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Önsöz

Toy Ulusal Eylem Plan›, toyun ve yaﬂad›¤›
alanlar›n korunmas› için haz›rlanan bir çal›ﬂmad›r. Bu doküman haz›rlan›rken ilgili bir
çok devlet kurumlar›, sivil toplum kuruluﬂlar›, üniversiteler ve kuﬂ gözlem topluluklar›ndan kat›l›m sa¤lanm›ﬂt›r. Oluﬂturulan bu birTürkiye, co¤rafi konumunun uygunlu¤u, üç

likteli¤in devam etmesi, eylem plan›n›n uy-

k›ta aras›nda bir köprü durumunda olmas› ve

gulanmas› ve gelecekte bu türün korunmas›-

önemli kuﬂ göç yollar›n›n üzerinde bulunma-

na büyük katk›lar sa¤layacakt›r.

s› gibi nedenlerle yaban hayat› varl›¤› bak›m›ndan bir çok ülkeyle k›yaslanamayacak kadar zengin bir çeﬂitlilik göstermektedir. Bu
çeﬂitlilik içerisinde kuﬂlar›n önemli bir yeri
vard›r.

Art›k do¤ada tüm canl›lar›n bizlere miras de¤il, bir emanet oldu¤u bilinci ile hareket
ederek, onlar› gelecek kuﬂaklara b›rakmak
için çal›ﬂmalar›m›z› sürdürmek zorunday›z.
Bu bilinçten hareketle, toy ve toyun yaﬂad›¤›

Toy, ülkemizin bar›nd›rd›¤› zengin kuﬂ türle-

alanlar›n bu yörelerde yaﬂayan halk›n kat›l›-

ri aras›nda en gizemli olanlardan biridir. Bu

m› ile korunmas›n› temenni ederim.

nedenle toyun ve toyun yaﬂad›¤› bozk›r ekosistemini korumak için yap›lan çal›ﬂmalar
büyük önem arz etmektedir.
Do¤a koruma faaliyetleri hem bugünümüzü
hem de yar›n›m›z› ﬂekillendiren çok önemli
sonuçlar sunmaktad›r. Avrupa Birli¤i’nin Kuﬂ
ve Habitat Direktifleri çerçevesinde, toy ve
toyun bulundu¤u Önemli Kuﬂ Alanlar›’n› korumam›z gerekmektedir.
Genel Müdürlük olarak, Avrupa Birli¤i’ne
girmeden önce toy ve yaﬂad›¤› çevreyi korumak için gerekli çal›ﬂmalara baﬂlam›ﬂ bulunuyoruz. Ülkemizde toy popülasyonunun
büyük bir bölümünü bar›nd›ran Bulan›k Ovas› Sulak Alanlar›n›n Ramsar Alan› olarak ilan
edilmesi için gerekli çal›ﬂmalar h›zla devam
etmektedir ve gelecek sene neticelenecektir.

Prof. Dr. M. Kemal YALINKILIÇ
Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü

Toylar›n Yaln›zl›¤›

Anadolu’daki toylar bize yaln›zl›¤›m›z› hat›rlat›yor. Kalabal›klaﬂ›rken yaln›zlaﬂt›¤›m›z bir
zamanda bize umudu hat›rlat›yorlar, hala
var olduklar› için.
Çok da uzun olmayan bir zaman önce Anadolu’nun bozulmam›ﬂ bozk›rlar›nda yay›lan
toylar, yo¤un tar›m, kurutma ve baraj faaliyetleri sonucunda yok olan bu k›ymetli alanlarla ayn› kaderi paylaﬂt›: Yokoluﬂ.
Anadolu’da toy, çiftçi ile ayn› kaderi paylaﬂ›r
neredeyse. Daha çok üretim için yo¤un girdili tar›ma teﬂvik, tar›msal biyolojik çeﬂitlili¤i
besleyen en büyük destek sistemlerinden biri olan bozk›rlar›n hem alan olarak azalmas›na hem de kimyasallarla kirlenmesine, fakirleﬂmesine neden oldu. Bunun sonucu olarak
do¤al kaynaklar›m›z kirlendi, çözüldü. Buna
bir de avc›lar›n bask›s› eklenince toy için yaﬂam zorlaﬂt›.
Toy’un en yak›n dostu çiftçidir, onu en iyi
çiftçi anlayabilir, toy ve çiftçi ayn› kaderi paylaﬂ›r.
Do¤a koruma ciddi bir iﬂtir. Do¤a hergün yaﬂamlar›m›za dokunur, o, yaﬂamd›r. Bozk›rlar
için yaﬂam, çiftçiler için yaﬂam, toylar için
yaﬂam, bizim için yaﬂam. Yaﬂam bir bütündür.

O

bütün

için

tohumlar

at›yoruz,

Anadolu köylüsünün hala tohum atarken
dedi¤i gibi; kurda, kuﬂa, aﬂa!
Zengin yaﬂam dileklerimle.
Güneﬂin AYDEM‹R
Do¤a Derne¤i Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Franz Josef KOVACS
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Bu çal›ﬂman›n amac›, do¤an›n ve toylar›n yok
olmas›n› önlemektir. Anadolu gelenekleri sayesinde do¤ayla bar›ﬂ halinde yaﬂayan ve halen tarlalar›nda ve meralar›nda toy bar›nd›ran
tüm çiftçilere teﬂekkürü borç biliriz.
Toy Ulusal Eylem Plan›n›n haz›rlanmas› aﬂamas›nda gerçekleﬂtirilen arazi çal›ﬂmalar›na
kuﬂ gözlem topluluklar› ve Do¤a Koruma ve
Milli Parklar yerel teﬂkilatlar› kat›l›m göstermiﬂlerdir. Ayr›ca Jandarma yetkilileri de yap›lan çal›ﬂmalara destek sa¤lam›ﬂt›r. Bir çok avc› kulüpleri ve yerel dernekler bilgilerini bizlerle paylaﬂm›ﬂlard›r. Arazi çal›ﬂmalar›nda ziyaret edilen bir çok köy, belde, belediye, ilçe
ve il görevlileri de ellerinden gelen yard›m›
sa¤lam›ﬂlard›r. Bu destekler sayesinde gerçekleﬂtirilen arazi çal›ﬂmalar› eylem plan›n›n
bel kemi¤ini oluﬂturmuﬂtur. Bu arazi çal›ﬂmalar› Muﬂ, Diyarbak›r, Erzurum, A¤r›, Van, I¤d›r, Kütahya, Konya, Ankara, ﬁanl›urfa, Aksaray illerinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Arazi çal›ﬂmalar› sonras›nda toplanan verilere ek olarak, ﬂimdiye kadar toy ve yaﬂam
alanlar› ad›na toplanm›ﬂ olan tüm verilerin
derlenmesi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂma
süresince Okan Ar›han, Mevlüt Atik, Soner
Bekir, Damla Beton, Okan Can, Eray Ça¤layan, Güven Eken, Sezgin Erdo¤an, Ça¤r› Ery›lmaz, Engin Gem, Cenan Gündo¤du, Zeren
Gürkan, Taner Hatipo¤lu, Süreyya ‹sfendiyaro¤lu, Yusuf Kaçak, Tuba K›l›ç, Rafi Köseo¤lu, Bahtiyar Kurt, Y›ld›ray Lise, Hamza Okuyucu, Mehmet Sad›k Oturanç, Metehan
Özen, Ian Richardson, Özlem Sayg›n, Mümin
Dindar ﬁahin, Geoff Welch, Hilary Welch ve
kuﬂ gözlemcileri deneyimleri, bilgileri ve
gözlemleri ile destek vermiﬂlerdir.
Toy Ulusal Eylem Plan› haz›rlan›rken Sancar
Bar›ﬂ ve Victor Ananias fikirleri ile eylem plan›n›n daha gerçekçi ve uygulanabilir olmas›n› sa¤lam›ﬂlard›r.
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Toy Ulusal Eylem Plan›n›n toplanan tüm bilgiler ›ﬂ›¤›nda oluﬂturulmas› aﬂamas›nda Juan Carlos Alonso, Manuel Morales, Szabolcs Nagy,
Umberto Gallo-Orsi ve Jose Pedro Tavares uluslar aras› deneyimlerini aktarm›ﬂlard›r.
Toy Ulusal Eylem Plan›n›n haz›rlanmas› aﬂamas›nda Muﬂ Valili¤i ve Tar›m ‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ü kurumsal olarak desteklerini
sa¤lam›ﬂlard›r. Bu destekler sayesinde Alparslan Tar›m ‹ﬂletmeleri Müdürlü¤ü’nde toy
çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Eylem plan› çal›ﬂmas›n›n tamamlanmas› için
Güneﬂin Aydemir, Solmaz Karabaﬂa, Nilgül
Karadeniz, Canan Orhun, Uygar Özesmi ve
Serkan Yalç›n gerekli desteklerini esirgememiﬂlerdir.
Toy Ulusal Eylem Plan› oluﬂturulurken mümkün oldukça kat›l›mc› olunmaya dikkat edilmiﬂtir. Toy Ulusal Eylem Plan› çal›ﬂtay›n›n oldukça verimli ve kat›l›m› yüksek bir ﬂekilde
sonuçlanmas›, kat›l›mc›lar›n özverili çal›ﬂmalar› sayesinde gerçekleﬂmiﬂtir. Eylem Plan› çal›ﬂtay›n›n düzenlenmesi s›ras›nda Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü çal›ﬂanlar›n›n katk›lar› yads›namaz.
Bülent Karaa¤aç doküman›n tasar›m ve bas›m iﬂlemlerini büyük bir özveri ile gerçekleﬂtirmiﬂtir. Atlas Dergisi ve RSPB foto¤raf arﬂivini bizimle paylaﬂm›ﬂt›r. Ayr›ca Sinan Anadol, Soner Bekir, Eray Ça¤layan, Bünyat Dinç,
Franz Josef Kovacs, Manuel Morales, Cüneyt
O¤uztüzün, Hakan Öge, Uygar Özesmi, Gabriel Sierra, Josef Timar, Hilary ve Geoff
Welch’in foto¤raflar› bu dokümanda kullan›lm›ﬂt›r.
Uluslar Aras› Kuﬂlar› Koruma Kurumu
(BirdLife International), ‹ngiltere Kraliyet
Kuﬂlar› Koruma Derne¤i (RSPB), Hollanda
Tar›m, Do¤a ve G›da Kalitesi Bakanl›¤› ve
Hollanda Kraliyet Ankara Büyükelçili¤i Tar›m Müﬂavirli¤i Ofisi bu çal›ﬂman›n sponsorlu¤unu üstlenmiﬂtir.
Yukar›daki çal›ﬂmalar çerçevesinde bizlere
yard›mc› olan tüm destekçilerimiz ve yer veremedi¤imiz tüm dostlar›m›za teﬂekkür
ederiz.
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Giriﬂ

• Yasa d›ﬂ› avc›l›k – yüksek
• Enerji nakil hatlar› ile çarp›ﬂma – bilinmiyor

Toy (Otis tarda) düz ve geniﬂ alanlarda yaﬂayan bir bozk›r
kuﬂudur. Yaﬂam alan› do¤al bozk›rlar, tar›m alanlar› ve
meralard›r. Küresel ölçekte tehdit alt›nda olup IUCN tehlike kategorisi Hassas (Vulnerable) olarak belirlenmiﬂtir.
Türkiye, Bern ve CITES uluslararas› anlaﬂmalar› alt›nda türün korunmas›n› taahhüt etmiﬂtir. Bunun yan›nda Avrupa
Birli¤i’nin Kuﬂlar› Koruma Yönetmeli¤i’nin Ek 1 listesinde
yer alan toyun, yönetmelik uyar›nca tüm Avrupa Birli¤i
üye ülkelerince korunmas› gerekmektedir (Avrupa Komisyonu, 1996). Avrupa ölçe¤inde toyun korunmas› için yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda popülasyonu Türkiye için 800 –
3000 aras›nda tahmin edilmekteydi (Avrupa Komisyonu,
1996). Fakat 2002 y›l›nda yap›lan Toy Koruma Projesi çal›ﬂmalar› sonucunda Do¤u Anadolu Bölgesi’nde üreme döneminde sadece 254 birey toy kaydedilmiﬂtir (Gürkan ve
ark., 2002). Günümüzde Türkiye’de tahmin edilen toy popülasyonu 764 – 1250 birey aras›ndad›r (K›l›ç ve Eken,
2004). Ayn› kaynakta yeralan Türkiye Kuﬂlar› K›rm›z› Listesine göre toy, Tehlike Alt›nda (Endangered) olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Toy, özellikle bozk›r yaﬂam alanlar› için bayrak
tür görevi görmektedir. Yaﬂam alan› kayb› ve yasa d›ﬂ› avc›l›k nedeniyle toy kuﬂu tüm dünyada yok olma s›n›r›na
yaklaﬂm›ﬂt›r (Morales ve Martin, 2002). Günümüzde toy için
acil olarak ulusal çapta koruma çal›ﬂmalar›n›n baﬂlat›lmas› kaç›n›lmaz olmuﬂtur.

Bu tehditlere göre belirlenen genel koruma hedefleri aﬂa¤›daki gibidir:
• Uzun vadeli amaç: 2020 y›l›na kadar toyun Türkiye
popülasyonunun en az 2000 bireye ç›kar›lmas›.
• K›sa vadeli amaç: 2008 y›l›na kadar toyun Türkiye
popülasyonunun ﬂu andaki seviyesinin
(764 – 1250 birey) korunmas›.
Bu belirlenen genel hedeflere ulaﬂmak için aﬂa¤›daki sonuçlar› elde etmek gerekmektedir:
• Toyun bulundu¤u tüm Önemli Kuﬂ Alanlar›’ndaki
(ÖKA) yaﬂam alanlar›n›n toyun gereksinimlerine cevap
verecek ﬂekilde kullan›lmas›.
• Toyun yumurta b›rakt›¤› tarlalarda üreme baﬂar›s›n›n
artt›r›lmas›.
• Yetiﬂkin toylar›n yasa d›ﬂ› avc›l›k baﬂta olmak üzere
do¤rudan insan kaynakl› ölüm nedenleri ortadan
kald›r›lmas›.
• Toyun korunmas› için ulusal ölçekte gerekli tar›msal
yeniliklerin yap›lmas› ve yeterli ulusal bilinç, kapasite
ve iﬂbirli¤inin sa¤lanmas›.

Erkek toy
15
Eylem plan›nda bu sonuçlara ulaﬂmak için yap›lmas› gerekilogram›
ken faaliyetler belirlenmiﬂtir ve bu faaliyetler 5. Bölümde
gecebilirke
bir tablo ﬂeklinde verilmektedir.
Türkiye’de toyun yok olmas›na sebep veren ana tehditler
n,
ve tehdit s›ralamas› aﬂa¤›da verilmiﬂtir:
Toy Ulusal Eylem Plan› için çal›ﬂmalar, 2002 y›l›nda yap›lan
Do¤u Anadolu Bölgesi arazi çal›ﬂmas› sonras›nda baﬂladifli bireyler
• Yaﬂam alan›n›n tümüyle kayb› – kritik
m›ﬂt›r. Bu arazi çal›ﬂmas›n› takiben 2003 y›l›nda Bulan›k
• Yaﬂam alan› kalitesinin bozulmas›, aﬂ›r›
sadeceOvas›’nda
4-5 Üreyen Kuﬂ Atlas› çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
otlatma – yüksek
Ayr›ca bölgesel, ulusal ve uluslar aras› çapta yap›lan çal›ﬂkilogramd›r
• K›rsal insan faaliyetlerinin yuva ve yavrulara do¤rudan
malar da derlenmiﬂtir. Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Do¤a
etkileri – yüksek
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü ve Do¤a Derne.
• Tar›m ilac› veya di¤er kimyasallarla
zehirlenme – yüksek

¤i aras›nda 2 Eylül 2003 tarihinde yap›lan Toy Koruma
Protokolü ve 15–16 Aral›k 2003 tarihinde yap›lan Toy Ulusal Eylem Plan› Çal›ﬂtay› (Ek 1) ile eylem plan› süreci h›zlanm›ﬂt›r. Toy Ulusal Eylem Plan›n›n ilk tasla¤› Kas›m 2003 y›l›nda Do¤a Derne¤i taraf›ndan haz›rlan›p yap›lan çal›ﬂtay
öncesinde kat›l›mc›lara gönderilmiﬂtir. Çal›ﬂtay sürecinde
ﬂekillenen eylem plan›n›n ikinci tasla¤› May›s 2004 tarihinde haz›rlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂtay kat›l›mc›lar›na Do¤a Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan gönderilen
ikinci tasla¤a gelen yorumlarla amaçlar, sonuçlar ve faaliyetler üzerinde son de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r.
Bu doküman, toy ve yaﬂam alanlar›n›n korunmas› ve tarlas›n› toylarla paylaﬂan çiftçilerin do¤ayla bar›ﬂ›k ﬂekilde
kalk›nmas› için bir ilk ad›m olarak haz›rlanm›ﬂt›r. Dokümanda belirtilen faaliyetlerin elbirli¤iyle uygulanmas›
hem toylar› koruyacak, hem de do¤ayla bar›ﬂ›k yaﬂam ﬂekilleri için somut örnekler oluﬂturacakt›r.

RSPB Arﬂivi

Toyun varl›¤›
verimli ve sa¤l›kl› bir tar›m
alan›n›n en iyi kan›t›d›r.
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To y u n ,
dünyadaki durumu
Toyun en dikkat çekici özelli¤i çok büyük bir kuﬂ olmas›d›r. Toylar (Otididae) familyas›n›n, Bat› Palearktik’te bulunan 4 türünden en büyük olan›d›r ve erkek toy, uçabilen
en büyük kara kuﬂlar›ndan biridir. Baﬂ› ve boynu gri, s›rt›
k›z›l üstüne enine siyah çizgili, alt taraf› beyazd›r. Üreme
giysisinde erke¤in beyaz b›y›klar› ve k›z›l gö¤üs kuﬂa¤› ortaya ç›kar. Erkek bireyin beyaz b›y›klar› her y›l uzar ve yaﬂl› bireylerin b›y›k uzunlu¤u 20 cm. geçer. Uçuﬂta kanatlar›n›n içi beyaz, kenarlar› siyaht›r. Uyar› sesi havlamaya
benzer. Bozk›r ve geniﬂ tar›m alanlar›nda yaﬂar.
Say›lar› yaﬂam alan› kayb›, yo¤un ve plans›z yap›lan tar›m
faaliyetleri ve yasa d›ﬂ› avc›l›k nedeniyle çok azalm›ﬂt›r.
Eriﬂkin erkek ve diﬂi bireylerin görünümleri oldukça farkl›d›r. Erkek birey 15 kilogram› geçebilirken, diﬂi birey 4-5 ki-
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logram gelmektedir. Toy, omurgal›lar aras›nda en fazla
eﬂeysel görünüﬂ fark› bulunan türlerden biridir. Bu farkl›l›k erkek ve diﬂi bireylerin ço¤u zamanlar farkl› gruplar halinde bulunmalar›n› ve bu nedenle erkek ve diﬂi bireylerin
beslenme, göç ve yaﬂam alan› gereksinimlerinde baz› farkl›l›klar›n olmas›na sebebiyet vermiﬂtir. Diﬂilerin gruplar›,
akrabal›k iliﬂkisi olan bireylerce oluﬂur ve do¤duklar› yere
ba¤l›l›klar› erkek bireylerden daha çoktur. Boyutlar›ndaki
fark›n do¤al bir sonucu olarak, cinsiyet oran›nda diﬂi bireylerin say›s› erkek bireylerden daha fazlad›r.
Üreme evresinde üç ana dönem vard›r. ‹lk dönem eﬂ seçmedir. Eﬂ seçmek için erkek ve diﬂi bireyler bir alanda buluﬂup kur davran›ﬂ›nda bulunurlar. ‹kinci dönem ise yuva
yapma ve kuluçkad›r. Burada diﬂi bireyler tüm rolü üstlenirler ve yaklaﬂ›k 4 hafta sonra yumurtalar çatlar. Art›k
üçüncü dönem baﬂlar ve yavrular 1 ayl›k süre sonunda uçmaya baﬂlarlar (BirdLife International 2000).

Erkek toy 15 kilogram› geçebilirken,
d i ﬂ i b i r e y l e r s a d e c e 4 - 5 k i l o g r a m d › r.
Resim 1 Toy bireylerinin cinsiyetlerindeki d›ﬂ görünüﬂ farklar› (BWP CD-Rom).
1. Eriﬂkin erkek birey, üreme dönemi.
2. Eriﬂkin erkek birey, üreme dönemi.
3. Eriﬂkin diﬂi birey, üreme dönemi.

4. Eriﬂkin diﬂi birey, üreme dönemi.
5. Eriﬂkin erkek birey, üreme dönemi d›ﬂ›.
6. Eriﬂkin diﬂi birey, üreme dönemi d›ﬂ›.

7. Bir yaﬂ›nda erkek birey.
8. Yavru erkek birey.
9. Palazlanmam›ﬂ (henüz uçamayan) yavru.

1

Taksonomi
Toylar (Otididae) familyas› turnagiller (Gruiformes) tak›m›na
aittir. Bat› Paleartrik içerisinde toylar familyas›na dahil
olan 4 farkl› tür vard›r ve bunlar›n 3’ü Avrupa k›tas›nda
yaﬂamaktad›r. Toy, (Otis tarda) Otis cinsinin tek türüdür.
Otididae familyas›n›n, 50 milyon y›l önce Afrika’dan köken ald›¤› tahmin edilmektedir ve bu familyada halen 25
tür bulunmaktad›r. Bu 25 türün 21 tanesi Afrika k›tas›nda
yaﬂamaktad›r. Di¤er türler Amerika ve Antartika k›talar›
d›ﬂ›nda kuru veya yar›-çorak alanlar› bar›nd›ran tüm k›talara yay›lm›ﬂt›r (Cramp ve Simmons, 1980).

Toylar, önceleri do¤al bozk ›rl
etkisiyle oluﬂan ve çok çeﬂi tli
tercih etmeye baﬂlam›ﬂt›r.

Do¤a Derne¤i CBS Birimi (Kaynak: BWP CD-Rom)

Toyun dünya da¤›l›m› (ölçeksizdir).

Da¤›l›m
Toyun yaﬂad›¤› ülkeler Almanya, Avusturya, Macaristan, Rusya, Ukrayna, Çin, Fas, Portekiz, ‹spanya, Kazakistan, K›rg›zistan,
Tacikistan, Özbekistan, Mo¤olistan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Moldova, Türkiye ve ‹ran’d›r. (Morales ve Martin, 2002).
Dünya popülasyonunun %50’sine yak›n› ‹ber Yar›madas›nda bulunmaktad›r. Bunun ana nedeni ‹spanya ve Portekiz’deki etkili koruma çal›ﬂmalar›d›r. Türkiye’de toylar Sakarya Havzas›, ‹ç K›z›l›rmak Havzas›, Konya Kapal› Havzas› ve Yukar› F›rat
Havzas›’nda büyük say›larda bulunmaktad›r (Kasparek, 1989).
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Soner BEK‹R

ar› yaﬂam alan› olarak kullan›rken, insan
beslenme olanaklar› sunan tarla ve meralar›

Do¤al Yaﬂam Alan›
Gereksinimleri
Toy, yaﬂam alan› olarak do¤al ve ikincil bozk›r alanlar›, otlaklar› ve yo¤un tar›m yap›lmayan arazileri tercih eder.
Alçak, düz ve aç›k araziler, nehir taﬂk›n alanlar› tür için
çok uygundur. A¤açl›k ya da taﬂl› ve dik arazileri kullanmazlar. Etraflar›n› rahatça görebilecekleri ve engelsiz olarak hareket edebilecekleri bir araziye ihtiyaç duyarlar. Yuvalama alanlar› deniz seviyesiyle 3,000 metre aras› yükseklikte olabilir. Ço¤unlukla tah›l ekilen tar›m alanlar›nda yuva yaparlar (Gürkan ve ark., 2003). Tarih içerisinde toylar,
önceleri do¤al bozk›r alanlar› yaﬂam alan› olarak kullan›rken, insan etkisiyle yarat›lan ve çok çeﬂitli beslenme olanaklar› sunan tar›m ve mera arazilerini tercih etmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Bunun yan›nda yuvalama alanlar› yak›n›nda
nadasa b›rak›lan alanlar gerekli besin ihtiyac›n› sa¤lamak
için oldukça önemli rol oynamaktad›r (Tucker ve Heath,
1994). Erken biçilmiﬂ olan yonca ve özellikle yoncan›n tah›lla kar›ﬂt›r›ld›¤› tarlalar›n ise üreme yo¤unlu¤unu azaltt›¤› bilinmektedir. Toylar fazla ya¤›ﬂ alan ya da çok kurak
bölgelerden kaç›n›rlar. Tüm bunlara ra¤men toyun ülkemizde bulundu¤u yerlerin habitat uygunlu¤u aç›s›ndan
niteli¤i tam olarak bilinmemektedir. K›ﬂlama yerlerindeki
yaﬂam alanlar› ise genellikle nadasa b›rak›lm›ﬂ olan geniﬂ
kolza (Brassica napus) ve yonca tarlalar›d›r.

Türkiye’nin bilinen en büyük toy popülasyonu Bulan›k ovas›ndad›r.
Bu alan›n korunmas› için gerekli çal›ﬂmalar baﬂlam›ﬂt›r.

Popülasyon De¤iﬂimi
Toy, Avrupa’da en geniﬂ da¤›l›m›na 18. yüzy›l sonlar›nda
orman alanlar›n›n aç›k araziye çevrilmesiyle ulaﬂm›ﬂ ancak
daha sonra bu alanlar›n sürülüp ekilebilir araziye çevrilmesiyle gerilemiﬂtir (Cramp ve Simmons, 1980). Toy Fransa,
Bat› Almanya, Polonya ve ‹ngiltere’de tamamen yok olmuﬂtur (Avrupa Komisyonu, 1996). Toy popülasyonu tüm
orta ve do¤u Avrupa ile ‹ber Yar›madas›’nda h›zl› bir düﬂüﬂ yaﬂam›ﬂt›r. Önümüzdeki 10 y›l içerisinde de tüm dünya popülasyonunda %20’lik bir azalma daha görülmesi oldukça muhtemeldir. Dünya popülasyonu 41,000 – 45,000
birey aras›nda tahmin edilmektedir. Avrupa’daki popülasyon büyüklü¤ü ise 24, 945 – 29,983 birey aras›ndad›r. Türkiye popülasyonu, son yap›lan çal›ﬂmalardan önce 800 –
3000 birey aras›nda tahmin ediliyordu. Ancak en güncel
çal›ﬂmalar sonucunda, toyun Türkiye popülasyonu 764 –
1250 birey olarak Türkiye Kuﬂlar› K›rm›z› Listesi’nde yer alm›ﬂt›r (K›l›ç ve Eken, 2004).

Üreme Davran›ﬂ›
Üreme dönemi, eriﬂkin tüm erkek bireylerin geleneksel eﬂ
seçme alan›nda toplanmas› ile baﬂlar. Bu eﬂ seçme alan›na
bilimsel terminolojide “lek alan›” veya “nümayiﬂ alan›”
denir. Yo¤un tar›m yap›lmayan alanlardaki aç›k düzlükleri ve hiç bozulmam›ﬂ mera alanlar›n› nümayiﬂ alan› olarak
kullan›rlar. Erkek bireyler k›ﬂ›n ve bahar›n ilk yar›s›nda bu
alanlara gelerek grup hiyerarﬂisi içerisinde güçlü bir pozisyon elde etmeye çal›ﬂ›rlar. Bahar geldi¤inde tüm eriﬂkin
erkek bireyler tüylerini kabartarak diﬂilere gösteriﬂ yaparlar. Gruptaki en iyi erkek bireyler çiftleﬂmeye hak kazan›r
ve baz› erkekler bir çok diﬂi birey ile çiftleﬂebilir. Yuvan›n
yap›m›, kuluçka ve yavrunun büyütülmesi iﬂleri tamamen
diﬂi birey taraf›ndan gerçekleﬂtirilir. Yuvas›n›, genellikle
tah›l tarlalar› veya otlaklardaki ç›plak topra¤›n kenarlar›nda olmak üzere yere yapar. Yuvalama yeri diﬂi birey taraf›ndan seçilir ve kur davran›ﬂ› yapt›klar› yerlerin çevresindedir. Toylar genellikle 2 yumurta yumurtlarlar (çok az
s›kl›kta 1 veya 3 de olabilir). Yumurta yeﬂilimsi renkte
olup üzerinde kahverengi lekeleri vard›r. Kuluçka süresi
25–27 gün aras›nda de¤iﬂiklik gösterir. Özellikle üreme
döneminin baﬂ›nda, diﬂi birey herhangi bir rahats›zl›k sonucunda yuvay› kolayl›kla terk etmektedir. Toylar›n yapt›¤› yuvalar 25–35 cm. çap›nda olup, 5–10 cm. derinli¤inde
olabilirler. Yavrunun palazlan›p uçmas› 30–35 gün sürer
ve gelecek eﬂleﬂme dönemine kadar yavru, diﬂi bireyle kalabilir. Erkek toylar›n tamamen eriﬂkin hale gelmesi 5-6 y›l
sürer. Diﬂiler için bu süre 3-4 senedir.

En güncel
çal›ﬂmalar
sonucunda

Türkiye’de
sadece

764–1250
birey toyun
üredi¤i
tahmin edilmekte.
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Tablo 1
Toyun yaﬂam döngüsü
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Beslenme

Josef TIMAR

Yavrular yaﬂamlar›n›n ilk aylar›nda sadece küçük böceklerle beslenirler. Yetiﬂkin bireyler ise böceklerin yan›nda
bitkilerle de beslenirler. K›ﬂ mevsimi boyunca toylar›n baﬂl›ca besinleri lahanagiller (Brassicaceae) ve yonca (Medicago
sativa), hasat dönemi sonundaysa yerde bulunan tohumlard›r. Bahar ve yaz aylar›nda baﬂl›ca besinleri bitkiler
(yapraklar, tomurcuk, filiz ve tohumlar), böcekler ve hatta küçük omurgal›lard›r. Yuvalama alanlar›n›n tek ürün tipiyle ekili olmas› ve bu ekili tarlalar›n çok büyük olmas›
nedeniyle, yavrular›n beslenme zenginli¤i çok düﬂüktür.
Beslenme zenginli¤inin düﬂük olmas›, üreme baﬂar›s›n› etkilemektedir (BirdLife International, 2002).

Yetiﬂkin bireyler, böceklerin yan›s›ra bitkilerle de beslenirler.

Kur davran›ﬂ› yapan erkek birey.

Franz Josef KOVACS

Üreme Baﬂar›s›
‹spanya’da yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda üreme dönemi
sonunda yuvalar›n sadece % 10 – 12’sinin baﬂar›l› oldu¤u
belirlenmiﬂtir (Lane ve Alanso, 2001). Üreme baﬂar›s›n›n bu
kadar düﬂük olmas›ndaki en büyük etken ise çiftleﬂmenin
oldu¤u nümayiﬂ alanlar›n›n korunmamas› ve yo¤un tar›m
faaliyetleri sonucunda, özellikle hasat zaman›nda, yavrular›n ölümüdür. Di¤er sebepler aras›nda erkek ve diﬂi bireylerin say›s› aras›ndaki oran›n çok farkl› olmas› ve predasyon say›labilir. Yavrular›n tüyleri predasyonu azaltmak
amac›yla k›rç›ll› ve otlar›n aras›nda saklanmas›n› kolaylaﬂt›racak tarzdad›r (Morales & Martin, 2002).
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Franz Josef KOVACS

Türkiye’de toylar
do¤al bozk›rlar ve
verimli tar›m alanlar›nda
bar›n›r.
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Toyun
Türkiye’deki Durumu

Anadolu Bölgesi’ndeki popülasyon ise k›ﬂ aylar›nda bölgeyi terk etmektedir. Yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda, bölgeye kar›n düﬂmesiyle toylar›n bulunduklar› alandan güneye do¤ru da¤›ld›klar› ve ancak Mart ortas› – Nisan baﬂ›nda üremek için geri geldikleri belirlenmiﬂtir.

Da¤›l›ﬂ alan› ve
göç hareketleri

‹ç Anadolu ve ‹ç Akdeniz Bölgesi’ndeki toylar Nisan ay›n›n
baﬂlar›nda nümayiﬂ denilen kur gruplar› oluﬂturup üreme
dönemine baﬂlarlar. Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki toylar
ise biraz daha gecikirler, Nisan ay›n›n ikinci yar›s›na do¤ru nümayiﬂ gruplar›n› oluﬂtururlar.

Türkiye’de Sakarya Havzas›, ‹ç K›z›l›rmak Havzas›, Konya
Kapal› Havzas› ve Yukar› Murat Havzas›’nda toyun büyük
popülasyonlar›n›n varl›¤› düﬂünülmektedir. Toyun Türkiye’deki da¤›l›ﬂ alan› Harita 2’de sunulmuﬂtur.

Ayr›ca, Rusya’dan daha güneye inmek için Murat – F›rat
Vadisi boyunca Do¤u Anadolu Bölgesi’ni kuzey-güney yönünde kat eden bir popülasyonun oldu¤u tahmin edilmektedir. K›ﬂ mevsiminde Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde Ceylanp›nar ilçesinde 800 bireylik büyük bir popülasyon görülmüﬂtür (Kasparek, 1989) ve bu bireylerin bir
k›sm› uzun mesafe göçmen toylara ait olabilir. Göç eden
popülasyonun da azald›¤› bilinmektedir. Bunun en büyük
sebebi muhtemelen göç etti¤i rotan›n üzerindeki yaﬂam
ortam› uygunlu¤unun bozulmas›d›r. Bunun yan›nda yasa
d›ﬂ› avc›l›k da göç eden popülasyonlar› büyük oranda
azaltmaktad›r. Bu sebeple türün üredi¤i yerlerin korunmas›n›n yan› s›ra göç etti¤i rota üzerindeki önemli yerlerin de belirlenerek korunmas› gerekmektedir.

Hilary ve Geoff WELCH

Türkiye popülasyonunun biri ‹ç Anadolu ve ‹ç Akdeniz, di¤eri ise Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da olmak üzere iki
alt popülasyona bölünmüﬂ oldu¤u varsay›lmaktad›r (Gürkan ve ark., 2002). Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki toy popülasyonu uzun mesafeli göç yaparken, ‹ç Anadolu ve ‹ç Akdeniz popülasyonu k›sa mesafeli iç göç yapmaktad›r. Güneydo¤u’da yuvalayan az say›da toyun k›ﬂ hareketleri konusunda kesin bir bilgi yoktur, ancak onlar›n da k›ﬂ› üreme bölgeleri civar›nda geçirdikleri tahmin edilmektedir. ‹ç
Anadolu ve ‹ç Akdeniz popülasyonu, s›cakl›¤›n s›f›r›n alt›na fazla düﬂmedi¤i ve kar örtüsünün tüm beslenme alanlar›n› kaplamad›¤› alanlara k›smi göç yapmaktad›r. Do¤u
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Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki Karacada¤’da do¤al bozk›rlar bulunur.

Do¤a Derne¤i CBS Birimi

Ülkemizdeki otlaklar›n
ve do¤al bozk›rlar›n
bakirli¤ini h›zla kaybetmesi
nedeniyle,
toy popülasyonlar›
yok olma riskiyle
karﬂ› karﬂ›yad›r.

Harita 1
Toyun Türkiye’deki da¤›l›ﬂ haritas› (ölçeksizdir).

Toyun popülasyon de¤iﬂimi
Yap›lan son araﬂt›rmalar ›ﬂ›¤›nda, toy popülasyonunun
birkaç alan hariç pek çok yerde eskiden beri do¤al bozk›rlar›n bulundu¤u alanlara do¤ru çekildi¤i belirlenmiﬂtir.
Ülkemizdeki otlaklar›n ve do¤al bozk›rlar›n bakirli¤ini
h›zla kaybetmesi nedeniyle, Türkiye’deki toy popülasyonlar› parçalanma ve yok olma riskiyle karﬂ› karﬂ›yad›r. Türkiye’deki üreme popülasyonundaki de¤iﬂim % 21-30 aras›nda azalma gösterirken, k›ﬂlama popülasyonu de¤iﬂimi
% 51-80 aras›nda azalma göstermektedir. Toy, Türkiye
Kuﬂlar› K›rm›z› Listesi’ne göre Tehlike Alt›nda (EN) olarak
s›n›fland›r›lm›ﬂt›r (K›l›ç ve Eken, 2004).
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T Ü R K ‹ Y E ’ n i n

Toyun bulundu¤u Önemli Kuﬂ
Alanlar›

Toylar›n bulundu¤u Önemli Kuﬂ Alanlar› hakk›nda kabaca bilgimiz olmas›na ra¤men, her bir alanda toylar›n
arazi kullan›m›, karﬂ›laﬂt›¤› tehditler ve alanlar›n yönetimi hakk›nda çok k›s›tl› veriye sahibiz. Bu bilgilerin yerel ölçekte yap›lacak çal›ﬂmalar ile toplanmas› ve koruma – kullanma dengesi aç›s›ndan de¤erlendirilmesi
gerekmektedir.

Cüneyt O⁄UZTÜZÜN

Yap›lan tüm çal›ﬂmalar›n derlenmesi ile, toyun günümüzde en az 21 ilin s›n›rlar› içinde yaﬂamaya devam etti¤i belirlenmiﬂtir. Bu illerde toy için toplam 20 adet Önemli Kuﬂ
Alan› bulunmaktad›r. Önemli Kuﬂ Alanlar›, BirdLife International taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ bilimsel kriterlere göre
belirlenen ve Avrupa Birli¤i’nin Kuﬂ ve Habitat Yönetmeliklerince korunmas› gerekli olan Önemli Do¤a Alanlar›d›r. Bu alanlar en son güncelleme ile toplam 184 adettir
(K›l›ç ve Eken, 2004).

Harita 2
Toyun Türkiye’de üredi¤i, k›ﬂlad›¤› ve göç etti¤i alanlar (ölçeksizdir).

Tuz Gölü, toyun ‹ç Anadolu’da s›¤›nd›¤› son yaﬂam alanlar›ndan biridir. Tuz Gölü’nü etkileyen herhangi bir tehdit, do¤rudan toyu da etkileyecektir.

Tablo 2
Toyun bulundu¤u Önemli Kuﬂ Alanlar› ve bu alanlardaki popülasyon de¤iﬂim ve tahminleri.

Önemli Kuﬂ Alan›

Bulundu¤u ‹l

Popülasyon
Türü

Popülasyon büyüklü¤ü
(en az-en çok birey)

Kütahya

Üreme

40-50

1997

iyi

Denizli – Afyon

Üreme

30-40

Düzenli

iyi

Eskiﬂehir

Üreme

40-60

1996

iyi

Konya

Üreme

40-60

1998

iyi

Ankara-Konya

Üreme

35-45

2000

iyi

Konya

Üreme

30

Konya

Üreme

20-30

1998

iyi

Konya-Aksaray-Ankara

Üreme

83-110

2000

iyi

K›rﬂehir

Üreme

30

Düzenli

iyi

Yozgat

Üreme

32-44

Düzenli

zay›f

Muﬂ

Üreme

36-46

2002

iyi

Erzurum

Üreme

35

Düzenli

iyi

Muﬂ

Üreme

150-250

Düzenli

iyi

A¤r›

Üreme

31

Düzenli

iyi

Muﬂ – A¤r›

Üreme

30-40

2000

iyi

Bitlis

Üreme

31-35

Düzenli

iyi

Van

Üreme

26-35

Düzenli

iyi

Hakkari

Üreme

30-40

Düzenli

iyi

ﬁanl›urfa

Üreme

45-50

Düzenli

iyi

ﬁanl›urfa

K›ﬂlama

800-1000

1981

iyi

Diyarbak›r–Batman–Mardin

Üreme

30-35

Düzenli

iyi

ÖDA - ÖKA Kodu

Alt›ntaﬂ Ovas›
(EGE025 TR035)
Ac›göl
(AKD021 TR025)
Aliken
(ORT003 TR037)
Sarayönü
(ORT010 TR068)
Çöl Gölü, Çal›kdüzü
(ORT008 TR044)
Uyuz Gölü
(ORT015 TR039)
Samsam Gölü
(ORT016 TR061)
Tuz Gölü
(ORT023 TR072)
Seyfe Gölü
(ORT032 TR053)
Yenipazar
(ORT034 TR129)
Muﬂ Ovas›
(DOG011 TR151)
Karasu Ovas›
(DOG013 TR082)
Bulan›k, Malazgirt Ova.
(DOG016 TR085)
Patnos
(DOG018 TR154)
Yukar› Murat Vadisi
(DOG019 TR 155)
Kavuﬂtuk Yar›madas›
(DOG027 TR167)
Van Ovas›
(DOG029 TR096)
Yüksekova
(DOG043 TR097)
Ceylanp›nar
(GDA009 TR143)
Ceylanp›nar
(GDA009 TR143)
Bismil Ovas›
(GDA012 TR177)

Toplam üreyen popülasyon

Y›l

Düzenli

Veri
Kalitesi

orta

703-1065

Veri Kalitesi Terimleri:
‹yi: Ayr›nt›l› ölçümler veya eksiksiz say›mlar do¤rultusunda oluﬂturulan nicel, güvenilir veya örnek verilere dayan›r.
Orta: Dolayl› kan›tlar, örnekleme ve interpolasyon do¤rultusunda tamamlanmam›ﬂ veya zay›f nicel verilere dayan›r.
Zay›f: K›s›tl› gözlemler do¤rultusunda nicel olmayan verilere dayan›r.
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T Ü R K ‹ Y E ’ n i n

Harita 3
Türkiye’de toy bulunan Önemli Kuﬂ Alanlar› ve Avrupa – Asya bozk›r biyomu ile Sahra – Ön Asya yar›çöl biyomundaki da¤›l›mlar› (ölçeksizdir).

Türkiye’nin bilinen
en büyük
toy popülasyonu

Muﬂ-Bulan›k

Soner BEK‹R

ovas›ndad›r. Bu alan›n korunmas› için
gerekli çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r.

Bulan›k ve Malazgirt ÖKA’s› toyun yan›s›ra telli turna (Grus virgo) gibi nesli tehlike alt›nda olan kuﬂlar› da bar›nd›rmaktad›r.

Do¤a Derne¤i CBS Birimi
Cüneyt O⁄UZTÜZÜN

Harita 4
Toy bulunan Önemli Kuﬂ Alanlar›n›n Türkiye’deki Önemli Do¤a Alanlar› içerisindeki temsiliyeti (ölçeksizdir).

Türkiye’deki tuzcul bozk›r alanlar›ndan birini bar›nd›ran Sultansazl›¤›’nda toylar yok olmuﬂtur.

T Ü R K ‹ Y E ’ n i n

T O Y L A R I

Ç ‹ F T Ç ‹ Y E

20
21

E M A N E T

T Ü R K ‹ Y E ’ n i n

T O Y L A R I

Ç ‹ F T Ç ‹ Y E

E M A N E T

Tablo 3
Toyun bulundu¤u Önemli Kuﬂ Alanlar› ve bu alanlar›n habitat bilgisi, koruma durumu ve tehdit bilgileri.

Önemli Kuﬂ Alan›
Alt›ntaﬂ Ovas›
(EGE025 TR035)
Ac›göl
(AKD021 TR025)
Aliken
(ORT003 TR037)
Sarayönü
(ORT010 TR068)
Çöl Gölü ve Çal›kdüzü
(ORT008 TR044)
Uyuz Gölü
(ORT015 TR039)
Samsam Gölü
(ORT016 TR061)
Tuz Gölü
(ORT023 TR072)
Seyfe Gölü
(ORT032 TR053)
Yenipazar
(ORT034 TR129)
Muﬂ Ovas›
(DOG011 TR151)
Karasu Ovas›
(DOG013 TR082)
Bulan›k ve Malazgirt Ovalar›
(DOG016 TR085)
Patnos
(DOG018 TR154)
Yukar› Murat Vadisi
(DOG019 TR 155)
Kavuﬂtuk Yar›madas›
(DOG027 TR167)
Van Ovas›
(DOG029 TR096)
Yüksekova
(DOG043 TR097)
Ceylanp›nar
(GDA009 TR143)
Bismil Ovas›
(GDA012 TR177)
% GÖL

% BOZKIR

Koruma Önceli¤i
Korumaya ba¤›ml›

Habitat Bilgisi (%)
25
75
14 72

Acil

14

Yeterince bilinmiyor
Yeterince bilinmiyor

15
85
10
90

Tehdit Bilgisi
Su rejimine müdahale,
Tar›msal yo¤unlaﬂma

Koruma Statüsü
Yaban Hayat› Koruma Sahas›

Su rejimine müdahale,
Tar›msal yo¤unlaﬂma

ÖKA’n›n küçük bir k›sm›
Çalt› Gölü Yaban Hayat›
Koruma Sahas›

Su rejimine müdahale,

Yok

Yeterince bilinmiyor

Yok

Korumaya ba¤›ml›

5 50
30 15

Tar›msal yo¤unlaﬂma,
plans›z yap›laﬂma,
yasa d›ﬂ› avc›l›k

Yok

‹zlenmesi gerekli

5
95

Yabanc› tür yerleﬂtirme

Do¤al Sit Alan›.

Restorasyon aﬂamas›

18 32
50

Çok acil

38 36
26

Çok acil

6 48
44 2

Yeterince bilinmiyor

Kurutma çal›ﬂmas› sonucu
restorasyon aﬂamas›na
gelmiﬂtir.
Su rejimine müdahale,
tar›msal yo¤unlaﬂma,
kirlilik
Su rejimine müdahale,
tar›msal yo¤unlaﬂma,

29
71
20

Acil

80
100

Korumaya ba¤›ml›
Çok acil
‹zlenmesi gerekli

10
84 5

1

75
25
79

Acil

20
8

Acil

1
92

Do¤al Sit Alan›.
Do¤al Sit Alan› ve
Özel Çevre Koruma Alan›.
Do¤al Sit Alan› ve
Ramsar Alan›.

Yeterince bilinmiyor

Yok

Drenaj, Baraj,
A¤açland›rma faaliyetleri

Yok

Aﬂ›r› otlatma

Yok

Baraj,
yasa d›ﬂ› avc›l›k
su rejimine müdahale

Yok

Aﬂ›r› otlatma

Yok

Aﬂ›r› otlatma

Yok

Tar›msal yo¤unlaﬂma,

Yok

Korumaya ba¤›ml›

5 25
70

Kurutma,
aﬂ›r› otlatma, kirlilik

Adir ve Çarpanak adalar›
Arkeolojik Sit Alan›.

Çok acil

40
35 25

Baraj,
plans›z yap›laﬂma

Yok

Tar›msal yo¤unlaﬂma,
aﬂ›r› otlatma

Yok

Bilinmiyor

Yok

Korumaya ba¤›ml›

64
36
29

Acil

70
% ORMAN

1

% TARIM ALANI

% SULAK ÇAYIRLAR

% AKARSU

Koruma Önceli¤i Terimleri:
Çok acil: 12 ay içerisinde kapsaml› bir koruma plan› uygulanmad›¤› taktirde, tamam› veya büyük bir bölümü, geri
dönüﬂsüz olarak yok olma tehlikesinde olan alanlar.
Acil: En geç iki y›l içinde, kapsaml› bir koruma plan› uygulanmad›¤› taktirde, tamam› veya büyük bir bölümü, geri
dönüﬂsüz olarak yok olma tehlikesinde olan alanlar.
Korumaya ba¤›ml›: Düzenli olarak göz alt›nda tutulmad›¤› ve tek tek ortaya ç›kan sorunlara yönelik müdahaleler
yap›lmad›¤› taktirde, önemli bir bölümü yok olma tehlikesinde olan alanlar.
‹zlenmesi gerekli: Henüz geri dönüﬂsüz zararlar veren bir tehditle karﬂ› karﬂ›ya olmayan ancak düzenli olarak izlenmesi gereken alanlar.
Restorasyon aﬂamas›: Tamam› veya büyük bir bölümü en az üç y›ldan beri art›k ÖKA özelli¤i taﬂ›mayacak kadar
bozulmuﬂ alanlar.
Yeterince bilinmiyor: Koruma önceli¤ini belirlemek için yeterince veri bulunmayan alanlar.

2

Franz Josef KOVACS

Toyu yok eden
tehditler insanlar›n yaﬂad›¤›
çevreyi de olumsuz etkiler.
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1. Do¤rudan toy bireylerine
yönelik tehditler
(do¤rudan tehditler – artan birey ölümleri)

Toyun yok olmas›na sebep olan ana tehditler iyi bilinmektedir. Fakat bu tehditlerin alan baz›ndaki etki derecelerini ve tehdit ile toy popülasyonlar› aras›ndaki sebep sonuç
iliﬂkisini anlamak için daha çok veri toplamak gerekmektedir. Bu bölüm, toyun karﬂ›laﬂt›¤› tehditler hakk›nda genel bilgiler içermekle birlikte eylem plan›n›n uygulanmas›
aﬂamas›nda buradaki veriler düzenli olarak güncellenmeli ve detayland›r›lmal›d›r. Bu bölümde verilen tüm tehditler Toy Ulusal Eylem Plan› haz›rl›k aﬂamas›nda belirlenmiﬂ,
incelenmiﬂ ve çözüm önerileri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Toyun karﬂ›laﬂt›¤› tehditler iki ana grupta toplanabilir.

Yap›lan çal›ﬂmalar, bilimsel verilerin derlenmesi ve ulusal
eylem plan› çal›ﬂtay› sonucunda ortaya ç›kan do¤rudan
tehditler ﬂunlard›r:

1. Do¤rudan toy bireylerine yönelik tehditler. Bunlar
eriﬂkin bireyler ve yavrulara yönelik olan
tehditlerdir.
2. Toyun yaﬂad›¤› alanlara yönelik tehditler. Bunlar toyun
yaﬂad›¤› alanlara yönelik tehditler olup insanlar›n arazi
kullan›m ﬂekillerinin dolayl› veya do¤rudan etkisiyle
oluﬂmaktad›r.

Al›nan tüm
tedbirlere ra¤men
toylar
ne yaz›k ki

• Yasa d›ﬂ› avc›l›k – yüksek
• Tar›m ilac› veya di¤er kimyasallarla zehirlenme – yüksek
• K›rsal insan faaliyetlerinin yuva ve yavrulara do¤rudan
etkileri (Tar›m faaliyetleri nedeniyle yuvalar›n bozulmas›,
büyük ve küçük baﬂ hayvanlarca yavru ve yumurtalar›n
ezilmesi vb.) – yüksek
• Enerji nakil hatlar› ile çarp›ﬂma – bilinmiyor

yasa d›ﬂ›

Hakan ÖGE

olarak
ö l d ü r ü l m e k t e d i r.

Bilinçsiz tar›m uygulamalar› hem toyun yaﬂam alanlar›n› hem de ülke ekonomisini zarara u¤ratmaktad›r.

Yasa d›ﬂ› avc›l›k

Önemi: yüksek
Tar›m ilaçlar›n›n kullan›lmas› sonucu toyun üreme baﬂar›s› oldukça düﬂmektedir. Tar›m ilaçlar›n›n güçlü olmas›
ve büyük miktarlarda uygulanmas› bölgesel de olsa toy
popülasyonunu do¤rudan etkilemektedir. Bununla birlikte ilaçlaman›n yap›lmas› s›ras›nda popülasyon rahats›z
edilmektedir. Ayr›ca uçakla yap›lan ilaçlama s›ras›nda bir
toyun uça¤a çarpmas› sonucu öldü¤ü bilinmektedir (Gürkan ve ark., 2002). Toy kuﬂunun yaﬂam alanlar›ndan tar›m
ilaçlar› sebebiyle yok olmas›, hem alandaki di¤er canl›lara hem de mahsulü kullanan insanlara yönelik tehditlerin habercisidir.

Manuel MORALES

Önemi: yüksek
Türün Türkiye’de avlanmas› 1977 y›l›ndan bu yana yasaklanm›ﬂt›r. Her y›l Merkez Av Komisyonu taraf›ndan, türün
avlanmas›n›n önlenmesi için gerekli tedbirler belirlenmektedir. Al›nan tedbirlere ra¤men tür yasa d›ﬂ› olarak
öldürülmektedir. Yasa d›ﬂ› avc›l›k hem üreme döneminde
hem de güz aylar›nda yap›lmaktad›r. Türe yönelik av bask›s› kolluk kuvvetleri ve korumac› yerel avc› kulüplerinin
çal›ﬂmalar›na ra¤men, hem yak›n ﬂehir merkezlerinden
hem de uzak ﬂehirlerden gelen avc›lar sebebiyle durdurulamamaktad›r. 4915 say›l› Kara Avc›l›¤› Kanunu gere¤i,
toy Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan korunan türler
listesine dahil edilmiﬂtir.

Tar›m ilac› veya di¤er
kimyasallarla zehirlenme

Toyun bulundu¤u alanlar›n ava kapal› tutulup uygun koruma statüsü ile koruma alt›na al›nmas› için gerekli çal›ﬂmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte avc› dernekleri
taraf›ndan oluﬂturulan 9 Bölge Avc› Baﬂkanlar› ile iletiﬂime geçilip birlikte yap›labilecek ortak çal›ﬂmalar planlanmal›d›r. Ayn› zamanda Jandarma Genel Komutanl›¤› taraf›ndan yürütülen çal›ﬂmalar takdire de¤erdir. Bu çal›ﬂmalar›n devam etmesi ve belli alanlara yönelik özel çal›ﬂmalar›n oluﬂturulmas› için gerekli görüﬂmeler yap›lmal›d›r. Ölü bulunan veya yasa d›ﬂ› av sonucunda ölü ele geçirilen toyun gerekli otopsi çal›ﬂmalar› için ilgili kurumlara iletilmesi ve otopsi çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› için gerekli protokollerin haz›rlanmas› gerekmektedir.
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‹laçlama yap›l›rken rahats›z edilen diﬂi toy, yuvay› terk etmektedir. Ayr›ca
tar›m ilaçlar›ndaki kimyasal maddeler de baﬂar›s›z üremeye sebep olmaktad›r.
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Önemi: yüksek
Toy bulunan alanlarda görülen tehditlerin en büyük sebebi insan faaliyetlerinin toya olan etkisinin, faaliyetleri
planlayan ve yürütenler taraf›ndan bilinmemesidir. Bununla birlikte toyu olumsuz etkileyen faaliyetlere yönelik
alternatif çal›ﬂmalar bugüne kadar önerilmemiﬂtir. Toy
bulunan alanlara yönelik k›rsal kalk›nma planlar›n›n yap›lmas›, bu planlar›n toyla bar›ﬂ›k olmas› için çözüm önerilerinin araﬂt›r›lmas› ve uygulanmas› için gerekli altyap›n›n oluﬂturulmas› gerekmektedir. Hayvan bask›s›n›n düzenlenip planlanarak büyük ve küçük baﬂ hayvanlar›n yuvalama alanlar›ndan uzak tutulmas› ve özellikle eﬂ seçme
ve yavru büyütme zamanlar›n›n bölgesel olarak belirlenip
insan faaliyetlerinin buna göre düzenlenmesi sa¤lanmal›d›r. Bu kapsamda toy bulunan yerlerdeki ürün deseni ve
tar›m faaliyetlerinin takvimi ile toyun yaﬂam›ndaki kritik
zamanlar›n belirlenmesi gerekmektedir.

Josef TIMAR

K›rsal insan faaliyetlerinin
yuva ve yavrulara do¤rudan
etkileri

Diﬂi toylar üreme alanlar›na çok sad›kt›r. Bu nedenle üreme ve toplanma
alanlar›ndaki güç hatlar› büyük tehlike oluﬂturmaktad›r.

Toy bulunan yerlerdeki
tar›m takvimi ile toyun üreme takviminin uyumlu
olmas› gerekmektedir.

Enerji nakil hatlar› ile
çarp›ﬂma
Önemi: bilinmiyor
Toylar kötü havalarda uçmaya isteksizdirler. Ayr›ca manevra kabiliyetleri çok düﬂük oldu¤undan elektrik telleri
gibi güç hatlar› ile çarp›ﬂmalar sonucu ölümler olmaktad›r
(Tucker ve Heath, 1994). Küçük bir popülasyon tek bir
elektrik teli sebebiyle yok olabilir. Toy bulunan alanlar›n
çevresindeki elektrik telleri gibi pasif tehdit unsurlar› belirlenip popülasyonun yo¤unlu¤una göre önlemlerin al›nmas› gerekmektedir. Bununla birlikte toy bulundu¤u bilinen Önemli Kuﬂ Alanlar›ndan birisi olan Çöl Gölü ve Çal›kdüzü ÖKA’s›n›n kuzey k›sm›nda bulunan TRT vericisi ile
toy ve birçok kuﬂun çarp›ﬂarak öldü¤ü bilinmektedir (Eken
ve Magnin, 2000).

2. Toyun yaﬂad›¤› alanlara yönelik
tehditler
(dolayl› tehditler – yaﬂam alan› kayb› veya
bozulmas›)
Do¤rudan toy bireylerine yönelik tehditler ortadan kalkm›ﬂ olsa bile, toyun yaﬂam alan› olarak kulland›¤› bölgelerin çok daralmas› ve do¤al özelliklerini kaybetmesi nedeniyle toyun yok oluﬂ süreci durdurulamayacakt›r. Bu nedenle toyun yaﬂam alanlar›n›n belirlenip, yönetim hedeflerinin ve planlar›n›n ç›kar›l›p bu bölgelerin koruma kullanma dengesinde yönetilmesi gerekmektedir. Toya dolayl› olarak etki eden tehditler aﬂa¤›dad›r:
• Yaﬂam alan›n›n tümüyle kayb› (Do¤al bozk›rlar›n
sürülerek tar›m alan› aç›lmas›, a¤açland›rma
faaliyetleri, aﬂ›r› otlatma, karayollar› ve plans›z
yap›laﬂma, tar›msal tekniklerdeki de¤iﬂimler,
sulakalanlar›n azalmas›) – kritik
• Yaﬂam alan› kalitesinin bozulmas› (Aﬂ›r› kimyasal
kullan›m›, alanlar›n do¤al su rejiminin bozulmas›,
ekilen ürünlerin de¤iﬂmesi) –yüksek
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Do¤al bozk›rlar›n sürülerek sulu tar›m alanlar›na
dönüﬂtürülmesi, yanl›ﬂ a¤açland›rma, aﬂ›r› otlatma,
plans›z yap›laﬂma, tar›msal tekniklerdeki de¤iﬂimler
ve sulakalanlar›n azalmas› toyun karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤u tehditlerdir.

Harita 5
Toy bulunan alanlar›n yar›s›ndan ço¤unun koruma statüsü yoktur (ölçeksiz).

Yaﬂam alan›n›n tümüyle kayb›
Önemi: kritik
Türkiye’de yo¤un tar›m ve uygunsuz otlatma sonucunda bozk›r habitat› ve dolay›s›yla toyun üreme alanlar› büyük ölçüde
zarar görmektedir (Bar›ﬂ, 1991). Sektörel tehditlerin içinde sulama ve kurutma çal›ﬂmalar› da bulunmaktad›r. Örne¤in 46 bireylik popülasyona sahip Muﬂ Ovas›’n›n kurutulmas› için çal›ﬂmalar planlanmaktad›r (www.mus.gov.tr).
Ülkemizde toy bar›nd›ran alanlar› belirlemeye yönelik çal›ﬂmalar henüz tam anlam›yla bitmemiﬂtir. Toylar›n bulundu¤u
bozk›r habitat›ndaki alanlara yönelik çal›ﬂmalara a¤›rl›k verilmelidir. Türkiye’deki bozk›r türlerinin tan›m› yap›larak bulundu¤u alanlar belirlenip s›n›fland›r›lmal› ve oldu¤u gibi korunmas› için giriﬂimlerde bulunulmal›d›r. Toyun bulundu¤u alanlarda kesinlikle a¤açland›rma faaliyetleri yap›lmamal›d›r (Tucker ve Evans, 1997). Meralarda otlatma planl› bir ﬂekilde yap›lmal› ve plan aﬂamas›nda toyun yaﬂam döngüsü dikkate al›nmal›d›r. Toyun halihaz›rda bulundu¤u yerler aras›nda kopukluk oluﬂturacak herhangi bir altyap› faaliyeti ÇED kapsam›nda de¤erlendirilmeli ve alternatif çözümlere baﬂvurulmal›d›r
(Avrupa Komisyonu, 1996). Halihaz›rda tar›m yap›lan ve toy bulunan alanlarda tar›msal faaliyetler ile toyun yaﬂam döngüsü
aras›ndaki dengeyi esas alarak planlama yap›lmal›d›r. Tar›msal destekler belirlenirken toyla bar›ﬂ›k tar›m faaliyetleri belirlenip bu faaliyetlerin uygulanmas› için daha çok destek verilmelidir.
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Önemi: yüksek
Toylar›n karﬂ›laﬂt›¤› tehditlerden birisi olan yetersiz besin
kaynaklar› özellikle k›ﬂ aylar›nda oldukça önemli boyutlara ç›kmaktad›r (Avrupa Komisyonu, 1996). Toyun yaﬂad›¤›
alanlarda ekilen ürünlerde çeﬂitlilik ve ürün deseninin
zenginli¤i göz önünde bulundurulmal›, toyun ve yöre halk›n›n ç›karlar› do¤rultusunda planlama yap›lmal›d›r. Toy
alanlar›ndaki ekili ürünler eriﬂkin ve yavru bireyin beslenmesinde büyük rol oynamaktad›r. Toyun yaﬂam alan› ile
iliﬂkili olan sulak alanlar›n yönetimi ve sulama amaçl› kullan›m› ak›lc› planlanmal› ve gerekli yönetim hedefleri
belirlenmelidir. Tar›m ilaçlar›n›n toy bulunan alanlarda
kullan›m›, tüm alanlarda olmas› gerekti¤i gibi denetim alt›nda olmal›d›r. Kullan›lan ilaçlar›n içeri¤i, kullanma
yo¤unlu¤u ve etki süresi mutlaka bilinmelidir. ‹laçlama ile
yap›lan sulama tekni¤i ve ürün deseni birlikte de¤erlendirilmeli, topra¤a olan etkisi ölçülmelidir. Topra¤›n kullan›lamaz hale gelmesi hem yöre halk›n› ve ulusal
ekonomiyi hem de toy ve di¤er birçok canl›y› olumsuz
yönde etkileyecektir.

Sinan ANADOL

Yaﬂam alan›n›n kalitesinin
bozulmas›

ﬁeker pancar› gibi çok suya ihtiyaç duyan ekinlerin kurak alanlarda üretimi,
toy ve bir çok canl› türünün yaﬂam alan›n›n bozulmas›na ve ilerleyen
zamanlarda tamamen yok olmas›na sebebiyet vermektedir.

Eray ÇA⁄LAYAN

Topra¤›n yanl›ﬂ kullan›m›
hem yöre halk›n› ve ulusal ekonomiyi,
hem de toy ve di¤er birçok canl›y› olumsuz yönde
etkilemektedir.

Bulan›k Ovas›’nda aﬂ›r› otlatma.

A¤açland›rma

Besin azalmas›

Aﬂ›r› otlama

Yuvalama alanlar›n›n
bozulmas›

Tar›msal
tekniklerdeki de¤iﬂmeler

Eﬂ seçme alanlar›n›n
bozulmas›

Yollar ve yap›laﬂma

Do¤al bozk›rlar›n
sürülmesi

Yaﬂam alan›n›n
kalitesinin bozulmas›

Yaﬂam al
tümüyle

Az otlama

Ekilen ürünlerin
de¤iﬂmesi

Sulak alanlar›n
azalmas›

Toyun yuvalama
zaman› ile tar›m
faaliyetleri aras›ndaki
uyumsuzluk.

Mera alanlar›n›n ›slah›
çal›ﬂmalar›nda toy
gereksinimlerine dikkat
edilmemesi

Mera alanlar›n›n
çevresindeki tar›m
alanlar› ile iliﬂkisinin
kesilmesi
(güç hatlar›, vb.)

Toyun yaﬂad›¤› alanlara
yönelik tehditler

TOYL
NE
NED

TÜKEN
Tar›m ilaçlar›
Toyun eﬂ seçme yeri ve
zaman› ile tar›m
faaliyetlerinin biçimi ve
zaman›n›n toya zarar
vermeyecek biçimde
uyumlaﬂt›r›lamamas›
Tablo 4
Toyun karﬂ›laﬂt›¤› tehditler ve birbiri ile iliﬂkileri (problem a¤ac›)

Yerel halka toyu koruman›n
gereklili¤i anlat›lm›yor
Yasa d›ﬂ› avc›l›k

Tar›m zararl›lar› ile mücadele
Eriﬂkin bireylere
yönelik tehditler

Tar›m ilac› veya di¤er
kimyasasallarla zehirlenme

an›n›n
kayb›
Kemirgen ve di¤er hastal›k taﬂ›yan
hayvanlara karﬂ› mücadele
Enerji nakil hatlar›yla çarp›ﬂma

Fazla hayvan yo¤unlu¤u

Do¤rudan bireye
yönelik tehditler

LARIN
SL‹
DEN

Koyun/s›¤›rlar taraf›ndan
yumurtalar›n çi¤nenmesi
Mera kullan›m›nda toyla bar›ﬂ›k
faaliyetlerin bilinmemesi

Yavru ve yumurtalara
yönelik tehditler

Tar›m faaliyetleri nedeniyle
yuvalar›n›n bozulmas›

N‹YOR?

Toyla uyumlu faaliyetlerin
bilinmemesi

Tar›m alanlar›ndaki insan
faaliyetleri
Arazi makineleri

Franz Josef KOVACS

Toylar
uluslar aras› sözleﬂmeler
kapsam›nda koruma
alt›ndad›r.
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‹lgili sözleﬂmeler
ve yönetmelikler

Türkiye, Bern ve CITES uluslar aras› anlaﬂmalar› alt›nda türün korunmas›n› taahhüt etmiﬂtir. Bunun yan›nda Avrupa
Birli¤i’nin Kuﬂlar› Koruma Yönetmeli¤i’nin Ek 1’inde yer
alan toyun, yönetmelik uyar›nca tüm Avrupa Birli¤i üye
ülkelerince korunmas› gerekmektedir. Avrupa Birli¤i’ne
üye ülkeler gibi Türkiye de AB Kuﬂlar› Koruma Yönetmeli¤i’nde bulunan türlerin korunmas› için bilimsel kriterlerce belirlenmiﬂ olan Önemli Kuﬂ Alanlar›’n› Natura 2000
kapsam›nda koruma alt›na almakla yükümlü olacakt›r.
Toy ayn› zamanda Türkiye’nin henüz taraf olmad›¤› Bonn
Sözleﬂmesi alt›nda da koruma alt›ndad›r.

Ulusal ve Uluslar aras› mevzuat

AB Kuﬂ Direktifi

Franz Josef KOVACS

Tablo 4’te toyun korunmas›n›n gereklili¤i bildirilen tüm
uluslar aras› sözleﬂmeler ve Türkiye’nin taraf oldu¤u tarihler ile türün küresel ve ulusal ölçekte durumu belirtilmiﬂtir. Toy, küresel ölçekte tehdit alt›nda olup IUCN tehlike
kategorisi Hassas (Vulnerable) olarak belirlenmiﬂtir.

Bir çok uluslar aras› sözleﬂmede toyun korunmas› gereklili¤i vurgulanmaktad›r.
Toyu korumak çiftçinin hakk›n› gözetmektir.

‹lgili Bölümü

Ek I

Bern – Avrupa’n›n Yaban Hayat› ve Yaﬂam
Alanlar›n› Koruma – Sözleﬂmesi
Bonn – Göçmen Türlerin Korunmas› –
Sözleﬂmesi

Ek II

Ek I ve Ek II

Afrika – Avrasya Göçmen Sukuﬂlar›
Sözleﬂmesi
CITES – Nesli Tehlikede olan Yabani
Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar aras›
Ticaretine ‹liﬂkin - Sözleﬂme

4915 say›l› Kara Avc›l›¤› Kanunu

Tablo 5
Toyun korunmas›n›n gereklili¤i bildirilen tüm ulusal ve
uluslar aras› sözleﬂmeler ile Türkiye’nin taraf oldu¤u tarihler.

Türkiye’de Yay›nland›¤›
Resmi Gazete tarihi ve say›s›

‹çermekte

Ek II

Bakanl›kça korunan türler
listesi
4915 say›l› Kanunun 3.
maddesine göre her y›l
düzenli olarak 21 kiﬂiden
oluﬂan kurulca
al›nan Merkez Av
Komisyonu Kararlar›nda yer
alan listeye göre korunan
türler listesi

20 ﬁubat 1984 / 18318

Türkiye henüz imzalamam›ﬂt›r

Türkiye henüz imzalamam›ﬂt›r

20 Haziran 1996 / 22672

1 Temmuz 2003 / 25165

4

Josef TIMAR

Toy Ulusal Eylem Plan›’n›n
uygulanmas›
hem toyun hem de çiftçinin
faydas›nad›r.
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To y U l u s a l E y l e m
Plan› faaliyetleri
Bu eylem plan›ndaki faaliyetler uyguland›¤› ve kurumlar aras›nda etkili bir iletiﬂim gerçekleﬂti¤i takdirde baﬂar›yla plan›n
hedeflerine ulaﬂ›lm›ﬂ olunacakt›r. Eylem plan›n›n haz›rlanmas›nda katk› koyan kurumlar gerekli faaliyetleri uygularsa
toy ve yaﬂam alanlar›, di¤er birçok canl› türü ve kazanc›n› k›rsal alandan sa¤layan halk büyük yarar görecektir.
Bu bölümde, Toy Ulusal Eylem Plan› çal›ﬂtay› toplant›s›n›n
kat›l›mc›lar›n›n önerileri do¤rultusunda sonland›r›lan koruma hedefleri, faaliyetlerin sonuçlar› ve faaliyetler, zaman çizelgesi, öncelik s›ras› ve faaliyetlerin etkili olup olmad›¤›n› gösterecek olan do¤rulama kaynaklar› ile birlikte sunulmaktad›r (Tablo 6). Öncelik s›ras›nda kullan›lan
terimler aﬂa¤›daki gibidir:
• Kritik: Türün tamamen yok olmas›na sebebiyet
verebilecek sorunlar›n önlenmesi için zorunlu bir eylem.
• Yüksek: 20 y›l veya daha az zamanda popülasyonunun
%20’sinden fazlas›n›n yok olmas›na sebebiyet
verebilecek bir faktörün önlenmesi için gerekli eylem.
• Orta: 20 y›l veya daha az zamanda popülasyonunun
%20’sinden az›n›n yok olmas›na sebebiyet verebilecek
bir faktörün önlenmesi için gerekli bir eylem.
• Düﬂük: Yerel popülasyon düﬂüﬂünün veya tüm ülke
popülasyonunda küçük etki yapabilecek olan
faktörlerin önlenmesi için gerekli bir eylem.

Ç ‹ F T Ç ‹ Y E
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Toy Ulusal Eylem Plan›
etkili bir ﬂekilde
uygulan›rsa,

toy

ve
yaﬂam alanlar› ile

çiftçiler
büyük fayda görecektir.
Zaman çizelgesi ilgili oldu¤u faaliyetlerin sa¤›nda y›llar
esas›yla belirtilmiﬂtir. Bu y›llar›n gösterdi¤i kriterler ise
aﬂa¤›daki gibidir:
•
•
•
•
•

Acil: 12 ay içinde tamamlanmal›.
K›sa Süreli: 1-3 y›l içerisinde tamamlanmal›.
Orta Süreli: 1-5 y›l içerisinde tamamlanmal›.
Uzun Süreli: 1-10 y›l içerisinde tamamlanmal›.
Eylem Devam Etmekte: Hali haz›rda tamamlanm›ﬂ ve
devam etmesi gereken bir eylem.
• Tamamlanm›ﬂ Eylem: Eylem plan›n›n haz›rlanmas›
s›ras›nda tamamlanm›ﬂ bir eylem.
Eylem plan› k›sa vadede 2008, uzun vadede 2020 y›l›na
göre hedeflerini belirlemiﬂtir. Eylem plan›n›n 3 sene sonra gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Franz Josef KOVACS

Toylar›n ülkemizde uçmaya devam etmesi için hep birlikte Eylem Plan› faaliyetlerini uygulamal›y›z.

Toy Ulusal Eylem Plan›
Hedefler

Göstergeler

Uzun vadeli amaç: 2020 y›l›na kadar
toyun Türkiye popülasyonunun
en az 2000 bireye ç›kar›lmas›.

Kur alanlar›ndaki birey say›s›

K›sa vadeli amaç: 2008 y›l›na kadar
toyun Türkiye popülasyonunun ﬂu
andaki seviyesinin (764 – 1250 birey)
korunmas›.

Kur alanlar›ndaki birey say›s›

Sonuçlar

1
2
3
4

T Ü R K ‹ Y E ’ n i n

Toyun yumurta b›rakt›¤›
tarlalarda üreme baﬂar›s› art›yor.

Kur alanlar›ndaki toplam diﬂi ve genç
(1)
bireylerin say›s› %70’i aﬂ›yor.

Yetiﬂkin toylar›n yasa d›ﬂ› avc›l›k baﬂta
olmak üzere do¤rudan insan kaynakl›
ölüm nedenleri ortadan kald›r›ld›.

‹nsan faaliyetleri nedeniyle ölen toy
(2)
kay›tlar›, popülasyonun %1’ini
geçmiyor.

Toyun bulundu¤u tüm Önemli
Kuﬂ Alanlar›’ndaki (ÖKA) yaﬂam alan›
özellikleri toyun gereksinimlerine
cevap veriyor ve alanlardaki yaﬂam
ortam› kalitesi art›yor.

Toyun bulundu¤u ÖKA’larda
hesaplanan yaﬂam alan› uygunluk
indeksi, en temel seviyeye göre daha
elveriﬂli durumda.

Toyun korunmas› için gerekli tar›msal
faaliyetler bütünü oluﬂturuluyor ve
yeterli ulusal bilinç, kapasite ve
iﬂbirli¤i sa¤lan›yor.

Sürekli olan bir ekip oluﬂturuldu ve
birlikte çal›ﬂ›yor.

T O Y L A R I
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D›ﬂsal Koﬂullar

Kur bölgelerinde y›ll›k yap›lan eﬂ
zamanl› say›mlar

Kur bölgelerinde y›ll›k yap›lan eﬂ
zamanl› say›mlar

Avrupa Birli¤i uyum sürecinde
oluﬂturulan tar›m politikas›na toy
koruma faaliyetlerinin kat›l›m›.

Kur bölgelerinde y›ll›k yap›lan eﬂ
zamanl› say›mlar

Popülasyon ola¤an d›ﬂ› hava
koﬂullar›ndan dolay› zarar
görmeyecek.

Toy Ulusal Veritaban›.

Toy yaﬂam alan› uygunluk indeksi,
kur alanlar›nda yap›lacak olan eﬂ
zamanl› say›mlar ve insan faaliyetleri
nedeniyle ölen toy kay›tlar›n›n
toplanmas› için gerekli olan iﬂbirli¤i
ve insan gücü sa¤land›.

2006 y›l›ndan itibaren yap›lan Toy
ÖKA’lar›n›n habitat çal›ﬂmas›.

Toy koruma e-grubuna gelen
e-posta say›s›

Toyun azalmas›na sebep olan
ekonomik etkenlerle baﬂa ç›kabilmek
için gerekli olan devlet deste¤i toy
koruma çal›ﬂmalar›na yeterli derecede
veriliyor.

Tablo 6
Toy Ulusal Eylem Plan› faaliyetleri

1

2

Bir teleskop yard›m› olmadan diﬂi ve genç bireylerin belirlenmesi oldukça zordur. Eriﬂkin diﬂi ve erkek bireyler aras›ndaki oran›n 1:1 (50+50)
oldu¤unu kabullenirsek ve ortalama 1.2 oran›nda (60 birey) yavru almay› hedeflersek, toplam populasyon 160 birey olur. Yavru ve diﬂi
bireylerin toplam› ise 110 birey (%68) yapar.
Ölüm kay›tlar›, gerçek say›ya göre çok küçük bir bölümü oluﬂturaca¤›ndan dolay›, kesin bir say› yerine böyle bir oran yaz›lmas› gereklidir.

5

Toy Ulusal Eylem Plan›
Öncelik

1

Toyun

yumurta

b›rakt›¤›

tarlalarda
üreme

baﬂar›s›
art›yor.

Ulusal Faaliyetler
•Ölü bireyler üzerindeki çal›ﬂmalar›n desteklenmesi
(otopsi çal›ﬂmalar› dahil); cesetlerin toplanmas› için
Jandarma Çevre Timi ve DKMPGM yerel teﬂkilat
çal›ﬂanlar›yla, gerekli bilimsel çal›ﬂman›n yap›labilmesi
için de üniversitelerin veterinerlik fakülteleri ile
iﬂbirli¤inin yap›lmas›.(JGK, DKMPGM, Üniversiteler)

yüksek

Sonuç

•Arazi çal›ﬂmalar› ve çiftçilerden gelen raporlar
sayesinde ana kur bölgelerinin bulundu¤u yörelerdeki
üreyen diﬂilerin da¤›l›m›n›n s›n›rlar›n› belirlemek.
(Ekip çal›ﬂmas›)
•Çoban köpeklerinin, küçük ve büyük baﬂ hayvanlar›n
yumurtlama ve yavru büyütme zamanlar›nda, toy
alanlar›nda bulunmalar›n›n azalt›lmas› için plan
geliﬂtirilmesi.
(Tar›m ‹l Müd, Köy Tüzel Kiﬂili¤i, Ekip çal›ﬂmas›)
•Yumurta ç›karma bölgelerindeki insan bask›s›n›n
araﬂt›r›lmas› ve özellikle kur bölgelerindeki insan
faaliyetlerinin azalt›lmas›. (Ekip çal›ﬂmas›, Köy Tüzel
Kiﬂili¤i, Mülki amirler, DKMPGM)
•Farkl› alanlarda ve farkl› habitatta yavru ve yumurta
(1)
kayb› sebeplerinin çal›ﬂ›lmas› (Üniversiteler)
• Popülasyon dinami¤inin araﬂt›r›lmas› ve izlenmesi, yaﬂ
gruplar›na yönelik ölüm oranlar›n›n ve nedenlerinin
belirlenmesi (Üniversiteler)
•Çiftçiler aras›nda farkl› tar›m tekniklerinin toya yönelik
potansiyel etkileri ve olumsuz etkileri nas›l
azaltabilecekleri hakk›ndaki bilginin bas›l› malzeme ve
ilgili kurumlar arac›l›¤›yla aktar›lmas›.
(Tar›m Bakanl›¤›, STKlar)
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Do¤rulama Kaynaklar›

2004 - 2006

° Ölü bireylerin nakil tutanaklar›.
° Veterinerlik fakültelerinde yap›lan otopsi raporlar›

2004 - 2006

° Toy yuvalar›n›n da¤›l›m›n› gösteren haritalar

2005

° Toy alanlar›ndan gelen y›ll›k raporlar

2005

° Toy alanlar›ndan gelen y›ll›k raporlar
° Toy Ulusal Çal›ﬂma Grubu toplant› raporlar›

2005 - 2006

° Bilimsel makaleler

2005 - 2006

° Bilimsel makaleler

2006 - 2007

° Bas›l› malzeme
° E¤itim çal›ﬂtaylar›na kat›l›m

Tablo 6/1
Toy Ulusal Eylem Plan› faaliyetleri

1

Bu çal›ﬂma, türün ekolojisi yan›nda tar›msal faaliyetlerin ve predasyonun etkisini de
içerecektir.

E M A N E T

5

Toy Ulusal Eylem Plan›
Sonuç

Öncelik

Ulusal Faaliyetler
•Toyun av yasa¤›n›n sürdürülmesi ve yasa¤›n etkin
ﬂekilde uygulanmas›n›n sa¤lanmas›. (JGK, DKMPGM,
ilgili avc› dernekleri, Merkez Av Komisyonu)

Yetiﬂkin

2

toylar›n yasa

orta

d›ﬂ› avc›l›k

baﬂta olmak
üzere

do¤rudan

insan kaynakl›
ölüm

nedenleri

•Toyun av denetiminde yerel avc› dernekleri ile
iﬂbirli¤ine gidilmesi (DKMPGM)

•Toy alanlar›nda yap›lan ilaçlaman›n mümkün
oldu¤unca engellenmesi, mutlaka ilaçlama yap›lmas›
gereken yerlerde ise havadan ve geç zamanl› yap›lan
ilaçlama yerine küçük ölçekli, yerden ve erken
yap›lmas›n›n sa¤lanmas›. (Ekip çal›ﬂmas›, Köy Tüzel
Kiﬂili¤i, Mülki amirler, DKMPGM)

ortadan
kald›r›ld›

T Ü R K ‹ Y E ’ n i n

•Elektrik ﬂirketleri, koruma kurumlar›, çiftçiler ve avc›lar
taraf›ndan edinen veriler ile toylar›n güç hatlar›yla
çarp›ﬂma sonucu ölüm oran›n›n azalt›lmas› için plan
geliﬂtirilmesi. (Ekip çal›ﬂmas›, DKMPGM)
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Do¤rulama Kaynaklar›

2004

° Toy ÖKA’lar›ndaki Jandarma Çevre Timi ve
DKMPGM yerel teﬂkilatlar›na konu hakk›nda verilen
bilgi yaz›ﬂmalar› ve görüﬂmeler
° Ulusal toy veri bankas›

2005

° Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü ile
yerel avc› dernekleri aras›ndaki toplant›lar

2005

° Toy alanlar›ndan gelen y›ll›k raporlar
° Tar›m iﬂletmeleri y›ll›k faaliyet plan›

2004 - 2006

° Ulusal toy veri bankas›

Tablo 6/2
Toy Ulusal Eylem Plan› faaliyetleri

E M A N E T

5

Toy Ulusal Eylem Plan›
Sonuç

Öncelik

Ulusal Faaliyetler
• Toyun Türkiye’de en çok say›da yaﬂad›¤› (ülke popülasyonunun
yaklaﬂ›k 1/3’ü) Bulan›k Ovas›’n›n acilen koruma alt›na al›nmas›
(DKMPGM, Tar›m Bakanl›¤›, Ekip çal›ﬂmas›)
•Farkl› tar›msal faaliyetler yap›lan toy alanlar›nda, tar›m
faaliyetleri ile toyun yaﬂam döngüsü aras›ndaki iliﬂki hakk›nda
bilimsel çal›ﬂmalar›n yürütülmesi. (Üniversiteler, Ekip çal›ﬂmas›)

Toyun
bulundu¤u

•Toyun bulundu¤u bilinen ve arazi çal›ﬂmalar› do¤rultusunda
keﬂfedilecek tüm ÖKA’lar›n, korunan alan olarak ilan edilmesinin
de¤erlendirilmesi ve yönetim hedeflerinin belirtilmesi. (DKMPGM)

tüm Önemli

3

Kuﬂ

•Toy ÖKA’lar›nda a¤açland›rma çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›n›n
yasaklanmas›. (Çevre ve Orman Bakanl›¤›)

Alanlar›’ndaki
(ÖKA) yaﬂam
özellikleri
toyun

ihtiyaçlar›na

cevap veriyor

ve alanlardaki
yaﬂam ortam›
kalitesi
art›yor

kritik

alan›

•Yeni toy ÖKA’lar›n›n ve nümayiﬂ alanlar›n›n belirlenmesi için
ulusal çapta arazi çal›ﬂmas›n›n organize edilmesi. (Ekip çal›ﬂmas›)
•ÖKA’lardaki mera alanlar›nda toy popülasyonunun araﬂt›r›l›p
önceli¤i olan meralarda toy popülasyonunun geliﬂtirilmesi
(Tar›m Bakanl›¤›, Mera Komisyonlar›, Üniversiteler, Ekip çal›ﬂmas›)
•Kilit toy alanlar›nda arazi mülkiyeti durumunun belirlenmesi.
(DKMPGM, Mülki amirler, Belediyeler)
•ÖKA olan Devlet Üretme Çiftlikleri ve Tar›m ‹ﬂletme arazilerinde
toyun durumunun iyileﬂtirilmesi.
(Tar›m Bakanl›¤›, Üniversiteler, Ekip çal›ﬂmas›)
•Çevre Düzeni Planlar› ve naz›m planlar› kapsam›nda toy
alanlar›n›n belirtilmesi. (DKMPGM, Mülki amirler, Belediyeler)
•Toyun bulundu¤u ÖKA’larda yaﬂam alan› uygunluk indeksinin
belirlenmesi. (Üniversiteler, Ekip çal›ﬂmas›)
•ÖKA’larda toyun yaﬂam alan› ve beslenme özellikleri üzerine
farkl› tar›m teknikleri etkisinin çal›ﬂ›lmas›. (Üniversiteler)
•Önemli yaﬂam alanlar›n›n bölünmesine neden olacak bay›nd›rl›k
faaliyetlerinin k›s›tlanmas› ve kilit alanlar için bu faaliyetlere izin
verilmemesi. (Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Ekip çal›ﬂmas›,
Tar›m Bakanl›¤›, Mülki Amirler)
•Do¤u Anadolu’daki toylar›n göç yolunun ve göç yolu üzerindeki
önemli alanlar›n belirlenmesi. (Ekip çal›ﬂmas›)
•Toy ÖKA’s› bulunan bir pilot k›rsal alanda toyla uyumlu tar›msal
faaliyetler plan›n›n geliﬂtirilmesi ve uygulanmas›.
•Bozk›r habitat› hakk›nda ulusal çal›ﬂtay›n yap›lmas›.
(Ekip çal›ﬂmas›)
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Do¤rulama Kaynaklar›

2004 - 2005

° Koruma alan› ilan› için iﬂleyen yasal süreç ve yaz›lan resmi yaz›lar
° Koruma faaliyetlerinin yürütülmesi

2004 - 2005

° Bu konudaki bilimsel makaleler

2004 - 2007

° Koruma alan› ilan› için iﬂleyen yasal süreç ve yaz›lan resmi yaz›lar
° Koruma faaliyetlerin yürütülmesi

2005

E M A N E T

° Toy alan raporlar›
° Mülki amirler, ilgili Genel Müdürlükler ve STKlara yaz›lan resmi yaz›lar

2005 - 2006

° Ulusal Toy Veri bankas›

2005 - 2007

° Belirlenen alanlar›n baz›lar›nda yap›lacak olan izleme ve araﬂt›rma raporlar›

2005 - 2007

° Alan raporlar›
° Toy ulusal veri bankas›

2005 - 2007

° Belirlenen alanlar›n baz›lar›nda yap›lacak olan izleme
ve araﬂt›rma raporlar›

2005 - 2007

° Toy ÖKA’lar› bulunan illerdeki naz›m planlar›

2005 - 2007

° Yaﬂam Alan› Uygunluk ‹çeri¤i formlar›

2005 - 2007

° Bu konudaki bilimsel makaleler

2005 - 2007

° Toy ÖKA’lar›ndaki imar planlar› ve yap›lmas› sak›ncal›
faaliyetlerin belirtildi¤i rapor

2006 - 2007

° Toy göç yolu üzerindeki alanlar›n envanteri

2006 - 2007

° Pilot alanlarda toyla uyumlu tar›msal
faaliyetler planlar›

2007

° Bozk›r Ulusal Eylem Plan›

Tablo 6/3
Toy Ulusal Eylem Plan› faaliyetleri

5

Toy Ulusal Eylem Plan›
Sonuç

Öncelik

Ulusal Faaliyetler
• Toyun bulundu¤u alanlardaki sivil toplum kuruluﬂlar› ile Tar›m ‹ﬂletme
Müdürlüklerinin ve korunan alanlar›n ilgi sahiplerinin de bulundu¤u
ekip çal›ﬂmalar›n›n oluﬂturulmas›. Toy e-grubunun oluﬂturulmas›.
(DKMPGM, Ekip çal›ﬂmas›)
• Ulusal toy izleme a¤›n›n oluﬂturulmas›, gerekli e¤itimin verilmesi ve
teleskop gibi gerekli ekipman ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›. Verilecek e¤itim
toyun yaﬂ ve cinsiyetinin belirlenmesini, izleme tekniklerini, yaﬂam alan›
ihtiyaçlar› ve türün ekolojisini içermelidir.
(Ekip çal›ﬂmas›, Çevre ve Orman Bakanl›¤›)

4

• Yap›lmas› gerekli olan bilimsel çal›ﬂmalar için lisans üstü ö¤rencilerin
konuya teﬂvik edilmesi ve çal›ﬂmalar için imkanlar ölçe¤inde destek
sa¤lanmas›na yard›mc› olmak. (Üniversiteler, Ekip çal›ﬂmas›, Çevre ve
Orman Bakanl›¤›, Tar›m Bakanl›¤›)

Toyun

korunmas›
ölçekte
gerekli

tar›msal

yenilikler

yap›l›yor ve

yeterli ulusal
bilinç,
kapasite ve
iﬂbirli¤i
sa¤lan›yor

yüksek

için ulusal

• Yerel ölçekte ilgi sahibi analizinin yap›lmas› ve belirlenen gruplara
yönelik toy ve yaﬂam alan› hakk›ndaki bilinçlendirme çal›ﬂmalar›n›n
yap›lmas›, koruma faaliyetlerine aktif kat›l›m›n sa¤lanmas›.
(Üniversiteler, DKMPGM, Tar›m Bakanl›¤›, Ekip çal›ﬂmas›)
• Toy ve yaﬂam alan› hakk›ndaki gerekli görülen bilginin derlenmesi ve
ilgi sahiplerinin internet arac›l›¤›yla bu bilgileri kullan›m›n›n sa¤lanmas›.
(Ekip çal›ﬂmas›)
• Günümüzdeki tar›m politikas› ve uygulamalar›n›n toyun yaﬂam alan›na
etkilerinin anlaﬂ›lmas› ve gelecekteki yaﬂam alan› kayb›n›n engellenmesi
için uygun de¤iﬂikliklerin yap›lmas›. (Tar›m Bakanl›¤›)
• Toyla uyumlu tar›msal ürünlerin pazarlanmas› için ulusal ve yerel ölçekte
plan geliﬂtirilmesi. (Üniversiteler, Ekip çal›ﬂmas›, Tar›m Bakanl›¤›)
• Toy için öncelikli alanlarda toy ﬂenli¤inin ulusal ve yerel ölçekte
yap›lmas›. (Ekip çal›ﬂmas›, Mülki amirler, Tar›m Bakanl›¤›,
Çevre ve Orman Bakanl›¤›)
• Yap›lacak ulusal ve uluslar aras› ölçekli büyük çal›ﬂmalarda gerekli olan
maddi kayna¤›n bulunmas› için ilgili kurumlar aras›ndaki iﬂbirli¤inin
sa¤lanmas›. (Ekip çal›ﬂmas›)
• Medya arac›l›¤›yla yerel ve ulusal seviyede toy ve koruma önceli¤i
hakk›ndaki yerel bilincin art›r›lmas›. (Ekip çal›ﬂmas›, Mülki amirler)
• Özel sektörün toyla bar›ﬂ›k uygulamalar geliﬂtirmesi ve toyla bar›ﬂ›k
ürünleri desteklemesi için gerekli iﬂbirli¤i tasla¤›n›n yerel, ulusal ve
uluslar aras› boyutta oluﬂturulmas›. (Ekip çal›ﬂmas›, Tar›m Bakanl›¤›,
Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Üniversiteler)
• Aﬂ›r› otlatmay› önlemek için otlatma bask›s›n›n denetim alt›na al›nmas›.
(Köy tüzel kiﬂili¤i, Tar›m Bakanl›¤›, Mülki amirler)
• Tar›m Bakanl›¤›’nca, meralar›n dönüﬂümlü ve belli bir programa dayal›
kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›. (Tar›m Bakanl›¤›)
• Tüketici bilincinin promosyonu arac›l›¤›yla toy yaﬂam alan›n›n
korunmas›n›n desteklenmesi ve Tar›m ﬁuras›’nda g›da güvenli¤i ile
toyun iliﬂkisinin ele al›nmas›.
(Ekip çal›ﬂmas›, Üniversiteler, Tar›m Bakanl›¤›)
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Do¤rulama Kaynaklar›

2004

° Toplant› ç›kt›lar›.
° Ekip çal›ﬂmalar›n›n faaliyet raporlar›
° Toy e-grubu

2005

° Toy izleme a¤›n›n iletiﬂim listesi
° A¤ üyelerinden gelen y›ll›k raporlar

2005

° Üniversitelerin mast›r ve doktora programlar›
° Yap›lan lisans üstü çal›ﬂmalar›n raporlar›, mast›r ve doktora tezleri

2005

° Yerelde yap›lan bilinçlendirme çal›ﬂmalar›n›n raporlar›

2005 - 2006

° Toy internet sitesi

2005 - 2006

° Tar›m politikas›n›n toyun üzerine olan etkisini analiz eden çal›ﬂma
° Tar›m politikas›ndaki gerekli de¤iﬂikli¤inin yap›lmas› için yasamaya iliﬂkin öneri

2005 - 2006

° Ürünler üzerindeki ekolojik etiketler
° Toy uyumlu ürünlerin üretim ve pazarlama plan›

2006

° Toy ﬂenli¤i haberleri
° Ekip çal›ﬂmas› raporu

2005 - 2007

° ‹ﬂbirli¤i mektuplar›
° Proje önerileri

2005 - 2007

° Toy ve bozk›r hakk›nda haz›rlanan ve yay›nlanan belgeler
° Bas›lan bilgilendirme dokümanlar›

2005 - 2007

° Konu hakk›nda yap›lan çal›ﬂmalar›n raporlar›
° Ekip çal›ﬂmas› raporlar›

2006 - 2007

° Özel ve devlet çiftliklerinde aﬂ›r› otlatman›n kontrol alt›na al›nmas› için
yasal çözüm önerisi

2006 - 2007

° Tar›m Bakanl›¤›’nca haz›rlanan ve il teﬂkilatlar›nda uygulanmaya baﬂlanan plan

2006 - 2007

° Toyla uyumlu ﬂekilde üretilen ürünlerin tüketimini öneren makaleler,
popüler yaz›lar.
° Ürünler üzerindeki ekolojik etiketler.
° Tar›m ﬁuras› raporu.
Tablo 6/4
Toy Ulusal Eylem Plan› faaliyetleri

E M A N E T

5

Gabriel SIERRA

Toylar›m›za
sahip ç›kmak için
bulundu¤umuz ildeki
toy alanlar›n› koruyal›m.
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E M A N E T

Eylem Plan›
uygulamas›
Eylem plan›nda baz› faaliyetler büyük öncelik arz etmektedir. Bu faaliyetler aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
A- Toyun bulundu¤u en önemli alanlar›n korunmas› için
gerekli temel faaliyetler:

B- Toyun bulundu¤u tüm alanlardaki durumunun
iyileﬂtirilmesi için gerekli temel faaliyetler:

• Toyun Türkiye’de en çok say›da yaﬂad›¤›
(ülke popülasyonunun yaklaﬂ›k 1/3’ü) Bulan›k Ovas›’n›n
acilen koruma alt›na al›nmas›.
• Toyun bulundu¤u ÖKA’larda sivil toplum kuruluﬂlar›,
Tar›m ‹ﬂletme Müdürlükleri ve korunan alanlar›n ilgi
sahiplerinden oluﬂan ekiplerin oluﬂturulmas›.
• ÖKA olan Devlet Üretme Çiftlikleri ve Tar›m ‹ﬂletme
arazilerinde toyun durumunun iyileﬂtirilmesi.
• ÖKA’lardaki mera alanlar›nda toy popülasyonunun
araﬂt›r›l›p önceli¤i olan meralarda toy popülasyonunun
geliﬂtirilmesi.
• Toyun bulundu¤u bilinen ve arazi çal›ﬂmalar›
do¤rultusunda keﬂfedilecek tüm alanlar›n, korunan
alan olarak ilan edilmesinin de¤erlendirilmesi ve
yönetim hedeflerinin belirtilmesi.
• Yeni toy ÖKA’lar›n›n ve nümayiﬂ alanlar›n›n
belirlenmesi için ulusal çapta arazi çal›ﬂmas›n›n
organize edilmesi.

• Toyun av yasa¤›n›n ülke sath›nda etkin ﬂekilde
uygulanmas›.
• Aﬂ›r› otlatmay› önlemek için otlatma bask›s›n›n
denetim alt›na al›nmas›.
• Arazi çal›ﬂmalar› ve çiftçilerden gelen raporlar
sayesinde ana kur bölgelerinin bulundu¤u yörelerdeki
üreyen diﬂilerin da¤›l›m›n›n s›n›rlar›n› belirlemek.
• Farkl› tar›msal faaliyetler yap›lan toy alanlar›nda, tar›m
faaliyetleri ile toyun yaﬂam döngüsü aras›ndaki iliﬂki
hakk›nda bilimsel çal›ﬂmalar›n yürütülmesi.
• Yerel ölçekte ilgi sahibi analizinin yap›lmas› ve
belirlenen gruplara yönelik toy ve yaﬂam alan›
hakk›ndaki bilinçlendirme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›,
koruma faaliyetlerine aktif kat›l›m›n sa¤lanmas›.
• Günümüzdeki tar›m politikas› ve uygulamalar›n›n
toyun yaﬂam alan›na etkilerinin anlaﬂ›lmas› ve
gelecekteki yaﬂam alan› kayb›n›n engellenmesi için
uygun de¤iﬂikliklerin yap›lmas›.

Do¤a Derne¤i CBS Birimi

To y k u ﬂ u n u n k o r u n m a s › i ç i n b u l u n d u ¤ u
alanlar›n korunmas› ve bu alanlardaki
d u r u m u n u n i y i l e ﬂ t i r i l m e s i g e r e k m e k t e d i r.

Harita 6
Toy popülasyonu bar›nd›ran illerdeki yerel kat›l›m ile eylem plan›n›n uygulanmas› daha kolay olacakt›r (ölçeksizdir).
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Ekler
E.1

E.2

E.3

Toy Ulusal Eylem Plan› çal›ﬂtay kat›l›mc›lar› ve
çal›ﬂtay foto¤raflar›

Yar› çorak ve çorak bölgelerdeki çölleﬂme
sürecinin oluﬂumu ve aﬂamalar›

Toy hakk›ndaki bilgi kaynaklar›

E

Franz Josef KOVACS

Toylar
do¤ayla uyumlu
kalk›nman›n
sembolüdür.
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E.1
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Toy Ulusal Eylem Plan›
çal›ﬂtay kat›l›mc›lar›
15-16 Aral›k 2003 tarihinde Do¤a Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlü¤ü ortakl›¤›yla gerçekleﬂtirilen Toy Ulusal
Eylem Plan› Çal›ﬂtay›’na kat›l›m sa¤layan kiﬂiler ve kurumlar büyük bir özveriyle çal›ﬂm›ﬂlard›r.

Uygar ÖZESM‹

‹lk gün toy hakk›nda bilgilendirici sunumlar yap›ld›. Sunumlar›n ard›ndan toy kuﬂunun karﬂ›laﬂt›¤› tehditler ve
aras›ndaki iliﬂkileri gösteren problem a¤ac› oluﬂturuldu.
Problem a¤ac›ndaki sorunlar, grup çal›ﬂmas› yap›larak detayl› bir ﬂekilde incelendi. Her grup, ilgili problemlerin çözümü için birer faaliyetler bütünü oluﬂturdu.

Çal›ﬂtay kat›l›mc›lar› ile problem a¤ac› üzerinde çal›ﬂmalar yap›ld›.

‹ki günlük çal›ﬂtay süresince toplanan veriler Do¤a Derne¤i ve Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan de¤erlendirilip Eylem Plan› format›nda tekrar
tüm kat›l›mc›lara yorumlar› için gönderildi. Gelen yorumlar ›ﬂ›¤›nda Toy Ulusal Eylem Plan› oluﬂturuldu.

Uygar ÖZESM‹

Gabriel SIERRA

‹kinci gün, gruplar taraf›ndan oluﬂturulan faaliyetler bütününün di¤er gruplara sunumu gerçekleﬂtirildi. Gruplar
oluﬂturduklar› faaliyetler bütününü sunarken, di¤er gruplardaki kiﬂilerle birlikte faaliyetlerin önceliklendirilmesini
ve zaman plan›n› oluﬂturdu.

Kat›l›mc›lar belirlenen problemlere göre toyun korunmas› için gerekli hedefleri belirlediler.

E.1
Toy Ulusal Eylem Plan› Çal›ﬂtay›’na kat›l›m sa¤layan kiﬂilerin ve kurumlar›n›n isimleri aﬂa¤›daki listede verilmiﬂtir. Liste, kat›l›mc›lar›n çal›ﬂtay baﬂlang›c›nda verdi¤i bilgiler ›ﬂ›¤›nda, isimlerinin alfabetik s›raya göre s›ralanmas› ile oluﬂturulmuﬂtur.

‹S‹M
A. Macit Aktu¤
Adnan Horan
Ahmet Selçuk Özen
Ayﬂe Könte
Bahtiyar Kurt
Burcu Meltem Ar›k
Damla Beton
Fazilet Üker
F›rat Yalç›n
Fikret Kaya
Gökmen Yalç›n
Gülen Malkoç
Güneﬂin Aydemir
Güven Eken
Hasan Ar›kan
Hasan Emir
Hasan Kara
Hasan Saday
Hayati Binbo¤a
‹lhami Kiziro¤lu
‹skender Y›ld›r›m
Leyla Akda¤
M. Serhan Göksu
M. Sad›k Oturanç
Metin Aksaz
Metin Serto¤lu
Musa Çelik
Mustafa Ak›nc›o¤lu
Mustafa Bektaﬂ
Naim Çetinkaya
Nermin Anul
Nuri Özba¤datl›
Okan Can
Ortaç Onmuﬂ
Ozan Çekiç
Özcan Yumruktay
Özgür Demirtola
Resul Akova
Sancar Bar›ﬂ
Sibel Mete
Sühendan Karauz
Szabolcs Nagy
Taner Hatipo¤lu
Turgut Çelikkol
Uygar Özesmi
Victor Ananias
Yaﬂar Türkleﬂ
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KURUM
Kütahya Çevre ve Orman ‹l Müdürlü¤ü
T.C. Tar›m ve Köy ‹ﬂleri Bakanl›¤›
Dumlup›nar Üniversitesi
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü
Do¤a Derne¤i
Do¤a Derne¤i
Do¤a Derne¤i
Ondokuz May›s Üniversitesi Kuﬂ Gözlem Toplulu¤u
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü
Muﬂ Çevre ve Orman ‹l Müdürlü¤ü
Do¤a Derne¤i
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› Do¤a Koruma Dairesi
Do¤a Derne¤i
BirdLife International
T.C. Tar›m ve Köy ‹ﬂleri Bakanl›¤› Tar›m ‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ü
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü
Aksaray Do¤a Koruma ve Milli Parklar ﬁube Müdürlü¤ü
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü
Eskiﬂehir Do¤a Koruma ve Milli Parklar ﬁube Müdürlü¤ü
Avc›l›k ve At›c›l›k Federasyonu – Hacettepe Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Özel Çevre Koruma Müdürlü¤ü Aksaray Bölge Müdürlü¤ü
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü
Konya Tar›m ‹l Müdürlü¤ü
‹brahim Aksaz Yaban Hayat›n› Koruma Derne¤i
Avc›lar ve At›c›lar Derne¤i
Konya Çevre ve Orman ‹l Müdürlü¤ü
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü
K›rsal Çevre Derne¤i
Jandarma Genel Komutanl›¤›
DS‹ Genel Müdürlü¤ü
Do¤a Derne¤i
Kuﬂ Araﬂt›rmalar› Derne¤i
Ege Do¤al Yaﬂam› Koruma Derne¤i
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü
Özel Çevre Koruma Kurumu Aksaray Bölge Müdürlü¤ü
Özel Çevre Koruma Kurumu Aksaray Bölge Müdürlü¤ü
Van Çevre ve Orman ‹l Müdürlü¤ü
Ondokuz May›s Üniversitesi
Özel Çevre Koruma Kurumu
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü
BirdLife International
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü
TEMA
Erciyes Üniversitesi
Bu¤day Ekolojik Yaﬂam› Destekleme Derne¤i
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü
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Yar› çorak ve çorak bölgelerdeki
çölleﬂme sürecinin oluﬂumu ve
aﬂamalar›

‹laçlama

Az otlama

Çölleﬂmiﬂ
habitat

Gübreleme

Daha fazla
otlama1

Sulama

‹laçlama

Gübreleme

Sulama

Nadasa b›rakma

‹laçlama

Gübreleme

Sulama

Kendi haline
b›rakma

Topra¤› sürmek

Birincil bozk›r

Yoksullaﬂm›ﬂ
bozk›r benzeri
habitat

Otlama

Tuzlaﬂma

Yo¤un tar›m alan› / otlak

1

Bitki örtüsü kayb›, toprak-su tutulmas›nda azalma, toprak sürüklenmesine sebebiyet verir.

Tuzlanm›ﬂ
verimsiz arazi

Kesikli oklar, do¤a taraf›ndan yavaﬂ gerçekleﬂen veya insan etkisi ile kolay ve h›zl› sonuç al›nmayan de¤iﬂimleri
göstermektedir.

Do¤al tuzcu bozk›rlarda yap›lan yanl›ﬂ tar›m faaliyetleri topra¤› verimsizleﬂtirir (solda, do¤al tuzcul bitki örtüsü; sa¤da, verimsiz tar›m arazisi).

http://www

E.3

Toy hakk›ndaki
bilgi kaynaklar›

T Ü R K ‹ Y E ’ n i n

•http://europa.eu.int/comm/environment/nature/directive/birdactionplan/otistarda.htm
•http://www.proyectoavutarda.org/indexinlg.htm
•http://www.birdlife.info/saps/sapDetails.asp?sid=2760
•http://www.euronet.nl/users/icu12235/konya/konya.htm
•http://www.osme.org/sand221/bust.html?
•http://www.osme.org/sand232/gbust.html?
•http://www.rdb.or.id/detailbird.php?id=38
•http://www.eeconet.org/greatbustards/bustardsmain.html
•http://europa.eu.int/comm/environment/nature/directive/birdspriority.htm
•http://www.birdlife.net/datazone/search/species_search.html?
•http://www.birdlife.net/action/science/species/esap/esap_explan.html
•http://www.ctfc.es/symposium/indexeng.htm
•www.dogadernegi.org
•www.sifiryokolus.org
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K›saltmalar
Terminoloji
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E M A N E T

ÖDA: Önemli Do¤a Alan›
ÖKA: Önemli Kuﬂ Alan›
Popülasyon: Bir canl› türünün belli bir co¤rafi

BWP: Birds of Western Palearctric – Uluslar aras›

s›n›r içerisinde bar›nd›rd›¤› birey say›s›.

Kuﬂlar› Koruma Kurumu taraf›ndan oluﬂturulan

Predasyon: Yabani bir canl› türünün do¤al

ve tüm bat› Palearktrik bölgesinin kuﬂlar›n›

yollarla baﬂka bir yabani canl› türü taraf›ndan

içeren doküman.

avlanmas›.

Biyom: Bir bölgenin sahip oldu¤u iklimsel

RSPB: Royal Society for the Protection

özellikler ve karakteristik bitki örtüsü taraf›ndan

of Birds – ‹ngiltere Kraliyet Kuﬂlar›

ﬂekillendirilen yaﬂam birliklerinin bütünüdür.

Koruma Derne¤i

Sahra - Ön Asya Yar›çöl biyomu ve
Avrupa - Asya Bozk›r biyomu, Türkiye’nin sahip
oldu¤u 5 farkl› biyomdan ikisidir.
CITES: Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve

Sonuçlar: Proje süresi içinde ulaﬂ›labilecek k›sa
dönem hedeflerdir.
STK: Sivil Toplum Kuruluﬂu

Bitki Türlerinin Uluslar aras› Ticaretine ‹liﬂkin

Üreme baﬂar›s›: Kuﬂlarda yuvada bulunan

Sözleﬂme.

yumurta say›s› ile palazlanan yavru say›s›n›n

D›ﬂsal Koﬂullar: Projenin etki alan› d›ﬂ›nda olan,
ancak projenin baﬂar›s›n› etkileyen koﬂullard›r.
DKMPGM: Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü¤ü
Do¤rulama Kaynaklar›: Herhangi bir hedefin
gerçekleﬂip gerçekleﬂmedi¤ini anlamam›za
yard›mc› olan parametrelerin (göstergelerin)
bulunabilece¤i somut belgelerdir.
DS‹: Devlet Su ‹ﬂleri
Göstergeler: Herhangi bir hedefin gerçekleﬂip
gerçekleﬂmedi¤ini anlamam›za yard›mc› olan
parametrelerdir.
Hedefler: Projenin yönünü belirleyen en üst
seviyedeki uzun dönemli hedefe göre çok daha
iyi, net tan›mlanm›ﬂ, ulaﬂ›labilir bir hedeftir.
IUCN: Dünya Do¤ay› Koruma Birli¤i
JGK: Jandarma Genel Komutanl›¤›
Koruma – Kullanma dengesi: Belli bir co¤rafi
alanda yaﬂayan insanlar›n gereksinimlerini,
do¤al süreçlere zarar vermeden sa¤lamas›d›r.
Nümayiﬂ alan›: Toylar›n erkek ve diﬂi
bireylerinin birlikte toplanarak eﬂ ﬂeçmenin
yap›ld›¤› alanlar. Bilimsel terminolojide lek alan›
olarak da kullan›lmaktad›r.

oran›.
Yaﬂam döngüsü: Bir canl› türünün neslini devam
ettirebilmek için belli zamanlarda yapmak
zorunda oldu¤u faaliyetler bütünü.

TÜRK‹YEN‹N’nin

TOYLARI

Kaynakça

Ç‹FTÇ‹YE

EMANET

•Morales MB. and Martin CA. 2002. The great
bustard Otis tarda L. BWP Update 4: 217-232.
•Schaffer N, Gallo-Orsi, U. 2001. European
Union Action Plans for eight priority bird

•AEWA dokümanlar›. AEWA Uluslar aras› Tür
Eylem Planlar› Format›, 25 – 27 Eylül 2002
Almanya.
•Avrupa Komisyonu, 1996. Avrupa Toy
(Otis tarda) Eylem Plan›.
•Baris YS. 1991. Conservation problems of
steppic avifauna in Turkey. Pp.93–96 in P. D.
Goriup, L. A. Batten and J. A. Norton, eds.
The conservation of lowland dry grassland
birds in Europe. Peterborough, U.K.: Joint
Nature Conservation Committee.
•BirdLife International, 2000. Threatened Birds
of the World. Cambridge.
•Cramp S, Simmons K. E. L. 1980. Birds of the
West Palearctic.
•Eken G, Magnin G. 2000. A Preliminary
Biodiversity Atlas of the Konya Basin, Central
Turkey, Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i,
‹stanbul, Türkiye.
•Goriup P. Species of European Conservation
Concern.
•Gürkan Z, Bekir S, Özba¤datl› N. 2003.
Toy Koruma Projesi, Do¤u Anadolu Bölgesi
Araﬂt›rma Raporu 2003., Do¤al Hayat› Koruma
Derne¤i, ‹stanbul, Türkiye.
•Heunks CE, Eken G, Kurt B. 2001. Distribution
and Current Status of Great Bustard
(Otis tarda) in the Konya Basin, Central Turkey.
•Kasparek M. 1989. Status and Distribution of
the Great Bustard and the Little Bustard in
Turkey.
•K›l›ç DT, Eken G. 2004. Türkiye’nin Önemli Kuﬂ
Alanlar› – 2004 Güncellemesi. Do¤a Derne¤i,
Ankara, Türkiye.
•KuﬂBank Veritaban›, Do¤a Derne¤i, Erciyes

species. BirdLife International on behalf of the
European Commission.
•S›f›r Yok Oluﬂ internet sitesi, Do¤a Derne¤i,
Atlas Dergisi, www.sifiryokolus.org.
•Tar›msal Politikalar ve Yap›sal Düzenlemeler
Özel ‹htisas Komisyonu Raporu. 2000. Sekizinci
Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan›. Ankara.
•Tucker GM, Heath MF. 1994. Birds in Europe:
Their Conservation Status, BirdLife
Conservation Series 6, Cambridge, BirdLife
International.
•Tucker GM, Evans MI. 1997. Habitats for birds
in Europe: a conservation strategy for the
wider environment. Cambridge, U.K.: BirdLife
International (BirdLife Conservation Series no.6)
•Turkey Bird Report 1966-67, Ornithological
Society of Turkey.
•Turkey Bird Report 1968-69, Ornithological
Society of Turkey.
•Turkey Bird Report 1970-73, Ornithological
Society of Turkey.
•Turkey Bird Report 1974-75, Ornithological
Society of Turkey.
•Turkey Bird Report 1976-81, Ornithological
Society of Turkey.
•Türkiye Tar›m›nda Sürdürülebilir K›sa Orta ve
Uzun Dönem Stratejileri. Ocak 1999. Devlet
Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›.
•Yarar M, Magnin G. 1997. Türkiye’nin Önemli
Kuﬂ Alanlar›. Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i,
‹stanbul, Türkiye.
•YeﬂilAtlas, DBR Yay›nc›l›k, Say› 5, 2002.
•YeﬂilAtlas, DBR Yay›nc›l›k, Say› 6, 2003.
•Welch H. 2003. South East Anatolia

Üniversitesi, Royal Society for the Protection of

Biodiversity Research Project – (draft) Outline

Birds, BirdLife International.

Report with full recommendations.

www.kusbank.org.

DHKD (Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i),

•Lane SJ, and Alonso JC. 2001. Status and
extinction probabilities of great bustard
(Otis tarda) leks in Andalucía, southern Spain.
Biodiversity and Conservation 00: 1-18.

‹stanbul, Türkiye.
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TOY ALANLARI TEHD‹T B‹LG‹ FORMU
Formu dolduran
Ad-Soyad :
E-posta

:

Adres

:

Telefon

:

@

Alan›n Ad› :
il-‹lçe

:

Köy(ler)

:

Söz konusu alanda yap›lacak olan yat›r›m›n/faaliyetin özellikleri:
Yat›r›m›n/Faaliyetin ad›
Kapasitesi
Kim taraf›ndan yap›l›yor?
Kaç y›l içerisinde hizmete girecek?
Özelli¤i (Ne üretecek, ne gibi at›klar› alacak, vb.)

Yat›r›m/Faaliyet için yap›lacak olan ÇED prosedürü ne aﬂamada?

Yap›lacak yat›r›m›n/Faaliyetin olas› tehditleri neler olabilir?

Faaliyet hakk›nda kimden daha çok bilgi al›nabilir?

Adres

:

Telefon

:
Franz Josef KOVACS

Ad-Soyad :

TÜRK‹YEN‹N’nin

TOYLARI

Ç‹FTÇ‹YE

EMANET

TOY ALANLARI TEHD‹T B‹LG‹ FORMU
Alan›n mülkiyet ve planlamas›:
Alan mülkiyeti aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
Hazine

Orman

Özel Orman

Belediye Mücavir alan›

Özel arazi

Di¤er:
Alan›n Belediye ya da Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lm›ﬂ bir (imar, çevre düzeni planlar›)
plan› var m›? Varsa ne zaman yapm›ﬂlar?

Alan bu planlarda nas›l tan›mlanm›ﬂ?
Spor tesis alan›

Tabii niteli¤i korunacak alan

Rekreasyon alan›

Di¤er:

Organize sanayi bölgesi

Alan›n statüsü:
Alan›n herhangi bir koruma statüsü var m›?
Milli Park

Özel Çevre Koruma alan›

Sit Alan›

Di¤er:
Alan›n baﬂka herhangi bir statüsü var m›?
Turizm Yat›r›m Alan›

Sanayi Yat›r›m Alan›

Mera

Tar›m Alan›

Di¤er:

Alan›n do¤al yap›s› ve tehditler:
Alan›n daha önce yap›lm›ﬂ bir biyolojik çeﬂitlilik ve /veya do¤al kaynaklarla ilgili yap›lm›ﬂ bir
çal›ﬂma var m›? Var ise belirtiniz.

Alan›n çevresinde halihaz›rda baﬂka ne gibi tehditler var?

Bu formda istenen tüm bilgileri doldurmak zorunda de¤ilsiniz. Bilmediklerinizi boﬂ b›rak›n›z. Ancak ne kadar
çok ve do¤ru bilgi verebilirseniz olas› tehdit hakk›ndaki resmi yaz›ﬂmalar o kadar h›zl› ve verimli bir ﬂekilde
ilerleyecektir.
Teﬂekkür ederiz.
Lütfen bu formu aﬂa¤›daki adrese gönderiniz.

✁

PK 640 • 06445 Yeniﬂehir - Ankara
Tel: (312) 418 49 54 • Faks: (312) 418 47 36
E-posta: dogadernegi@kustr.org

UFKUMUZ
‹nsan›n; bütün varl›klara ve ekolojik bütüne sayg› duydu¤u, varoluﬂunun do¤a üzerindeki etkisini bilerek yaﬂad›¤› ve sonucunda, do¤an›n korunmas›na bile gerek kalmayan
bir yaﬂam tarz› geliﬂtirdi¤i bir dünyaya ulaﬂmak.

GÖREV‹M‹Z
Do¤a Derne¤i, baﬂta kuﬂlar olmak üzere nesli tehlike alt›nda olan türlerin, Önemli Kuﬂ
Alanlar› ve Önemli Do¤a Alanlar›’n›n ve bu alanlar aras›ndaki geçiﬂ bölgelerinin korunmas› için:
• E¤itim ve kapasite geliﬂtirme çal›ﬂmalar› yapar
• Kampanya ve benzeri iletiﬂim etkinlikleri yürüterek do¤a koruman›n taban›n›
geniﬂletmeye çal›ﬂ›r
• Bilimsel araﬂt›rmalar yaparak sonuçlar›n› yayar
• Yerinde ve do¤rudan koruma çal›ﬂmalar› yürütür
• Bunu yaparken, çal›ﬂt›¤› yerin insanlar›yla birlikte hareket eder ve buradaki yaﬂam
kalitesinin art›r›lmas›n› do¤a korumayla bir bütün olarak ele al›r
• Yerel, ulusal ve uluslar aras› ölçeklerde deneyim de¤iﬂimi ve iﬂbirli¤i a¤lar›n›
geliﬂtirir.

‹letiﬂim Adresi:
Do¤a Derne¤i PK: 640 • 06445
Yeniﬂehir-Ankara/Türkiye
Tel : +90 312 418 49 54
Faks : +90 312 418 47 36
E-posta: dogadernegi@kustr.org
www.dogadernegi.org
www.sifiryokolus.org
www.kustr.org www.kusbank.org

GÖREV‹M‹Z

Mark Hulme - Yeﬂil Atlas

• Millî parklar, tabiat parklar›, tabiat an›tlar›, tabiat› koruma alanlar› ve yeterli mesire
yerlerinin ayr›lmas›, korunmas›, plânlanmas›, düzenlenmesi, geliﬂtirilmesi, tan›t›lmas›,
yönetilmesi, iﬂletilmesi ve iﬂlettirilmesi ile ilgili iﬂleri yürütmek.
• 9.8.1983 tarihli ve 2873 say›l› Millî Parklar Kanunu ile verilen görevleri
yapmak ve yapt›rmak.
• Yaban hayat› ve kara av kaynaklar› ile orman içi su kaynaklar›, dere, göl, gölet ve
sulak alanlar›n ve hassas bölgelerin korunmas›, geliﬂtirilmesi, kara avc›l›¤›n›n
düzenlenmesi, av kaynaklar›n›n iﬂletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt,
envanter, plânlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye iliﬂkin iﬂ ve iﬂlemleri
yapmak ve yapt›rmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdurmak.
• Kara avc›l›¤›n› düzenleyen mevzuat ile ilgili iﬂ ve iﬂlemleri yürütmek.
• Uluslararas› koruma sözleﬂmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma
esaslar›n› çevre mevzuat› dikkate al›narak tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak.
• Uluslararas› sözleﬂme ile koruma alt›na al›nan, canl› türleri (flora, fauna) ile alanlar›n
korunmas› konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yapmak.
• Hayvanlar›n korunmas›na yönelik çal›ﬂmalar›, ilgili bakanl›k, kurum ve kuruluﬂlar
ile sivil toplum örgütleriyle iﬂbirli¤i içinde yapmak, yapt›rmak, bu konuda yürütülen
faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sa¤lamak.
• Ülkenin bitki ve hayvan türü genlerinin muhafazas› ve iyileﬂtirilmesi ile ilgili iﬂ ve
iﬂlemleri yürütmek.
• Çevrenin korunmas› ile ilgili hedef, ilke ve amaçlar ile stratejiler belirlemek, bunlar›n
uygulanmas›n› izlemek ve koordine etmek.
• Bakanl›k Makam›nca verilen benzeri görevleri yapmak

‹letiﬂim Adresi:
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›
Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü
Gazi Tesisleri 11 No.’lu bina. Sö¤ütlüçeﬂme-Ankara/Türkiye
Tel: + 90 312 212 63 00 • Faks: + 90 312 222 51 40
www.milliparklar.gov.tr

Toylar

do¤ayla uyumlu
kalk›nman›n sembolüdür.
www.dogadernegi.org

www.milliparklar.gov.tr
Katk›lar›ndan dolay›
Hollanda Tar›m, Do¤a ve G›da Kalite Bakanl›¤›,
Uluslar Aras› Kuﬂlar› Koruma Kurumu ve
‹ngiltere Kraliyet Kuﬂlar› Koruma Derne¤i’ne teﬂekkür ederiz.
T Ü R K ‹ Y E ’ n i n

T O Y L A R I

www.sifiryokolus.org
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