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Ozet:

1950'lerden sonra doga koruma konusunda
baslayan uluslararast faaliyetler, takip eden ytllarda bir
dizi doga koruma anlasmasi ortaya cikarnusur. Ramsar
Sozlesmesi bunlardan birisidir. Bu calismanin amact,
kisaca Ramsar Sozlesmesi olarak bilinen Ozellikle Su
Kuslart Habitati Olarak Uluslararasi Oneme Sahip
Sulak Alanlar Sozlesmesi'nin imzalandigi 1971
tarihinden giiniuniize kadar doga koruma yaklasunuu
ana liz ederek, doga korumada Ramsar'tn getirdigi yeni
egilimleri tespit etmektir. Ramsar Sozlesmesi sulak alan
flora ve faunasuu korumaya oncelik vererek, sulak
alanlan kullanan yerel toplumlari ve kidtiirleri ihmal
ettigi gerekcesi ile elestirilmektedir. Bu elestiriler
dogrultusunda Ramsar Sozlesmesi'ndeki bu
eksikliklerin giderilmesi icin bir dizi onlem aluutusttr.
Bu calisma, bu ottletnlerin elestirel degerlendirmesine
yer vermektedir. Tiirkiye'de cok saytda uluslararasi
oneme sahip sulak alan yaninda 12 Ramsar alani
olmastna ve bu konuda onemli saytda akademik calisma
yaptlmastna ragmen, Ramsar Sozlesmesi hakkinda
elestirel degerletulirme iceren derli tophi Tiirkce bir
kaynak yoktur. 0 nedenle bu yaZll1111 bu boslugu bir
olciide doldurmasi beklenmektedir.
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alanlar, sulak alan yonetitni,
silrdiiriilebilir kalkinma.
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Abstract:

Starting from the 1950's considerable efforts
were made to protect nature and these efforts resulted
with a number of international agreements. Ramsar
Convention on Wetlands is one of these agreements.
The purpose of present piece is to evaluate the
development of the convention and investigate how
conservation thinking on wetlands has changed for the
last 30-40 years. The Ramsar Convention on Wetlands
has been criticized by some people who claim it focuses
on the preservation of wetland fauna and flora in
pristine environments and not on the protection of
wetland communities and cultures. Thus one objective
of this work is to investigate this claim and review the
efforts to include local people in wetland conservation
and planning. In order to investigate the claims, the
official texts of the convention were examined and
especially its development in terms of human wetland
communities was paid particular attention. Although
there are a number of internationally important
wetlands and 12 Ramsar sites in Turkey, there is not a
comprehensive Ramsar document in Turkish. Therefore,
it is expected that this work somewhat will fill the gap.

Key Words: Ramsar Convention, wetlands,
nature protection, sustainable development, wetland
management
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RAMSAR SOZLESMESi'NiN DOGA KORUMA
YAKLASIMINA ELESTiREL BiR BAKIS

The Ramsar Convention on Wetlands: A Critical Review :

Giri~

Teknolojik gelismeler nedeniyle insan dogayi gittikce daha fazla

hakimiyeti altma almakta ve onu daha once hie gorulmedik sekilde

degistirrnektedir. Bu degisimin sonuclanru fark etmek cogu kere uzun zaman

almaktadir. insan tahripleri sonunda ormanlar yok olmakta, tanmsal

topraklar azalmakta, azalan topraklarda daha fazla ilrUn yetistirmek icin

kullamlan pestisid ve herbisidler nedeni He topraklann bilesimi geri

kazamlamayacak sekilde bozulmaktadir. Bu tahripler sonunda su ve hava

kirlenrnekte, insanhgm yasam kalitesi azaltmaktadrr. Tahrip edilmeleri

sonucu fonksiyonlanm kaybeden sulak alanlar da insan etkisinden nasi bini

alan ekosistemlerden birisidir. Bozulan sulak alanlar, aslmda eski bir

dusunce olan fiziki cevrenin insam simrlandiran ve hatta kontrol eden unsur

oldugu dusuncesini curururcesine, insamn dogayi degistirmedeki ve ona

hakim olmadaki pervasrz gucunu ortaya koymaktadir.
\

Sulak alanlar dunyadaki en onemli ekosistemlerden biridir.

Oncelikle go<;; eden kuslar basta olmak uzere, cesitli memeliler, surungenler,

hem karada hem de suda yasayan bazi hayvanlar ve bahk tUrleri gibi yaban

hayati icin vazgecilmez bir habitat olusturur. Atmosferdeki oksijenin

uretildigi en onemli alanlardan birisidir. Organik maddelerin sulak alanlarda

cozunmesi Sulfur ve Azot dongusu icin oldukca onemlidir. Sulak alanlar

aynca bahk uretimi, tanm icin su temini, icecek su kaynagi, taskm kontrolu,

yeralu su seviyesini besleme gibi onemli islevlere sahiptir. Kiyilan stabilize

etmede, kereste Uretiminde ve rekreasyonel faaliyetler icin yine cok onemli

bir kaynak olusturur. Sulak alanlar aym zamanda smirh miktardaki organik

angi dogal yolla temizleyebilir. Sulak alanlann tuketime yonelik olmayan

yararlan da vardir. Bilimsel, egitirn, estetik, arkeolojik, miras ve tarih
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anlammda bazi sulak alanlar dogrudan paraya cevrilemeyen onemli

ozelliklere sahiptir.

Sulak alanlan koruma girisimleri 1960'larda baslanustrr. Sulak

alanlara bagimh olarak yasayan ozellikle su kuslannm korunmasi tek bir

ulkenin yapabilecegi bir is olmadtgi icin bu konuda uluslararasi isbirligi

yapmak zorunluydu. Bu amacla baslayan girisimler, 1971'de Ramsar

Sozlesmesi'nin imzalanmasi ile somut bir eyleme donusmus oluyordu. Bu

sozlesme, yururluge girdigi 1975 yihndan beri bir cok Ulkede sulak alanlann

korunmasmda ve yonetilmesinde cok onemli rol oynanustir. Ancak Ramsar

Sozlesmesi bir cok kisi tarafmdan sulak alan flora ve faunasmi korumaya

oncelik vererek, sulak alanlan kullanan yerel toplumlan ve kulturleri ihmal

ettigi gerekcesi ile elestirilmektedir. Buna bagh olarak Ramsar

Sozlesmesi'nin bu eksikligini gidermek icin bir dizi onlem almnustir. Bu

cahsma, bu onlemlerin elestirel degerlendirmesine yer vermektedir. Ramsar

Sozlesrnesi nasil ~ltaya cikrmsnr ve nasil bir evrim gecirmistir? Acaba

baslangictan beri Ramsar Sozlesmesi'nin doga koruma yaklasmu nasil

degismistir? Sozlesmenin zayif, dolaytsi ile gelistirilmeye halen acik taraflan

nelerdir? Sozlesme TUrkiye'de nasil uygulanmaktadir? Bu sorulara cevap

verebilmek icin Ramsar Sozlesmesi dokumanlan baslangrctan itibaren

ineelenerek degisim takip edilmis, farkh Ulkelerdeki uygulamalar

incelenmis, Ramsar Burosu cahsanlan ile gorusulmus ve son olarak

Tlirkiye'deki uygulamalar incelenmistir.

Sulak Alanlar

Sulak alanlar yeryuztmdeki hidrolojik sistemin bir parcasnu

olusturur. Karasal ve sueul ekosistemlerin snunnda bulunduklan icin, butun

smirlann ozellikleri gibi her iki taraftan daha fazla biyolojik cesitlilige

sahiptirler. Aynca sulak alanlar atmosferdeki SlJ dongusu icin de

vazgecilmez onerne sahiptir. Ancak sulak alanlar drene etme, doldurma,

kurutma, kirlilik ve kaynaklann asm tliketimi nedeni ile yeryuztmde en fazla

tahrip edilen ekosistemlerden birisi durumuna gelmistir.
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Ramsar Sozlesmesi sulak alanlann onemini, doga icin islevleri ve

insanlar icin degerleri olmak uzere iki bolumde ele almaktadir. Sozlesmeye

gore genel olarak sulak alanlann islevleri sunlardir:

a. su depolama,

b. futmadan korunma ve taskm azaltma,

c. kiyi stabilizasyonu ve erozyon kontrolu,

d. yer alu suyunu besleme (re-sarj),

e. yer alti suyunun ylizeye cikmasma imkan saglama (de-sari),

f. suyu temizleme,

g. besin maddelerini tutma,

h. kirleticileri tutma,

1. sedimanlan depolama,

j. yagl~ ve sicakhk basta olmak lizere yerel iklim sartlanm

stabilize etme.

Sulak alanlar bu islevlerini yerine getirerekekosistemlerin

yasamasmaonemli katki saglar. Bu islevlerin her biri ekosistemde devam

eden bir birine bagimh surecler icin onemlidir. Aynca bir cok sulak alan

hem dogrudan hem de dolayh olarak insan yasanuna katki yapar. Bu

faydalar sozlesmede su sekilde siralanmaktadrr:

a. su temini (miktar ve kalite anlarmnda),

b. bahkcihk (dunya liretiminin 3'te 2'si sulak alanlardan elde

edilir)

c. Yer alu su tablasmi destekleme ve besin maddelerini tutma

yolu ile tanma destek,

d. Kereste ve diger insaat malzemeleri,

e. Turba ve bitkiler gibi enerji kaynagi,

f. Yaban hayan urunleri,

g. Ulasim,

h. Sifah otlar gibi bir dizi lirlin saglama,

I. Rekreasyon ve turizm (Ramsar Web Sayfasi 2005).
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Sozlesmede bunlara ek olarak sulak alanlann niteliklerinden de

bahsedilmektedir. Bunlar sulak alanlann eskiden beri insanhgm kultilrel

mirasnun bir kisrmm barmdmnasi ile ilgilidir. Dunyanm bir cok yerindebu

alanlann dini ve kutsal degeri vardir. Buralar, bazr eski medeniyetlerin cok

onernli kahntrlannm bulundugu arkeolojik alanlardir, Aynca sulak alanlar

yine dunyanm bir cok yerinde yoresel sosyal, kulturel ve ekonomik gelenek

ve deger yargilanrun merkezinde yer ahr.

Flora ve fauna yamnda insanlar icin vazgecilmez bu niteliklere

gittikce daha fazla onem verilmis, hatta 1999 yihnm Dunya Sulak Alanlar

GUnli kutlamalannm kutlama temasi olarak People and Wetlands: the Vital

Link- insanlar ve Sulak Alanlar: Hayati Baglanti, ve yine 2002 yI11

kutlamalanrun slogam da Wetlands: Water, Life, and Culture- Sulak Alanlar:

Su, Yasam ve Kultur olarak belirlenmistir. Bu temalar 2000' Ii yillara

gelindiginde Ramsar'm sulak alanlarla insanlann eskiden beri devam eden

iliskilerine vurgu yaptigmr gosterir.

,0 zainan sulak alan neye denir? Ramsar Sozlesmesi'nin 1. niaddesi

sulak alanlan "bataklik, sazhk, cayirlrk veya turbahk; dogal veya yapay;

gecici ya da slirekli; akan ya da duragan; tath, tuzlu ve aCI sulak alanlar ile

en cekik zamandaki su derinligi 6 metreyi gecmeyen denizel ortamlar"

olarak tammlamaktadir. Sozlesmenin 2. maddesinin 1. bendi de "sulak

alanlara komsu kiyr zonlannm ve nehirlerin, adalann, sulak alan icerisinde

kalan ve cekilme doneminde suyu 6 metreden daha derin olan denizel

ortamlann da, ozellikle su kuslan icin onemli habitat olusturmalan

durumunda sulak alan sayilmasi gerektigini" belirtmektedir. Burada hemen

dikkati ceken husus tammm cok genis tutuldugu ve bir sekilde icerisinde su

banndiran neredeyse her yerin sulak alan sayilmasi gerektigidir. Ancak bazi

Ulkeler Ramsar tarurmru degil, kendi yaptiklan tammlan dikkate

alrnaktadirlar. Mesela A.B.D. 'de, ilgili tiC; federal kurulus sulak alanlan

farkli sekillerde tarumlamaktadtr.'

Bu genel tarum altmda Ramsar Sozlesmesi sulak alanlan li<;; ana

grupta simflandrrmaktadrr. Bunlar denizel/kiyi sulak alanlan, kara ici sulak

alanlar ve insan yapurn sulak alanlardir. Hem Ramsar hem de diger

280. DoguCografya Dergisi 15



The Rarnsar Convention on Wetlands: A Critical Review

suuflandrrmalarda bu ve benzeri genel kategorilerde cok fazla sulak alan tipi

ayirt edilmektedir. Mesela Ramsar Sozlesmesi yukandaki 3 kategori altmda

42 sulak alan tipi ayirt etmistir."

Bilim, kuskusuz sulak alanlarm butim bu ozelliklerini zamanla

kesfedebilmistir. Bilimin bulgulan isrgmda insanlarm sulak alanlan nasil

algiladigi, onlara karst nasil bir tutum gelistirdikleri ve onlan nasil

yonetmeye cahstiklan da zamanla degismistir. Bu degisimde bir kaconemli

donem ayirt edilebilir. Bu donemlerden birincisi 1960'lara kadar olan

donemdir. 1960'lardan once sulak alan yonetiminde uygulanan en onemli

yol, bu alanlan kurutmakti. Hatta 0 zamana kadar "en iyi sulak alan

kurutulmus sulak alandir'' yaklasum kabul edilmis ve bu alanlar

olabildigince kurutulmustur. Bunun altmda yatan temel neden, buralann

hastahk kaynagi olmasi ve artan nUfusa yiyecek uretebilmekicin tanm alam

elde etme istegiydi. Aynca buralar insanoglunun gelismesini engelleyen ise

yaramaz alanlar olarak goruluyordu,

1960'lann ortalanndan soma sulak alanlarJa iIgiIi baska bir donem

baslamisnr (Williams 1990). Bu donemde insanlar sulak alanlannsu

kalitesini korumada ve taskmlan onlemede cok onemli rolled oldugunu

kesfettiler. Ancak bu kesif, bu tarihlerde sulak alanlarm kurutulrnasma

devam ediImesini engellememistir. Aksine gelisen teknoloji ile birlikte sulak

alanlar gittikce artan bir hizla drene edilmis ya da tamamen kurutulmustur,

1980'lerden soma ise sulak alan yonetiminde yeni bir doneme

girilmistir. Sulak alanlann yukanda sayilan faydalan ancak bu donemde tam

olarak anlasilnus ve sulak alanlarm kurutulmamasi gerektigi iizerinde

durulmustur, Bu donemde sulak alanlann kurutulmamasi icin ozellikle Sivil

Toplum Kuruluslan (STK) onculugunde girisimler yapilrrus, ancak onceden

baslanlrrus olan projeler dUnyanm bazi kisrmlannda sulak alanlan

kurutmaya devam etmistir.

Sulak alanlarJa ilgili degisim donemlerinin sonuncusu 1990'larda

ortaya cikmisnr. Bu donemde yukanda sayilan biitUn yararlanna ek olarak

sulak alanlann ashnda .;ok eskiden beri insanlann onemli yasam

alanlanndan birisi oldugu, insanlann bu alanlan cok degisik sekillerde
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kullandiklan ve ekonomik anlamda onlara bagimh olduklan, hatta yuzyillar

suren karsihkh iliskiler yolu ile sulak alan ekosisteminin bir parcasi

durumuna geldikleri anlasilnusur. Boylece sulak alanlann sadece yaban

hayati icin degil, cevresinde yasayan yerel kulturler icin de vazgecilmez

onemi oldugu ortaya konulmustur. Bunu takiben Ttirkiye de dahil bir cok

ulkede sulak alanlann kurutulmasi kanunen yasaklannusnr.

Ancak buttm bu cok yonlu faydalanmn anlasilmasi sulak alan

yonetiminde yeni zorluklan beraberinde getirmistir, Sulak alanlar etrafmda

yasayan ve cok farkh yasam tarzma sahip olan "yerel" unsurlar ile bu

alanlan ktiresel biyocesitlilige yaptigi katki nedeniyle korumak isteyen

"yerel olmayan" unsurlar arasmdaki cansma, bu alanlann korunmasmi

isteyen herkes icin cozumtl zor bir problem ortaya koymustur. Yerel ya da

yerel olmayan cok farkh kisi, grup ve kurumlann (resmi kurumlar da dahil)

bu alanlan korumaya kalkismalan durumunda sulak alanlar kimin icin, kim

tarafmdan ve nasil korunacaktIr? Aynca yerel olcekteki kullamcilar da sulak

alanlan cok farkh sekillerde algrlamaktadir. Insanlardan bazilan buralan

bahkcihk alanlan olarak gorurken, bazilan otlak, bazilan tanmsal toprak,

bazilan su kaynagi ve bazilan da eko-turizm alanlan olarak gormektedir.

Dolayisi ile koruma durumunda bunlann hangisine oncelik verilecegi

stirdtirtilebilir sulak alan yonetimi icin en buyuk zorluklardan biridir.

Ramsar Sozlesmesi'nin Ortaya c;lkl~1

Sulak alanlann islev ve faydalanmn anlasilmaya baslandrgi

1960'larda bu alanlan ve ozellikle 0 donemde gocmen kuslan korumak icin

bir dizi faaliyet yaprlnusnr, Bu faaliyetlerde International Union for the

Conservation of Nature and Natural Resources -simdiki World

Conservation Union (IDCN, Dtinya Koruma Birligi), The International

Wateifowl Research Bureau (IWRB- Uluslararasi Su Kuslan Arasnrma

Btirosu) ve International Council for Bird Preservation (ICBP-Ku~larlll

Korunmasi Icin Uluslararasi Konsey) gibi kuruluslar etkin rol oynarmsnr.

Aynca Hollanda hukumeti bu kuruluslan aktif bir sekilde destekleyerek

sozlesmenin ortaya cikmasrnda buyuk bir rol oynarmsnr.
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o zamanlar temel motivasyon kuslan korumak oldugu icin butun bu

kuruluslar kuslann korunrnasi konusunda etkin olarak cahsmaktaydi. Bu

kuruluslar kuslan korumanm uluslararasi bir caba gerektirdigini, dolayisi ile

boyle bir cabamn ancak 90k kanlimh uluslararasi bir sozlesme ile

cozulebilecegini dusunuyorlardi. Uluslararasi caba bir 90k bakimdan

onemliydi. Oncelikle dunyada bir 90k sulak alan ya smirlan asiyordu ya da

sulannm bir kismmi komsu tilkelerden ahyordu. Suyun atmosferde dolasmu

dogal olarak smirlarla baglantih degildi. Gocmen kuslar yilda iki kez g09

ederken, smir tammaksizm bir 90k ulkeye ugruyorlardi. Ayrrca bazi bahk

turleri, bir tilkedeki sulak alanda yumurtalanru birakip baska bir tilkedeki

sulak alanlara g09 edebiliyordu.

Uluslararasi bu faaliyetleri organize etmek icin mCN 1960 yihnda

L. Hoffmann koordinatorlugunde MARiii Projesini baslatmisur. Bu amacla IUCN

ve IWRB onderliginde 1963'te St. Andrews'de (Ingiltere); 1966 Noordwijk

aan Zee'de (Hollanda); 1967'de Morges'de (Isvicre); 1967'de Ankara,

Istanbul, Bursa'da; 1968'de Leningrad'da; 1969'da Viena'da; yine 1969'da

Moskova'da; 1970'te Espoo'da (Finlandiya) ve yine 1970'te Knokke'da

(BeI91ka) toplantilar yapilnusnr (Mathews 1993).

Bunlardan IUCN Ekoloji Kornisyonu tarafmdan Ttirkiye'de Ankara,

istanbul ve Bursa'da 1967 yilmda yapilan ve A Technical Meeting on

Wetland Conservation (Sulak Alanlann Korunmasi i9in Teknik Bir

Toplanti) admi tasryan toplantnun sonuc raporunun 10. maddesinde, "bir

uluslararasi konvansiyona yonelik bu ve benzeri toplantilann temel amaci

sulak alan kaynaklanmn butun kullamcilan arasmda aktif bir is birligi

zerninini olusturmaknr" sonucuna vanlrrustir (IUCN 1968, 264). Bu sonuc

sulak alanlan korumak icin uluslararasi bir anlasmanm yapilmasi

konusundaki kararhhgi gosteriyordu.

Butun bu toplantilarda sozlesmenin neleri icerecegi, hangi

maddelerden olusacagi ve yapisnun ne olmasi gerektigi aynnnh caltsmalarla

ortaya konulmustur. Olusturulan taslak metinlere son seklini vermek tizere,

konu ile ilgili kuruluslar ve devlet temsilcileri Iran'in Hazar Denizi

kryismdaki kucuk bir kasaba olan Ramsar' da toplanrms ve sozlesme 2 Subat
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1971 yihnda imzalannusur. Yururluge girmesi icin gereken 7. Ulkenin

(Yunanistan) onaylamasi sonueu 21 Araltk 1975 tarihinde yururluge

girmistir. 1987 yihna kadar Sozlesme'nin sekreterlik islerini mCN

. yaprrnsnr.
1971'de irnzalanan sozlesme, 1982 Paris ProtokolU ve 1987 Regina

Duzeltmesi ile iki kere duzeltilmistir. 1982 Paris Protokolu'nde Sozlesmenin

duzenli cahsan kurumsal bir yaptya kavusturulmasi ve ilgili kurumlarm

kurulmasma zemin haztrlayaeak duzenlemeler yapilrmsur. 1987'de yapilan

Regina Duzeltrneleri (Kanada) ile de stirekli cahsacak Ramsay Burosu

kurulrnus, butce olusturulmus, yurutrne komitesinin olusturulmasi ve secilme

esaslan belirlenmistir. Boylece sozlesme tam anlarruyla fonksiyonel hale

gelmistir,

Ramsar Sozlesmesi onemli sulak alanlann korunmasma yonelik ilk

anlasma (Parmenter 1996) ve yine ilk modern doga koruma sozlesmesidir

(Navid 1989). Sozlesmenin imzalandigi 2 Subat gunu, 1997'den beri

sozlesmeye taraf biitun ulkelerde dunya sulak alanlar gtmu olarak

kutlanmaktadtr. BugUn (Araltk 2005) Ramsar Sozlesmesine 147 iilke

dahildir ve 1525 Ramsar Alanmda 129.5 milyon hektar alan korunmaktadir.

Sozlesmenin, Ramsar Burosu tarafmdan hazirlanan oldukca kapsamh bir

web sayfasi vardir (www.ramsar.org). Aynea Ramsar mesajnu ilgili

insanlara iletebilmek ve ilgili konulan tartismak icin bir de Iletisim, Egitim

ve Duyarhhk Olusturma (CEPA- Communication, Education, and Public

Awareness) isimli elektronik tartisma listesi vardir (Ramsar Convention

Bureau 2000e).

Sozlesmenin misyonu, 2002 yilmdaki 8. TOK'da "butun dunyada

surdurulebilir kalkrnmayi gerceklestirebilmek icin yerel, bolgesel ve ulusal

faaliyetler ve uluslararast isbirligi yolu ile butun sulak alanlann korunmasi

ve akilcr kullanmu" olarak belirlenrnistir (Ramsar Web Sayfasi 2005) ..

Sozlesmenin hamisi Birlesmis Milletler Egitim, Bilim ve KUltUrel

Organizasyonu (UNESCO), Uluslararasi Standartlar ve Hukuksal Isler

Ofisi'dir. Sozlesmeye katilmak isteyen bir Ulke niyetini bu ofise beyan

etmek ve uluslararasi oneme sahip en az bir sulak alaru Uluslararasi Oneme
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Sahip Sulak Alanlar Listesi (Ramsar Listesi ya da Ramsar Alanlan

Listesi)'ne eklemek zorundadir. Bir ulke iiye olduktan soma ek Ramsar

alanlan ayirabilir. Bu alanlann aynlmasi Ulusal Ramsar Komiteleri'ne

verilmis bir gorevdir,

Sozlesmenin U~ sarti vardir. Bunlar:

1. Sulak alanlarm akilct kullanmum temin etmek,

2. Ramsar Listesine dahil sulak alanlann sayrsmi artirmak ve bunlan

Ramsar prensiplerine gore yonetmek,

3. Ramsar'm bu konuda hazirlarms oldugu rehberi esas alarak uluslararasi

isbirligi yapmak.

Ramsar Kriterleri: Elestirel bir Degerlendlrme

Ramsar'm uluslararasi oneme sahip sulak alanlan belirlemede

kullandigi 9 kriter vardir. Kriterler, temsil edebilme/ozgunluk (A Grubu) ve

biyocesitlilik (B Grubu) olmak uzere iki genel kategori altmda; turler ve

ekolojik toplumlar, su kuslan, bahklarla ilgili ve ucucu olmayan hayvan

turleri ile ilgili olarak 4 grupta ele almmaktadir (Tablo 1).

Sozlesmenin ikinci maddesinde sulak alanlann "ekolojik, botanik,

zoolojik, limnolojik ve hidrolojik,bakimdan uluslararasi oneminin" dikkate

almacagr belirtilmistir, 1974 yihnda Almanya'da toplanan bir konferansta su

kuslanna dayah ilk kriter tartisilmis, ancak sozlesme henliz yururluge

girmediginden resmen kabul edilmemistir. Uluslararasi oneme sahip sulak

alanlar kriterlerinden ilki lizerinde ancak 1980'deki 1. TOK'da anlasmaya

vanlrrustir. 1987 ve 1990'daki taraf ulkeler toplannlannda kriterler daha da

gelistirilmis ve 1996'da bahklarla ilgili kriterler eklenmistir, Son olarak

Kasim 2005'te ucucu olmayan hayvan turleri ile ilgili olan 9. kriter

eklenmistir.

Bukriterler zamanla gelistirildikleri icin kriterlerin belirlendigi

tarihten once Ramsar alam olarak belirlenen sulak alanlar daha sonradan

belirlenen kriterlere uymayabilir. Bu durumda sozlesme, Ramsar Biirosuna,

taraf ulke ile isbirligi yaparak, bu alanlann Ramsar kriterlerini tekrar

saglamasi icin neler yapilabilecegini arastirma ve bunlan yapma yetkisi

verir, Bunlar islev ve deger artmci onlemler ya da restorasyon olabilir.
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Ancak bUtUn cabalara ragmen kriterlerin saglanamamasi durumunda, taraf

Ulke sekreterlikten bu alam listeden cikarmasim isteyebilir.

Tablo 1. Rarnsar Sozlesmesi'ne gore uluslararasi oneme sahip sulak alan kriterleri.

A Grubu: Temsil Kriter 1. Eger bir sulak alan bir biyocografi
edici, az bulunur bolgede ternsil edici, az bulunur, ya da belli dogal
ya da ozgiin ya da dogala yakm sulak alan tipine ornek
karakteri olan olusturuyorsa, bu sulak alan uluslararasi oneme
sulak alanlar sahi p sayihr.

Kriter 2. Bger bir sulak alan incinebilir, tehlike
altmda ya da onemli olcude tehlike altmdaki turler

Tiirler ve ya da tehdit altmdaki ekolojik toplumlan
ekolojik banndmyorsa uluslararasi oneme sahip sayihr,
toplumlarIa Kriter 3. Eger bir sulak alan belli bir biyocografi

B Grubu: ilgili kriter bolgede biyolojik cesitliligin saglanmasmda onemli
Biyolojik l;e~itliligi olan bitki ve/veya hayvan turlerini banndmyorsa
korumak il;in uluslararasioneme sahip sayrhr.
uluslararasi

Kriter 4. Eger bir sulak alan yasam dongusuoneme sahip
alanlar

icerisinde kritik bir asamada olan bitki velveya
hayvan turlerini destekliyorsa ya da olurnsuz
kosullann olusmasidururnunda bu turlere sigmak
sazhyorsa uluslararasi onerne sahip sayihr.

Kriter 5. Eger bir sulak alan duzenli olarak 20 000
Su kuslari ile ya da daha fazla su kusunu banndmyorsa
ilgili kriterler uluslararasi oneme sahip sayihr.

Kriter 6. Eger bir sulak alan, bir su kusu turunun ya
da alt tttrunun toplarn populasyonunun % I'ini
duzenliolarakbanndmyorsa uluslararasi oneme
sahip savihr.

Kriter 7. Bir sulak alan eger bir yere ozgii bahk
turlerinden, alt tiirlerinden yada ailesinden onernli
bir bolumunu banndmyorsa ve yasam suresinin

BahklarIa onemli bir bolumunu destekliyorsa, sulak alanlann
ilgili kriterler yararlan ve/veya degerini gosteren turler arasi

etkilesimi saglayarak, global biyocesitlilige katki
yapiyorsa uluslararasi oneme sahip sayihr.

Kriter 8. Eger bir sulak alan bahk turleri icin
onemli bir besin kaynagi, ureme alam, 0 sulak
alanda ya da baska yerdeki kuslar icin beslenrne ya
da go<; yolu saghyorsa uluslararasi onerne sahip
savihr.

U\;UCU olmayan Kriter 9. Eger bir sulak alan, ona bagunh olarak
hayvan tiirleri yasayan, ucucu olrnayan hayvan lUI' ya da alt
Heilgili turlerinin populasyonunun % I 'ini duzenli olarak
kriterler banndmyorsa uluslararasi oneme sahip sayihr.

Kaynak: Rarnsar Convention Bureau 2000b, Rarnsar Web Sayfasi, 2005.
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Ramsar kriterleri baslangicta su kuslan sayismt esas ahyordu; ancak

zamanla genisletilmistir. Bu kriterler tamamen sulak alanlann fiziki

ozelliklerine dayanmaktadir. Bu durum Ramsar Sozlesmesinin en fazla

elestirilen yonlerinden biridir. Bu elestirileri yapanlar sulak alan

simflandirmasmda insan kullamrnlannm da dikkate ahnmasi gerektigini

belirtmektedirler. Ancak, bu sadece Ramsar Sozlesmesi'nin bir sorunu degil,

aksine genel anlamda sulak alan literatlirUnUn de bir sorunudur. Zaman

icerisinde degisen kriterlere bakildigmda, sadece kriterler anlarmnda Ramsar

Sozlesmesi'nin kapsarm genisletilse de, icerik olarak cok fazla degisiklige

ugramadigim goruruz, Sadece zamanla fiziki cevrenin ilk bakista dikkatten

kacan taraflan eklenerek, sulak alanlann butim fiziki ozelliklerini

kapsayacak sekilde genislernistir. Halbuki bu snnflandmna insan

kullamrmna gore de yapilmahydi. Boyle bir smiflandirmanm

yapilmamasmm sebebi, sulak alanlann ekolojik islevlerinin, insanlar icin

faydalanndan cok daha fazla oldugu ve bu yUzden daha fazla onemsenmesi

gerektigi dusuncesidir (Benhart and Margin 1994).

Ramsar'm Uygulanmasi

.Ramsar Sozlesmesi'nin uygulanmasi, yururluge girdigi zamandan

beri devam eden surecte olusturulan bir dizi kurum ve kurallarla mumkun

hale getirilmistir. Sozlesmenin uygulanmasr icin hem uluslararasi kurumlar,

hem de Ramsar prensiplerini her bir Ulkede uygulayacak ulusal kururnlann

kurulmasi ongorulmustnr. Hiyerarsik dUzen icerisinde Ramsar'r uygulayan

bu kurumlar asagida ozetlenmistir.

Taraf Ulkeler Konferansi (TUK): Sozlesmeyi imzalarms tilke

temsilcilerinin her 3 yrlda bir yaptiklan toplantilardir, Sozlesmenin asil

yasama orgam bu konferanslardir. Konferanslarda gecmis doneme ait ulusal

raporlar gorusulur, gelecek 3 ytlm cahsma prograrm ve butce ile ilgili

dtizenlemeler yapihr. Bu konferanslarda her bir tilkenin sulak alan

korunmasmda yasadigi tecrubeler, konferansm uygulanmasmm takibi ve her

konuda bilgi paylasmn on plana cikanhr. ilki 1980 yrlmda Cagliari'de

(Italya) yapilan taraf Ulkeler konferansi 1984'de Hollanda'da, 1987'de
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Kanada'da, 1990'da Isvicrede, 1993'te Japonya'da, 1996'da Avusturya'da,

1999'da Ko'sta Rika'da, 2002'de ispanya'da, 2005 yilmda ise Uganda'da

yapilrmsur. Bu normal konferanslann yanmda taraf tilkeler 2 defa olagan

ustu top lamp sozlesmenin orijinal metinlerini duzeltmislerdir. Bunlar 1982

Paris ve 1987 Kanada konferanslandir.

Yiiriitme Komitesi: Konferanslarm roplanmadigi li<; yilda

sozlesmeyi ve TOK'da ahnan kararlan uygulayan bu komitedir. 1987

TOK'nda olusturulan bu komitenin tiyeleri her TOK'da yeniden belirlenir.

Bu komite Ramsar Bolgeleri temsilcilerinden, TOK'm yaprldrgi ve bir soma

yapilacagi tilkelerden olusur, Komitede aynca Ramsar Sekreterligi'nin

bulundugu Isvicre, Wetlands International'm bulundugu Hollanda ve 4

uluslararasi partner organizasyon (BirdLife International, Wetlands

International,IUCN, WWF) slirekli gozlemci olarak katihr,

Ramsar Biirosu (Sekreteryasi): Ramsar Sozlesmesi'nin gtintibirlik

btiro islerini yapmak tizere 1987 Regina degisikligi ile kurulmustur,

Isvicre'nin Gland kentindedir. Ramsar Sekreteryasi ya da Ramsar Burosu

olarak bilinir. Burada genel sekreterin yonetiminde, yonetim ya da iletisim

isleri ile ilgilenen memurlar, teknisyenler ve damsmanlar bulunur.

Uygulaytci Otorite ve Diplomatik Notlar: Her tilkede Ramsar'm

uygulanmasi ile ilgili olan resmi kuruma Uygulayici Otorite, bunlara Btiro

tarafmdan gonderilen resmi doktimanlara da Diplomatik Notlar adi verilir.

Ramsar'm merkezi organlanmn aldigi kararlar bu yolla taraf tilkelere

bildirilir.

Bilimsel ve Teknik inceleme Paneli: Taraf tilkelere, ytiriitme

komitesine ve Ramsar btirosuna bilimsel ve teknik konularda yardimci

olmak tizere 1993 yihnda kurulmustur. Ytiriitme komitesinin secim

esaslanna gore secilir, Bunlar taraf tilkelerin onerisi ile secilir, ancak

tilkelerinin temsilcileri degillerdir. Bu yolla secilen 15 iiyeye ek olarak

yukanda bahsedilen 4 uluslararasi kurulusun temsilcileri de tam iiye olarak

panele kanlir.

Ramsar Sozlesme Btitcesi: Sozlesmenin isleyebilmesi icin gerekli

olan butcedir. Btironun masraflan, topIantilar, veritabanlan olusturrna,
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teknik konular v.b. gibi isler icin TOK'da bir butce belirlenir. Her uye tilke

bu butceye Birlesmis Milletler butcesine yapugi oranda katki yapar.

Ramsar Bolgeleri: Sozlesmenin uygulanabilmesi icin alt bolgelerin

belirlenmesi prensibi 1987'de kabul edilmistir. Buna gore Ramsar bolgeleri

olarak Afrika, Asya, Avrupa, Neotropikler (Gimey ve Orta Amerika ile

Karayipler), Kuzey Amerika (Kanada, Meksika, ve A.B.D.), Okyanusya.

Dye olsun ya da olmasm dimyadaki btittin ulkeler bu bolgelerden birisine

dahil edilmistir. Ramsar bu tilkelerin bolgesel toplantilar yolu ile ortak

cozumler bulmasnu tesvik etmektedir ve su ana kadar bu amacla 11 bolgesel

toplann yapilnustir.

Ulusal Ramsar (Sulak Alan) Komitesi: Ramsar sozlesmesinin bir

tilkedekien onemli ayagidir. Bu komite sulak alanlarla ilgili olabildigince

farkh kesimleri icermelidir. Bu komite, ulusal sulak alan yasalarmm

yapilmasr, sulak alanlann yonetilmesi, Ramsar Listesine dahil edilecek

alanlarm belirlenmesi gibi cok onemli gorevleri tistlenir.

Diger Organizasyonlarla i~birligi: Basta yukanda deginilen 4'

uluslararasi cevre kurulusu olmak uzere Ramsar bir cok uluslararasi, ulusal

ya da STK'larla isbirligi yapilmasmi ongormektedir,

Temel Yaklasrmlardaki Degismeler: Sulak Alanlarm Akilcr Kullammi

Ramsar Sozlesmesi uzun yillar sulak alanlann flora ve faunasmm

korunmasi uzerinde durdugu ve sulak alanlan cok degisik amaclarla

kullanan insan topluluklanm dikkate almadigi icin elestirilmistir, Hakikaten

Ramsar'm sulak alanlan snuflandirma sisteminde insan kullamrruna gore bir

sirnflandrrma yoktur. Aym zamanda Ramsar: Listesi'ne dahil edilecek sulak

alanlan belirleyen kriterler icerisinde yine insan kullammmdan

bahsedilmemistir. Ancak Sozlesme zamanla bu konuya agirhk vermeye

baslamis ve insanlarla sulak alanlar arasmdaki iliski sozlesmenin

gtindeminde onemli bir yer tutmaya baslarmsur. Baslangicta sulak alanlar

etrafmda yasayan insanlara ozen gosterilmezken, onlann da sulak alan

korunmasi ve yonetiminin planlanmasmda cok onemli rollerinin oldugu

kabul edilmis ve sozlesme son zamanlarda bu konu tizerinde hassasiyetle

durmaya baslarmstir. Ramsar Sozlesmesi 'nin gelisirnini takip etmek icin en
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iyi gostergeler Ramsar Kriterleri'nin ve "akilci kullamm" kavrammm

zamanla degisimini takip etmektir. Zamanla degisen Ramsar Kriterleri

onemli felsefi farkhhklar ortaya koymazken, "akilci kullamm" kavrarm tam

tersi bir durum ortaya koyar. "Akilci kullamm," sozlesmenin ilk yapildigi

zamandan beri sozlesme metinlerinde yer almasma ragmen, 1990'lara kadar

bundantam olarak neyin kastedildigi acrkca ortaya konulmanustir. "Akilci

kullamm" 1987'den soma ise butun dunyada yaygm olarak kullamlan

"surduriilebilir kullamm"la es anlamh sayilmaya baslanrmsnr.

Akilci kullamm prensibi daha baslangicta Sozlesme metinlerinde yer

alnusnr. Sozlesmenin orijinal metinlerinin 3. maddesinin 1. bendi taraf

ulkelerin "planlamalanm ve uygulamalanm kendi topraklannda bulunan

Ramsar alanlannm korunmasmi ve mumktin oldugunca akilcr kullanurum

tesvik eder" demektedir. ilk yillarda akilci kullammm uygulamasmm zor

oldugu anlasilnnsnr. Zaten akilci kullammdan neyin kastedildigi de

yazilmarmsti. Sozlesmenin ilk yillarmda en buyuk caba, Ramsar Listesi'nin

. olusturulmasma aynlmis bu alanlann bir an once korurimasi hedeflenmistir,

Ancak bu ilk cabalardan soma, gelismis ulkeler dismda kalan ulke

temsilcileri, sulak alanlarm kendi ulke halklan icin ifade ettigi onemi goz

onunde bulundurarak, sulak alanlann yaban hayati dismdaki oneminin de

vurgulanmasinr talep etmislerdir (Parmenter 1996). Bu temsilciler, Ramsar

Alanlan'mn belirlenmesinde sosyo-ekonomik kriterlerin de kullarulmasi

gerektigini savunmuslardir, Sulak alanlann surdurulebilirligi ancak bu

sekilde saglanabilirdi, Bu yonde getirilen elestiriler, sozlesmenin ana ilgisini,

sulak alanlan yaban hayati icin koruma fikrinden, daha genel anlamda akilci

kullamm fikrine kaydrrrrusnr. Akilci kullammdan kasit, ashnda bu alanlann

sadece korunmasmdan bahsetmek yerine onlann yerel ve bolgesel gelisme

kahplan icerisinde degerlendirilmesiydi (Davis 1993).

Ilerleyen zamanda butun dunyada doga koruma ve kalkmma

hedeflerinin bagdasnnlmasi gerektigi dusuncesi on plana ciknkca, taraf

.ulkeler de bu gelisme dogrultusunda sulak alanlann akrlci kullamrmru

sozlesmenin uygulanmasmda merkezi bir konuma yerlestirmislerdir.

Sozlesme cercevesinde akrlct kullammm ne oldugu ilk kez Brundtland
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Raporu olan Ortak Gelecegimiz (T~V 1991) in yaymlandigi 1987'de

Kanada'daki TOK' da tarumlannusnr. Bu konferansta akilci kullarum

kavrarru "sulak alanlann akilci kullamnu, onlann ekosistemin dogal

ozelliklerini bozmadan insanhgm surdurulebilir faydalanmasi rem

kullanmudir" seklinde tammlanrmsnr. Stirdurulebilir kullamrn da "bir sulak

alandan simdiki insanlarm, gelecek nesillerin istek ve ihtiyaclanm da

karsilamasma izin verecek sekilde surekli faydalanmasi" olarak

tarumlanrmstrr, 2005' te Uganda'da yapilan TUK'da akilci kullamm yeniden

tammlanmrsnr. Yeni tarum "sulak alanlann akilci kullamrm, bu alanlann

surdurulebilir kalkmma baglammda, ekosistem yaklasimlannm uygulanmasi

ile elde edilen ekolojik karakterlerinin korunmasidir" seklindedir,

Kanada'daki 3. TOK'da akilci kullanmun nasil uygulanabilecegi

konusunda bir cahsma grubu kurulmus ve bu grubun hazirlarrus oldugu

"AkJlCI Kullanim Rehberi" (Oneri 4.10) 1990'daki TUK'da kabul edilmistir.

Rehberde sulak alanlann akilci kullamnu icin ulusal sulak alan yasalanrun

olusturulmasi, ulusal ve yerel olcekte oncelikli faaliyetlerin belirlenmesi

onerilmistir. Rehber ayru zamanda Ramsar Alanlan'runyonetim planlannm

yapilmasim ve yore insanlarmm ihtiyaclannm da dikkate almmasmi

onermistir. Bu, yore insanlan ile ilgili bir anlamda cok onemli bir felsefe

degisimini yansmyordu, Ancak bu doklimanlar da konu ile ilgili somut bir

yol ortaya koyamarmsur.

1993'te Japonya'daki 5. TOK'da kabul edilen Ek Rehberle (Oneri

5.6), sulak alanlann kullanmu konusunda verilecek kararlara yore

insanlannm katihmmm garanti edilmesi gerektigini vurgulamisur. Ek

Rehber aynca yore halkma planlanan faaliyetler hakkmda bilgi verilmesini

zorunlu hale getirmistir. Ek Rehberde su goruslere yer verilmistir:

akilci kullarum aktiviteleri az kaynak kullarummdan kaynaklann hie

kullamlmamsma kadar farklihk gosterir. Ancak sunu belirtmek

gerekir ki etrafmda yasayan insanlar tarafmdan her hangi bir sekilde

kullamlmayan cok az sulak alan vardrr, Bu yuzden sulak alan

yonetimi spesifik yerel sartlara adapte edilmeli, yerel kiiltiirlere

karst hassas ve geleneksel kullammlara karst saygih olmahdir. Bu

yuzden sulak alan yonetirni kavrarm her tarafa uygulanabilecek
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evrensel bir kavram degildir, aksine yerel sartlara uyum saglayacak

sekilde adapte edilmelidir.

Ancak yore insammn sulak alan yonetimine katilrnasr konusundaki

en kapsamh dokilmanlanndan birisi 1996'da Avustralya'da yapilan 6, TOK'

da alman kararlardir (Oneri 6,3). Bu toplantida taraf ulkeler.. bir cok

geleneksel toplumun yuzyillardir zaten sulak alanlarla ic; ice yasadrgmi ve

dogayi koruyan kaynak kullanma stratejilerine sahip oldugunu, dolayrsi ile

sulak alan korunmasmda bu stratejilerin kullamlabilecegini vurgularmstir.

7. TOK' da ise verilen bir karar ile (Oneri 7.8) yore halklannm

katilimmm saglanmasi ve desteklenmesi icin aynntih bir rehber

hazirlanmrsur. Bu rehberde Ulusal Ramsar Komiteleri'ne sulak alanlan

kullanan yore halklannm da dahil edilmesinden, kanhmcihgm nasil

olculebilecegine kadar cok farkh konulara yer verilmistir.

2000 yilmda ise Ramsar Bilrosu sulak alanlann akilci kullanmu icin

her biri ayn bir konuyu ele alan 9 adet kitapcik bastirnusnr (Ramsar

Convention Bureau 2000a). Bu kitapciklar "Sulak Alanlann Akilci

Kullarumi Icin Ramsar EI Kitaplan" ismiyle hazirlanrms ve her biri ayn bir

konuda akilci kullammm nasil gerceklestirilebilecegi ilzerinde durmaktadir.

2004 yilmda ise bu 9 alan 14'e crkanlarak kitapciklann ikinci baskisi

yaprlnustir. Kitapciklar Ramsar'm yaptigi faaliyetleri kapsamaktadir,"

Kitapciklardan 5. si "Yerel Toplumlann ve Kabilelerin Sulak Alan

Yonetimine Kauhmmm Tesisi ve Guclendirilmesi'' ismini tasimaktadir. 93

sayfahk bu kitapcikta, konu ile ilgili daha onceki dokilmanlara yer verilmis

ve bu dokilmanlara dayamlarak gerceklestirilen akilci kullamm

uygulamalarmdan omekler verilmistir, Bu kitapciklarla Ramsar arnk yore

insanlannm kanhmi olmadan akilci kullamrnm olamayacagmi somut bir

sekilde ortaya koymustur.

Ramsar'm Tiirkiye'de Uygulamsn

Tilrkiye'deki sulak alanlar 1900'lil yillann basmdan sonuna kadar

yapilan kurutma projeleri nedeniyle yan yanya azalrmstir. Sulak alanlann

bir cok problemleri vardir ancak bunlar daha once incelendigi icin burada
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bunlara ver verilmemistir (Hollis 1994, Guney 1995, Erdem 1995, Yarar ve

Magnin 1997).

Bu bolum Turkiyede Ramsar .Sozlesmesinin uygulanmasma iliskin

cahsmalan degerlendirmeyi amaclamaktadir. Turkce' de sulak alan

kelimesinin kullamhsi, sulak alanlarm algilanma bicimini yansitacak sekilde

degismistir. Onceleri batakhk kelimesi biitim sulak alanlan ifade etmek icin

kullarulrrus genel bir terimdi. Ancak bu alanlara Turkiye' nin degisik

yerlerinde sugla, dtiden, cevlik, cokek, kokurdan, dipsiz gol, kuru gol, sulu

gol ve batak gibi yoresel isimler verilmektedir (Eren 1972). Ancak bu durum

sulak alanlan algilamadaki degisimden soma ingilizce'deki karsihgr olan

wetland gibi semsiye bir terim olan sulak alan olarak degismistir. Batakhk

kelimesinin tasidig: negatif anlama karsihk sulak alan negatif bir anlam

tasimarnaktadir (An 2001). Yine de, eger bir kisi bu alanlan sulak alan

kelimesi He ifade ediyorsa, bu kisi muhtemelen akademisyen ya da resmi

veya gonullu cevre kuruluslannda cahsanlardan birisidir, Cunku bu kelime

hentiz arastirmacilar ve buralan korumaya cahsanlar dismda yaygmca

kullamlmamaktadir.

Ramsar Sozlesrnesi'nin ortaya cikmasmda Turkiye'nin iki bakimdan

ozel bir onemi vardir, Bunlardan birincisi ruCN'in aynntilan yukanda

verilen 1967'deki Sulak Alanlann Korunmast Icin Teknik Sir Toplanti'v« ev

sahipligi yapmasidir. Bu toplantida Ttirkiye'deki sulak- alanlann genel

durumu ve sorunlanna dair onemli bildiriler sunulmustur (Selcuk 1968,

Vanshgil 1968, Porter 1968, Vielliard 1968, Gtirpmar 1968). Yani daha

Ramsar Sozlesmesi irnzalanmadan Turkiye'de sulak alanlar konusunda hie

olmazsa akademisyenler ve bakanhk merkez teskilati elemanlan arasmda bir

duyarhlik olusmustu. Hatta toplantmm sonuc bildirgesine konan bir madde

ile Kus Cenneti Milli Parki'nda yapilan cahsmalar taktir edilmistir.

Turkiye'nin oneminin ikinci sebebi ise Ramsar'da yapilan ve

koruma esaslanna son seklini veren toplantiya katilan 18 tilkeden birisi

olmasidir. Ramsarda yapilan toplantiya Turkiyeyi temsilen Avcihk Subesi

Mtidtirli Mahmut Molu ve Tansu Gurpmar kanlnusnr (Gtirpmar 2004).

Ancak bu erken duyarlihga ragmen Turkiye'nin Ramsar Sozlesmesine taraf
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olmasi icin 23 yil gecmesi gerekmistir. Ramsar Sozlesmesi 15 Mart 1994

tarihli ve 94/5434 sayih Bakanlar Kurulu Karanyla onaylanarak, 17 Mayis

1994 tarih ve 21937 sayih Resmi Gazete'de yaymlanarak yururluge

girmistir. Turkiye, sozlesmeyi irnzalayan 82. ulkedir.

Baslangtcta Cevre Bakanhgi uygulayici bakanhkken, 2003'te Orman

Bakanhgi ile birlesince Cevre ve Orman Bakanhgi uygulayicr bakanhk

konumuna gecmistir. Simdi Cevre ve Orman Bakanhgi'nda Doga Koruma

ve Milli Parklar Genel Mudurlugune bagh Sulak Alanlar Subesi uygulayici

kurumdur. Ramsar alanlannda uygulanmakta olan diger koruma statulerini

gosteren Tablo 2' den, Ramsar Sozlesmesi irnzalanmcaya kadar Turkiye'nin

bu alanlan nasil korumasi gerektigine dair net bir fikrin olmadigi anlasihr.

Bu durumu cevre ve kalkmma konusunda butun gelismekte olan tilkelerin

yasadigi ikilem cercevesinde aciklamak mumktmdur.

Turkiye 1994'te Ramsar Listesi'ne 5 sulak alan ekleyerek

sozlesmeye dahil olmustur, Bunlar Sultan Sazhgi, Goksu Deltasi, Seyfe

Galli ile Manyas ve Burdur gollerinin bir kisrmdir. Daha soma 1998'de

Manyas ve Burdur golleri Ramsar alanlan genisletilerek biittm gal alanlanm

kaplanus ve 4 yeni alan (Kizihrmak Deltasi, Akyatan Lagunu, Uluabat Golu

Gediz Deltasi) daha eklenmistir (Tablo 2). <::evre Bakanligi 1998 yilmda bu

alanlann her biri ile ilgili bilgileri birer kitapcik olarak hem Turkce hem de

Ingilizce yaymlamisnr.

Ekim 2004'te yapilan Ulusal Sulak Alan Komisyonu toplantismda

20 sulak alan Ramsar'a aday alanlar olarak belirlenmistir, Bu 20 alandan li<;li

olan Adana Yumurtahk Lagunu, Konya Meke Maar Galli ve Kizoren

Obrugu 9 Subat 2005 tarih ve 25722 sayih Resmi Gazetede yaymlanan 4.

Sulak Alanlar Tebligi ile Ramsar sozlesmesine dahil edilmistir (Yesil mavi

2005). Boylece toplam Ramsar alam sayisi 12'yi bulmustur. Ancak bu son 3

alan Ramsar resmi kayitlanna hen liz gecmemistir,
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Tablo 2. Turkiye'nin Ramsar Alanlan, bazi ozellikleri ve diger koruma statuleri

Kaynak: Ramsar Web Sitesi, 12.11.2004, Cevre ve Orman Bakanhgi Web Sitesi,

13.11.2004.

Ramsar Alam(ha) Dahil
Diger Koruma

Ramsar Alam Adr iii Alam (Ramsar'a Edilme
Numarasi bildirilen) YIII

Statiisii

Goksu Deltasi Icel 657 15,000 1994 Ozel Cevre
Koruma Bolgesi,
Dogal Sit, Yaban
Hayan Koruma
Sahasi

Burdur Golu Burdur 658 24,800 1994-98 Yaban Hayati
Koruma Sahasi

Seyfe Golli Kirsehir 659 10,700 1994 Tabiatr Koruma
Alani, Dogal Sit,
Yaban Hayati
Koruma Sahasi

Manyas Galli Bahkesi 660 20,400 1994-98 Milli Park, Dogal
I' Sit, Yaban Hayan

Koruma Sahasi

Sultan Sazlrgi 661 17.200 1994 Tabian Koruma

Kayseri
Alarn, Dogal Sit,
Yaban Hayati
Koruma Sahasi

Kizilrrmak Deltasi Samsun 942 21,700 1998 Dogal Sit, Yaban
Hayati Koruma
Sahasi

Akyatan Lagunu Adana 943 14.700 1998 Dogal Sit, Yaban
Hayati Koruma
Sahasi

Uluabat ooiu Bursa 944 19,900 1998 -
Gediz Deltasi Izrnir 945 14,900 1998 Dogal Sit, Yaban

Hayati Koruma
Sahasi

Yumurtahk Adana - 19,853 2005 -
Lagunu
Kizoren Obrugu Konva - 127 2005 -

MekeMaan Konva - 493 2005 -
-

Turkiyede Ramsar prensiplerini yasalasnrrna calismalan 1990'lardan

soma gerceklesmistir. 1993 yilmda Basbakanhk Sulak Alanlar Genelgesi

yayimlanmistrr. Bu genelge ile sulak alanlan etkileyen butun projelerin gozden

gecirilmesi ve bunlar icin Cevresel Etki Degerlendirmesi (<;ED) raporlannm
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hazrrlanmasnn zorunlu hale getirilrnistir. Ancak bu donemde hazirlanan (ED

raporlannm oncelikli islevi bu alanlan korumak degil, yasal bir zorunlulugu

yerine getirmekti. Manyas Golu'nde DSi'nin projeleri icin hazirlanan (ED

raporu bunun guzel bir ornegidir (DSi 1993). Bu genelge dogrudan sulak

alanlann korunmasma yonelik ilk yasal dtizenlemedir. Ancak bu genelge, aym

yil icerisinde yayimlanan <;ED Yonetmeligi gibi etkisiz kalrms ve sulak alanlann

tahribi devam etmistir.

30 Ocak 2002 yihnda crkanlan Sulak Alanlarm Korunmasi

Yonetmeligi ile Ramsar prensipleri onemli olcude yasalastmlrmsnr.

Yonetmelik yeniden dtizenlenerek 17.05.2005 tarih ve 25818 sayih Resmi

Gazetede yaymlannusnr. Bu yonetmelik sulak alanlar hakkntda uygulamada

gecerli olan en onemli yasal aractir. Yonetmelikle sekiz hektardan daha

btiytik dogal sulak alanlann doldurulamayacagi ve kurutulamayacagi htikme

baglanrmstir. Aynca sulak alanlann ilk kez mutlak koruma bolgeleri, sulak

alan bolgeleri, ekolojik etkilenme bolgeleri ve tampon bolgeler olmak tizere

zonlara aynlmasi htikmti getirilmis, boylece Ramsar'm ongordugu akilci

kullamm icin zemin hazirlannustrr, Bu yonetmelik ile Ulusal Ramsar

Komisyonu kurulmus; uluslararasi oneme sahip sulak alanlann bulundugu

illerde "Yerel Sulak Alan Komisyonu" kurulmasi htikme baglanmis ve

gorevleri tammlanmisur. Hem ulusal hem de yerel dtizeydeki komisyonlara

btirokratlar ve STK temsilcilerinin yam sira ytiksek ogretim kurumlannm

biyoloji ve ziraat bilim dallanndan, aym daldan olmamak kosuluyla iki

uyenin almmasi ongorulmustur.

Ancak, komisyonda bir sosyal bilimcinin olmasi ongorulmemistir.

Bu da, yasa yapicmm Ttirkiye' de sulak alanlar etrafmda yasayan insaniann

bu alanlarla iliskisini ya bilmedigini ya da buna ragmen bunlarla ilgili

sorunlara egilmeyecegini gostermektedir ki, bu durum sulak alanlann akrlci

kullamrm icin bir handikapur. Btittin dtinyada doga koruma, gittikce "insan

sorunlanna" daha fazla egilirken (Mermet 1990, McNeeley 1996), ve bu

sorunlar sosyal bilimciler tarafmdan cozulurken Ttirkiye'de bunlan doga

bilimcilerin cozmesi beklenmektedir.

Aynca bazi Ramsar alanlannm yonetim planlan yapilmis ve

uygulanmaya cahsilmaktadrr. Bunlardan ilki Goksu Deltasidir. 1995 yilmda,
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Avrupa Komisyonu'nun maddi destegi ile Dogal Hayati Koruma

Dernegi'nin (DHKD) onculugunde baslatilan proje 1997 yihnda bitirilrnistir,

Projenin sonuc raporunda her ne kadar "proje biitiin amaclanna ulasarak

basanli olmustur" dense de (DHKD 1998), projede DHKD adma cahsan bir

uzman "bu projede ancak neler yapmalan gerektigini degil, neler

yapmamalan gerektigini ogrendiklerini" belirtmektedir (Dernircan 2004).

Ancak bu proje, Turkiye'deki sulak alanlann ilk yonetim plam olmasi,

katihmci yonetim yaklasrmmt benimsemesi, resmi ve STK arasmdaki ilk

isbirligi olmasi acismdan onemliydi.

Daha soma LiFE projeleri cercevesinde yine Avrupa Komisyonu

destegi ile Manyas Golti Ekolojik Risk Analizi ve Yo~etim Plam yapilrmstrr,

Goksu Planma gore daha kapsamh olan bu planda ileriye donuk hedeflerin

gerceklestirilmesi icin bir dizi yerel kurulusa gorevler yuklenmistir (Cevre

Bakanhgi yd. 2001).

1998 yilmda DHKD bu defaCevre Bakanhgi ve Devlet Su lsleri

(DSi) ile beraber Uluabat Entegre Yonetim Projesi'ni geli~tirmeye'

baslanustir ve 2005 yilmda bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu projede de nst
ilk kez aktif olarak sulak alanlann korunmasi faaliyetlerine kanlnusur.

Ancak bu planlarm yapilmasmda Ramsar yonetim plam rehberi dikkate

almsa da, uygulamada izlenen sistematik bir yol ya da standart oldugunu

soylemek zordur. Adi gecen projeler ilk projeler oldugu icin bu durum

olagan kabul edilebilir ve Ramsar'rn gerektirdigi envanter crkarma, takip

etme, yerel yonetim komitelerinin olusturulmasi gibi faaliyetlerin kisa

zamanda islerlik kazanmasmi beklemek gercekci olmayacaktir.

Sonuc ve Tarnsma

Ramsar Sozlesmesi baslangicta sulak alanlann ozellikle su kuslanna

habitat saglamak icin korunmasnu on goruyordu. Ancak zamanla sulak

alanlann cok degisik islev ve degerleri, ozellikle de kulturel boyutu on plana

cikrmsnr. Ancak elestirilere ragmen Ramsar Sozlesmesi uluslararasi oneme

sahip alanlan belirlerken halen sosyal, ekonomik ya da kulturel kriterler

kullanmamaktadir. Sulak alanlar en azmdan insan kullarnm sekillerine gore

de snuflandmlmah ve uluslararasi onerne sahip sulak alanlann
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belirlenmesinde bu kriterler de kullarulmahdir. Biyolojik cesitliligi korumayi

amaclayan bir doga koruma sozlesmesi insan ktilttirlerinin cesitliligine de

gereken hassasiyeti gostermelidir.

Ramsar sozlesmesinin evriminde katihmcihk tizerinde gittikce daha

fazla durulan bir konu haline gelmistirKanhmla ilgili olan faaliyetlerin cok

onemli yer kaplamasmm degisik sebepleri vardir, Oncelikle yore insanmm

istek ve ihtiyaclanru dikkate almayan bir koruma turunun basansrz oldugu

artrk herkesce kabul edilmektedir. Aynca katrhmla ilgili asil problem her

yere uyan tek bir standart formatm olmamasidrr. Bu da her bir alanm bu

amacla ozel olarak cahsilmasuu gerektirir. Herhangi bir yerde yore halkmm

orada planlanan doga koruma faaliyetine nasil katilacagr buyuk olcude 0

yerin cografi ozelliklerine, 0 tilkenin tarihine, kanunlarma, kulturune ve

siyasetine baghdir. Aynca Ulusal Ramsar Komiteleri'nin Ramsar kararlanru

ne derece icsellestirecegi onemli bir konudur. Mesela Turkiye'de su ana

kadar yapdan sulak alan yonetim plam cahsmalan buyuk olcude drs

'finansman destegi ile STK'lar onculugunde yapilmaktadir. Uygulayrci

otorite bir yerde bunu kendisinin oncelikli isi olarak algilama durumuna

gelmelidir.

Ancak baska bir cok anlasma ya da sozlesmede oldugu gibi, Ramsar

Sozlesmesi'nin herhangi bir yaptmmmm olmamasi, alman kararlarm

uygulanmasmi tamamen tilke1ere birakmasi ve TOK'na sunular raporlar

dismda bir denetleme mekanizmasmm olmamasi sozlesmenin etkinligini

azaltmaktadir. Bu durumda bir tilkede sozlesme ilkelerini uygulamak buyuk

olcude sozlesmenin ne hukumler getirdigi ile ilgili degil, aksine 0 tilkenin

hukuken, demokratik ya da ekonomik anlamda bunlann ne kadanm yerine

getirecegine ve bunda ne kadar istekli olduguna baghdir.

Omegin Manyas Galli 1994'te Turkiye'nin ilk Ramsar alanlanndan

birisi olarak aynlmistir. Ancak bu statu, alana dikilmesi zorunlu olan bir kac

tabeladan baska onemli bir degisiklik getirmemistir. Bir yonetim plant da

yapilmtsur ve kagit tizerinde isliyor olmasma ragmen, Ramsar prensiplerinin

uygulandigmi soylemek zordur. Halk, Ramsar hakkmda hie bir bilgi ya da

fikre sahip degildir ve kanhmcihk konusunda Ramsar'm getirdigi hie; bir
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prensibi bilmemektedir. Onlann gozunde Ramsar "yeni yasaklar" demektir.

Orasi daha once milli park ilan edildigi icin ve park yonetimi ile halk

arasmda uzun yillar devam eden anlasmazliklar oldugu icin (An 2003), halk,

Ramsar' 1 onlara getirilen yasaklar zincirinin yeni bir halkasi olarak

algilamaktadtr.

Ancak Ramsar Sozlesmesi, yururluge girdigi 1975 yilmdan beri

dtmyanm farkh tilkelerinde onemli sulak alanlann korunmasmda hayati rol

oynanustir. Yapisr, cahsma sekli ve faaliyetleri itibari Hedtinyadaki en etkili

doga koruma anlasmalanndan birisidir. Ozellikle Ramsar Biirosunun

kuruldugu tarihten beri sozlesme duzenli ve etkili bir sekilde dunyanm bu en

onemli ekosistemlerinin korunrnasma katki yapmaktadir. Simdiye kadar

olusturulan bu alt yapi sayesinde Ramsar Sozlesmesi'nin sulak alanlann

korunmasmda gelecekte daha etkin rol oynamasr beklenebilir.
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NOTLAR

i Bu farkh tarumlamalar icin Benhart ve Margin 1994'e bakimz.
ii Bu sulak alan tiplerini gormek icin ..http://www.ramsar.org/key_ris_types.htm..
adresine bakuuz,
iii MAR kelimesi bir cok dilde sulak alan kelimesinin karsiligmm ilk ti~ harfini
olusturdugu icin bu projeye MAR ismi verilmistir.
iv ilk 9 kitapcigm ve son baskida eklenen 5 kitapcigin konulan sunlardir: I. Kitapcik:
Sulak alanlann akilci kullanrrm, 2. Kitapcik: Ulusal sulak alan yasalan, 3. Kitapcik:
Kanunlar ve kurumlar, 4. Kitapcik: Akarsu havzasi yonetimi, 5. Kirapcik: Kanlrmci
yonetim, 6. Kitapctk: Halkin Egitimi ve Ramsar'm duyurulrnasi, 7. Kitapcik: Ramsar
Alanlanrun belirlenmesi, 8. Kitapcik: Sulak alan vonetimi, 9. Kitapcik: Uluslararasi
i~birligi, 10. Kitapcik: Sulak alan envanterleri, 11. Kitapcik: Etki degerlendirmcsi, 12.
Kitapcik: Su ternini ve yonetimi, 13. Kitapcik: K.1yI Yonetirni, 14. Kitapcik: Turbahlar.
Kitapciklar Ramsar web sayfasmda bulunabilecegi gibi, isteyen herkese de ister
kitapcik olarak isterse CD ortammda iicretsiz olarak gonderilmektedir,
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