kaynaklarının işlenmesinin el emeğine dayalı olarak gerçekleştiği alanlardır,

Fotoğraf: Mahmut Koyaş
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Kadim Üretim Havzakarı (KÜH) Koruma Döngüsü  

•    İnsanların havza içi döngülerle ve/veya dışarıdan asgari miktarda girdiyle hayatını idame 
ettirdiği alanlardır.

Kadim Üretim Havzaları’ndaki (KÜH) el emeğine dayalı işleme teknikleri, derleyici-toplayıcılığın 
devam etmesi ve kendine yeten havza yönetimi ile karakteristik özelliklere sahiptir. 2014 yılından bu 
yana yürütülen araştırmalar sonucunda, bu alanların kullanım şekillerini açıklayan ve KÜH’lerin tespit 
edilmesi için dördü ekolojik, üçü sosyolojik olmak üzere iki ana başlık altında yedi temel kriter 
belirlenmiştir.

Çizim: Gökçe Sümerkan
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3.1.1.1.Ekolojik Kriterler
3.1.1.1.1.Havzanın Doğal Ekosistemini Değiştirmeyen Üretim
Tekniklerinin Uygulanması

Orhanlı Vadisi Kadim Üretim Havzası’ndaki zeytin ormanlarında yaşayan bir kızılgerdan.  

Kadim Üretim Havzaları’nda (KÜH) uygulanan üretim teknikleri, ekosistem bütünlüğünü 
değiştirmeyecek veya bozmayacak esaslara dayanmaktadır. KÜH’lerdeki üretim tekniklerinin 
havzanın bulunduğu ekosistemlerle olan ilişkisi bu ekosistemleri destekleyen niteliktedir. KÜH’lerde 
ekosistemler bölünmemiştir ve yok olmamaktadır.  Denizel ve karasal ekosistem döngüsünü 
bozacak olan havza dışı harici girdiler (suni gübre, ot ve böcek zehirleri, hibrit tohum, vb.) kullanılmaz. 
Üretim süreçlerinde el emeğine dayalı olan yöntemler kullanılır; bu yolla toprak, su, hava kalitesi 
korunur. Bu havzalarda tarım ve hayvancılık gibi üretimler birbirini besleyen bir döngü şeklindedir.

Fotoğraf: Bulut Renas Kaçan
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3.1.1.1.2.Üretimin Yıl İçinde Ardışık Olarak ve/veya Yıllar İçinde Değişecek 
Şekilde Yapılması

KÜH’lerde ürün deseninin çeşitli olması beklenir. Özelikle insan eliyle yetiştirilen ürünlerdeki tohum 
ve ırk çeşitliliği o alanın zenginliğinin göstergesidir. Havza içerisinde yıllara göre münavebeli arazi 
kullanımı sayesinde üretim biçiminde ve ürün deseninde çeşitlilik ortaya çıkar. Bu çeşitlilik, aynı 
zamanda havza ekosisteminin sağlığı ile paraleldir.

3.1.1.1.3.Havzadaki Biyolojik Çeşitliliğin ve Habitat Çeşitliliğinin Desteklenmesi

KÜH’lerde yaşayan insanlar, bu alanlarda yaşayan herhangi bir canlı gibi davranarak ekosistemin 
devamlılığını sağlayan uygun üretim kültürlerini oluşturur ve bu yöntemleri uygular. Bu sayede 
nesiller boyunca havza içerisinde yaşayan canlılar alanda yapılan üretim biçimlerinden olumsuz 
etkilenmez ve biyolojik çeşitlilik korunur. Havza içerisinde bulunan kritik habitatlar, tehlike altında 
olan türler ve habitatın gösterge türleri, bölgenin biyolojik çeşitlilikle olan ilişkisini ortaya koyar. 
Örneğin, bir orman ekosistemi içinde yer alan KÜH’te orman ekosistemini temsil eden ağaçkakan 
türlerinin varlığı ve çeşitliliği olumlu bir göstergedir. Bir diğer örnek olarak bozkır ekosisteminde yer 
alan bir KÜH’te, bozkır ekosisteminde yaşayan toy, bağırtlak, sürmeli kızkuşu veya toygar gibi nadir 
kuş türlerinin varlığı bu alanlarda doğal döngülerin sağlıklı işlediğini göstermektedir.

Taşlıca Kadim Üretim Havzası’nda “kapı” ismi verilen uygulamayla havza tarımsal faaliyetler için münavebeli olarak kullanılıyor.

Fotoğraf: Mahmut Koyaş
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KÜH’lerde bulunan doğal habitatlar, bölgedeki yaban hayvanlarının varlığını sürdürmesinde, 
yaşamlarını devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları besin, üreme alanı, yaşam alanı gibi asgari 
gereksinimlerini karşılayabilmelerinde önemli rol oynamaktadır. Yapılan gözlemler sonucunda 
görülmüştür ki, KÜH’lerdeki tarımsal üretim alanlarında biyolojik çeşitlilik, benzer üretimlerin 
monokültür olarak ve/veya konvansiyonel yöntemlerle yapıldığı üretim alanlarındaki biyolojik 
çeşitlilikten daha yüksektir. KÜH’lerde bölgenin sağlıklı bir besin zinciri döngüsüne sahip olduğunu 
gösteren türler bulunur. Örneğin kurt, yırtıcı kuşlar gibi besin zincirinin tepesinde bulunan türler 
zehirlenmediği için otobur türlerin veya kemirgenlerin nüfusu aşırı artış göstermemiştir. KÜH’lerde 
bulunan tarım alanları tellerle çevrilmediği için geniş alanlara ihtiyaç duyan kurt, vaşak, çakal, ayı gibi 
yaban hayvanlarının alandaki varlığı devam edebilmektedir.

Orhanlı Vadisi Kadim Üretim Havzası’nda devam eden doğa dostu üretim yöntemleri pek çok nadir canlı türünün bu alanlarda yaşamasını sağlıyor.  

3.1.1.1.4.Havzanın Coğrafi Sınırlara Göre Kullanılması

KÜH’lerde üretim, coğrafyanın belirlediği sınırlara göre yapılır. Havzaların topografyası, bitki örtüsü, 
su kaynakları ve benzeri coğrafi sınırları KÜH’lerin doğal sınırlarını oluşturur. Bu alanlarda insanlar 
havzayı bu sınırlar ölçüsünde, bütün olarak ve müştereken kullanır. Havza içerisindeki mülkiyet 
sınırları üretim biçimini etkilemez. Üretim için kullanılan mülkiyet alanları teller ve yüksek duvarlar gibi 
yaşam alanlarını bölen sınırlarla çevrili değildir. Bu sayede havzadaki canlıların yaşam döngüleri 
kesintiye uğramadan devam eder.

Fotoğraf: Mahmut Koyaş
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3.1.1.2.Sosyolojik Kriterler
3.1.1.2.1.Havza Halkının Alandaki Üretimin Devamlılığını Sağlayacak
Yaşam Kalitesine Sahip Olması

KÜH’lerdeki üretim döngüsünde öncelik, geçimlik yani yaşamsal ihtiyaçların karşılanabileceği 
ürünlerin sağlanmasıdır. Bu havzalarda yaşayan üreticiler, dışarıya bağımlı olmadan ekonomik ve 

Taşlıca Kadim Üretim Havzası’nda “kapı” ismi verilen uygulamayla havza tarımsal faaliyetler için münavebeli olarak kullanılıyor.  

Fotoğraf: Mahmut Koyaş

Taşlıca Kadim Üretim Havzası’nda bir üretici.  

Fotoğraf: Cansu Kabakçı
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sosyal ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olmalıdır. Her bölgenin kendi sosyal hassasiyetleri ve öncelikleri, 
coğrafyanın kültürel çeşitliliği çerçevesinde değerlendirilmelidir. Evlenebiliyor olmak, farklı yaş 
gruplarının ve cinsiyet çeşitliliğinin bir araya gelebiliyor olması, toplumsal ritüellerin, geleneklerin 
sürdürülebiliyor olması, toplumsal eğlencelerin sürebilmesi gibi. Emek ve ürün takasının 
gerçekleşiyor olması, emek ve enerji ihtiyaçlarının birlikte sağlanabilir olması bu devamlılığın 
sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

3.1.1.2.2.Toplumsal Bilgi ve Beceri Aktarımının Devam Etmesi

Taşlıca Kadim Üretim Havzası’nda “kapı” ismi verilen uygulamayla havza tarımsal faaliyetler için münavebeli olarak kullanılıyor.   

KÜH’lerde üretimin devamlılığını sağlayan toplumsal ilişkiler sürüyor olmalıdır. Üretim döngülerinin 
sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayan bilgi ve becerinin kuşaklar arasında taşınması oldukça 
önemlidir. KÜH’lerde bugüne kadar gelen geleneksel işleme ve ürün saklama yöntemleri ve doğayı 
okuma becerileri gibi yaşamsal değerde olan bilgilerin aktarımı devam etmektedir. Havza 
içerisindeki üreticiler arasında hasat, toprağı işlemek, kışlık ve yazlık hazırlıklar, ekim dikim gibi 
üretimler esnasında yardımlaşma geleneği devam eder. Bu toplumsal yardımlaşma yöntemi 
sayesinde havza dışı girdi en aza indirilir.

Fotoğraf: Mahmut Koyaş
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Taşlıca Kadim Üretim Havzası’nda kara sabanla toprağı süren bir üretici.  

KÜH’ler binlerce yıl içerisinde sözlü gelenek, gösteri sanatları, toplumsal ritüeller ve şenlikler, evren 
ve doğa ile ilgili bilgi, el sanatları gibi somut ve somut olmayan kültürel mirasla şekillenmiştir. Bütün 
bu özelliklerinden dolayı KÜH’ler hem biyolojik hem de kültürel çeşitlilik açısından ve yeryüzünün yok 
olmakta olan bellekleridir ve bu alanların mutlak surette korunması gerekmektedir.

3.1.1.2.2.Toplumsal Bilgi ve Beceri Aktarımının Devam Etmesi

3.2.COMDEKS-SGP Kapsamında Yürütülen Çalışmalar
3.2.1.Datça-Bozburun Yarımadası

Türkiye'nin güneybatısında Muğla ili sınırları içinde bulunan Datça ve Bozburun Yarımadası’nı ve 
Marmaris ilçesinin tamamı ile Gökova Körfezi'ni içine alan bölgeyi kapsayan Datça-Bozburun 
Yarımadası, Türkiye’nin 312 Önemli Doğa Alanı’ndan (ÖDA) birisidir. ÖDA, Türkiye’de en az bozulmuş 
alçak arazi Akdeniz bitki örtüsüne ev sahipliğ yapmaktadır. Yöre halkının ana geçim kaynakları tarım, 
balıkçılık ve turizmdir. Bölgede tarıma elverişli arazilerin az olması nedeniyle alanda çok özel kırsal 
peyzaj alanları gelişmiştir. Badem ve zeytin yetiştiriciliği yaygındır. Bölgedeki kırsal nüfusun, üretim 
sektöründen hızla hizmet sektörüne geçerek mevsimsel turizmde çalışmaya başlaması, 
yarımadadaki biyolojik çeşitlilik açısından zengin tarımsal peyzajın hızla bozulmasına ve alanın tahrip 
olmasına neden olmaktadır. Bölgede COMDEKS-SGP kapsamında yürütülen çalışmalarla, alan 
üzerindeki bu tehtide odaklanılmış ve Datça-Bozburun Yarımadası’ndaki yöre halkıyla çözüm odaklı 
yaklaşımlar geliştirilmiştir.

Fotoğraf: Mahmut Koyaş
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Datça Bozburun Yarımadası’ndaki Taşlıca SEPLS 

Bu yaklaşımlar neticesinde, 2012 ve 2014 yıllarında SEPLS direnç göstergeleri anketi, bölgede yaşayan 
60 kişiye uygulanmış ve 2014 yılında, ekosistemlerin korunması ve tarımsal biyolojik çeşitlilik açısından 
önemli bir gelişme kaydedildiği gözlemlenmiştir. Datça-Bozburun Yarımadası’nda COMDEKS-SGP 
kapsamında yürütülen dokuz proje incelendiğinde, projelerin tümünün kamu kurumlarındaki 
paydaşlara yöneldiği, altısının aynı zamanda sivil paydaşlara da doğrudan temas ettiği görülmektedir. 
Bunlar arasından bir proje doğrudan bölgede yaşayan kadın üreticilere odaklı olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bölgede “Datça ve Bozburun’da Birlikten Kuvvet Doğar” projesiyle gerçekleştirilen 
buluşmalarla, yarımadaya sonradan yerleşmiş olup, doğa ve geleneksel yaşamla ilgili hassasiyetler 
taşıyanlarla, yöre halkının buluşması hedeflenmiş ve bu grupların ortak bir dil geliştirmeleri sağlanarak, 
sürdürülebilir üretim modelleri üzerine birlikte çalışmaları amacıyla bir ağ kurulmuştur.

Fotoğraf: Cansu Kabakçı

COMDEKS-SGP tarafından bu bölgede yürütülen çalışmalar, Kaz Dağları, Babakale-Asos Kıyıları ve 
Ayvalık olmak üzere üç Önemli Doğa Alanı (ÖDA) ekseninde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar 
dahilinde bölgedeki sürdürülebilir üretim modelleri desteklenmiş, özellikle tarımsal biyolojik çeşitliliği 
koruyan küçük üreticilerin yaşadığı sorunlara çözümler geliştirilmiştir.

İklim krizine uyumlu SEPLS alanları olan Ege zeytin meralarının önemli bir kısmını içeren Kaz 
Dağları’nda, bu alanların korunması için Ege Zeytin Meralarının Geleceği İçin El Ele Projesi 
kapsamında yürütülen saha çalışmalarından elde edilen verilerle bölgenin yapısını ortaya koyan bir 
zeytin haritası yapılmış ve ilgili kurumlara dağılmıştır. Bu harita üzerinde belirlenen pilot bölgelerdeki 
üreticilere, çobanlara ve yerel kamu kurumlarına ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler 
kapsamında elde edilen yerel bilgi ile zeytin meralarınının karşı karşıya olduğu sorunların yöre 
halkının ve kamu kurumlarının katılımıyla ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Ege zeytin meraları 

3.2.2.Kaz Dağları
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Beyşehir Gölü ÖDA’sında yaşayan tehlike altındaki küçük balıkların yer aldığı bilgilendirme panoları.   

3.2.3.Beyşehir Dedegöl

Kaz Dağları’nda zeytin meralarının yer aldığı bir bölge.  

hakkında bir kamuoyu oluşturmak amacıyla, bölgedeki saha çalışmaları kapsamında çekilen 
görüntülerle bir kısa film yapılmıştır. Zeytin meraları konusunda yöre halkının, üretici ve kamu 
kurumlarının hassasiyetlerini arttırma toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraf: Mahmut Koyaş

Fotoğraf: Raziye İçtepe Akyol
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COMDEKS-SGP tarafından desteklenen Türkiye’deki SEPLS çalışmalarının odaklandığı bir diğer 
bölge, Dedegöl Dağları ve Beyşehir Gölü’dür. Beyşehir Gölü Önemli Doğa Alanı (ÖDA) içerisinde 
yaşamını sürdüren nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan on küçük balık türüne odaklanan 
projeyle, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin biyolojik çeşitlilikle ilgisi ortaya konmuştur. Proje 
kapsamında balıkçılar başta olmak üzere üreticiler ve ilgili tüm paydaşların tehlike altındaki balık 
türleriyle ilgili farkındalığının arttırılması sağlanmıştır. Türlerin korunması için Beyşehir Gölü Yerel 
Koruma Grubu kurularak bir koruma planı geliştirilmiş, uygulamaya konmuştur.

Vietnam’dan bir ŒCMs alanı.

Çeşitli statüler ve/veya yasalarla korunan alanların dışarısında kalan fakat biyolojik çeşitlilik 
açısından önem taşıyan ekosistemlerin korunması için uluslararası bir koruma programı olan Alan 
Odaklı Başka Etkili Koruma Önlemleri (ŒCMs), 2018 yılında Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’yle (CBD), 
taraf olan ülkelerin dahil olduğu bir ağdır. Alan Odaklı Başka Etkili Koruma Önlemleri’nin (ŒCMs) 
gereğine uygun olarak tanınması, hak sahipleri ve paydaşların katılımının yanı sıra küresel koruma 
çalışmalarında daha adil ortaklıkları teşvik ederek, koruma çalışmalarına yapılan küresel katkıların 
etkisinin arttırılmasını sağlar. 

Böylece, Alan Odaklı Başka Etkili Koruma Önlemleri (ŒCMs) biyoçeşitliliğin korunmasına; önemli 
ekosistemlerin, doğal yaşam ortamlarının ve yaban hayatı koridorlarının desteklenmesine; tehlike 
altındaki türlerin rehabilitasyonuna ve biyolojik çeşitliliğe yönelik tehditlere karşı dayanıklılığın 

4. DÜNYADAKİ BENZER YAKLAŞIMLAR

4.1.ŒCMs (Alan Odaklı Başka Etkili Koruma Önlemleri)



İtalya Verona yakınlarındaki GIAHS alanlarından birisi.

FAO’nun geliştirmiş olduğu Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri (GIAHS) araştırmaları 
kapsamında Türkiye’deki potansiyel tarımsal miras sistemlerinin belirlenmesi için çalışmalar 
yürütülmüştür. Özellikle Diyarbakır ilindeki üç potansiyel GIAHS alanı; geleneksel doğal boyama ve 
dokuma sistemleri, Karacadağ pirinç üretim sistemleri ve geleneksel peynir üretimi yapılan bölgeler 
olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de belirlenen diğer potansiyel GIAHS alanları arasında Mardin’deki 
Sultan Şeyhmus İncir üretim alanları ve Kilis’te yer alan Kilis Karası üzüm üretim sistemleriyle, zeytin 
üretim sistemleri olarak belirlenmiştir.

Bu alanlara dünyadaki en iyi örneklerden birisi Hawai Adası’nda bulunmaktadır. Dağlardan başlayıp 
deniz içlerindeki resiflere kadar bütün ekosistemi esas alan üretim biçimlerini barındıran Hawai’deki 
bu yöntemin ismine yerelde Ahupua denilmektedir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO), gıda güvenliği üzerine yürüttüğü çalışmaları 
içeren Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri (GIAHS) bu alanların korunmasını 
amaçlamaktadır. Tarımsal biyoçeşitliliği, dayanıklı ekosistemleri ve değerli bir kültürel mirası 
birleştiren bu alanlar, kırsal ekonomiye katkıda bulunan yöre halkı arasında tedarik ve alışverişlerin 
yapıldığı, kendi kendine yeterli ve yarı-geçimli tarım gibi çok çeşitli tarımsal türleri içerir.

4.2. GIAHS (Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri)
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arttırılmasına olanak tanımaktadır.

Biyolojik çeşitliliğin yerinde korunmasını amaçlayan Alan Odaklı Başka Etkili Koruma Önlemleri 
(ŒCMs), özellikle yöre halkının koruma çalışmalarına dahil olarak, ekosistem bütünlüğünün 
korunması için karar verici kurumların katılımını teşvik eden katılımcı bir sistemdir.
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Yaşam alanını savunmak için mücadele eden bir yerli.

Yaşam alanını savunmak için mücadele eden bir yerli.

Dünyanın farklı yerlerindeki topluluklar, yaşam alanlarının ve geçim kaynaklarının sürdürülebilir ve sağlıklı bir 
şekilde devam etmesi için topraklarını, sularını, biyolojik çeşitliliğini korumaktadır. Dünya Doğayı ve Doğal 
Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından geliştirilen bir kavram olan Yöre Halkı ve Topluluklar Tarafından 
Korunan Alanlar (ICCAs), 2008’den bu yana yöre halkı tarafından korunan alanları tanımlamak için 
kullanılmaktadır. Kültürel, ekolojik ve tarımsal çeşitliliğin sıcak noktaları olan ICCAs’lar, günümüzde birçok 
topluluğun yaşam alanlarının yok olması veya daralması nedeniyle dünyanın tehlike altındaki doğal alanları 
arasında yer almaktadır. 

4.3. ICCAs (Yöre Halkı ve Topluluklar Tarafından Korunan Alanlar) 

4.4. HNVF (Doğal Değeri Yüksek Tarım Alanları)
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Avrupa Birliği tarafından, Avrupa’daki Doğal Değeri Yüksek Tarım Alanları (HNVF) olarak 
isimlendirilen bu yaklaşım, belirli arazi yapısına sahip olan alanlarda biyolojik çeşitliliğin yüksek 
olduğunu ortaya koyarak, bu alanların sürdürülebilirliği üzerine odaklanmaktadır. Bu program 
kapsamında Avrupa ölçeğinde HNVF alanlarının bir envanterinin çıkarılması ve bu alanların 
yaygınlaştırılması adına çalışmalar yürütülmektedir.


