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Etkin Do a Korumaya Do ru:
K z lkuyu Yaban Hayat  Geli tirme Sahas

DO
A

Can YEN YURT
Do a Derne i

Önemli Do a Alanlar  Sorumlusu

Daha ilkokulda ormanlar  ve önemini ö reniriz. Hatta Afrika savanalar nda ya ayan aslanlar bile ormanlar n 
k ral d r. Bozk r kelimesi ise hayat m za belki de lise ça lar nda girmeye ba lar. Art k bunu de i tirme zaman  
geldi de geçiyor. Bozk rlar, sahip oldu u ya am ko ullar  sayesinde binlerce canl  türü için önemli ya am 
alanlar d r. Dünya üzerinde kuzey yar mkürede geni  yer kaplayan bozk rlar, özellikle Urallar’dan Do u Asya’ya 
(Mançurya’ya) kadar uzanan çok geni  bir alana yay lmaktad r. Güney yar mkürede Güney Amerika’da 

Arjantin’in Pampas Bölgesi, Güneydo u Afrika ve Avustralya, önemli bozk rlara sahip di er alanlard r.  

Türkiye’nin bozk r alanlar n n büyük bir k sm  ç Anadolu, Do u Anadolu ve Güneydo u Anadolu bölgelerinde bulunmaktad r. 
Bugün Türkiye’de bilinen do al bitki türü say s  10 bin civar ndad r ve bunlar n da yakla k üçte biri Türkiye’ye özgü, yani ende-
mik türlerdir. Korumada öncelikli olan bu endemik türlerin yakla k yar s  bozk rlarda ya amaktad r. Benzer ekilde Türkiye’de 
nesli tehlikede olan hayvan türlerinin önemli bir k sm  da bozk rlara özgüdür.  

Türkiye’de bozulmadan kalm  zengin bozk r alanlar ndan biri, Akçakale Bozk rlar  Önemli Do a Alan  içerisinde yer alan,  
K z lkuyu Yaban Hayat  Geli tirme Sahas ’d r. Dünyada nesli tehlike alt nda olan ceylan, sürmeli k zku u ve toy ku lar na 
ev sahipli i yapan alan, beraberinde yüzlerce canl y  da içinde bar nd rmaktad r. nsanlara ço unlukla hayvanc l k ve tar m 
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Sürmeli K zku lar

Çöl Ko ar
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yaparak ya amlar n  sürdürme f rsat  sa layan alan n ülke-
miz s n rlar  içerisinde bulunmas , bir övünç kayna  oldu u 
kadar, alan n ak lc  kullan m  sorumlulu unu da beraberinde 
getirmektedir.  

anl urfa K z lkuyu Yaban Hayat  Geli tirme Sahas , ülkemi-
zin anl urfa Merkez lçesi s n rlar  olup do usunda Açmal  
Köyü, bat s nda Yan kçö ür Köyü, güneyi Alt nba ak Köyü 
ile s n rl d r.

K z lkuyu Yaban Hayat  Geli tirme Sahas , ortalama yüksek-
li i 600 metredir. Arazi engebeli, kayal k ve ta l k bir yap ya 
sahiptir. Yükselti, engebelik kuzeyden güneye indikçe azal-
maktad r. Sahan n güney k s mlar  nispeten düz olup tar m 
yap lmaktad r. 

Saha içinde yaz-k  akan dere mevcut de ildir. K n ya -

mur, kar ve sel sular n n akt  kuru dereler bulunmaktad r. 
Saha içinde do al p nar, çe me, kaynak bulunmamaktad r. 
K  boyunca kayalar aras ndaki çukurlarda biriken ya mur 
sular  küçük göletler olu turmakta, bu yap lar yaz n tamamen 
kurumaktad r.

K z lkuyu Yaban Hayat  Geli tirme Sahas ’n n içinde yer al-
d  Güneydo u Anadolu Bölgesi,  bitki co rafyas  ve floras  
bak m ndan kendine özgü özellikleri olan bir yerdir. Bölgenin 
büyük bir k sm n , ran-Turan kökenli step vejetasyonu olu -
turmaktad r.

K z lkuyu Yaban Hayat  Geli tirme Sahas ’n n büyük bir k s-
m , güneyden kuzeye do ru yükselen kireçta  ile kapl  ta l k 
teperlerden olu ur. Tepelerin aras nda güneye uzanan mev-
simsel dereler, alan n güneyinde k smen alüvyal çöküntü 



ovalar n  olu turur.  Kireçta l  tepeler, ince bir toprak örtüsü 
ve c l z otsu bitkilerle kapl d r. Alan n kuzeyi tar ma çok elve-
ri li olmad ndan büyük bir ço unlu u do al bozk r özelli i 
göstermektedir. Özellikle alan n kuzey bölgesinde bulunan 
yüksek bölgelerde kuru dere yataklar  boyunca bodur çal  
topluluklar  ve tar m arazileri yer almaktad r.  Alan n güneyin-
de yüksekli in azalmas  ile beraber tar m alanlar  ve meralar 
daha geni  yer kaplamaktad r.

K z lkuyu Yaban Hayat  Geli tirme Sahas , Türkiye’nin en na-
dir memelilerinden ceylan n (Gazella subgutturosa) ülkemiz-
deki son üç yabani nüfuslar ndan biri ve en büyük olan d r.  

Alan, ülkemizin bozulmadan kalm  zengin bozk r alanlar ndan 
biridir. Alan ceylanlar n yan nda k lkuyruk ba rtlak (Pterocles 
alchata) türünün ya ad  bilinen son alanlardand r. Alanda 

üreyen di er ku  türleri aras nda çöl ko ar  (Cursorius cur-
sor) ve çay r delicesi (Circus pygargus) de bulunmaktad r. 
Bununla birlikte nesli küresel ölçekte tehlike alt nda olan tür-
ler alan  kullanmaktad r. Sürmeli k zku u (Vanellus gregarius) 
ve toy ku unun (Otis tarda) Türkiye’deki en önemli türlerden 
biridir. Sürmeli k zku u, ülkemizden sonbahar ve ilkbahar göç 
sezonunda geçmekte olup bilinen önemli duraklama alanla-
r ndan biri K z lkuyu Yaban Hayat  Geli tirme sahas d r. Alan, 
ayn  zamanda toy için önemli bir k lama alan d r.

Alanda koca engerek (Macrovipera lebetina) ve m s r kobras  
(Walterinnesia aegyptia) y lan türleri gözlenmi tir.

Alandaki tehditler 

Kara Avc l  

Alanda özellikle ceylan türü üzerine yasak avc l k faaliyetleri 
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vard r. May s ay nda yavru yakalamaya yönelik avc l k faali-
yetleri de bulunmaktad r.  

A r  Otlatma 

Alanda büyükba  ve küçükba  hayvanlar n say s n n artmas  
sonucunda a r  bir otlatma bask s  görülmektedir.   

Ar t lmadan At lan Sanayi Sular  

anl urfa Organize Sanayi’den b rak lan at k sular, alana ar -
t lmadan de arj edilmektedir. Bu su kaynaklar n n ceylanlar n 
içme suyuna kar mas  tehlike olu turmaktad r.  

Su Kaynaklar ndaki Yetersizlik 

Ceylan say s ndaki art lar dikkate al nd nda bölgedeki su 
kaynaklar  yetersiz kalabilecektir.  

Tar m Alanlar n n Geni letilmesi  

Türlerin ya am alanlar n n tar msal faaliyetler için yeni alanlar 
aç lmas  nedeniyle daralmas , potansiyel bir tehdit olu tur-
maktad r.  

Koruma Çal malar

1970’li y llarda nesli tükenme tehlikesiyle kar  kar ya ka-
lan ceylanlar, zaman n Tar m Bakanl  ve Orman Bakanl -

 aras nda imzalanan bir protokolle koruma alt na al narak 
Ceylanp nar’daki üretme istasyonunda yar  vah i olarak üre-
tilmeye ba lanm t r. 2004 y l na gelindi inde, 75. Y l Ceylan 
Üretme stasyonundaki üretim fazlas  ceylanlar n do aya 
serbest b rak lmalar  için anl urfa l Çevre ve Orman Müdür-
lü üne ba l  DKMP Mühendisli ince haz rlanan bir ön etüt 
raporuyla bu saha Ceylan Yerle tirme Sahas  olarak teklif 



edilmi tir. Daha sonra bu saha, 2006 tarihinde Yaban Hayat  
Geli tirme Sahas  olarak yürürlü e girmi tir.  

Ayn  zamanda K z lkuyu Yaban Hayat  Geli tirme Sahas , 
Do a Derne i’nin yay nlam  oldu u Türkiye’nin Önemli Do a 
Alanlar  yay n nda, ülkemizin 305 Önemli Do a Alan ’ndan 
Akçakale Önemli Do a Alan  içerisine yer almaktad r. Do a 
Derne i, 2007 y l nda “Hedef S f r Yok Olu ” Kampanyas  ile 

anl urfa’n n bozk rlar nda ya ayan türleri tan tm , 2008 ve 
2009 y llar nda Frankfurt Zooloji Derne i’nin deste i ile de 
K z lkuyu Yaban Hayat  Geli tirme Sahas  içerisinde yer alan 
ceylan ba ta olmak üzere di er canl  türlerini de içine alacak 
ekilde bilimsel çal malar düzenlemi tir.    

Do a Derne i, tüm bu çal malar  plana dönü türmek ama-
c yla, Çevre ve Orman Bakanl  Do a Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlü ü ile Do a Derne i aras nda imzalanan pro-
tokol kapsam nda planlama çal malar na ba lanm t r. Plan-
lama sürecinde bilimsel çal malar n yan  s ra payda  gö-
rü meleri gerçekle tirilmi tir. Temmuz 2009’da anl urfa’da 
geni  kat l ml  bir toplant  yap larak alan hakk nda ilgili ki i ve 
kurumlar n görü  ve dü ünceleri plana yans t lm t r. Yöne-
tim plan n n 2010 y l  içerisinde uygulamaya geçmesi plan-
lanmaktad r.
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