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ÖNSÖZ
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 2000’li yılların başından bu yana
anıt ağaç konusunda çalışmalar yapmaktadır. 2002 yılında yayınladığı Başkentimiz’in
“Anıtsal” Ağaçları kitabı bu çalışmalardan yalnızca birisidir. Ankara ve başka illerde
belirlediği anıtsal nitelikli çok sayıda ağacın tescil edilmesi ve korunması için yetkili
kuruma başvurmuştur. Bu başvurulardan olumlu sonuç aldığı gibi alamadıkları da
olmuştur. Eğitim, kültür, bilim ve tarihimiz açısından çok önem verdiğimiz bu canlı
varlıklar konusunda farkındalık yaratma çalışmalarımız sürmektedir.
Her zaman olduğu gibi şimdiye kadar el atılmamış bir sorunu çeşitli boyutlarıyla irdeleyip
çözüm önerileriyle birlikte gündeme taşımak istedik. Uzun zamandır “Anıt Ağaç”
konusunda Türkiye’de yaşanan durumu, ilgili kurumların ve halkın konuya yaklaşımını
yakından biliyor, yaşanan sürecin olumsuzluklarını yaşayarak tanık oluyoruz.
Türkiye’deki anıt ağaçların envanterinin eksik olduğu, tescil edilmediği, bunlarla ilgili
gelişmelerin iyi izlenmediği, bakımlarının ve etkili bir korumanın yapılmadığı gerçeğini
herkes paylaşacaktır. Sürecin bu biçimde işlemesi durumunda anıt ağaçlarımızın
birçoğu zarar görecek ve giderek yok olacaktır.
Kırsal Çevre Derneği olarak üye ve gönüllüleri ile anıt ağaç konusunda azımsanmayacak
bilgi birikimine sahiptir. Gönüllülük temelinde çalışma yürüten bir Dernek olarak
övünmeyi hak ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız deneyimlerden yola çıkarak
anıt ağaç konusunda yaşanan sıkıntıları, açmazları ve çözüm önerilerini irdeleyebilmek
için bir çalıştay yapmanın olanaklarını araştırdık. İlgili kamu kuruluşu yetkilisi, bilim
insanı, dernek, meslek odası, vakıf gibi demokratik kitle örgütleri ile ön görüşmeler
yaptık. Konuya ilişkin olarak soruna yaklaşımımız, taşıdığımız kaygılar, yaşanan
sıkıntıların büyük ölçüde paylaşıldığına tanık olduk. Bundan aldığımız cesaretle ve
Dernek olanaklarıyla iki çalıştay yaptık. Çalıştaylarımızı yapmak üzere salonlarını
veren Ankara Barosu ve Birleşmiş Milletler Küçük Destek Programı’na (SGP) içtenlikle
teşekkür ediyoruz.
Sevinerek belirtelim ki; çalıştaya katılmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz ve
çağrıda bulunduğumuz kurum, kişi ve örgüt temsilcilerinin tümüne yakını katılmıştır.
Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu rapor ile anıt ağaçlar yönetim sisteminin
iyileştirilmesi için her iki çalıştay sonucunda ortaya çıkan çözüm önerilerini ve eylem
planını paylaşıyoruz. Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve çözüm önerilerinin
uygulamaya sokulmasını candan diliyoruz.

KIRSAL ÇEVRE

KIRSAL ÇEVRE VE ORMANCILIK SORUNLARI ARAŞTIRMA DERNEĞİ
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1.GİRİŞ
Anıt ağaçlar bir coğrafyanın doğal ve kültürel mirası olmaları açısından büyük önem
taşımaktadır. Kuşaklar arasında birleştirici bir işlev gören bu varlıklar aynı zamanda
botanik, tarih, gelenek, efsaneler açısından çok değerli bilgileri geleceğe aktarmaktadır.
“Anıtsal ağaçlar” ile ilgili ilk kapsamlı hukuksal tanım, 1982 yılında çıkarılan 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6/d. maddesinde, “Korunması gerekli
taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları” arasında; “...Tarihi mağaralar, kaya sığınaklar,
özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri, taşınmaz tabiat varlığı örnekleri
...” biçiminde yapılmış; 7. madde ile de tespit ve tescilinin Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından yapılması kuralı getirilmiştir (Çağlar, 2015).
Öte yandan; Türk Standartları Enstitüsü’nün Orman ve Orman Ürünleri İhtisas Grubu
tarafından hazırlanan ve 11 Nisan 2006 tarihinde TSE Teknik Kurulu tarafından kabul
edilen TS 13137 sayılı “Anıt ağaçlar envanter, seçim kuralları ve işaretleme” adlı
standartta; “Geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında köprü kurabilecek
uzunlukta doğal ömre sahip olan ağaçlardan yaş, gövde çapı, tepe çapı ve boy
itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ulaşan; ya da
yöre tarihinde, mistik kültüründe ve folklorunda özel yeri bulunan ağaç” tanımına yer
verilmiştir.
Mevcut durumda, anıt ağaçların belirlenmesi, tescili, bakımı ve korunması görevleri
29.6.2011 tarihinde yayınlanan 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (TVKGM)
yapılanması içinde yer alan il müdürlükleri ve komisyonlar aracılığıyla yerine
getirilmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalar 23 Ağustos 2013 tarih ve 28744 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile yürütülmektedir. Ayrıca Türk Standartları
Enstitüsünce hazırlanmış olan TS 13137 sayılı, Mart 2005 tarihli “Anıt AğaçlarEnvanter, Seçim Kuralları ve İşaretleme” ve TS 13190 sayılı, Nisan 2006 tarihli
“Anıt Ağaçlar- Koruma ve Bakım Kuralları” standartlarına uygun olarak yürütüldüğü
belirtilmektedir (Demirtaş, 2015).
Mart 2016 tarihi itibarı ile ülkemizde toplam olarak 9560 anıt ağacın tescilli olarak
TVKGM’nin envanterinde kayıtlı olduğu belirtilmektedir. Büyük bölümü Kültür ve
Turizm Bakanlığı döneminde tescil edilen bu ağaçlardan 439’u Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı döneminde kayıt altına alınmıştır. Bunlara ek olarak 96 anıt ağaç ise Tabiat
Anıtı statüsü altında Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar
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Genel Müdürlüğü envanterinde kayıtlı bulunmaktadır. Tescil aşamasında bekleyen ya
da henüz tespit dahi edilmemiş anıtsal ağaçların eklenmesiyle ülkemizdeki anıt ağaç
sayısı artacaktır.
Ülkemizdeki anıt ağaç varlığı ile ilgili tüm Türkiye’yi kapsayan bir yayın bulunmamakla
birlikte, farklı bölge ve illerin bu konuda yayınlanmış çok sayıda çalışması bulunmaktadır.
2016 yılı itibarı ile bu çalışmaların belli başlıları tarih sırasıyla aşağıda verilmiştir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

İstanbul’un Anıtsal Ağaçları, Çelik Gülersoy, 1972
Manisa Anıt Ağaçları ve Halk Kültüründeki Yeri, Yasin Altan, M.Halil Solak, 1998
Trakya’nın Anıtsal ve Korunmaya Değer Ağaçları, Faik Yaltırık, Güler Dalgıç, 1999
Kütahya’nın Anıt Ağaçları, Adem Tatlı, Bilal Küçükkaraca ve Hasan Akan, 1999
Başkentimizin Anıtsal Ağaçları, Ahmet Demirtaş, 2002
Göller Yöresinin Anıt Ağaçları, Musa Genç ve Teoman Güner, 2003
Erciyes’in Anıtsal Ağaçları, Şükrü Karatepe, 2004
Yüzyılların Görkemli Tanıkları Mısralardan Gönüllere Üsküdar’ın Anıt Ağaçları,
Üsküdar Belediyesi, 2004
9. İstanbul’daki Anıt ve Korunmaya Değer Ağaçlarda Restorasyon Çalışmaları, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2008
10. Edremit’in Anıtsal ve Korunmaya Değer Ağaçları, Süleyman Sönmez ve İsa
Cürebal, 2010
11. Mersin Çeşmeleri ve Anıt Ağaçları, Ayşe Everest, 2011
12. Nallıhan’ın Anıt Ağaçları, Ahmet Demirtaş ve Mustafa Bektaş, 2011
13. Kastamonu Anıt Ağaçları, Sadık Erik ve Cebrail Keleş, 2013
14. Anıt Ağaçlar: Ceviz ve Fındık, İskilip Belediye Başkanlığı ve İskilip Tarımını
Araştırma ve Geliştirme Derneği, 2014
15. İstanbul’un Doğal Mirası Anıt Ağaçlar (Avrupa Yakası), İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 2014
16. İstanbul’un Doğal Mirası Anıt Ağaçlar (Anadolu Yakası), İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 2014
Bu varlıkların daha etkin korunmasını sağlamak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak
amacıyla, kurulduğundan bu yana yüzlerce anıt ağaç belirlenmesi ve tescili için
çalışmalar yürüten Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği tarafından
iki ayrı çalıştay düzenlenmiştir. I. Çalıştay ülkemizin farklı bölgelerinden gelen toplam
23 akademisyen ve demokratik kitle örgütleri temsilcileriyle 18 Şubat 2016 tarihinde
Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaydan elde edilen
değerlendirmeler ve çözüm önerileri, 10 Mart 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler
Binası Toplantı Salonu’nda kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirilen II. Çalıştay’da ele alınmıştır. Bu raporda, söz konusu iki çalıştayda
belirlenen konular ve ortaya konulan çözüm önerileri sunulmaktadır.
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2. ÇALIŞTAYLAR
2.1. Amaç ve Kapsam
“Türkiye’de anıt ağaçlar yönetiminin iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmaların
belirlenmesi” amacıyla düzenlenen iki çalıştay da aşağıda belirtilen kapsam
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir:
A)

Mevcut Durumun Değerlendirmesi

B)

Sorunların Belirlenmesi
I. Kavramsal Çerçeve
II. Teknik İş ve İşlemler
- Envanter
- Tescil				
- Koruma
- Bakım			
III. Yönetsel
- Kurumsal Yapı
- Hukuksal Düzenlemeler
- Kayıt-Tescil
- Mülkiyet

C)

Öneriler

D)

Eylem Planı
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2.2. Çalıştay Programları
I. Çalıştay Programı (18 Şubat 2016)
10.00-10.30: Açılış ve bilgilendirme
10.30-12.30: Birinci Oturum: Mevcut Durum Değerlendirmesi
12.30-13.30: Öğle yemeği
13.30-15.00: İkinci Oturum: Sorunların Belirlenmesi (Grup Çalışması)
15.00-15.30: Çay arası
15.30-17.00: Üçüncü Oturum - Çözüm Önerileri (Grup Çalışması)
17.00-17.30: Grup sunumları, Değerlendirme ve Kapanış
II. Çalıştay Programı (10 Mart 2016):
10.00-10.30: Açılış ve bilgilendirme
• Tanışma
• Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Tanıtım Sunumu
(Kırsal Çevre - Ahmet Demirtaş)
10.30-12.30: Birinci Oturum: Mevcut Durum Değerlendirmesi
• Anıt Ağaçlar Tescilli Ağaç Toplulukları Sunumu
(Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü – Mehmet Demir)
• 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu Kapsamındaki Anıt Ağaçlar Sunumu
(Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü – Hasan Tahsin Ertaş)
• Anıt Ağaçlar Çalıştayı 18 Şubat 2016 Tarihli Oturum Özeti Sunumu
(Kırsal Çevre - Serdar Ölez)
12.30-13.30: Öğle yemeği
13.30-17.00: İkinci Oturum: Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri
17.00-17.30: Değerlendirme ve Kapanış
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2.3. Çalıştay Yöntemleri
I. Çalıştay:
Katılımcıların kendilerini tanıtmaları ve anıt ağaçlarla ilgili çalışmalarını anlatmalarıyla
başlayan çalıştay, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği üyesi
Ahmet Demirtaş’ın “Türkiye’de Anıt Ağaçların Belirlenmesi, Tescili, Bakımı ve
Korunması Süreci” (Ek 1) ile devam etmiştir. Sunumdan sonra Türkiye’de anıt
ağaçların belirlenmesi, tescili, bakımı ve korunması sisteminin mevcut durumunun
değerlendirmesi tüm katılımcılarla birlikte yapılmıştır.
Öğle arasından sonra katılıcımlar iki gruba ayrılarak Türkiye’de anıt ağaçların
belirlenmesi, tescili, bakımı ve korunması sistemi için GZFT (Güçlü Yanlar, Zayıf
Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler) Analizi yaparak mevcut durumu daha iyi analiz etmiştir.
Grup çalışmaları sırasında Prof. Dr. Ünal Asan tarafından çalıştay konularıyla ilgili
önerilerini içeren bir sunum yapılmıştır (Ek 2). Grup çalışmalarında belirlenmiş olan
sorunlara yönelik öneriler geliştirilmiş ve ortak oturumda katılımcıların nihai katkılarıyla
çalıştay tamamlanmıştır.
II. Çalıştay:
Katılımcıların kendilerini tanıtmalarıyla başlayan çalıştay, Kırsal Çevre ve Ormancılık
Sorunları Araştırma Derneği üyesi Ahmet Demirtaş’ın “Kırsal Çevre ve Ormancılık
Sorunları Araştırma Derneği Tanıtımı” (Ek 3) ile devam etmiştir. Sunumdan sonra
Türkiye’de anıt ağaçların belirlenmesi, tescili, bakımı ve korunması sisteminin mevcut
durumunun değerlendirmesi için ilgili kurumların temsilcileri tarafından sunumlar
yapılmış ve katılımcılarla tartışılmıştır. Bu kapsamda ilk sunum Tabiat Varlıklarını
Koruma Genel Müdürlüğü’nden Mehmet Demir tarafından “Anıt Ağaçlar, Tescilli Ağaç
Toplulukları” (Ek 4) başlığıyla yapılmıştır. Sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü’nden Hasan Tahsin Ertaş tarafından “2873 Sayılı Milli Parklar
Kanunu Kapsamındaki Anıt Ağaçlar” (Ek 5) sunumu yapılmıştır. Bu sunumlardan sonra
18 Şubat 2016 tarihinde yapılan I. Çalıştayın sonuç ve önerileri “Anıt Ağaçlar Çalıştayı
18 Şubat 2016 Tarihli Oturum Özeti” (Ek 6) başlığında Kırsal Çevre ve Ormancılık
Sorunları Araştırma Derneği üyesi Serdar Ölez tarafından sunulmuştur.
Sunumlardan sonra I. Çalıştayın sonuç ve önerileri üzerinden madde madde tartışılarak
eylem önerileri geliştirilmiş ve katılımcıların nihai katkılarıyla çalıştay tamamlanmıştır.
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3. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SORUNLARIN BELİRLENMESİ
I.

Çalıştayda,

Türkiye’de

anıt

ağaçların belirlenmesi, tescili, bakımı
ve

korunması

sisteminin

mevcut

durumu grup çalışmalarında yapılan
GZFT (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar,
Fırsatlar ve Tehditler) Analiziyle ortaya
konulmuştur.
GÜÇLÜ YANLAR
1. Anıt ağaçlarla ilgili mevzuatın olması,
2. Anıt ağaçların yasal olarak koruma altında olması ve bu konudan sorumlu
kurumların varlığı,
3. Halkın inanç, kültür ve tarih boyutu ile anıt ağaçları sahiplenmesi, son yıllarda
koruma ve çevre bilincinin artması,
4. Anıt ağaçlarla ilgili çalışmalar yapan uzmanların ve sivil toplum kuruluşlarının
olması,
5. Anadolu’da yaşlı ve doğal ormanlar ile anıtsal nitelikte ağaçların çok sayıda
olması,
6. Anıt ağaçlar ile ilgili kitap, kitapçık, makale vb. yayınların olması,
7. Anıt ağaçlara medyada yer verilmesi,
8. Anıt ağaçların sanata yansıması.
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ZAYIF YANLAR
1. Resmi kurumların uygulama eksiklikleri ve tescil, bakım, koruma konularında
uygun deneyime sahip olmaması (organizasyon eksikliği, araç gereç donanımı
yetersizliği),
2. Yetkili kurumlar arasında yetki karmaşası,
3. Kapasite eksikliği (konuyla ilgili uzman azlığı; bakım, izleme, tescil konularında
resmi kurumlarda teknik eleman eksikliği),
4. Tescil sürecinin sorumlu kurum çalışanları ve halk tarafından bilinmemesi,
5. Tescil sürecinin zor olması ve uzun sürmesi,
6. Anıt ağaç tanımı ve TSE standartlarının yetersiz olması,
7. “Anıt ağaç” kavramının tek ağaç olarak düşünülmesi,
8. Doğadaki anıt ağaç birey ve topluluklarının etkin korunamaması,
9. Anıt ağaçlar ulusal envanterinin tamamlanmamış olması ve Türkiye’nin bazı
bölgeleri için çalışma yapılmamış olması,
10. Anıt ağaçlarla ilgili hukuksal çerçevenin net olmaması,
11. Bakım ve izlemenin yetersiz olması, halk tarafından bilinçsiz bakım
uygulamalarının yapılması,
12. Kamu kurumlarının konuyla ilgili yeterli bilgiye ve bilince sahip olmaması,
13. Özellikle orman dışı ve özel mülkiyetlerdeki alanlarda bulunan anıt ağaçların
sahipsiz olması ve kırsal nüfusun azalması nedeniyle kırsaldaki ağaçların
korumasız kalması,
14. Anıt ağaç konusuna tarihi ve sosyokültürel açıdan bakılmasını sağlayacak
akademik çalışmaların yapılmamış olması,
15. Halkın bir kısmında anıt ağaç ile ilgili tarih, halk kültürü ve inanç boyutunda
bilinç eksikliği,
16. Kamu kuruluşlarının ve halkın anıt ağaçları algılamalarının farklı olması,
17. Anıt ağaçların işlevlerinin ve öneminin yeteri kadar bilinmemesi ve önem
verilmemesi,
18. Anıt ağaçlar konusunda veritabanı ve arşivlendirmenin yetersizliği ve dağınık
olması,
19. Anıt ağaçlarla ilgilenen gönüllü kuruluş sayısının az olması,
20. Anıt ağaçlara ekolojik bir anlayışla yaklaşılmamış olması,
21. Planlama yetersizliği ve uzun dönemli politikaların belirlenmemiş olması,
22. Anıt ağaçların maden, turizm, karayolu, imar yasalarında ve uygulamalarında
dikkate alınmaması,
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ZAYIF YANLAR (devamı)
23. Anıt ağaçlar ilgili tabela, yönlendirme levhası ve basılı materyalin eksikliği ve
yetersizliği,
24. Yereldeki kamu kuruluşlarının ve gönüllü kuruluşların sürece katılmalarının ön
görülmemiş olması,
25. Özel mülklerde bulunan anıt ağaçlarla ilgili hukuksal düzenlemelerin eksikliği,
26. ÇED yönetmeliğinde ve dolayısıyla hazırlanan ÇED raporlarında anıt ağaçların
dikkate alınmaması.

FIRSATLAR
1. Halkın konuya artan ilgisi,
2. Turizm (ekoturizm ve sürdürülebilir turizm) ve tanıtım fırsatları,
3. Dünya örneklerini değerlendirme ve uygulama olanakları,
4. Uluslararası ağlara üyelik olasılığı,
5. Anıt ağaçlarla ilgili çalışma yapma fırsatları,
6. Anıt ağaçların genetik güvence olarak düşünülmesi,
7. Dendrokronoloji ve dendroklimatoloji bilimlerinin ilerlemesi,
8. Türkiye’de konuyla ilgili yayın ve sivil inisiyatif girişimlerinin artması,

TEHDİTLER
1. Anıt ağaçların ömürlerini tamamlayıp yok olması,
2. Ülkemizdeki doğa tahribatları,
3. Ekonomik kalkınma ve yatırımlar (ekonomik kaygıların ağaç ve insan arasında
çatışma yaratması, kamu yararı hiyerarşisinde ağaç ve ormanın önemini
yitirmesi),
4. İklim değişikliği,
5. Anıt ağaçların turistik hedef gösterilmesi (ziyaretçilerin iyi bilgilendirilmemesi),
6. Gönüllü kuruluşların karar verme süreçlerinden uzak tutulması ve etkin
olamamaları,
7. Definecilik.
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4. ÖNERİLER
I. Çalıştay katılımcıları grup çalışmalarında belirlenen sorunlara öneriler sunmuştur.
Sorunlar ve çözüm önerileri üç temel başlık altında bu bölümde anlatılmıştır.
4.1.

Kavramsal Çerçeve Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sorunlar

4.1.1. Anıt ağaç
tanımı ve TSE
standardların yetersiz olması

Çözüm Önerileri

• Anıt ağaç tanımının güncellenmesi ve tanım yapılırken
tanımın sınırlayıcı değil, kapsayıcı olmasına dikkat
edilmesi,
• Standartlarda ağaçların ekolojik ve biyolojik
özelliklerinin de değerlendirilmesi; tepe çapı, gövde
çevresi, boyu gibi özelliklerin bölgelere ve konuma
göre ayrı ayrı dikkate alınması ve her yer için aynı
olmaması,
• Tanımın güncellenmesi için gönüllü bir komisyon
oluşturulması,
• Ağaç önem düzeyi formülünün daha fazla araştırma
yaparak yeniden değerlendirilmesi,
• Aday anıt ağaçların (istikbal ağacı, korumaya değer
ağaç, kentsel anıt ağaç) dikkate alınması,
• Anıt ağaç topluluklarının tüm unsurları koruyabilecek
şekilde bulundukları alanla birlikte tescillenmesi,
• Anıt ağaçlar tanımı ve uygulamalarının ilgili diğer
mevzuata aktarılması,
• Anıt ağacın kamu yararı hiyerarşisindeki yerinin
iyileştirilmesi,
• Tanımın yenilenmesi ardından mevcut tescillerin buna
göre yeniden değerlendirilmesi.
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Anıt ağaç tanımı için çalıştay önerileri:
•

Anıt, kutsal ağaç, folklorik öğeler, tüm özellikler yerine bazı özellikleri
taşımasının yeterli olması, fiziksel özelliklerinin dışında biyolojik özelliklerinin de dikkate alınması,

•

Sadece ağaç olarak tanımlanmaması (odunsu takson olarak tanımlanması),

•

Tanımın yeni tespitlerin sonradan eklenmesine olanak sağlaması,

•

Relikt, endemik ve bilimsel açıdan önemli olan ağaç ve ağaççıkların başka
kanunlar ile korunması dolayısı ile kavramsal çerçevenin dışında tutulması,

•

Kendi türü için ekolojik ve botanik özellikleri sıra dışı olan ağaçların
değerlendirilmesi,

•

Meyve ağaçlarının ve egzotik ağaçların tanıma dahil edilmesi,

•

Tanımın sosyo-kültürel ve sanatsal değerleri de içermesi.

Anıt ağaç tanımıyla ilgili bir başka öneri de şudur: Anıt ağaç tanımı yapılmamalıdır.
Yapılmaması aynı zamanda mülkiyet ve yönetim alanında kolaylık sağlar. Mutlaka yapılması gerekiyorsa anıt ağaçlar ve korunmaya değer ağaçlar olarak iki
tanım yapılmalıdır.
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4.1.

Kavramsal Çerçeve Sorunları ve Çözüm Önerileri (devamı)

Sorunlar

4.1.2. “Anıt ağaç”
kavramının tek ağaç
olarak düşünülmesi

Çözüm Önerileri

• Anıt ağacın tek başına değil bulunduğu alan ile tescil
edilmesi ve ağaçların kültürel varlık ve etrafındaki
doğal çevre ile birlikte korunmasının sağlanması,
• Yaşlı ağaç topluluklarının bir bütün olarak korunması
için tanım ve statü geliştirilmesi, anıt ağaç topluluğu
ve anıt ağaç ormanı (meşcere) olarak da tescilin
mümkün hale getirilmesi,
• Anıt ağaçların tabiat anıtı olarak ilan edilmesi
durumunda tek ağaç olarak değil çevresi ile korumaya
alınması ve yönetiminin yapılması.

4.1.3. Kamunun
konuyla ilgili yeterli
bilgiye ve bilince sahip olmaması

• “Anıt ağaçlar dostu şehirler” kavramının geliştirilmesi
ve özendirilmesi,
• Sivil toplum kuruluşları tarafından uygulanabilecek “sivil
anıt ağaç” statüsünün geliştirilmesi ve uygulanması,
• Mevcut anıt ağaçların etkin tanıtımının yapılması
(kitapçık, broşür, internet sitesi gibi),
• Anıt ağaç tabelalarının ulusal standartlarının gerçekçi
hale getirilmesi ve her ağaç için tabela dikilmesi,
• Tanıtım tabelalarında ağaca ait hikayenin anlatılması,
• Anıt ağaçların yürüyüş ya da tur güzergah ve
haritalarında yer alması,
• Bölgedeki kurumların bu konuda düzenli olarak
bilgilendirilmesi,
• Anıt ağaçların neden önemli olduğunun kamuoyuna
çeşitli etkinliklerle anlatılması,
• Sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler işbirliğinde
“Anıt Ağaçlar Sempozyumu” düzenlenmesi.

ANIT AĞAÇLAR YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI - ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
23

4.2.

Teknik İş ve İşlemler Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sorunlar

Çözüm Önerileri

4.2.1. Envanter
4.2.1.1. Anıt ağaçlar
ulusal envanterinin tamamlanmamış
olması
4.2.1.2. Türkiye’nin
bazı bölgeleri için
çalışma
yapılmamış olması

• Doğal yaşlı ormanların ve ormanlardaki anıt ağaçların
belirlenmesi,
• Belediyelerin bu konuda bilgilendirilmesi ve özendirilmesi,
• Mevcut anıt ağaçların haritalandırılması ve tanıtılması,
• Anıt ağaç veritabanı ve arşivinin oluşturulması,
• Orman İşletme Müdürlükleri, Belediyeler, Muhtarlıklar
ve STK’ların çalışma bölgelerinde anıtsal nitelik taşıyan
ağaçları raporlaması ve bu konuda teşvik edilmeleri,

4.2.1.3. Anıt ağaç
konusuna tarihi
açıdan bakılmasını
sağlayacak akademik çalışmaların
yapılmamış olması

• Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı eğitimlerinde
bu konuya önem verilmesi, anıt ağaç konularına yer
verilmesi, lisansüstü programları oluşturulması.

4.2.2.Tescil

• Tescil sürecini net olarak anlatan dokümanların
hazırlanması, dağıtılması ve internet sitelerinde
yayınlanması,

4.2.2.1. Tescil
sürecinin sorumlu
kurum çalışanları
ve halk tarafından
bilinmemesi

• Sürecin demokratikleştirilmesi ve sivilleştirilmesi.

4.2.3. Koruma
4.2.3.1. Doğadaki
anıt ağaç
topluluklarının etkin
korunamaması

• Amenajman heyetlerinin bilgilendirilmesi ve anıt
ağaçların orman amenajman planlarına işlenmesi.
(Orman sınırları içinde bulunan anıt ağaçların, amenajman heyetleri çalışmaları sırasında envantere geçirilip
planlara yansıtılması, Orman işletme şeflerinin de anıt
ağaçları belirleyip, amenajman planına konulmasını
sağlaması, bunun için amenajman heyetlerinin ve
işletme şeflerinin farkındalıklarının arttırılması),
• Bu alanların doğal yaşlı orman veya gen koruma
ormanı olarak belirlenmesi ya da farklı bir statü olarak
korumaya alınması.
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4.2.

Teknik İş ve İşlemler Sorunları ve Çözüm Önerileri (devamı)

Sorunlar

4.2.4. Bakım
4.2.4.1. Bakım ve izlemenin yetersiz olması,
halk tarafından bilinçsiz
bakım uygulamalarının
yapılması

Çözüm Önerileri

• Anıt ağaçlar gönüllü ağının oluşturulması ve
etkin olarak koruma ve bakım çalışmalarında
çalışmalarının sağlanması,
• Bakımla ilgili teknik ekiplerin yetiştirilmesi (özellikle meslek içi eğitimler),
• Anıt ağaç bakım kılavuzunun hazırlanması,
• Tescil edilmiş ağaçlar için izleme formlarının
hazırlanması,
• Bakım sürecinin sürdürülebilir hale getirilmesi,
• Kurumlar arasında uzmanlıkların paylaşılması.
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4.3.

Yönetsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sorunlar

4.3.1. Kurumsal
Yapı
4.3.1.1. Resmi
kurumların uygulama eksiklikleri ve
tescil, bakım, koruma konularında
uygun deneyime
sahip olmaması
4.3.1.2. Yetkili
kurumlar arasında
yetki karmaşası
4.3.1.3. Kapasite
eksikliği (konuyla
ilgili uzman azlığı;
bakım, izleme, tescil
konularında resmi
kurumlarda teknik
eleman eksikliği)

Çözüm Önerileri

• Görev tanımlarının net yapılması,
• Kurumlar için konu özelinde eğitimler düzenlenmesi,
• Komisyonların yeniden tanımlanması (komisyonlarda
demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin de olmasının
sağlanması, meslek alanlarının genişletilmesi),
• Kurumların araç gereç donanımlarının yeterli hale
getirilmesi,
• Ulusal anıt ağaçlar
hazırlanması,

strateji

ve

eylem

planının

• Anıt ağaçlarla ilgili konuların yerel yönetimlerin
görev tanımları içinde yer alması (Yerel yönetimler
ve muhtarlıkların tespit, tescil, bakım ve envanter
süreçlerine dahil olması, büyükşehirlerde mülkiyet
durumlarına göre belediyelerin her boyutundan sorumlu
olması),
• Tescilden sorumlu kurumun etkili bir kurum olması
(bağımsız bir yapıya sahip kurum veya şube) veya
belediye sınırları içinde ilgili işlemlerin belediye
tarafından yapılması ve tüm sürecin net olarak
belirlenmesi,
• Orman içindeki anıt ağaçlarla ilgili orman personelinin
bilgilendirilmesi ve gerekiyorsa tescil ve koruma için
mevzuat değişikliğinin yapılması,
• Anıt ağaçların etkin korunması, süreçte katılımcı
yaklaşımının ön planda tutulması kaydıyla gönüllü
kuruluşların yetkin ve hak sahibi olmasının sağlanması
(Diğer bir görüş: Anıt ağaçların tespit, tescil, koruma
ve bakımı konusunda gönüllü kuruluşların merkezde
olması, devletin bu yapının içinde olması),
• Karar verme mekanizmasının tek kişinin yetkisine
bırakılmaması,
kurulların
yapısı
ve
karar
mekanizmasının yeniden düzenlenmesi, kurulun
multidisipliner olması, orman mühendisi, peyzaj mimarı,
botanik uzmanı, coğrafyacı, halk bilim uzmanı vb. gibi
uzmanların bulunması.
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4.3.

Yönetsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri (devamı)

Sorunlar

Çözüm Önerileri

• Orman Fakülteleri ve Peyzaj Mimarlığı eğitimlerinde bu
konuya önem verilmesi (arbori kültür dersi ve anıt ağaç
konularının yer alması, lisansüstü programları açılması,
üniversitelerde ağaç bakım bölümlerinin kurulması),
• Orman Mühendislerine konunun öneminin anlatılması,
silvikültür ağırlıklı eğitimin yerine ekoloji temelli bakış
açısının kazandırılması,
• Anıt ağaçlar gönüllü ağının kurulması,
• İlgili meslek odalarında
düzenlenmesi.

teknik

uzmanlık

eğitimi

Tescil ve korumadan sorumlu ana kurum için çalıştay çözüm
önerileri:

Öneri 1: Anıt ağaçlarla ilgili süreçler tek bir kurumda toplanmalıdır. En
uygun kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı görünmektedir. Konuya olan
yakınlığı, örgüt yapısı, Türkiye’nin her yerinde örgütlenmesi, alet ekipman olanaklarının diğer kurumlara nazaran daha iyi olması, yetişmiş
eleman sayısının daha çok olması sebeplerinden dolayı Orman ve Su
İşleri Bakanlığı bünyesindeki bir kurumda Daire başkanlığı düzeyinde
örgütlenmesi önerilmektedir.
Öneri 2: Orman rejimi içerisindeki anıt ağaçlarla ilgili iş ve işlemler Orman
ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, diğer  alanlarda ise Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı TVKGM tarafından yapılmalı ve yeniden düzenlenmelidir.
Öneri 3: KVTV Koruma Yüksek Kurulu yerine “Tabiatı ve Biyolojik
Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı”nda yer alan Ulusal Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kurulu gibi bir yapı oluşturulmalı ve bu yapının
görev tanımına yeni bir yaklaşım getirilmelidir.
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4.3.

Yönetsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri (devamı)

Sorunlar

Çözüm Önerileri

4.3.2. Hukuksal
Düzenlemeler

• Yönetmeliğin değiştirilerek net hale getirilmesi,

4.3.2.1. Hukuksal
çerçevenin net
olmaması

• Hukuksal çerçeve konusunda
komisyonu kurulması,

• Kurumlar arasındaki yetki karmaşasının giderilmesi,
gönüllü

çalışma

• Anıt ağaçlar için özel cezai yaptırımların geliştirilmesi,
• Orman rejimi içerisinde yer alan anıt ağaçların OGM
tarafından, diğer alanlarda ise yerel idareler (belediye
gibi) tarafından tespit, tescil, bakım ve korumalarının
yapılmasına olanak sağlanması,
• Alan mülkiyetine göre farklı birimler tarafından tescil
kayıt envanterinin yapılması (mülkiyeti kimdeyse tescil
yetkisi o kurumda olabilmeli) ve denetlemenin merkezi
bir üst kurul tarafından yürütülmesi.

4.3.3. Kayıt-Tescil
4.3.3.1. Tescil sürecinin zor olması ve
uzun sürmesi

4.3.4. Mülkiyet
4.3.4.1 Özellikle
orman dışı ve özel
mülkiyetlerdeki
alanlarda bulunan
anıt ağaçların sahipsiz olması, kırsal
nüfusun azalması
nedeniyle kırsaldaki
ağaçların korumasız
kalması

•

Sürecin net olarak tanımlanması ve kolaylaştırılması,

•

Komisyonların
başvuruları
cevaplayacağı sürenin kısalması.

•

Her anıt ağaç için bilgilendirme tabelasının
dikilmesi,

•

Mülk sahibi ve çevre halkına anıt ağaç ve öneminin
iyi anlatılması,

•

İlgili kurumların görevlerini daha iyi yapmasının
sağlanması,

•

Özel mülkiyet içindeki anıt ağaçların, mülk sahibinin
hakları gözetilerek tapuya şerh koymak kaydıyla
kamulaştırmasının yapılması ve ağaca zarar
vermeyecek biçimde kullanma hakkı tanınması.

değerlendirip
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5. EYLEM PLANI
II. Çalıştayda ilk çalıştayda geliştirilen öneriler üzerinde tartışılarak “Türkiye’de Anıt
Ağaçların Belirlenmesi, Tescili, Bakımı ve Korunması Sisteminin” etkin çalışması için
eylem planı önerisi hazırlanmıştır. Bu eylem planında altı hedef belirlenmiş ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetler tanımlanmıştır.

Hedef 1: “Türkiye’de Anıt Ağaçların Belirlenmesi, Tescili, Bakımı ve
Korunması Sisteminin” etkin yönetimi
Faaliyet 1: Anıt ağaçların tescilinden sorumlu olacak tek kurum için yasal altlık
oluşturulması.
Faaliyet 2: Mevcut durum devam ederken orman rejimindeki anıt ağaçların gen
koruma ormanı veya tabiat anıtı olarak tescil edilmesi; orman dışı alanlar içinse
koruma ve bakımda ÇŞB ve belediyelerin görevlendirilmesi.
Faaliyet 3: Mevcut komisyonların yapısının güçlendirilmesi (komisyonlarda
demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin de olması, meslek alanlarının
genişletilmesi ve bilirkişi niteliğinde, o konuda çalışmış olmak şartıyla uzmanların
yer almasının sağlanması).
Faaliyet 4: Hukuksal çerçeve konusunda gönüllü çalışma komisyonu kurulması.
Faaliyet 5: Ulusal anıt ağaçlar stratejisi ve eylem planının katılımcı bir yaklaşımla
hazırlanması.

Hedef 2: Güncel anıt ağaç tanımının güncellenmesi
Faaliyet 1: Anıt ağaç tanımın güncellenmesi için bilim komitesi oluşturulması.
Faaliyet 2: Anıt ağaç tanımının güncellenmesi (Kapsayıcı bir tanım (genel ilkelerin belirlenmesi)).
Faaliyet 3: Grup ağaç tescili (Tabiat Anıtı veya anıt meşcere) için gerekli düzenlemelerin yapılması.
Faaliyet 4: TSE standartları güncellenirken çalıştay katılımcılarının mütalaa grubu olarak değerlendirilmesi ve çalışmaların bu gruba gönderilmesi.
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Hedef 3: Tescil sürecinin kolaylaştırılması
Faaliyet 1: Tescil sürecini net olarak anlatan dokümanların hazırlanması,
dağıtılması ve internet sitelerinde yayınlanması.
Faaliyet 2: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana sayfasında anıt ağaçlar hakkında
bilgi paylaşımı ve çevirimiçi tescil başvurusu için düzenlemelerin yapılması.
Faaliyet 3: Komisyonların başvuruları değerlendirip cevaplayacağı sürenin
kısalması için gerekli düzenlemelerin yapılması.
Faaliyet 4: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel teşkilatının kapasitesinin
geliştirilmesi (hizmet içi eğitimler).
Faaliyet 5: Mevcut komisyonlarda konu özelinde sivil toplum kuruluşlarının
katılımınının sağlanması.
Faaliyet 6: İçişleri Bakanlığı kanalıyla bu konu özelinde kaymakamlıkların
bilgilendirilmesi.
Faaliyet 7: TVKGM ve OGM arasında anıt ağaçlarla ilgili işbirliği protokolü
imzalanması.
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Hedef 4: Envanterin tamamlanması
Faaliyet 1: Mevcut yayınlardaki (kitap ve makale) anıt ağaçların tescili için
başvuruların yapılması.
Faaliyet 2: Tescil edilmiş ağaçlar envanterinin tamamlanıp kamuoyu ile internet
üzerinden paylaşılması.
Faaliyet 3: Tescil edilmemiş anıt ağaçların envanterinin tamamlanması.
Faaliyet 4: OGM teşkilatı için bilgilendirme ve anıt ağaçlar konusunda özendirme
çalışmaların yapılması.
Faaliyet 5: Sorumlu kurumlar için ortak anıt ağaçlar veritabanı oluşturulması ve
tüm işlemlerin bu veritabanına göre yapılması.

Hedef 5: Anıt ağaçların etkin korunması
Faaliyet 1: Anıt ağaçların imar ve çevre düzeni planlarına işlenmesi.
Faaliyet 2: Sivil toplum kuruluşlarının envanter, koruma ve bakım konularında
etkin katılımları ve sorumluluk almaları için gerekli düzenlemelerin yapılması.
Faaliyet 3: Anıt ağaçlar gönüllü ağının kurulması ve etkin çalışmasının
sağlanması.
Faaliyet 4: Koruma için anıt ağaçların bulunduğu bölgede etkin bilgilendirme
çalışmalarının yapılması.
Faaliyet 5: Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler işbirliğinde
“Anıt Ağaçlar Sempozyumu” düzenlenmesi.
Faaliyet 6: Anıt ağaçlar konusundan deneyimlerin paylaşıldığı yıllık anıt ağaçlar
toplantıları düzenlenmesi.
Faaliyet 7: Anıt ağaçların zarar gördüğü cezai konularda yerel kolluk kuvvetlerinin
bilgiledirilmesi ve cezai uygulamaların etkin yapılmasının sağlanması.
Faaliyet 8: Anıt ağaç bakım kılavuzları hazırlanması ve ilgil kurumlara dağıtılması.
Faaliyet 9: Bakımla ilgili teknik ekiplerin yetiştirilmesi (özellikle meslek içi
eğitimler yoluyla).
Faaliyet 10: Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı eğitimlerinde bu konuya
önem verilmesi, anıt ağaç konularının yer alması, lisansüstü programların
oluşturulması.
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Hedef 6: Anıt ağaçların etkin tanıtımı
Faaliyet 1: Anıt ağaçların yöre halkı tarafından sahiplenmesi için araçlar
geliştirilmesi (örneğin ağaçlarla ilgili masal, hikaye yazımı; hemşehri dernekleri
desteğiyle etkinlikler / festivaller düzenlenmesi).
Faaliyet 2: Alanda etkin tanıtım yapılması için her anıt ağaç çevresinde ve anıt
ağaçlara giden yol üzerinde güncel standartlarda tabelalar dikilmesi.
Faaliyet 3: Alanda tanıtım için bölgede gönüllü ağı kurulması.
Faaliyet 4: Alanda Anıt ağaçlar özelinde internet sitesi kurulması.
Faaliyet 5: Alanda cep telefonu uygulamarı veya barkod uygulaması geliştirilmesi.
Faaliyet 6: Alanda okullara özel etkinlikler düzenlenmesi (sunum, video, vb.).
Faaliyet 7: Alanda korunan alan kılavuzu eğitimlerinde anıt ağaçlar konusunda
bilgi verilmesi.
Faaliyet 8: Konu özelinde kamu spotu hazırlanması ve televizyon kanallarında
yayınlanması.
Faaliyet 9: Anıt ağaçlara itibar kazandırılması için “Anıt ağaç dostu kent” gibi
sertifikalandırma programlarının oluşturulması.
Faaliyet 10: İlgili kurumların anıt ağaçlarla ilgili uluslararası ağlara üye olmalarının
özendirilmesi.

ANIT AĞAÇLAR YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI - EYLEM PLANI
34

6. KAYNAKÇA
Çağlar, Y., “Anıtsal Ağaçlar ” yönetimi üzerine düşünceler, http://www.yew2015.duzce.
edu.tr/4550-sayfa-documents, 18.05.2016 tarihinde erişim sağlandı.
Demirtaş, A., 2015, Türkiye’de Anıt Ağaçların Belirlenmesi, Tescili, Bakımı ve
Korunması Sürecinin İrdelenmesi, 1. Uluslararası Porsuk Çalıştayı, 29 Eylül - 4 Ekim
2015, Düzce.

7. EKLER
Ek 1:
I. Çalıştay Sunum: “Türkiye’de Anıt Ağaçların Belirlenmesi, Tescili, Bakımı ve
Korunması Süreci” – Ahmet Demirtaş
Ek 2:
I. Çalıştay Sunum: “Türkiye’de Anıt Ağaçların Belirlenmesi, Tescili, Bakımı ve
Korunması Süreci İçin Öneriler” – Prof. Dr. Ünal Asan
Ek 3:
I. I.Çalıştay Yazılı Görüş Bildirimi: “Anıt Ağaçlar Hakkında Görüşler” - Prof. Dr. Ünal
Akkemik
Ek 4:
II. Çalıştay Sunum: “Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Tanıtımı
– Ahmet Demirtaş
Ek 5:
II. Çalıştay Sunum: “Anıt Ağaçlar, Tescilli Ağaç Toplulukları” – Mehmet Demir
Ek 6:
II. Çalıştay Sunum: “2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu Kapsamındaki Anıt Ağaçlar” –
Hasan Tahsin Ertaş
Ek 7:
II. Çalıştay Sunum: “Anıt Ağaçlar Çalıştayı 18 Şubat 2016 Tarihli Oturum Özeti” –
Serdar Ölez
Ek 8:
Çalıştay Fotoğrafları
Ek 9:
Anıtsal niteliklere sahip olduğuna inandığınız bir ağaç gördüğünüzde ne
yapmalısınız?
ANIT AĞAÇLAR YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI - EYLEM PLANI
35

Ek 1.
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Ek 2.
I. Çalıştay Sunum: “Türkiye’de Anıt Ağaçların Belirlenmesi, Tescili, Bakımı ve
Korunması Süreci İçin Öneriler” – Prof. Dr. Ünal Asan

A) Mevcut Durumun Değerlendirmesi
1. Mevcut yasalarımızda “Anıt Ağaç” kavramı yer almamaktadır. 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanununda bu kavrama
doğrudan atıf yapan hükümler mevcut değildir.
2. Yasalarda bu konularda boşluklar olduğu için, her kurum kendi anlayışına göre kayıt
tutmaktadır. Büyükşehir Belediyelerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İmar Müdürlüklerinin tuttuğu kayıtlar bile birbiri ile uyumsuzdur.
3. Anıt ve korunmaya değer ağaç kavramlarının bilinmediği eski dönem kayıtlarında
kuruma bildirilen her ağaç tescil edilmiştir. Bu kayıtların tekrar gözden geçirilerek minimum ölçü sınırının altında kalan tüm ağaçların tescil haricine çıkartılması gerekmektedir.
4. Yeşil dokuyu ve kent siluetini koruma amacıyla tescil edilen ağaçların «anıt
ağaç» statüsünden çıkartılarak «korunmaya değer ağaç» statüsüne alınmaları uygun olacaktır. Her ağaç ya da ağaç grubuna anıt demek, kamu yararına yapılacak
yatırımlarda sorun çıkarmaktadır.
5. Özel şahısların ağaç kovuklarını çamur ve saman gibi çürümeyi hızlandıran materyal ile bilinçsizce doldurmaları kamuoyunda sempati ile karşılanmaktadır. Bu eylemler
yazılı ve görsel basında övgü ile yer aldığı için, Kimi fanatik çevreciler bu olayı sürekli
kullanmakta ve ağaçlara verilen zararın artmasına neden olmaktadır.
6. Anıt ağaçları kimi gizli bilgilerin ve özellikle de hazinelerin saklandığı yer olarak
gören hazine avcıları, bu ağaçların köklerini kazımak suretiyle altlarını mağara gibi
oymaktadır. İçinde büyük kovuk bulunan ağaçların ise doğrudan tabanlarında galeriler
açmaktadır.
7. Anıt ağaçlar ile korunmaya değer ağaçlara zarar veren kişilere verilecek cezalar
ve istenecek tazminatlar, sıradan ağaç gibi orman kanunu hükümlerine göre
hesaplanmaktadır. Bu durum, anıt ve korunmaya değer ağaçların korunmasında
caydırıcılığı ortadan kaldırmaktadır.
8. Anıt veya korunmaya değer bir ağaç, antik ören yerlerinde ya da tarihi binaların
bulunduğu alanlarda, birbirine zarar verecek biçimde birlikte bulunması hallerinde,
hangi mirasın daha önemli olduğu sorunu ile karşılaşılmaktadır.
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9. Baraj suları ya da termik santrallerin altında kalan çok yaşlı zeytinlerin taşınması,
ileride anıt ağaçların da taşınabileceği düşüncesinin doğmasına neden olacaktır. Bu
konuda bugünden tedbir almak gerekmektedir.
10. Özellikle anıt ağaçların fiziksel boyut ve görsel özellikler yanında sosyo-kültürel
yönlerinin de bulunduğu ve bu özelliklerin bazı hallerde fiziksel özelliklerin de önüne
geçtiği halde, anıt ağaç denildiğinde sadece fiziksel boyutlar öne çıkmaktadır.
11. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları içinde yer alan uzman grupları sadece kültür varlıkları konusunda uzman oldukları için, kent koruları, parkları ve bahçeleri
içinde bulunan estetik görünümü etkili olan ve az görülen süs bitkileri ve ağaççıkları
anıt olarak tescil edilmesini istedikleri gözlenmektedir

B) Sorunların Belirlenmesi
I. Kavramsal Çerçeve: Kavramsal çerçeve anıt ve korunmaya değer ağaçlar ile sınırlı
olmalıdır. Relikt, endemik ve bilimsel açıdan önemli olan ağaç ve ağaççıklar başka
kanunlar ile zaten korunduğu için anıt ve korunmaya değer ağaçların kavramsal çerçevesinin dışında tutulmalıdır.
II. Teknik İş ve İşlemler
Envanter (Tespit): Resmi ve özel, gerçek ve tüzel tüm şahıslar tespit konusunda serbest olmalıdır. Ancak, bu kişilerin başvurusu ilk bilgi olarak değerlendirilmeli ve tespitin
teknik aşaması, mutlaka konuda uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
Tescil ve sicilin muhafazası: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
(KTVKGM) nün merkez ve taşra birimlerinin yetki ve sorumluluğunda olmalıdır. Gerek
belediyeler, gerekse OGM ve DKMP kendi sicil bilgilerini muhafaza eder ise de asıl
yetki ve sorumluluk KTVKGM de olmalıdır.
Koruma: Meskün mahallerdeki ağaçların korunmaları belediye teşkilatının
bulunduğu yerlerde belediyelerin, daha küçük yerlerdekilerin korunmaları muhtarların
sorumluluğunda olmalıdır. Orman içi ve meskün mahallerden uzak kırsal alanlardaki
ağaçların korunmaları OGM ve DKMPGM nin sorumluluğunda olmalıdır.
Bakım: Meskün mahallerdeki ağaçların bakımları meskün mallerde (İl,ilçe ve köylerde) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün teşkilatı olan yerlerde
bu kurumların ve il özel idarelerinin sorumluluğunda olmalıdır. Bu konuda belediyelerin
(Park ve Bahçeler Müdürlüğü)iş gücü ve olanaklarından mutlaka yararlanılmalıdır. Ormanlarda ve kırsal alanlardaki ağaçların bakım sorumluluğu OGM ve DKMPGM ne
bırakılmalıdır.
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III. Yönetsel
Kurumsal Yapı: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (KTVKGM)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşta teşkilatı içinde sadece anıt ve korunmaya değer
ağaçlar ile ilgili olan özel bir müdürlük halinde örgütlenmelidir. Bu müdürlükte
1- Ölçme ve Tespit Şefliği,
2- Tescil ve Sicil Muhafaza (Arşiv) Şefliği
olmak üzere en az iki şeflik bulunmalıdır. Birimler içindeki personel mimar ve
mühendisler arasından değil, ağacı, ağaç kültünü ve doğa korumayı bilen uzmanlar
arasından seçilmelidir.
Hukuksal Düzenlemeler: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile
2873 sayılı Milli Parklar Kanununa bu kavrama doğrudan atıf yapan hükümler eklenmelidir.
Kayıt-Tescil: Konularında kurumlar arasındaki çok başlılık kaldırılmalı ve tek yetkili
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olmalıdır.
Mülkiyet: Özellikle anıt ağaçlar tüm toplumun ortak malı olduğu için, özel şahıs arazilerindeki ağaçların geleceği bu şahısların insaf ve anlayışlarına terk edilemezler. Bu
nedenle bu ağaçların bulunduğu alanların (Kök yayılma alanı ya da tepe izdüşüm
alanı kadar alanın) kamulaştırılması gerekir. Kent içindeki anıt ağaç küçük bir parselin
ortasında yer alıyor ve kamulaştıma dışında kalan bölümüne inşaat yapılamaz durumda ise parselin tamamı kamulaştırılmalıdır.
C) Öneriler:
1. Yasalardaki boşluklar en kısa zamanda doldurulmalı ve özellikle koruma ve bakım
konularında her kurumun sorumluluğu açıkça belirtilmelidir.
2. Eski kayıtlar gözden geçirilerek minimum ölçü sınırının altında kalan tüm ağaçlar
tescil harici tutulmalıdır.
3. Samimi duygular ile de olsa, özel şahısların ağaç kovuklarını çamur ve saman gibi
çürümeyi hızlandıran materyal ile bilinçsizce doldurmaları mutlaka önlenmelidir.
4. Anıt ağaçlara verilen zararların cezalandırılması ve bunlara verilecek tazminatların
hesaplanması, orman kanunu hükümlerine göre değil, bunların önemlerine uygun
başka yöntemlerle belirlenmelidir. Bu husus Orman Kanununun 113 ve 114. maddelerine yapılacak eklemeler ile sağlanmalıdır.
5. Anıt ve korunmaya değer ağaçlar konusunda farkındalık yaratılırken, konunun sosyo-kültürel yönleri de dikkate alınmalı ve anıt ağaçların resim, heykel, şiir , edebiyat ve sinema sanatındaki yeri ile ekoturizm ve bilimsel çalışmalara katkıları da öne
çıkarılmalıdır.
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Ek 3.
I.Çalıştay Yazılı Görüş Bildirimi: “Anıt Ağaçlar Hakkında Görüşler”
Prof. Dr. Ünal Akkemik
1.GİRİŞ
Anıt ağaç; doğal ekosistemler içerisinde az sayıda kalmış, çok yaşlı ve görkemli ağaçlar
olup insanlara huzur ve güven veren, doğa sevgisini perçinleyen ağaçlardır. Anadolu, insanlık tarihinin yazıldığı en önemli coğrafyalardan biri olduğundan insan-orman
ilişkisi ve çelişkisi insanlık tarihi kadar geriye gitmektedir. O nedenledir ki Anadolu’nun
doğasında bulunan anıt ağaçlar, zaman içerisinde çoğunun kesilmesiyle yok olmayla
karşı karşıya kalmış çok yaşlı ağaçlardan geri kalanlarıdır.
Kent yaşamlarının gelişmesiyle birlikte insanlar tarih boyunca yaşam ortamlarını
ağaçlarla süsleme çabası içinde olmuşlardır. Tarihi hanların, sarayların, cami ve kiliseler gibi yapıların bahçelerine dikilen ağaçlar yapılarla birlikte tarihi özellik kazanmaya
başlamışlardır.
Doğadaki anıt ağaçlarla birlikte kentsel ortamlarda da bulunan bu yaşlı ağaçlar, zaman içerisinde yapılaşmayla birlikte yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır. Hava kirliliği,
betonlaşma, aşırı budama gibi insan etkileriyle gelişimleri azalmaya, tepeleri yer yer
kurumaya ve bir çoğu da ömürlerinin doğal ortamlarına göre çok daha da kısalmasıyla
ölmeye başlamıştır. Bu nedenlerden dolayı kent ekosistemlerindeki ağaçların da
korunması yönündeki çabalar hızlanmıştır.
Bu yazının amacı, anıt ağaç kavramını güncelleyerek kent ekosistemlerinde bulunan
yaşlı ağaçların da korunabilmesi amacıyla yasal bir statüye kavuşturmak için bazı
kavramlar önermek ve konuyu tartışmaya açmaktır.
2.ANIT AĞAÇ NEDİR?
Anıt ağaçla ilgili olarak Asan (1992) ve Güner ve Genç (2013) tarafından önemli
çalışmalar yapılmış ve aşağıdaki tanım ortaya çıkmıştır:
“Yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip
olan, yöre folklorunda, kültür ve tarihinde özel yeri bulunan, geçmiş ile günümüz,
günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan
ağaçlar anıt ağaç olarak tanımlanır.” (Asan, 1992; Güner ve Genç, 2013). Aynı yazarlar tarafından anıt ağaçlar;
1. Tarihi anıt ağaçlar: Tarihi bir olaya şahitlik yapmış ağaçlar
2. Mistik anıt ağaçlar: Halk kültüründe mistik (dinsel) bir kıymeti olan ağaçlar
3. Folklorik anıt ağaçlar: Halk kültüründe geleneksel bir kıymeti olan ağaçlar
4. Boyutsal anıt ağaçlar: Yaş, boy, gövde çapı ve tepe çapı gibi boyutsal özellikleri
bakımından aynı tür içinde veya benzer yetişme ortamlarında ön plana çıkmış ağaçlar
Şeklinde dört grupta incelenmiştir. Ülkemizde tescil edilen anıt ağaçlar, “Tabiat Anıtları”
olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 30.01.2013 tarihinde
revize edilerek yayımlanmıştır.
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3.KENT EKOSİSTEMLERİNDEKİ YAŞLI AĞAÇLAR
Anıt ağaç kavramı; doğal olarak ülkenin doğal ağaçları üzerine odaklanmış ve
doğada anıt değerine ulaşmış ağaçları kapsamaktadır. Buna karşın özellikle kent
ekosistemlerinde yukarıda verilen tanıma uymayan fakat korunması gereken ağaçlar
bulunmaktadır. Bu ağaçların korunmasına yönelik ise önemli sorunlar yaşanmaktadır.
Özellikle İstanbul’da, önce saray bahçeleri olmak üzere tarihi yalılar, köşkler, korular
ile cami avluları ve kilise bahçelerinde doğal ve egzotik ağaçlar kullanılmış, bu ağaçlar
günümüzde oldukça ileri yaş ve boyutlara ulaşmıştır. Artan nüfus, yapılaşma ve belediyeler tarafından yapılan hafif ya da aşırı budamalarla bu ağaçlar önemli düzeyde
tahrip olmasına ve yer yer de kurumasına neden olmuştur. Aşağıda bu soruna dikkat
çekmek ve yasal bir statüye kavuşması için bazı öneriler geliştirilmiştir.
4.KENT EKOSİSTEMLERİ BAĞLAMINDA ANIT AĞAÇ TERİMLERİNE İLİŞKİN
ÖNERİLER
Kent ekosistemlerindeki bu yaşlı ağaçların da bir statüye kavuşturulması bağlamda
yeni bir terim önerme ve konunun tartışmaya açılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu nedenle “anıt ağaç” tanımının güncellenmesi ve bunun altında da iki grup anıt
ağacın belirlenmesinin tartışmaya açılması önerilmektedir. Anıt ağaç tanımı ile ilgili
öneri aşağıda şekillendirilmiştir:
“Anıt Ağaç”: Doğal ve kent ekosistemlerinde, yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün
alışılagelmiş ölçülerinin üzerindeki boyutlara ulaşan, bulunduğu yerin tarihinde, kültür
ve folklorunda özel yeri bulunan; geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında
iletişim sağlayabilecek uzunlukta ömre sahip doğal ve egzotik kökenli ağaçlardır.
Gerekçesi: Mevcut tanımda anıt ağaçlar sadece doğal olanlar arasından seçilerek
tescillenmiştir. Kent ekosistemlerindeki yaşlı ağaçlar ise “korunmaya değer”, “yaşlı”,
“önemli” gibi mevzuatta karşılığı olmayan terimlerle anılmaktadır. O nedenle, kent
ekosistemlerindeki yaşlı ağaçların da bir statüye kavuşturulması için anıt ağaç tanımı
yukarıdaki gibi revize edilerek tartışmaya açılması önerilmiştir.
Revize edilmiş bu tanıma uygun olarak anıt ağaçların iki gruba ayrılması önerilmiştir:
1. Doğal anıt ağaç: Doğal ortamında bulunan anıt ağaçlardır.
2. Kentsel anıt ağaç: Kökeni doğal ya da egzotik olan kent içerisinde kalan yaşlı ve
ileri boyutlara ulaşmış, sağlıklı ağaçlardır. İstanbul kent ekosistemi içerisinde Cedrus
atlantica, Cedrus libani, Pinus brutia, Pinus pinea, Cupressus sempervirens, Chamaecyparis lawsoniana, Sequoia sempervirens, Magnolia grandiflora, Aesculus hippocastaneum, Pistacia atlantica, Celtis australis gibi ileri yaş, çap ve boylara ulaşmış sağlıklı
ağaçlar bulunmaktadır. Bu türden ağaçların “kentsel anıt ağaç” olarak tanımlanması
ve korunmaya alınması kent ortamlarında ağaçların korunması ve ağaç sevgisinin
genç kuşaklara aşılanmasında önemli bir yeri olacaktır.
Bu önerilerin tartışmaya açılmasının anıt ağaç kavramının gelişmesine katkı
sağlayabileceği ve kent içi ağaçların korunmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
Asan, Ü. 1992. Anıt ağaçların birey ve toplum psikolojisi üzerindeki etkileri. Yeşile Çerçeve Dergisi, 18: 18-19.
Güner, T., Genç, M. 2013. Anıt ağaç envanteri ve seçimi. Eskişehir.
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Ek 4.
II. Çalıştay Sunum: “Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
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Ek 5.
II. Çalıştay Sunum: “Anıt Ağaçlar, Tescilli Ağaç Toplulukları” – Mehmet Demir
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Ek6.
873 Sayılı Milli Parklar Kanunu Kapsamındaki Anıt Ağaçlar”
Hasan Tahsin Ertaş
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Ek 7.
Anıt Ağaçlar Çalıştayı 18 Şubat 2016 Tarihli Oturum Özeti
Serdar Ölez
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Bir anıtsal ağaçla karşılaşıldığında ne yapmalı?
Yaşadığı veya gezdiği yerde “anıt ağaç” olduğuna karar verdiği bir ağaç gördüğünde
insan ne yapmalı? Sanırım bu soruyla karşılaşınca herkes bir anlık bir kararsızlık
yaşar. Ne yapacağına, nasıl yapacağına ve kime başvuracağına karar veremez.
Gördüğü ağacın anıt ağaç olduğuna veya anıtsal özellik taşıdığına karar verebilmek
için ağacın bazı nitelikler taşıması gerekir. Ağaç daha önce görmüş olduğu benzer
ağaçlardan farklı boy, çap, tepe çapı, yaşlı olmalıdır. Veya daha önce rastladığı
ağaçlardan farklı bir biçimde, renkte olmalıdır. Daha önce rastladığı büyüklük ve
biçimde olmasa da o çevrede yaşayan halkın kültüründe, tarihinde veya folklorunda
yer almış olabilir. Halk, o ağaca yönelik olarak bir öykü, anı veya olay yaşandığını
anlatıyor olabilir. Bu özelliklerden bir tanesi veya daha fazlasını taşıyan bir ağaç anıt
ağaç olmayı hak ediyor demektir.
Bu durumlarla karşılaşanlar kısaca şöyle yapmalıdır.
1. Belirtilen nitelikleri/niteliği taşıyan ağacın Türkçe adı, yöresel adı (biliniyorsa
Latince adı) belirtilir.
2. Ağacın bulunduğu ilçe, köy, mevki belirtilmelidir. Olanaklıysa koordinatları
yazılmalıdır. Ayrıca ağacın bulunduğu yer orman, hazine arazisi veya özel mülk
olarak belirtilirse yararlı olur. Özel mülk ise sahibinin adı soyadı belirtilir.
3. Ağacın göğüs çevresi (yerden 130cm yükseklikteki çevresi), boyu ve bilebiliyorsa
yaşı not edilmelidir. Yaş, çap ve boy ölçülerinin belirlenmesinde deneyimli kişilerin
görüşlerine yer verilmeli, abartılı rakamların verilmesinden özenle kaçınılmalıdır.
4. Biçim ve renk olarak sıra dışı bir özellik taşıyorsa bu da belirtilmelidir.
5. Kültürel boyutu varsa bu boyut kısaca özetlenmelidir.
6. Ağacın fotoğrafı çekilirse çok yararlı olur.
7. Yukarıda kısaca açıklanan bilgileri ağaç konusunda bilgili birisi/birileri elde etmişse
kısa bir yazanak(rapor) yazmalı ve fotoğrafı eklemelidir. Yazanağa eklenecek bir
fotoğrafla bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak ağacın
“anıt ağaç” olarak tescil edilmesi için başvurabilir. Bulunduğu yerdeki Muhtarlık,
Belediye veya dernek/sendika vb. örgüt aracılığıyla da başvuru yapabilir.
8. Ayrıca, anıtsal nitelik taşıdığını düşündüğünüz ağacın adını, bulunduğu yerin
bilgilerini (ilçe, köy, mevki) ve fotoğrafını Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları
Araştırma Derneği’ne de iletebilirsiniz. Derneğimize iletmeniz durumunda
ağaca gidilerek inceleme yapılır, durumu uygun görülenlerin raporu ve fotoğrafı
hazırlanarak tescil edilmesi için başvurusu yapılır. Anıt niteliği taşıyan ağaçların
Derneğimize bildirilmesinden memnuniyet duyarız.
9. Benzer biçimde anıt ağaçların tanıtılması, korunması ve bakımlarının yapılması
işlerinin de duyarlı yurttaşlar tarafından izlenmesi, bu eşsiz varlıkların yaşamlarını
devam ettirmesine önemli katkılar sunacaktır.
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Kırsal Çevre Yayınları:
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Kırsal Çevre Yıllığı
Kırsal Çevre Bülteni
Kırsal Kalkınmada Kadınlar
Dendroloji (Ağaçbilim) ve Orman Ekolojisi Ders Notları
Orman Ağacı Türleriyle Görsel Tanışma Rehberi
I. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı
II. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı
Türkiye’nin Tabiatı Koruma Alanları
Başkentimizin “Anıtsal” Ağaçları
Türkülerimizle Dağdan Dağa (Kaset)
1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi
Ormanın Romanı
Sözlü Ormancılık Tarihi
Kırsal Kalkınma Politikaları
Sorun Tespiti,Öncelik Belirleme Ve Çözüm Önerileri Geliştirme
Suya Erişim ve Atık Su Sorunu Çözümünde Katılımcı Bir Uygulama
Gevne Vadisi Florası
Toprak Ekolojisi Okulu
Ağaçlarımız Ve Ormanlarımız
Gelecek İçin Gıda
Çok Amaçlı Enerji Ormancılığı
Şimşirlerin Başına Gelenler

Kırsal Çevre Belgeselleri:
•
•
•
•
•

Kırsal Çevre’nin 25 yıldır düzenlediği Dendroloji (Ağaçbilim) okulunun hikayesi: “Üç
beş ağaç” https://vimeo.com/130848004
1,000 küsur yaşıyla memleketin en yaşlı ağaçlarından Saççılar meşesinin yaş hesabının
hikayesi: https://vimeo.com/152613477
Yenice ormanlarında “ormancılık”: https://vimeo.com/129878489
Yenice’de anıt porsuğun peşinde: https://vimeo.com/129878488
Şimşirlerin başına gelenler: https://vimeo.com/130862004
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