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Rapor Kapsamı ve İçindekiler  

Bu rapor kapsamında Ankara ili, Beypazarı ilçesi, Doğanyurt köyünün (mahallesi) kuzeyindeki vadiye 

kurulması planlanan 3373704 No’lu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi’nin Doğanyurt köyüne, köyün 

üretim faaliyetlerine etkileri ile tesis kurulması amaçlanan vadinin ekosistemi ve doğal varlıklarına 

etkileri üzerine değerlendirmeler sunulmaktadır.    

Bu raporda sadece Doğanyurt köyü, kalker ocağı açılmak istenen vadi ve yakın çevresi incelenmiştir. 

Doğanyurt köyü sakinlerinin talebi üzerine, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 

(Kırsal Çevre Derneği) gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen çalışma, Derneğin tüm faaliyetlerinde 

olduğu gibi maddi bir karşılık olmadan gönüllülük esasıyla gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan değerlendirmeler, Kırsal Çevre Derneği gönüllüleri tarafından 7 Haziran ve 24 Haziran 2020 

tarihlerinde Doğanyurt köyünde yapılan görüşmelere, ruhsat sahasının bulunduğu vadi ve yakın 

çevresinde yapılan saha gözlemlerine dayanmaktadır.  

Rapor 5 bölümden ve 1 adet ekten oluşmaktadır:  

- 1.Bölüm - Doğanyurt köyünün mevcut durumu   

- 2.Bölüm - Kalker ocağının Doğanyurt köyüne yapacağı sosyo-ekonomik etkiler  

- 3.Bölüm - Vadinin ekosistemine ve doğal varlıklarına etkiler üzerine tespitler  

- 4.Bölüm - Sonuç 

- 5.Bölüm - Kaynakça    

- EK 1. Flora (Bitki) listesi  

Sonuçların Özeti  

Aşağıdaki kısımda ilgili tesisin kırsal yaşam ve ekosistem üzerindeki etkileri özetlenmiştir. Raporun  

2. ve 3. bölümlerinde burada özetlenen bulguların detayları kanıtları ile birlikte sunulmuştur.  

Kalker ocağının Doğanyurt köyünde ve çevre köylerde yapacağı sosyo-ekonomik etkiler:  

1. Hayvancılık eskisi gibi olmayacaktır.  

2. Arıcılık eskisi gibi olmayacaktır.  

3. Meyvecilik ve sebzecilik eskisi gibi olmayacaktır.  

4. Tarla bitkileri eskisi gibi olmayacaktır.  

5. Çölleşme artacaktır.  

6. Köylerin havası eskisi gibi olmayacaktır.  

7. Köylerin suları eskisi gibi akmayacaktır.  

8. Köylere ulaşım eskisi gibi kolay ve güvenli olmayacaktır.  

9. Köyler eskisi gibi evlerinde huzurlu yaşayamayacak, evlerde fiziki zararlar ortaya çıkacaktır.  

10. Köyler eskisi gibi kültürünü yaşatamayacaktır.  

11. Köylerde eskisi gibi mesire alanları kullanılamayacak, doğa yürüyüşleri ve yamaç paraşütü 

yapılamayacaktır.  
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Kısacası Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi faaliyete geçerse, Doğanyurt köyü ve çevre köyler tarımsal 

üretim yapamaz hale gelecekleri için kaçınılmaz olarak göç olgusu ile karşı karşıya kalacaklardır.  Kırsal 

üretime ne kadar ihtiyacımız olduğunu anladığımız bir dönemde böyle bir karar iptal edilmeli ve bu 

yanlıştan dönülmelidir.  

Tesisin vadinin ekosistemine, yaban hayatına ve doğal varlıklara yapacağı etkiler raporun 3. 

bölümünde detaylı olarak ele alınmıştır. Farklı iklim (Akdeniz-İç Anadolu ve Karadeniz) ve bitki 

coğrafyalarının kesiştiği bir bölgede bulunması, vadi topoğrafyasına bağlı olarak farklı habitatları 

barındırması sayesinde zengin bir bitki, yaban hayatı çeşitliğine, bölgesel endemik türlere, yakın 

civarında anıtsal ağaçlara sahip olan, içerisinde fosil ağaçlar barındıran bu önemli vadiye taş ocağı ve 

kırma eleme tesisi yapılması halinde aşağıdakiler gerçekleşecektir:  

1. Vadinin barındırdığı karaçam ormanı, yamaçlardaki boşluklu-kapalı karışık orman ve dere 

ekosistemindeki habitatlar ortadan kalkacak, parçalanacak ve ciddi zararlar görecektir.  

2. Büyük bölümü boşluklu-kapalı karışık orman yapısındaki vadinin mera potansiyeli de yüksektir 

ve hem vadi hem de yakın çevresi mera olarak kullanılamaz hale gelecektir.  

3. Projeyle vadi tabanındaki dere yatağı yola dönüştürülecek, çeşitli yerlerde kesintiye 

uğrayacak ve dere yatağının doğal yapısı tamamen bozulacaktır.  

4. Flora ve yaban hayatı çeşitliliği ile, endemik bitkilerin ve anıtsal nitelikte ağaçların varlığıyla 

vadi zengin bir biyoçeşitliliğe sahiptir ve proje bu zengin biyoçeşitliliği geri dönülmez biçimde 

tahrip edecektir (Ek 1. Flora Listesi).  

5. Proje sahasında toplamda 19 endemik, bölgeye özgü ise 2 endemik bitki türü (Ayaş gümüşü- 

Astragalus densifolius subsp. ayashensis ve Anakekik- Thymus leucostomus) bulunmaktadır. 

Ayaş gümüşü ve Anakekik, IUCN Kırmızı listesinde “VU” -neslinin doğada tükenme riski yüksek 

olan bitkiler- kategorisindedir ve alanda mutlak korunmaları gerekmektedir.  

6. Ruhsat alanında ağaç fosilleri bulunmaktadır. Vadide bulunan ağaç fosillerinin uzmanlar 

tarafından incelenmesi, vadinin fosil ağaçlar yönünden değerinin saptanarak uygun koruma 

statüsü altında korunması son derece önemlidir.  

7. Yörenin doğası ve biyoçeşitliliğini etkileyecek en önemli etmen (proje tanıtım dosyasının 

ekinde iddia edildiği gibi) köy yerleşimi değil, kalker ocağının yaratacağı arazi dönüşümüdür 

ve yörenin doğasını geri dönüşsüz bir şekilde değiştirecektir.  

Projeye ilişkin ÇED gerekli değildir kararı alınmasını haklı gösterecek nedenler belirsizdir ve 

nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. İlgili şirkete 94 hektar işletme ruhsatı verilmesine karşın, 

başvurusu yapılmış 13,15 hektar üzerinden hesaplama yapılarak “ÇED Gereksiz” kararının alınmış 

olması, şirketi kollayıcı bir tutumdur ve yasal gereklerin yerine getirilmemiş olduğunu gösterir.  

Herkes tarafından apaçık bilinmektedir ki, bir kere faaliyet başladıktan sonra şirket tarafından ileride 

alan genişletme talebi yapıldığında yine ÇED süreci uygulanmadan alan genişletilecektir. Projenin 

uygulanması ile “gerekli önlemler alınması durumunda projenin türler ve ekosistemler üzerine 

etkisinin kalıcı olmayacağı ve geri dönüşümsüz bir etkinin söz konusu olmadığı” görüşü gerçeği değil 

temenniyi yansıtmaktadır. Ankara çevresindeki Elmadağ ve İdris Dağı üzerinde kurulmuş ve 

çalışmakta olan kalker ocakları yerinde incelendiği takdirde, açık ocak işletmelerinin yakınlarındaki 
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yerleşim yerlerine, bölgenin ekosistemine, doğal varlıklarına, yaban hayatına verdiği zararlar çıplak 

gözle görülebilecektir.   

Proje alanının yer aldığı vadi ve yakın çevresinde bulunan ve yasalarla korunması zorunlu olan doğal 

varlıkların ve yaban hayatının yanı sıra bölgede çok uzun süredir yerleşik bir şekilde kültürünü ve 

geleneksel faaliyetlerini yürüten beşeri sistemin (köylerin) varlığını sürdürebilmesi için Kalker Ocağı ve 

Kırma Eleme Tesisi’ne izin verilmemesi çok önemlidir. Yapılması planlanan proje; mevcut mevzuata ve 

ilgili yasal süreçlere (orman ve su kaynakların korunması, yaban hayatının muhafazası ve kırsal 

kalkınmanın sürdürülmesi) aykırı bir şekilde yürütülmektedir. Sorumluların bir an önce görevlerini 

yerine getirip idari izin süreci devam eden projenin iptali için gerekli işlemleri yapmaları 

gerekmektedir.   

1. Bölüm  - Doğanyurt köyünün mevcut durumu  

Doğanyurt köyü Ankara’ya 115 km, Beypazarı’na 18 km mesafede bir köydür. 6831 sayılı Orman 

Kanunu’na göre orman köyü statüsündedir. Bu köye ulaşmak için Bağözü ve Başören köylerinden ve 

bu köylere ait tarım alanlarından, orman ve bozkır (mera) alanlarından geçilmektedir. Yol 

güzergâhında birçok tarımsal faaliyet yapılmakta, özellikle Başören köyünde yolun hemen kenarında 

çok sayıda bağ bulunmaktadır. Beypazarı-Nallıhan yolundan Doğanyurt köyüne sapınca bu yolu 

kullanan 11 köy bulunmakta, bu yola grup yolu denmektedir. İlaveten, Bolu Seben’e bağlı 4 köyün de 

katılmasıyla toplamda 15 köy grup yolunu kullanmaktadır.   

  
Harita 1. Doğanyurt köyünün konumu ve köyün genel görünümü  

 

1300 m rakımda yerleşik Doğanyurt köyünde (Beypazarı, 680m), köy sakinlerinden edinilen bilgiye 

göre kışın 15 hane 42 nüfus, yazın ise 31 hane 102 nüfus yaşamaktadır. Köyde evlerde içme suyu 

olarak köye 3 km mesafedeki Keltepe’den imece usulüyle getirilen ve bir su deposu aracılığıyla köye 

ulaşan su kaynağı kullanılmaktadır. Kullanılan suyun fazlası köyün içinde yaptıkları sulama havuzuna 

aktarılarak 400 dönümlük (tüm köylüye ait) bağ bahçe alanı sulanmaktadır. Bunun yanı sıra, hem köy 

içerisinde hem de vadiye giden yol üzerinde bulunan su pınarları köylü ve hayvanlar için önemli su 

kaynaklarıdır. Ayrıca özellikle Beypazarı olmak üzere civar yerlerden her gün yaklaşık 40-50 kadar araç 

köyün çeşmelerinden akan temiz ve kaliteli içme suyundan yararlanmak üzere köye gelip 

çeşmelerinden su doldurmaktadır.  

Köyde yapılan görüşmelerde, köyün 2300 dönüm tarım alanı ve 6000 dönüm mera alanı bulunduğu, 

2300 dönüm tarım alanının 650 dönümünde ekim dikim yapıldığı ve her yıl köye gelip ev yapanların 
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sayısının artmasıyla ekim dikim ve hayvancılığın da giderek arttığı, tarımsal faaliyetlerin ise sadece 

köyde sürekli kalanlar tarafından değil aynı zamanda bu köylü olup, Beypazarı’nda yaşayanlar 

tarafından da yapıldığı, bu sayının her yıl arttığı aktarılmıştır.  

Köyde tarımsal faaliyet olarak; buğday, arpa, fasulye, sarımsak, patates, soğan, fiğ, korunga, marul, 

domates, biber, tere, kavun, üzüm, ceviz, badem, elma, armut, kiraz, vişne gibi ürünlerin ekim dikimi 

yapılmakta ve dağlarda Ankara armudu, darik veya acı erik, alıç, yaban elması ve ovaca yetişmektedir. 

Köyün yüksek rakımı sayesinde, Beypazarı bölgesinde Ankara armudu ve ovacanın en iyi yetiştiği 

yörelerden birinin Doğanyurt köyü olduğu belirtilmiştir. Köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın 

yanı sıra yaygın bir şekilde arıcılık yapıldığı anlatılmış ve bunların çoğu da alanda tarafımızca 

görülmüştür.  

Temel geçim kaynakları hayvancılık, arıcılık, (başta ceviz olmak üzere) meyvecilik ve bostancılık olan 

Doğanyurt köyünde halen yerli tohum ve yerli ırk hayvanların yaşatıldığı görülmüştür. Ankara armudu 

ve ovaca yetiştiriciliğinde olduğu gibi yerli büyükbaş, küçükbaş (tiftik keçisi) ile gene yerli buğday 

çeşitlerinden kundura ve gerek buğdayı gibi ürünler yetiştirildiği belirtilmiş ve bizlerce de  alanda 

gözlemlenmiştir. Doğanyurt köyü orman köyü olduğundan ORKÖY’den koyun, arı, güneş enerjisi ve 

çatı sacı gibi destekler alındığı belirtilmiştir.  

 
Resim 1. Doğanyurt köyündeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden görüntüler  
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2. Bölüm - Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi’nin Doğanyurt 

köyüne yapacağı sosyo-ekonomik etkiler   

Doğanyurt köyü (mahallesi) yakınlarına kurulması planlanan 3373704 No’lu Kalker Ocağı ve Kırma 

Eleme Tesisi faaliyete geçerse merkezinde Doğanyurt Köyü ve Köstköy olmak üzere 5 km alan içinde 

bulunan Batça, Mençeler, Boyalı, Mikail, Kaplan, Başören köylerinde hiçbir şey eskisi gibi 

olmayacaktır. İlgi tesisin Doğanyurt köyüne yapacağı geri dönüşü olmayacak etkiler sırasıyla aşağıda 

sunulmuştur.   

1. Doğanyurt köyünde ve çevre köylerde hayvancılık eskisi gibi olmayacaktır.  

Doğanyurt köyünde hayvancılık-arıcılık ve mera faaliyetlerinin yapıldığı alanlar ile kalker ocağı ruhsat 

alanı neredeyse iç içedir. Taş ocağı çalışmaya başladığında su sızma ve akma yollarının bozulmasına, 

alanda verimli toprak yapısının kaldırılmasından dolayı birçok canlı ve cansız varlığın yok olmasına, 

çıkaracağı tozlar ile kilometrelerce genişlikte alandaki bitkilerin üzerini kaplayarak fotosentez 

yapmalarının engellenmesine, verimliliklerinin düşmesine neden olacaktır.   

Maden ruhsat alanı bu köyün orman içi mera olarak kullandığı otlatma alanı içinde bulunmaktadır.  

Taş ocağı açılmak istenen vadi yamaçları yem bitkileri açısından çok zengindir (3 farklı tür korunga-

Onobrychis, 4 tür üçgül-Trifolium, 4 tür yabani fiğ-Vicia, 2 tür yonca-Medicago, 5 tür mürdümük-

Lathyrus. Tüm liste için bkz. Ek 1. Flora listesi) ve taş ocağı birçok mera bitkisinin ve mera olarak 

kullanılan büyük bir orman alanının ortadan kalkmasına neden olacaktır. Köylüler bölgelerinde tiftik 

keçisi, koyun ve eski büyükbaş yerli ırk ile hayvancılık yaptıklarını, hayvanları yaylaya götürürken 

kalker ocağı açılmak istenen yerden geçtiklerini, sadece kendilerinin değil diğer köylerin de 

hayvanlarını buradan geçirerek yaylaya götürdüklerini söylediler. Ayrıca, kalker ocağı ve ruhsat 

sahasının bir bölümünün de hayvanları otlatmak için kullanıldığı köylüler tarafından aktarılmıştır. 

Kalker ocağının en yakın tarımsal üretim alanlarına mesafeleri şöyledir: koyun ağılına 50 metre, ikinci 

ağıla 300 metre, bağ bahçesine 150 metre, tarlalara 100 metre, ceviz bahçesine 230 metre yakınlıkta 

bulunmaktadır. Bazı tarlalar ise taş ocağı sınırları içindedir (Harita 2).  
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Harita 2. 1: Tapulu tarla, 2: Küçükbaş hayvan ağılı, 3: Bahçe, 4: Ceviz bahçesi  

 

Köyde yapılan küçük ve büyükbaş hayvancılık taş ocağı faaliyetlerinden doğrudan etkilenecektir. Artık 

bu bölgede hayvan otlatma riskli hale gelecektir. Otlatma alanlarında hayvanların su içtiği pınarlar 

kirlenecek, azalacak veya yok olacaktır. Beypazarı’ndan Doğanyurt köyüne gelirken köyün sınırları 

içinde yol kenarında hayvanların su içtiği ve dinlendiği 5 adet pınar bulunmaktadır (Bkz. Harita 4). Taş 

ocağında üretilen malzemeyi taşıyacak ağır tonajlı kamyonların bu yoldan geçmesinden hem pınarlar 

hem de hayvanlar etkilenecektir. Patlatmaların yarattığı titreşim, gürültü ve benzeri etkilerden dolayı 

hayvanlarda düşük yapma daha sıkça görülecektir. Bunun gibi birçok nedenden dolayı, zaman içinde 

hayvancılık yapılamaz duruma gelecektir.   

2. Doğanyurt köyünde ve çevre köylerde arıcılık eskisi gibi olmayacaktır.   

Hayvancılık gibi arıcılık da köyün temel geçim kaynağıdır. Arının hammaddesi bitki çeşitliliğidir. 

Biyolojik çeşitlilik zarar görürse arının yaşama ve üretme şansı azalır. Arı tozdan, gürültüden etkilenir. 

Arı doğanın devamlılığı için besin zincirinde önemli bir yere sahiptir. Arı hem bitkilerden beslenir hem 

de bitkilerin çoğalmasına katkı sağlar. Taş ocağının faaliyette olduğu yerde ve çevresinde arıların 

yaşama olanağı çok düşüktür. Eğer biyolojik çeşitlilik zarar görürse köyde ve bölgede hayvancılık, 

arıcılık kademeli bir şekilde yok oluncaya kadar azalacaktır. Kişilerin bu faaliyetleri yapma olanakları 

azalacağından geçimleri zorlaşacak ve göç etmekten başka çareleri kalmayacaktır.  

3. Doğanyurt köyünde ve çevre köylerde meyvecilik ve sebzecilik eskisi gibi olmayacaktır.   

Köylüler dağlarda Ankara armudu, darik veya acı erik, alıç, yaban elması ve ovaca (Beypazarı’na özgü 

bir armut türü) yetiştiğini, Ankara armudu ve ovacanın Beypazarı civarında en iyi yetiştiği yörelerden 

birinin Doğanyurt olduğunu belirtmişlerdir. Köyde ceviz bahçeleri önemli bir alan teşkil etmektedir. 

Bunların dışında badem, fındık, vişne, çilek, elma, ayva, erik, kiraz gibi birçok meyve yetiştirilmekte, 

bostanlarda marul, domates, salatalık, fasulye, biber, tere gibi ürünler üretilmektedir. Köyde ve 

bölgede meyve bahçeleri ve bostanlar tarımsal üretimde önemli bir yer tutmaktadır. Doğanyurt 
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köyünün üretim alanları ile kalker ocağı arasındaki mesafe 200 metre (ceviz bahçesi) ile 600 metre 

arası değişmektedir (Bkz. Harita 2).  Yani Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi’nde yapılacak tüm 

faaliyetlerden Doğanyurt köyü 1. derece etkilenecek mesafededir. Taş ocaklarının yaptığı tüm 

faaliyetlerde toz oluşmaktadır. Tozlar bitki yapraklarını kaplayarak, solunumu ve fotosentezi engeller. 

Çiçeklenme döneminde ise döllenmeyi önler. Bunun sonucunda meyve oluşumu kademeli olarak 

azalmaya başlar. Aynı zamanda taş ocağı faaliyetleri yeraltı ve yerüstü sularının döngüsünü bozar. 

Toprak suyunun da buharlaşmasına ve bunun sonucunda çevresinde bulunan bitkilerin verim kaybına 

ve kurumasına neden olur. Eğer taş ocağı faaliyete geçerse meyve bahçeciliği ve bostan üretimi yapan 

insanları da zor süreçler bekleyecektir.  

Diğer taraftan, ruhsat alanı içerisinde kalan tarlalarda ve vadi yamaçlarında bulunan Ankara armudu, 

ovaca gibi birçok meyve ağacı ya yok edilecek ya da saha içindeki yoğun tozun etkisiyle yakın 

dönemde yavaş yavaş kuruyacaktır. Bunun yanı sıra, köylüler tarafından toplanan kuşburnu, alıç, erik 

gibi birçok meyve ağacının akıbeti de benzer olacak, bölgede yabani meyve toplayıcılığı kademeli 

olarak bitecektir. Kadın tuzluğu (Berberis), üvez (Sorbus), ahlat (Pyrus), alıç (Crataegus), karagöz 

(Amelanchier) vb. meyveli türlerin zarar görmesi sonucunda yaban hayvanlarının beslenmesi 

tehlikeye girecektir. 

4. Doğanyurt köyünde ve çevre köylerde tarla bitkileri eskisi gibi olmayacaktır.   

Tarlalarda; buğday, arpa, fasulye, sarımsak, patates, soğan, fiğ, korunga gibi birçok ürün ekilmektedir. 

Köyde görüştüğümüz kişiler yerli buğdaylardan kundura ve gerek buğdayı ekimi yapmaya devam 

ettiklerini söylediler. Tarım alanları taş ocağı alanına 100 ile 1500 metre arasında değişen mesafelerde 

(Harita 3), 27 dönümlük tarım alanı ise taş ocağı sınırları içinde bulunmaktadır (Harita 2).   

Kalker ocağı projesi ile ilgili olarak Ankara Valiliğine sunulan proje tanıtım dosyasında, 13,69 hektar 

olan 1. poligondan (Harita 3’te kırmızı) tarım alanı olan 5400 m2 çıkarılarak 13,15 hektara, 2,88 hektar 

olan 2. poligondan (Harita 3’te mor) 1000 m2 çıkarılarak 2,78 hektara, toplamda ise proje sahasının 

15,3 hektara düşürüldüğü belirtilmektedir. Diğer taraftan aşağıdaki haritada görüldüğü gibi, proje 

sahasının 100 m ila 2 km çevresi halen tarım alanları ile çevrilidir (Harita 3’te yeşil ile belirtilen 

alanlar). Tüm bu tarım alanları ortaya çıkacak toz, sarsıntı ve kayma tehlikesi nedeniyle işlevsiz 

duruma düşecektir. Yaşamakta olduğumuz virüs salgını döneminde, besin sağlanması ve besin 

güvenliğinin ne denli önemli olduğu toplumca anlaşılmıştır. Bu gerçekler bilinirken kalker ocağı 

açılması sonucunda tarım alanlarının işlevsiz duruma düşürülmesi akıl ve bilimle uyuşmamaktadır.   
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Harita 3. Proje sahasının (mavi poligon ruhsat alanını belirtmektedir) çevresindeki tarım alanları (yeşil 

poligonlar)  

  

Tarım alanlarının da diğer alanlar gibi sağlıklı toprağa, suya, temiz havaya ihtiyaçları vardır. Doğada 

yaşayan birçok canlının, tarım alanlarının verimliliğinin artmasında olduğu kadar zararlılarla 

mücadelede katkısı vardır. Keklik ve bıldırcın, buğday ve arpaya zarar veren süne ve kımılı yiyerek 

sayılarını dengelemektedir. Bir keklik günde binin üzerinde süne ve kımıl yemektedir. Keklik ve 

bıldırcın sayısı azalınca buğday ve arpa ekininde süne ve kımıl zararlısı çoğalmaktadır. Böyle olunca 

üretici süne ve kımıl ile kimyasal ilaç kullanarak mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Kimyasallar 

devreye girince, kimyasal ilaçlar tarım arazisindeki birçok canlıyı öldürmektedir. Yırtıcı kuşlar bu 

tarladaki ilaçlanmış hayvanları yiyerek ölürler, böylelikle besin zincirinde yer alan birçok canlıyı 

kaybederiz. Kullanılan kimyasal ilacın, buğday arpa üzerinde kalıntılar bıraktığı, sağlığa zararlı olan bu 

ürünleri tüketmek zorunda kalırız. Kalker ocağı faaliyete geçerse bıldırcın ve keklikler bu alandan 

uzaklaşacaktır. Bunun gibi, döngüdeki tek bir taşa müdahale ile oluşan domino etkisini 

gösterebileceğimiz örnekleri çoğaltmak mümkündür.   

5. Doğanyurt köyünde ve çevre köylerde çölleşme artacaktır.   

Bölgede yaptığımız gözlemlerde çölleşme riski olduğu belirlenmiştir. Çölleşme, toprak bozulması 

olarak tanımlanmaktadır. Bölge orta derece çölleşme riski taşıyan alanların arasında yer almaktadır 

(Yaşar, 2020). Çölleşme tarımın en önemli sorunlarından biridir. Kalker ocağı nedeniyle bitki 

örtüsünün ve toprağın ortadan kaldırılması erozyonu hızlandırılacaktır. Erozyon, sadece taş ocağı 

bölgesini değil, devamında diğer bölgeleri de etkileyecektir. BM Çevre Programı’na bağlı BM Biyolojik 

Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu'nun (IPBES) 

hazırladığı raporda, erozyonun 3,2 milyar kişiyi etkilediği bilgisine yer verilmiştir.  

6. Doğanyurt köyü ve çevre köylerinin havası eskisi gibi olmayacaktır.   
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Köyde yaptığımız görüşmelerde, köy sakinleri köylerinin havasının ne kadar iyi olduğunu dile 

getirdiler, biz de bunu yerinde gözlemledik. Şehirlerde hastalanan hemşehrilerinin, iyileşme umudu az 

olarak tespit edilmiş olanların dahi köye gelip yerleştiklerinde tekrar sağlıklarına kavuştuklarını, uzun 

süre yaşadıklarını anlattılar. Eğer taş ocağı faaliyete geçerse artık köylerinin havasının çok iyi 

olduğunu söyleyemeyecekler çünkü hava kalitesi feci şekilde azalacaktır.  

Taş ocaklarında toz daima vardır. Patlatma anında, gevşetilmiş kayanın makine ile kazılması, 

kaldırılması, yığılması aşamalarında, kırma/eleme işlemlerinde, işlenmiş materyalin yığılmasında, 

kamyonlara yüklenmesinde de toz çıkar. Tozu önlemek veya bastırmak için sözü edilen torba filtreler 

ve ıslatma yöntemleri ya hiç kullanılmaz veya pek bir işe yaramazlar. Özellikle kurak mıntıkalarda 

kireçtaşı ocaklarında materyali ıslatmak için su yetersizdir. Islatma suyu da hızla buharlaşır. Toz 

yerleşim alanlarında konu ile ilgisi olmayan insanların sağlığını olumsuz etkiler (Kantarcı, 2015).  

Taş ocağında, malzemeyi çıkarmak için delme, patlatma, parçalama, yükleme ve taşıma gibi faaliyetler 

yapılacak, bunların sonucunda yoğun toz oluşumu ve hava kirliliği ortaya çıkacak, bununla beraber 

pek çok hastalığın oluşmasına neden olacaktır. Proje tanıtım dosyasında toz önleme için yollarda 

sulama yapılacağı yönündeki taahhütler gerçekçi değildir. Tesiste kullanılacak suyu bile ASKİ’nin 

şebeke suyundan temin edecek şirketin toz önleme amaçlı su kullanımından azami tasarruf edeceğini 

tahmin etmek güç değildir.   

Proje Tanıtım Dosyasının “Kirleticilerin Hava Kalitesine Katkı Değerlerinin Modellenmesi Raporu” 

bölümünde sunulan Model Rapor Çıktıları başlıklı tablolar İngilizce adlarıyla hazırlanmıştır. “Görev 

yerini bulsun”, “dosya kabarık görünsün” nasıl olsa kimse incelemez yaklaşımıyla hazırlandığı izlenimi 

veren ve 251 sayfa tutan bu tablolar Türkçeye çevrilmemiştir. O nedenle anlaşılması mümkün 

değildir. Ne amaçla hazırlandığı belli değildir.  

7. Doğanyurt köyü ve çevre köylerin suları eskisi gibi akmayacaktır.   

Doğanyurt köyünde yaptığımız görüşmelerde köy sınırları içinde 8 tane pınar ve çeşmenin olduğunu, 

hayvanların su içtiği bu su kaynaklarının 5 tanesinin taş ocağı için kamyonların geçeceği yol güzergâhı 

üzerinde olduğunu, köy dışından insanların gelip köyün çevresindeki çeşmelerden ve pınarlardan 

temiz, içilebilir su alıp götürdüklerini anlattılar. Bu su kaynaklarının en yakını taş ocağına 70 metre, 

ikincisi 180 metre yakınlıktadır. Taş ocağı, köyün su deposuna 450 metre, sulama havuzuna 500 

metre, köyün ana su kaynağına 1500 metre yakınlıkta bulunmaktadır (Bkz. Harita 4). Diğer iki su 

kaynağının ruhsat alanının üst kısmındaki mera alanlarında ve bir tanesinin de mesire alanında 

olduğunu aktardılar. Köyün merkezindeki çeşmenin suyunun içiminin daha iyi olduğunu, bundan 

dolayı da pek çok insanın Beypazarı’ndan her gün bu çeşmeden su almaya geldiğini belirttiler. 

Köylülerin söylediğine göre 15 kırsal yerleşim yerinin suyu Depel Dağı olarak bilinen Keltepe 

Dağı’ndan gelmektedir. Keltepe Dağı ruhsat alanına yaklaşık 1,5-2 km uzaklıktadır.  

Ormana, bozkıra, tarım alanlarına düşen yağış topraktan sızarak anakaya çatlak sistemine, oradan da 

kaynaklara, derelere ve yeraltı suyuna ulaşır. Eğer bu bölgede taş ocağı faaliyete geçecek olursa 

yapılacak patlatmalar yeraltı suyu akış sistemini bozacak, bu da suyollarının değişmesine, suyun 

derinlere kaçmasına sebep olacaktır. Aynı zamanda su kirlenecektir. Su ayrıca dinamit ve ANFO tipi 

patlayıcılardan çıkan NO2 nedeniyle de kirlenecektir. Doğanyurt köyünde ve çevre köylerde pınarlar, 
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çeşmeler eskisi gibi akmayacaktır. Suyun olmadığı bir yerde insanın olması, insanın olmadığı bir yerde 

tarım ve hayvancılığın olması mümkün değildir.  

  
Harita 4. Doğanyurt Köyü civarında, proje sahasının hemen yakınındaki bazı pınarlardan görüntüler. 

1-3: Proje sahasına giden yol üzerindeki bazı pınarlar, 4: köyün su deposu, 5: köy içerisindeki çeşme 

(Beypazarı genelinde su doldurmak için kullanılan).   

  

8. Doğanyurt köyü ve çevre köylerine ulaşım eskisi gibi kolay ve güvenli olmayacaktır.   

Köyde yaptığımız görüşmelerde Beypazarı-Nallıhan yolu üzerinden bağlanan yolun grup yolu 

olduğunu ve bu yoldan 11 köye daha gidildiğini, Bolu köyleri de katıldığında 15 köye ulaşıldığını 

söylediler. Kalker ocağı açıldığı takdirde, kırılmış/elenmiş malzemeyi taşıyan ağır tonajlı kamyonlardan 

dolayı yol bozulacak, ayrıca patlatma yapıldığı zaman bu yola taş parçalarının düşme riski artacaktır. 

Alanda yaptığımız incelemede taş ocağı ile yol arasında 100-150 metre olduğu, patlatma yapılacağı 

zaman yol kapatılmadan patlatmanın riskli olacağını tespit ettik. Alanın kuzeyinde Dudaş, Yıldız, 

Nunhoca, Hamzalı, Dağşeyhler, Yukarıgüney, Aşağıgüney; ruhsat alanının doğusunda Köst 

mahallesi/Köstköy, güneyinde Doğanyurt, Başören, Yeşilağaç köyleri ve Bolu ilinde Hocaş, 

Çeltikderesi, Kuzca ve Alanhimmetler köyleri bulunmaktadır ve hepsi aynı yolu kullanmaktadır.   

Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi’nde tüvenan cevher üretim kapasitesinin 3200 ton/gün, kırma 

eleme tesis kapasitesinin ise 1560 ton/gün olduğu belirtilmiştir. Nakliye için 30’ar ton kapasiteli 10 

kamyon kullanılacağı, günde 10 saat çalışılacağı, kamyonların yerleşim yerlerinden geçmeyeceği 

belirtilmiştir. 1560 ton tüvenan cevherin günde 52 sefer yapılarak kırma eleme tesisine taşınacağı; 

kalan 1640 ton tüvenan cevherin ise günde 55 sefer yapılarak satılmak üzere nakledileceği 

belirtilmiştir. Taşıma yapacak kamyonların yerleşim yerlerinden geçmeyeceği doğru değildir. 

Doğanyurt ile Beypazarı arasındaki yol Bağözü ve Başören köylerindeki bağ, bahçe, tarla gibi tarım 

alanlarının arasından geçmektedir. Kamyonların geçişi sırasında oluşacak gürültünün ve yoğun toz 

çıkışının insan sağlığını bozucu ve ürünlerin kalitesini düşürücü etkisi hesaba katılmamıştır. Grup yolu 
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olarak kullanılan yolun trafik güvenliği azalacaktır. Daracık yolda iki kamyonun karşılıklı geçişlerinin 

bile zorluk yarattığı koşullarda kaza riskinin yüksek olacağı rahatlıkla söylenebilir. Taş ocağı bölgesi 

yüksek rakımda olduğu için (rakım: 1300 m) tonajlı kamyonlar sürekli yokuş aşağı inme durumunda 

olacaktır, bu nedenle de grup yolunu kullanan araçlar için tehdit oluşturacak, Doğanyurt köyü ve diğer 

köyler bundan olumsuz etkilenecektir. Özellikle de Başören ve Başağaç köyleri daha çok etkilenecek 

çünkü onların tarım yaptığı bağ bahçe alanları da bu yol üstünde bulunmaktadır, dolayısıyla hem 

insanlar hem de tarımsal üretim etkilenecektir. Ocak malzemesini Beypazarı’na götürecek ağır tonajlı 

kamyonlar bu yolda toz bulutu oluşturacak, bu tozlar yol güzergâhı üzerindeki bağları, bostanları, 

tarım alanlarını ve hayvancılığı olumsuz etkileyecektir. Tonajlı kamyonlar yolların bozulmasına 

(çukurlar, tümsekler) yol açmakla kalmayacak, trafik kazaları açısından da ciddi riskler oluşturacaktır.     

9. Doğanyurt köyü ve çevre köyler de eskisi gibi evlerinde huzurlu yaşayamayacak, evlerde fiziki 

zararlar ortaya çıkacaktır.   

Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi kurmayı amaçlayan Şirket tarafından hazırlatılan Proje Tanıtım 

Dosyası Ek 18’inde yer alan Bilimsel Mütalaa Raporu’nda (Sayfa 523/679): “Proje alanına en yakın 

yerleşim alanına değil ruhsat sahasına uzaklığı 550 m olup en yakın konuta olan uzaklığı 900m’dir. 

(Şekil 5)” ifadesi yer almaktadır. Bilimsel Mütalaa Raporu’nda sunulan haritada, vadinin sol yamacında 

kurulacak kırma-eleme tesisi ve şantiye alanı gösterilmemektedir. Ancak, Şirketin proje tanıtım 

dosyasının 3. sayfasında, yine şirket tarafından hazırlatılan Bilimsel Mütalaa Raporu’nun yok saydığı 

kırma-eleme tesisine (2. poligon) de değinilerek mesafeler şöyle belirtilmektedir: “Proje alanını 

oluşturan poligonlara en yakın yerleşim yeri, poligonların güney yönünde yer alan Doğanyurt 

Mahallesidir. Doğanyurt Mahallesinin, 1. poligona mesafesi 900 m, 2. poligona mesafesi ise; 550 

m’dir.”  

  
Harita 5. Kalker ocağının (kırmızı poligon), kırma-eleme ve şantiye alanının (mor poligon) Doğanyurt 

köyüne mesafesi  

 

Bir köy yerleşimine 550 ila 900m mesafede kalker ocağı ve kırma eleme tesisi kurulması, bu köyün 

fiziksel varlığı için ciddi tehlikeler oluşturacak, evlerde büyük zararlar oluşturacaktır. Benzer bir 
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durumdaki Şereflikoçhisar ilçesinin Odunboğazı köyü Derneğimiz tarafından 2017 yılında ziyaret 

edilmiş, yaklaşık 1 km mesafede kurulan alçı taşı ocağının evlerde oluşturduğu çatlaklar kaydedilmiştir 

(Resim 2). Kandilli Rasathanesi 2007 yılında Bursa ve Trabzon’daki iki taş ocağındaki patlatmayı 2,6 

büyüklüğünde sarsıntı olarak ölçmüştür (Kantarcı, 2015).  

  
Resim 2. Şereflikoçhisar’ın Odunboğazı köyünde taş ocağındaki patlatmalar nedeniyle evlerde oluşan 

çatlaklara bir örnek.  

  

Doğanyurt köyünde ise durum çok daha risklidir. Köye 550-900 m mesafedeki taş ocağı ve kırma 

eleme tesisindeki patlatmalar sonucunda köydeki evlerde doğrudan zararlar oluşacağı gibi, bir yamaç 

üzerinde bulunan Doğanyurt köyünün üst kısmındaki su deposunun yanındaki kayaların patlatmalar 

sonucunda evlerin üstüne yuvarlanma, can ve mal kaybına yol açma riski çok yüksektir (Resim 3). 

Köyün üstündeki kayalar ile ilgili afet işlerine dilekçeler yazıldığı fakat bir sonuç alınamadığı 

aktarılmıştır. Kayaların köy evlerinin üstüne yuvarlanma riski bulunduğunu bizler de saha 

ziyaretimizde gözlemledik. Köyde geleneksel konut yapısı korunmuş durumdadır ve bu da coğrafyaya 

ayrı bir güzellik katmaktadır. Bu yapı tarzlarına bakıldığında, patlatmalardan etkilenerek zarar 

görebilecekleri açıktır. Camlar kırılabilir, duvarlar çatlayabilir ve zeminde kaymalar oluşabilir. Ancak 

hepsinden önemlisi, patlamanın etkisiyle köyün üzerindeki kayaların köyün içine yuvarlanması sadece 

an meselesidir ve bu durumunda insan ölümlerinin ve yaralanmalarının olması işten bile değildir. 

Taşocağının faaliyete geçmesine izin verilmesi sadece bu nedenle bile bir faciaya davetiye çıkarmaktır.  

  
Resim 3. Doğanyurt köyünün üzerinde bulunan kayalık ve yamaçta kurulu köyün genel görünümü  

  



  

13  
Ankara Beypazarı İlçesinin Doğanyurt Köyünde Yapılmak İstenen Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi’nin Doğanyurt Köyüne Sosyal,  Kültürel, 

Ekonomik Ve Ekolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi Raporu, Eylül 2020, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 

  

  

Proje tanıtım dosyasında sunulan tabloda toz emisyonu saat olarak hesaplanmış ve göze küçük 

görünmesi amaçlanmıştır. Saatlik toz emisyonu yerine günlük toz emisyonu verilmesi daha anlaşılır 

olacaktır. Dosyada ayda 6 kez patlatma yapılacağı, açılan her deliğe 42 kg patlayıcı yerleştirileceği 

belirtilmiştir. Ama bir patlama gününde kaç adet delik açılacağı/patlatılacağı belirtilmemiştir. Bir adet 

patlamanın etkisi ile peş peşe gerçekleşecek 10 adet patlamanın etkisi ile yaratacağı tahribat çok 

farklıdır. Çizelgede 54 delik açılacağı belirtilmekle birlikte, 54 deliğin bir patlatma gününde mi, aylık 

patlatma döneminde mi olduğu anlaşılmamaktadır. Kaya patlatmaları sırasında 2,6 büyüklüğünde yer 

sarsıntısı ortaya çıktığı bilindiğine göre (Kantarcı, 2015); peş peşe on ya da 54 patlatmanın olduğu 

çevrede; evlerin duvarlarının çatlayacağı, dengede duran kayaların yuvarlanacağı, havaya toz 

bulutunun yükseleceği, yakın çevredeki canlıların korkarak kaçışacağı bir ortam yaratacağı açıktır. 

Kısaca patlatma günleri küçük depremler yaşanacaktır.  

Taş ocağında patlatmada, gevşetilmiş kayanın makine ile kazılması, kaldırılması, yığılması 

aşamalarında, kırma/eleme işlemlerinde, işlenmiş materyalin yığılmasında, kamyonlara 

yüklenmesinde ve nakliyatta toz çıkacaktır. Yani taş ocağının her faaliyetinde toz oluşacaktır. Bu tozlar 

rüzgar ve suyla taşınıp, bir çok olumsuzluğa neden olacaktır. Taş ocağı açılırsa Doğanyurt köylüleri 

sürekli gürültü ve toza maruz kalacaklardır. Psikolojik olarak yıpranmaları ve tozlar neticesinde sağlık 

sorunları yaşamaları olası gözükmektedir. Köye gelip iyileşenler olmayacak, köyde hastalanıp şehre 

gidenler olacaktır. Köydeki sosyal yaşam sorunlu hale gelecektir.   

Proje tanıtım dosyası Ek 19’da sunulan Ekosistem Değerlendirme Raporu’nda “İşletmelerin gece de 

çalıştığı dikkate alındığında-oluşabilecek gürültü ve ışık kirliliğini minimize edecek tedbirler alınması 

gerekmektedir” ifadesi yer almaktadır. Kanımızca bu bir gerçeği itiraf etmedir. Kalker Ocağı ve Kırma 

Eleme Tesisi Tanıtımı bölümünde tesisin günde 10 saat çalışacağı, akşam 18:00’de faaliyetin duracağı 

belirtilmiş olmasına karşın, yakın çevredeki ocakların bu saatlere uymadığı bilinmektedir. 

Denetimlerin yetersizliği nedeniyle bu ocak da çalışabilecektir.  

10. Doğanyurt köyü ve çevre köyler eskisi gibi kültürünü yaşatamayacaktır.  

Doğanyurt sakinlerinin aktardığına göre, Depel Dağı/Keltepe’de bulunan dede yatır alanına ve köyün 

karşısındaki Erenler Tepesi’ne her yıl yağmur duasına çıkılırmış. Kadınlar Erenler tepesine yağmur 

duasına, erkekler de Keltepe’ye yağmur duasına giderlermiş. Erenler Tepesi’nden ağaç kesilmezmiş, 

kesenlerin başına kötü şeyler geleceğine inanılırmış. Erenler Tepesi’ndeki ağaçların kesilmediği fark 

edilmektedir. Bu köylerde insanların yaşam alanları daraldıkça göç kaçınılmaz olacak, bu köylerde 

yaşatılan birçok gelenek ve görenek yeni nesillere aktarılmadan yok olacaktır.   

Doğanyurt köyünün eski muhtarı İzzet Koçak, Keltepe Dağı’nda ve çevrede yıllarca çobanlık yapmış, 

kaval çalarak hayvan otlatmış. Çobanlığı bıraktıktan sonra da 78 yaşında halen kavalı cebinde geziyor. 

İzzet Koçak ve köylüler, bir geyik yavrusunu köpeklerin elinden kurtardıktan sonra besleyip büyütüp 

Milli Parklar yetkililerine teslim etmişler. Çetin geçen kış aylarında köylüler doğaya yaban hayatı 

beslemek için yiyecek bırakıyorlar. Kurdun kuşun hakkını bilerek yaşıyorlar. Kalker ocağının faaliyete 

geçmesi durumunda Doğanyurt köyünde tarım, hayvancılık, sosyal hayat, kültür, doğal alanlar ile ilgili 

bilinen kadim kültür yok olacaktır.  
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Resim 4. Doğanyurt köylüleri geyik yavrusunu köpeklerin elinden kurtardıktan sonra besleyip büyütüp 

Beypazarı Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim etmişler (Sol). Köyde hem büyükbaş hem de 

küçükbaş hayvancılık devam ediyor (Sağ).  
 

11. Doğanyurt köyü ve çevre köylerde eskisi gibi mesire alanları kullanılamayacak, doğa yürüyüşleri 

ve yamaç paraşütü yapılamayacaktır.  

Beypazarı turizmde atılım yaparak ilçenin Türkiye’de ve dünyada tanıtılmasını sağlamıştır. Turizm ile 

birlikte pek çok sektör oluşmuş, Beypazarı halkı geçiminin önemli bir kısmını buradan sağlar hale 

gelmiştir. Beypazarı’ndaki turizm faaliyetleri her ne kadar ağırlıklı olarak merkezde gerçekleştirilse de 

faaliyetlerin Beypazarı çevresine de yayılması için yürütülen çalışmalar sayesinde turizm hareketliliği 

kırsal alana doğru da yayılmaktadır.  Doğanyurt köyü sınırları içinde doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü 

ve Şehitler ve Bayrak Yürüyüşü gibi faaliyetler yapılmaya başlanmıştır. Doğanyurt köyü mesire yerinde 

köylüler, tezgâhlar açarak ürünlerini satmaktadırlar. Bu mesire yeri, yaşlı kavak ve söğüt ağaçlarının, 

su kaynaklarının bulunduğu yemyeşil bir alandır. Fakat bu bölgede taş ocağı faaliyete geçtiğinde 

turizm faaliyetleri kaçınılmaz olarak sekteye uğrayacaktır.   

              
Resim 5. Doğanyurt köyü, çevre köyler ve Beypazarı’ndan gelenlerin dinlenip, huzur buldukları 

Doğanyurt mesire yeri (Üstte). Ruhsat alanı ve Depel Dağı / Keltepe eteklerinde yapılan doğa 

yürüyüşü ve yamaç paraşütü etkinlikleri (Kaynak: Beypazarı Facebook Grubu)   
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3. Bölüm -  Vadinin ekosistemine ve doğal varlıklarına etkiler 

üzerine tespitler  

1.  Ruhsat sahası mera alanı mı, orman mı?  

Proje tanıtım dosyasında, başvuru yapılan alanın mera olduğu belirtilmekte, proje ile ilgili başvuruların 

mera alanı kabulüyle gerçekleştirildiği ve ruhsat temin edildiği anlaşılmaktadır. Ankara Valiliği 

Kadastro Müdürlüğünün 10.12.2019 tarihli yazısında alanın mera olduğu, Ankara Büyükşehir 

Belediyesi 10.10.2019 tarihli yazısında; 2038 hedefli 1/100 000 ölçekli Ankara Çevre Düzeni Planında 

başvuru alanının tarım alanına isabet ettiği belirtilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 12.04.2019 tarihli ve 48909307-100-E.419722 sayılı yazısında 

Ankara İli Beypazarı İlçesi, Doğanyurt Mahallesi mevkiinde ER:3373704 sayılı II(a) grubu 

değerlendirme sahası için ihale yoluyla Yusuf Ağa Mad. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ye hak sağlandığı, 

saha ile ilgili olarak 23.01.2019 tarih ve 11779 sayılı dilekçe ile işletme projesi verildiği 

anlaşılmaktadır. Ancak, İl Tarım Müdürlüğü Mera Dairesinden alınan kayda göre, 125/1 parsel 

numaralı alanın 09.04.2019 tarihinde kayıt dışı kalmış yerler kapsamında mera olarak tescil edildiği 

görülmektedir.  

Yani, işletme projesi için başvuru yapıldığında alan “orman” statüsünde olmasına karşın, mera 

statüsünde imiş gibi başvurunun değerlendirildiği ve Orman İdaresinden gerekli izinlerin alınmadığı 

anlaşılmaktadır.  

Zaten proje tanıtım dosya Ek-16’da sunulan kurum görüşlerinden Ankara Orman Bölge Müdürlüğünün 

02.12.2019 tarihli yazısında, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında izin alınması gerektiği belirtmiştir. 

Yani, başvuru yapılan yer mera değil ormandır denmiştir. Benzer biçimde, OGM tarafından hazırlanan 

amenajman planında da, ruhsat alanı orman içerisinde bulunmaktadır (Harita 6). Bu durumda, şirket 

tarafından mera kabulüyle yürütülen işlemler geçersizdir. Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi için 

başvuru yapılan yerin orman olduğu gerçeğinden hareketle yeniden başvuru yapılması, işlemlerin 

buna göre yürütülmesi gerekmektedir.  

  
Harita 6. Proje ruhsat alanı ve çevresinin orman durumunu gösteren amenajman planı (BM:  

Bozuk/Boşluklu Kapalı Meşe Ormanı, Z: Ziraat, OT: Orman toprağı, BÇkM: Bozuk/Boşluklu Kapalı 

Karaçam ve Meşe Karışık Ormanı)  
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Bizim alanda yaptığımız incelemede, ruhsat alanının bulunduğu vadi yamaçlarında karaçam (Pinus 

nigra), tüylü meşe (Quercus pubescens), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), boylu ardıç (Juniperus 

excelsa), kokulu ardıç (Juniperus foetidissima), yabani kiraz (Prunus avium), yunus eriği (Prunus 

divaricata), alıç (Crataegus pentagyna), yemişen (Crataegus monogyna), ahlat (Pyrus elaeagnifolia), 

karagöz (Amelanchier sp.), dağ muşmulası (Cotoneaster sp.), kuşburnu (Rosa canina), hanımeli 

(Lonicera etrusca), kadın tuzluğu (Berberis crataegina), yaban bademi (Amygdalus sp.), üvez (Sorbus 

umbellata) ve cehri (Rhamnus sp.) gibi ağaç, ağaççık ve çalılar ile bozkır (mera) bitkilerinin karıştığı 

boşluklu kapalı bir orman ekosisteminin hakim olduğu tespit edilmiştir (Resim 6). Vadinin kuzeyinde 

ve doğu yamacının yükseklerinde ise saf karaçam ormanı hâkimiyet kazanmaktadır. Nitekim, kuzeyde 

ruhsat alanının hemen 100-200 m kenarında, 1 m civarı çaplarında ve tahmini 200-250 yaşlarında 

anıtsal nitelikli karaçamlar bulunmaktadır (Resim 11).    

 
Resim 6. Ruhsat sahasının bulunduğu vadinin genel görünümü ve vadi içinden görüntüler  

  

2. Büyük bölümü boşluklu-kapalı karışık orman yapısındaki vadinin yem bitkisi potansiyeli de 

yüksektir.  

Şirket tarafından hazırlatılan “Bilimsel Mütalaa Raporu”nda “Ülkemizin yaklaşık %16’sı mera alanıdır. 

Proje alanı her ne kadar mera olarak tescil edilmiş olsa da içerdiği bozuk orman örtüsü nedeni ile 

halihazırda otlatma potansiyeli zaten düşüktür.” ibaresi yer almaktadır. Yukarıdaki maddede 

açıklandığı üzere, saf karaçam ormanı bulunan kuzeydoğu bölümü hariç vadi yamaçlarının büyük 
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bölümünde orman ağaçları, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerin karışımından oluşan boşluklu kapalı karışık 

bir orman yapısı hâkimdir (Orman Genel Müdürlüğü, “Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman 

Amenajman Yönetmeliği” kapsamında artık “Bozuk Orman” tabiri yerine “Boşluklu-Kapalı Orman” 

terimini kullanmaktadır). Doğanyurt’ta bu orman yapısında hem otsu türlerin hem de yem bitkilerinin 

çeşitliliği yüksektir.  Vadi yamaçları ve dere yatağında önemli mera bitkileri arasında sayılabilecek 3 

farklı tür korunga (Onobrychis), 4 tür üçgül (Trifolium), 4 farklı tür yabani fiğ (Vicia), 5 farklı mürdümük 

(Lathyrus) ve 2 farklı tür yabani yonca (Medicago) türleri tespit edilmiştir (Bkz. Ek 1. Flora listesi). 

Karışık ormanlar tür çeşitliliği nedeniyle yaban hayvanlarının beslenmesi ve barınması için de 

elverişlidir. Yabani hayvanlar için ot ve yabani meyveler yönünden potansiyeli yüksektir.  

  

3. Projeyle vadi tabanındaki dere yatağı yola dönüşecek, çeşitli yerlerde kesintiye uğrayacak 

ve doğal yapısı tamamıyla bozulacaktır.  

Doğanyurt kuzeyindeki vadide taş ocağı ve kırma-eleme tesisi açmak isteyen şirket tarafından 

hazırlatılan “Bilimsel Mütalaa Raporu”nda proje kapsamında yeni bir yol açılmasının söz konusu 

olmadığı, ulaşımda kullanılacak yolun halihazırda bulunduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan, proje 

tanıtım dosyası Ek-16’da yer alan DSİ’nin projeye dair görüşünde (16.10.2019 tarih ve 

79828097611.02-665871 sayılı yazı), vadi ortasından geçen kuru dere yataklarının yol olarak 

kullanılmaması, şevlerden 15 m uzakta işlem yapılması, dere yatağına pasa dökülmemesi vb. 

önlemlerin alınması koşulları belirtilmektedir.   

Adı geçen tesis henüz faaliyete geçmeden dahi vadi içindeki kuru dere yatağı üzerinde araçların 

işleyebileceği, şüpheli bir yol açma işlemi başlatılmış bulunmaktadır (Bkz. Resim 7). Proje tanıtım 

dosyasında tesisin yerleşim planına göre, derenin bir yamacından çıkarılacak taşların diğer yamaçtaki 

kırma eleme tesisine taşınması, eleme tesisinden kamyonlara yüklenip götürülmesi için kaçınılmaz 

olarak dere yatağının yol olarak yoğun biçimde kullanılacağı açıktır. Proje ile şirketin dere yatağını 

yola çevirerek derenin doğal yatağını tamamen bozacağını, yamaçların kazınması sonucunda 

yağışlarda artarak gelecek sellerin dere yatağında süzülemeden sıkıştırılmış yollarda çok daha hızlı ve 

fazla akacağını, vadinin aşağısında bulunan bahçeleri ve yerleşim yerlerini sel basacağını ve taş ocağı 

için açılmış yamaçlardan gelen malzeme ile dolduracağını tahmin etmek güç değildir. Kısacası, DSİ’nin 

öne sürdüğü koşullara şirket tarafından uyulmayacağı şimdiden bellidir. Alana gidildiğinde bu durum 

rahatlıkla görülecektir.  
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Resim 7. Proje sahasının bulunduğu vadi tabanındaki dere yatağına açılan yoldan bir görünüm  

   

4. Flora ve yaban hayatı çeşitliliği, endemik bitkilerin ve anıtsal nitelikte ağaçların varlığıyla 

vadi zengin bir biyoçeşitliliğe sahiptir ve proje bu zengin biyoçeşitliliği geri dönülmez biçimde tahrip 

edecektir.   

Şirket tarafından hazırlatılan Bilimsel Mütalaa Raporu vadinin biyoçeşitliliğini şöyle 

değerlendirmektedir: “Geniş anlamda bölgedeki biyolojik çeşitliliğinin yüksek oluşu görüşü doğru 

olmakla birlikte; söz konusu proje sahası ve de yakın çevresi için geçerli değildir. Proje sahasında 

neredeyse tek tip habitat bulunuşu, Daimi su kaynağının bulunmayışı, Yamaçlardaki yüksek eğimin 

birçok türün yayılışında olumsuz etkisi, Yaşlı ağaçlar, yüzey karstiği ve mağaraların bulunmayışı alanın 

yaban hayvanları için beslenme ve barınma alanı olma özelliğini düşürmektedir, Saha zemininin sert 

kayalık yapısından dolayı yer altı yuvalarına ihtiyaç duyan kemirgen türleri için elverişsiz oluşu tür 

çeşitliliğini ve proje sahası içerisindeki yaban hayatı populasyon büyüklüğünü azaltmaktadır.”  

Yukarıda değinilen açıklamanın neredeyse tüm bilgileri yanlıştır ve bizzat araziyi incelemeden yazıldığı 

kuşkusu uyandırmaktadır.  

4.a. Ruhsat sahasının içerisinde kalan vadinin kuzey ve doğusundaki yüksek yamaçlarda karaçam 

ormanı ekosistemi, vadi yamaçlarında ağaç, çalı türleri ve otsu bitkilerin karışımı boşluklu kapalı 

orman ekosistemi ve vadi tabanında mevsimsel dereye bağlı ekosistem olmak üzere 3 farklı 

ekosistem bulunmaktadır (Bkz. Resim 6 ve Resim 8). Alanın vadi topoğrafyası düşünüldüğünde, 

yamaçların baktığı yöne ve eğime göre toprak yapısı, derinliği ve buna bağlı olarak bitki örtüsü 

değişkenlik göstermekte, vadinin tabanındaki kuru dere yatağında ve kuzeyde orman içerisindeki 

devamlı kaynak suyunun civarında tamamıyla farklı habitatlar gözlenmektedir. Vadide bu habitat 

çeşitliliğine bağlı olarak bitki tür çeşitliliği de yüksektir. Vadide 7 Haziran ve 24 Haziran 2020 

tarihlerinde dernek gönüllülerimizce gerçekleştirilen iki günlük saha incelemesinde bile toplam 250 

bitki türü kaydedilmiştir (33 ağaç-çalı türü ve 217 otsu tür. Bkz. Ek 1). Alanda bir tek habitat 

bulunuyor demek için ya konuyu bilmiyor olmak ya da alanı değersiz, önemsiz gösterme çabası içinde 

olmak gerekir.  
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Resim 8. Vadinin farklı bölümlerindeki farklı ekosistemlerden görüntüler  

  

4.b. Proje sahası ve yakın çevresinde daimi su kaynağı bulunmayışı bilgisi yanlış olduğu gibi, saha 

incelemesi sırasında söz konusu kaynak suyuna yakın zamanda bir yol açıldığı ve yol açımı sırasında bir 

karaçam bireyinin yol kenarına devrildiği saptanmıştır. Karaçam ormanı içinde açılan yolun kaçak 

olarak açılıp açılmadığı şüphelidir. Proje ruhsat alanının yaklaşık 300 m kuzeyinde, karaçam ormanı 

içerisinden çıkarak ruhsat sahası içerisindeki vadi tabanına doğru akan ve yıl boyunca devamlı aktığı 

anlaşılan bu kaynak suyu bölgedeki yaban hayatı için kritik bir önem teşkil etmektedir (Bkz. Resim 9). 

Devamlı akan bu kaynak suyunun başka amaçlar için kullanılmak üzere borularla taşınması, bölgenin 

zengin yaban hayatına (yörede ayı, geyik, ceylan, karaca, vaşak, domuz, kurt, çakal, tilki akbaba, 

kartal, keklik, bıldırcın, doğan, tavşan, yılan, gelincik, porsuk gibi birçok hayvan türü yaşamaktadır) 

hayati zararlarda bulunacaktır.  
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Resim 9. Ruhsat alanının hemen kuzeyindeki devamlı akan kaynak suyu ve orman içinde bu kaynak 

suyuna yakın dönemde açılan şüpheli yol  

  

4.c. Yamaçların dik olması nedeniyle her bitki türünün yetişmesine olanak vermediği doğrudur.  

Ancak alan incelendiğinde görülecektir ki, yamaçlar bitkisiz değildir. Eğimin fazla olduğu bu dik 

yamaçlarda derin kök yapan bitkiler yetişmektedir. Bu sayede ise toprak korunmakta, erozyon 

önlenmektedir. Resim 10, ruhsat alanı içinde taş ocağı için kazılmak istenen vadinin en dik eğimli 

yamaçlarından birini göstermektedir. Fotoğrafta görüldüğü üzere, vadinin en yüksek eğimli 

bölümlerinde bile ağaççık, çalı ve otsu bitkiler yamacı yoğun biçimde kaplamaktadır. Bizzat Bilimsel 

Mütalaa Raporu’nun kendisinde “...yamaçlardaki türlerin Pinus nigra, Juniperus oxycedrus gibi ağaçsı 

türlerin yanı sıra Rosa canina, Crataegus sp. gibi çalımsı türler ile yastık teşkil eden Astragalus, 

Acantholimon gibi türler yaygın ve dominanttır” ifadesi ile yamaçların bitki örtüsü açıklanmaktadır. 

Farklı iklim koşullarında farklı bitki türlerinin uyum sağladığı gibi, farklı arazi eğim koşullarına, toprak 

derinliği ve kayaç yapılarına da farklı bitkiler uyum sağlayarak hayat bulurlar. Doğanyurt’un yüksek 

eğimli vadilerinde de farklı gevenler, çoban yastığı, adaçayları, kekik, mahmuz çiçeği gibi otsu bitkiler, 

karaçam ve meşenin yanı sıra ardıç, alıç, kuşburnu, cehri, patlangaç, karagöz, dağ muşmulası gibi çalı 

türleri yamaçları kaplamaktadır. Ayrıca, 7 ve 24 Haziran 2020 olmak üzere sadece iki günlük ve tek 

mevsimi temsil eden arazi incelemesinde bile vadide toplamda 250’ye ulaşan bitki türünün tespit 

edilmesi, vadinin sahip olduğu bitki çeşitliliğinin göstergesidir.   
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Resim 10. Vadideki dik eğimli yamaçların genel görünümü ve bu yamaçlarda yetişen bitkilerden birkaç 

örnek. Farklı bir kuşburnu türü (Rosa sp.- üstte), kadın aynası (Legousia sp.- ortada), çoban yastığı 

(Acantholimon sp.- altta)  

  

4.d. Proje ve yakın çevresinde yaşlı ağaçların bulunmadığı görüşü de gerçek dışıdır. Alanın kuzey 

doğusunu kaplayan karaçam ormanı içinde yaklaşık 100 yaşlarında olan yüzlerce karaçam (Pinus nigra) 

ağacı ile yaşları 200-250 arasında olan 4 adet anıtsal nitelikte karaçam ağacı bulunmaktadır (Aşağıdaki 

haritada 1 ve 2 nolu lokasyonlarda, ruhsat alanının kuzey ucuna hemen 150-200 m mesafede). Çapları 

85-110 cm, yaşları ise 200-250 arasında değişen ve boyları 20 m’ye varan bu heybetli karaçamlar hem 

ormanın bekçileri, hem de bölgede eskiden çok daha geniş alanlar kaplayan karaçam ormanlarının birer 

şahidi konumundadır. Ayrıca, düzleşen tepe taçlarıyla bölgedeki önemli yırtıcı kuşlar için birer yuva 

niteliğindedir. Proje tanıtım dosyasında sunulan Bilimsel Mütalaa Raporu’nda öne sürüldüğü gibi alanı 

merkez alan 10 km çapındaki bir alan değil sadece 2 km civarındaki alan incelenecek olursa; yukarıda 

belirtilen anıtsal karaçamlara ilaveten 1 m çapındaki Türk fındığı (Corylus colurna) ağacını (Haritada 4 

nolu), çapı 182 cm olan karakavak (Populus nigra) ağacını (Haritada 5 nolu), çapı 1 metre olan 2 adet 

servi kavak (Populus afghanica) ağacını (Haritada 3 ve 5 nolu), çapı 40 cm olan kokulu ardıç (Juniperus 

foetidissima) ağaçlarını, çapı 60 cm olan tüylü meşe (Quercus pubescens) ağacını, çapı 50 cm olan ahlat 

(Pyrus elaeagniifolia) ağacını ve daha fazlasını gösterebiliriz.  
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Resim 11. Alanın yakın çevresindeki anıtsal nitelikli ağaçları gösteren harita (Sol üst). 1-2: Bu 

lokasyonlarda toplamda 4 anıtsal karaçam (ruhsat alanına 150-200 m), 3: Anıtsal servi kavak (ruhsat 

alanına 1 km), 4: Anıtsal Türk fındığı (ruhsat alanına 1 km), 5: Anıtsal karakavak (ruhsat alanına 1,5 

km).  

  

Proje Tanıtım Dosyası’nın Ekosistem Değerlendirme Raporu’nda “genel fizyonomiye Pinus nigra ssp 

Pallasiana, Quercus pubescens, Juniperus excelsa, Amygdalus webbii, Rhamnus petiolaris, Rosa 

canina, Berberis crataegina, Crataegus orientalis, vb. odunsu formlar hâkimdir. Bazı küçük korunmuş 

kesimleri hariç genellikle 0-3m kadar boylanabilirler.” ifadesi yer almaktadır. Bu bilgi yalnızca proje 

sahasını gösteren poligonları işaret etse bile yanlıştır. Raporu hazırlayanlar vadi içinde yukarıya doğru 
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500 m yürümüş olsalardı; proje sahası sınırları içinde 25-30 yaşlarında 7-8 m boyundaki karaçamları 

(Pinus nigra), 51 yaşındaki 12 m boyundaki karaçamı, 7-8 m boyundaki katran ardıçlarını (Juniperus 

oxycedrus), 5-6 m boyundaki yaban kirazlarını (Prunus avium), 4-5 m boyundaki yaban eriklerini 

(Prunus sp) vb. ağaç türlerini görebilirlerdi. Ekosistem değerlendirme raporunu hazırlayanlar ya alana 

gitmemişlerdir ya da gittikleri halde gerçeğe ve bilime aykırı rapor düzenlemişlerdir.  

4.e. Proje sahasının yaban hayvanları için beslenme ve barınma alanı olma özelliğinin düşük 

olduğu görüşü de tamamıyla asılsızdır. 7 Haziran ve 24 Haziran tarihlerinde derneğimiz gönüllüleri 

tarafından gerçekleştirilen saha incelemesinde vadi içerisinde sıklıkla ayı dışkısına rastlandığı gibi, 

vadinin iki yamacında da geyik izleri görülmüştür. Bunun yanı sıra bir domuz kafatasına ve 

(muhtemelen) tilki yuvasına da rastlanmıştır (Bkz. Resim 12). Ayrıca, yaşlı karaçamların bulunduğu 

kuzey bölümünde kara akbaba ve küçük akbaba türleri de görülmüştür. Hem kuşlar hem de memeli 

hayvanlar yönünden besin zincirinin üst basamaklarında yer alan hayvanlara vadide sıklıkla 

rastlanması, vadide yaban hayatı çeşitliliğinin ve sağlıklı bir ekosistem bulunduğunun göstergesidir.  
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Resim 12. Ruhsat alanı içerisinde yaban hayatı çeşitliğine dair gözlemler ve lokasyonları.  

  

Şirket tarafından hazırlatılan Bilimsel Mütalaa Raporu’nda ayrıca “Proje sahasının sınırlı olması, buna 

bağlı olarak habitat çeşitliliğinin sadece karışık orman habitatı ile temsil edilmesi ve kurumuş dere 

yatağı üzerinde bulunan alanda su kaynağının bulunmaması memeli hayvan sayısını 26 türle temsil 

edilmesine neden olmaktadır” ifadesi yer almaktadır. Söz konusu edilen orman iğne yapraklı ve geniş 

yapraklı ağaç-ağaççık türlerinden oluşan “karışık orman” yapısındadır. Karışık ormanlar çeşitli 

hastalıklara karşı dirençli olduğu gibi flora ve fauna tür çeşitliliği yönünden de zengindir. Bu nedenle 

26 tür memeli hayvan beslenip barınabilmektedir. Mütalaa yazarları anlaşılması güç bir yaklaşımla 26 

memeli türünü az bulmaktadır. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı (http://www.nuhungemisi.gov.tr) 

verilerine göre tüm Ankara’da toplam 51 memeli taksonu bulunduğunun altı çizilmelidir. Kalker ocağı 

açılması durumunda, ayda 6 kez peş peşe yaşanacak kaya patlatmalarının gürültüsünden, yer 

sarsıntısından, ortama yayılacak tozlardan hayvanların etkilenmeyeceğini söylemek anlaşılır gibi 

değildir. Patlatmalarla çıkan gürültü insan dahil tüm canlıları tedirgin eder. Yaprak yüzeyleri tozla 

kaplanan bitkileri hayvanlar yemez. Tozla kaplanmış yaprak yüzeylerinde bulunan hava delikleri 

(stoma) tıkandığından bitkilerin ışık özümlemesi yapamadığı, gelişmelerinin yavaşladığı rahatlıkla 

gözlenebilir. Ayrıca Köydeki hayvan sürülerinin yaylaya gidiş gelişlerinde kullandıkları vadi kalker ocağı 

tarafından kapatılacağından gidiş gelişleri engellenecektir.  

Bilimsel Mütalaa Raporu sayfa 14’te “Alanda, Küçük Akbaba(EN) ve Kara Akbaba (NT) gözlenmiştir. 

Proje alanını daha çok beslenme için tercih edebilir ancak türü tehdit eden başlıca faktörler arasında 

besin yetersizliği ve zehirlenme bulunmaktadır” ifadesi yer almaktadır.  Mütalaa yazarları kalker 

ocağının açılması gerektiğini kafaya koymuş olmalılar ki, yazdıklarının anlamını bile 

sorgulamamaktadırlar. Bu kuşların proje alanında beslendiklerini belirtmektedirler. Kalker Ocağı ve 

Kırma Eleme Tesisi yapılınca kuşların beslenme alanının daralacağı gün gibi ortadayken, türleri tehdit 

eden beslenme yetersizliğini artırıcı olan alan daralmasını (habitat kaybını) önemsiz 

sayabilmektedirler. Hem de söz konusu olan türlerden Küçük Akbaba, soyu tükenme tehlikesi altında 

(EN) bir kuş türü iken.   

  

 

 

 

  

http://www.nuhungemisi.gov.tr/
http://www.nuhungemisi.gov.tr/
http://www.nuhungemisi.gov.tr/
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5. Yöre endemik bitki türleri açısından zengindir ve proje sahasında bölgeye özgü endemik tür 

bulunmaktadır.  

Şirket tarafından hazırlatılan Bilimsel Mütalaa Raporu’nda endemik türler şöyle değerlendirilmektedir: 

“Proje alanı ve çevresinde (proje alanı merkez alınarak 10 km çapında bir alan dikkate alınmıştır) 20 

adet endemik tür tespit edilmiştir. Endemik türlerin tamamı IUCN tehlike kategorisi LR(lc) olup hemen 

tüm Türkiye de yaygın türlerdir. Alana ya da bölgeye özgü değildir.”  

7 Haziran ve 24 Haziran 2020 tarihlerinde derneğimiz gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen saha 

incelemesinde tespit edilen 250 civarındaki bitki türünün 19’u endemiktir. Yaptığımız saha 

incelemesinde, Şirket tarafından hazırlatılan Bilimsel Mütalaa Raporu’nda yer almayan ve dünyada 

sadece Ankara ve Eskişehir’in bir kısmını içine alan dar bir alanda dağılım gösteren yöresel endemik 

türü Ayaş gümüşü (Astragalus densifolius subsp. ayashensis) de tespit edilmiştir. Türkiye Bitkileri 

Kırmızı Kitabı’nda Ayaş gümüşü VU, yani neslinin doğada tükenme riskinin yüksek olduğu Duyarlı-

Hassas-Zarar Görebilir kategorisinde yer almaktadır. Dahası, Ankara ilinin damarlı bitki çeşitliliği ve 

korumada öncelikli taksonları konusunda yayınlanan güncel bir çalışmada (Eker ve ark., 2015), Ayaş 

gümüşünün IUCN koruma kodu “CR- Kritik düzeyde tehdit altında” olarak güncellenmiştir.   

Taş ocağı açılmak istenen ruhsat alanı içindeki vadi tabanı dere yatağında ve kırma eleme tesisi 

şantiye alanı olarak planlanan 2. poligon içerisinde 3-4 farklı noktada Ayaş gümüşü birey ve 

topluluklarına rastlanmıştır (Resim 13). Vadinin tüm ekosisteminin ve yaban hayatının yanı sıra 

Ankara’ya özgü ve kritik düzeyde tehdit altındaki bu nadir endemik türün varlığını sürdürebilmesi için 

Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi’ne izin verilmemesi çok önemlidir.  

               
Resim 13. Ruhsat alanı içerisinde Ayaş gümüşü bireylerine rastlanan lokasyonlar ve alanda gözlenen 

bireylerden görüntüler.  
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Tarım ve Orman Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğünün 10.01.2020 tarihli yazısında “nesli tehlikeye girmiş 

dar yaygın ve ülkemiz için endemik olan bir flora ve fauna türüne rastlanması durumunda zarar 

verilmeksizin Bölge Müdürlüğümüze bilgi verilmesi, ……yabanıl hayvan varlığı türlerinin özellikle 

üreme, beslenme, kışlama periyotlarında rahatsız edilmemesi, bu türlere ait yumurtalara zarar 

verilmemesi, bu yumurtaların boş olsa dahi toplanmaması” vb. kısıtlamaları anımsatılmıştır.  Bölge 

Müdürlüğünün yazısının alanı yeterince araştırmadan ve incelemeden yazıldığı belli olmaktadır. Söz 

konusu alanda 20 dolayında endemik bitki bulunduğu halihazırda Proje Tanıtım Dosyası’nın Flora 

Raporunda belirtilmiştir. Ayrıca ayı, geyik, karaca, gibi yabanıl hayvanların uğrak ve beslenme yeri 

olduğu köy halkı tarafından belirtildiği gibi incelememiz sırasında dışkıları ve ayak izleri bulunmuştur. 

IX. Bölge Müdürlüğü alanın bitki ve hayvan varlığını bilmediği halde, haklı bir gerekçeye dayanmadan 

olumlu görüş bildirmekle asıl görevini yerine getirmemiştir. Flora raporunda 20 endemik bitki türü ile 

26 tür memeli hayvanın bulunduğu alanda belirtilen tesisin yapılması durumunda; endemik bitki 

türleri yok olacak, hayvanların yaşama, beslenme ve barınma ortamları ortadan kalkacaktır. Sözü 

edilen bitki ve hayvan türleri tesis açıldıktan sonra Bölge Müdürlüğüne bildirildiğinde ne değişecektir? 

Kaybedilmiş olan türler geri getirilemeyeceğine göre sadece kaybedilmiş olanlar kayıt altına alınmış 

olacaktır.  

Diğer taraftan, Proje Tanıtım Dosyası “Ek-19 Ekosistem Değerlendirme Raporu”nda sunulan Floristik 

Değerlendirme yanlışlarla doludur. Öncelikle, proje sahası olan Doğanyurt’un konumu Türkiye Grid 

Kareleme Sistemi’nde yanlış belirtilmiştir. Davis’in “Flora of Turkey”deki grid sistemine göre proje 

sahası B4 karesine değil A3 karesi içerisine girmektedir. Endemik olmayan 6 bitki türü endemik olarak 

yazılırken, tabloda yer verilen 3 tür endemik olmasına rağmen bunların endemik olduğu 

belirtilmemiştir. Güncel akademik araştırmalara göre (Güner, 2012; Eker ve ark., 2015; Çimen, 2018) 

Acanthus hirsutus, Anthemis wiedemanniana, Onobrychis armena, Phlomis armeniaca ve 

Wiedemannia orientalis bitki türleri proje tanıtım dosyasında endemik olarak belirtilmesine rağmen 

Türkiye için endemik değildir. Buna karşın, Astragalus tmoleus var. bounacantha (Bozdağ geveni), 

Consolida aconiti (kurtmahmuzu), Thymus leucostomus (anakekik) türleri endemik olmasına rağmen 

endemik olarak belirtilmemiştir. Dahası, endemik olarak belirtilmeyen ve aslında endemik olan 

Anakekik türünün IUCN koruma kodu VU, yani neslinin doğada tükenme riskinin yüksek olduğu 

Duyarlı-Hassas-Zarar Görebilir kategorisindedir.   

Bu durumda, Ayaş gümüşü ile birlikte proje sahasında toplamda 2 bitki türü, neslinin doğada tükenme 

riski yüksek olan ve alanda mutlak korunması gerekli bitki türleridir. Raporu hazırlayanlar tarafından 

flora listesine alınmasına rağmen Anakekik türünün koruma statüsünün görmezden gelinmesi, sadece 

bir vadi ölçeğinde 20 endemik bitki türü olduğunu belirtilip, ama bunların alana özgü endemik 

olmaması ve başka yerlerde de yetişmesi nedeniyle burada kaybedilmesinin sorun olmayacağı 

yaklaşımı son derece yanlış ve tehlikelidir. Önemli olabilmesi için kaç endemik olmalıdır? Yurdun 

çeşitli yerlerindeki ekoloji uzmanı olan akademisyenlerin bu tutumu sergilemesi halinde gelecekte pek 

çok doğal varlığımızı kaybedeceğimiz aşikardır.  

Floristik değerlendirme raporundaki diğer yanlışlıklar olarak, “1.4.1.1. Bozuk Orman Vejetasyonu” 

başlığı altında alanda olduğu söylenen Quercus pubescens (tüylü meşe) ve Berberis crataegina 

(karamuk) türlerinin flora listesinde yer almaması, yine aynı paragrafta bahsedilen Rhamnus petiolaris 

türünün flora listesinde Rhamnus thymifolius olarak, Görsel 6’da Asphodelina taurica (Çiriş otu) diye 
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yazılan türün de Flora listesinde Asphodelina damaescena (Boiss.) Baker subsp. damascena olarak 

verilmiş olması sıralanabilir.  

Kaynakçada, Türkiye Florasının yanı sıra Avrupa Florası, Gürcistan Florası ve Rus Florası referans 

olarak verildiği halde 2012 yılında yayınlanan Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) ve proje 

alanının tamamını içerisine alan yüksek lisans tezi (Keltepe ve Sığır yatağı Tepeleri ile (Beypazarı) 

Çevresinin Florası, Aşkın Öykü Çimen, Biyoloji A.B.D., Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 

2018) kaynaklarda yer almamaktadır. Bununla birlikte alana çok uzak, konu ile ilgisi olmayan pek çok 

yayın kaynakçada verilmiştir. Bu kaynaklar içinde yurtdışı kaynakların yanında, Çankırı, Karabük, 

Karaman, Kastamonu, Kırşehir ve Afyon illeri ile ilgili yayınlar da mevcuttur. Yine kaynakçada 1867-

1888 yıllarında yazılan ve daha çok tarihi önemi olan Flora Orientalis (Doğu Florası) ile Türkiye’de 

Botanik Tarihi Araştırmaları dahi kaynak gösterilmiştir. Proje alanında yapıldığı söylenen fitoekolojik 

araştırma (bitki ekolojisi) yönünden herhangi bir veriye ise raporda rastlanmamıştır.  

  

6.  Ruhsat alanında ağaç fosilleri bulunmaktadır.  

Taşocağı açmak isteyen şirket tarafından hazırlatılan Bilimsel Mütalaa Raporu’nda bölgedeki ve proje 

sahasındaki ağaç fosillere ilişkin şu ifade geçmektedir: “Proje alanı dışında kuzeydoğu kesimlerinde 

fosil lokaliteleri çalışmalar ile ortaya konulmuştur (Örn., Akarca-Bayam vd. 2018, Denk vd. 2019). Fosil 

bulguları bu birimlerin erken Miyosen yaşlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte proje 

sahasında silisleşme olmadığından Fosil Ormandan bahsetmek söz konusu değildir.”  

Bilimsel Mütalaa Raporu adı altında proje sahasının ağaç fosili varlığına ilişkin yapılan değerlendirme 

tamamıyla yanıltıcıdır. Mütalaa yazarları alana gidip vadi içinde yürüdüklerinde çok sayıda ağaç fosili 

bulunduğunu göreceklerdi. Gitmedikleri anlaşılmaktadır. Derneğimiz gönüllüleri tarafından 7 Haziran 

ve 24 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen saha incelemelerinde, ruhsat alanı içerisindeki dere 

yatağı ve yamaçlarda çok sayıda taşlaşmış ağaç ve dal örnekleri bulunduğu saptanmıştır (Bkz. Resim 

14). Alanda görülmüş olan fosillerin bilim insanları için uyarıcı olması gerekirken, açılacak kalker ocağı 

ile bunların yok olmasına seyirci kalmayı yeğlemiş olmaları “bilimsel yaklaşıma” ve “bilim insanı” 

tutumuna yakışmamaktadır. Yüzeyde bulunan bu bitki ve hayvan fosilleri yol gösterici olabilir. 

Yapılacak kazılar sonucunda “fosil orman” kalıntısına ulaşmak olasılıklar arasındadır. Mütalaa 

Raporu’nda öne sürülen bu görüş “Jeoloji Raporu” ile çelişmektedir.  
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Resim 14. Ruhsat alanı içerisinde tespit edilen ve halihazırda Beypazarı müzesinde bulunan Doğanyurt 

köyüne ait fosil ağaç örnekleri  

  

Taşlaşmış ağaç ve bitki örnekleri (fosil, taşıl) her yerde ve sık rastlanan bir durum değildir. Doğa tarihi 

açısından çok önemli bilgiler bu örneklerden sağlanabilmektedir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu madde 23’e göre “Korunması gereken tabiat varlığı” niteliğinde olan bu 

fosiller kalker ocağının açılması halinde deyim yerindeyse kırma eleme tesisine hammadde olarak 

kullanılarak yok edilecek ve sonuçta neyi kaybettiğimizi bilemeyeceğiz. Bölgenin milyonlarca yıl önce 

nasıl bitki örtüsü ile kaplı olduğu, hangi ağaç/bitki ve hayvan türlerinin bulunduğu bu örneklerden 

öğrenilebilir. Taşlaşmış bitki ve hayvan örneklerinin bulunduğu yerler nadirdir. Bu örnekler ve alanlar 

insanlığın ortak doğal varlıklarıdır. Kısaca taşlaşmış ağaç fosilleri ve alanları titizlikle ve önemle 

korunmalıdır. Şimdi yerine getirilmesi gereken görev ise bu alanları ve örnekleri konuyla ilgili 

fakültelere ve bilim insanlarına duyurmak, onların araştırmalarına olanak vermek ve vadinin fosil 

ağaçlar yönünden değerinin saptanarak uygun koruma statüsü altında yönetilmesini sağlamaktır.  

7.  Yörenin doğası ve biyoçeşitliliğini etkileyecek en önemli etmen köy yerleşimi değil, kalker 

ocağının yaratacağı arazi dönüşümüdür ve yörenin doğasını geri dönüşsüz değiştirecektir.  

Taşocağı açmak isteyen şirket tarafından hazırlatılan Bilimsel Mütalaa Raporu’nda yer alan “Planlanan 

kalker ocağı ve kırma eleme tesisinden ziyade yerleşim alanlarının korunan alanlara olan yakınlığı 

nedeniyle yaratacağı antropojen etkiler daha önemlidir” açıklaması üzüntü verici olduğu gibi kendi 

yazdıklarını yalanlayıcı niteliktedir. Söylenen kısaca şudur: Ormanda kalker ocağı ve kırma eleme tesisi 

açmak zararlı değildir, Doğanyurt köyünün (Mahallesi) orada bulunması zararlıdır. Bu görüşü ileri 

sürmenin bilimsel, insani bir dayanağı yoktur. Mütalaa’yı yazanların hazırlamış olduğu “flora 
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raporu”nda 10 km çapındaki bir alan incelendiği ve 20 dolayında endemik bitki yetiştiği belirtilmiştir. 

Yüzlerce yıldır bu köy yerleşiminde yaşayan insanlarla birlikte endemik bitkilerin alanda bulunuyor 

olması köy halkının “antropojen” etkilerinin ileri sürdükleri gibi olumsuz olmadığını göstermektedir.   

Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Üzerine Hükümetlerarası Bilim Politika 

Platformu (IPBES) tarafından 2019 yılında Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Üzerine Küresel 

Değerlendirme Raporu yayınlanmıştır (https://ipbes.net/global-assessment). Raporda küresel 

düzeyde doğaya doğrudan en çok zarar veren beş etmen, en büyük etkiden en aza doğru: arazi 

kullanımındaki değişimler; organizmaların doğrudan tüketilmesi; iklim değişimi; kirlilik; yabancı 

türlerin istilası şeklinde sıralanmaktadır. Dünya genelinde olduğu gibi, hatta daha fazlasıyla, 

Türkiye’deki biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen etmenlerin başında arazi dönüşümü gelmektedir. Hal 

böyle iken, vadinin ekosistemini doğrudan yok edecek kalker ocağından ziyade köy yerleşiminin ve 

faaliyetlerinin yaratacağı etkilerin daha önemli olduğunu söylemek, en hafif tabirle bir aldatmacadır.   

Bilimsel Mütalaa Raporu’nun 15. sayfasında ayrıca “Sonuç Olarak; Birleşmiş Milletler (BM) 

organizasyonu UNEP’in (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) çevresel konulara yaklaşımı olan 

“ekonomik gelişmeyi ve kalkınmayı engellemeyecek şekilde doğa koruma stratejilerinin geliştirilmesi” 

prensibi doğrultusunda proje alternatifleri ve kar-zarar ilişkisi düşünülerek yapılması planlanan Kalker 

Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesinin mevcut ekosistemler ve biyoçeşitlilik üzerine geri dönüşümsüz 

bir etki yaratmayacağı öngörülmüştür” görüşü savunulmuştur.  

Bu yorum Birleşmiş Milletler (BM) örgütüne gönderme yaparak vicdansız bir çarpıtma örneği 

gösterilmiştir. Belki de şirket sahibinin aklından geçirip söylemeye cesaret edemeyeceği, her türlü 

doğa yıkımını haklı gösterecek, yalnızca kar-zarar ilişkisini düşünerek hareket edeceği bir düzeni 

tanımlamaktadır. Ekoloji uzmanı akademisyenlerin ilk önce karşı çıkmaları gereken “ekosistemler ve 

biyoçeşitlilik üzerine geri dönüşümsüz bir etki yapmayacağı” gibi bir yaklaşımı savunmaları çok 

düşündürücüdür.  Üstelik Birleşmiş Milletler’in aldığı karar Mütalaa sahiplerinin yazdığı gibi değil, 

şöyledir:  

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GELECEK NESİLLERİN KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA YETENEĞİNDEN 

ÖDÜN VERMEDEN GÜNÜMÜZÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN KALKINMADIR.” (Birleşmiş Milletler 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, Brundtlant Raporu, 1987)   

Birleşmiş Milletler Dünya Çevre Komisyonu’nun bu kararı çarpıtılarak, doğa, orman, endemik bitki, 

kuşların besin yetersizliği, gibi konular önemli değil, yeter ki kar-zarar hesabına göre kazanç getirsin, 

bunlar geri dönüşümsüz etki yaratmaz denilebilmiştir. “Kalkınma”, “gelişme” adı altında dünya 

ölçeğinde yaşanan ormanın, bozkırın, sulak alanın acımasızca talan edilişi ve bunun acı sonuçlarının 

yaşandığı bir dönem içerisindeyiz. Doğa yıkımlarının yaşandığı olumsuz gidişi durdurmak üzere 

tepkilerin arttığı ve kamuoyu bilincinin yükseldiği de bir gerçektir. Birleşmiş Milletler Örgütü başta 

olmak üzere uluslararası örgütlerde doğa yıkımlarını azaltıcı kararlar alınmakta, çareler önerilmekte 

ve kimi sözleşmeler imzalanmaktadır. Böylesine bir sürecin yaşandığı günlerde; “ekonomik kalkınma 

ve gelişme” adı altında doğal varlıkları, sistemleri yok etmeyi haklı ve zararsız gösterecek yaklaşım 

sergileyenler kime hizmet etmektedir?  Bu yaklaşım ve kalker ocağı açılması kararı; 2011’de Oslo’da 

yapılan, Türkiye’nin de katılarak imzaladığı “FOREST EUROPE Altıncı Bakanlar Konferansı”nda alınan 

https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
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“Biyoçeşitlilik kaybını durdurmak ve çölleşmeyle mücadele etmek” maddesine aykırıdır. Acaba hangi 

nedenlerle bu noktaya gelinmiştir?   

Restorasyon konusuna ilişkin olarak ise, yine aynı ekip tarafından hazırlanan ve proje tanıtım dosyası  

Ek-19’da sunulan Ekosistem Değerlendirme Raporu sayfa 48’de “Türler ile önlemlerin yanı sıra,  

Habitatlarda meydan gelebilecek deformasyonların “Ekolojik Restorasyon” ilkelerine uygun olarak  

Doktoralı bir bitki Ekoloğu/Botanik uzmanı denetiminde gerçekleştirilmelidir.” ifadesi yer almaktadır. 

Ekoloji uzmanı akademisyen/akademisyenler 19 endemik bitki türü ile ağaç fosillerinin olduğu alanı 

raporlarıyla kalker ocağı ve kırma eleme tesisi yapılmasına açmaktadırlar.  

Habitatların (habitat değil) parçalanacağını şimdiden görüyorlar. Hocaların parçalanmasına göz 

yumduğu habitatları, Doktoralı restorasyon uzmanının (olasılıkla öğrencileri) yeniden restore etmesi 

önerilmektedir. Olmayacak bir durum ama, habitatın “restore” edilebileceği varsayılsa dahi,  kırma 

eleme işlemine girmiş ve zerresi kalmamış olan ağaç ve bitki fosilleri nasıl restore edilecektir? Bu bir 

ironi olmalıdır.  

8.  Doğanyurt ve civarı, farklı iklim ve bitki örtülerinin kesiştiği bir bölgede yer almaktadır.  

Taşocağı açmak isteyen şirket tarafından hazırlatılan Bilimsel Mütalaa Raporu’nda “Gerçekleştirilecek 

kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesinin gerçekleştirileceği alanın ekolojik koridor özelliği 

düşüktür.” denilmektedir. Bir alan ya ekolojik koridordur ya da değildir. Düşük, az düşük, yüksek, çok 

yüksek gibi basamaklar oluşturulmasının ölçütü yoktur. Ekoloji Terimleri Sözlüğü’ne (İslam, 2000) göre 

ekolojik geçit zonu, iki ekosistem arasında geçit oluşturan sınır zonu olarak tanımlanmaktadır. Batı ve 

Orta Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren Türk fındığı (Corylus colurna) türünün 1 m çapındaki 

anıtsal bireyinin alana 1,5 km mesafede olması bile, alanın Karadeniz ardı denilebilecek orman yapısı 

özelliği taşıdığını göstermektedir. Bu gerçek ortadayken, “ekolojik koridor özelliği düşüktür” 

nitelemesi anlamsızdır. Köyün yakınında yüksek bir yere çıkıp dört yöne bakıldığında köyün çevresinin 

orman olduğunu rahatlıkla görebilir. Yalnızca toprak yapısının elverişli olmadığı küçük alanlarda 

orman örtüsü yoktur. Köyden Beypazarı ilçesine doğru yaklaşıldığı zaman orman yapısı değişmekte ve 

bozkıra geçiş yapmaktadır.  

Farklı iklim bölgelerinin kesiştiği, farklı ekosistemler arasında geçiş oluşturan, yaban hayatı ve bitki 

çeşitliği yönünden zengin bir alanın ekolojik koridor özelliği düşük olarak nitelendiriliyor ise, bu 

mütalaayı hazırlayanlar ya ekolojik koridor kavramından bihaberdirler ya da kasıtlı olarak yanıltıcı bir 

amaç gütmektedirler.  
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4. Bölüm - Sonuç  

Bu rapor kapsamında Ankara ili, Beypazarı ilçesi, Doğanyurt köyünün (mahallesi) kuzeyindeki vadiye 

kurulması planlanan 3373704 No’lu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi’nin Doğanyurt köyüne, köyün 

üretim faaliyetlerine etkileri ile tesis kurulması amaçlanan vadinin ekosistemi ve doğal varlıklarına 

etkileri incelenmiştir. Raporun 2. bölümünde detaylı olarak irdelendiği üzere Doğanyurt köyüne 550 

ila 900 m mesafede kalker ocağı ve kırma eleme tesisi açılması halinde, Doğanyurt köyünde ve çevre 

köylerde;  

1. Hayvancılık eskisi gibi olmayacaktır.  

2. Arıcılık eskisi gibi olmayacaktır.  

3. Meyvecilik ve sebzecilik eskisi gibi olmayacaktır.  

4. Tarla bitkileri eskisi gibi olmayacaktır.  

5. Çölleşme artacaktır.  

6. Köylerin havası eskisi gibi olmayacaktır.  

7. Köylerin suları eskisi gibi akmayacaktır.  

8. Köylere ulaşım eskisi gibi kolay ve güvenli olmayacaktır.  

9. Köyler eskisi gibi evlerinde huzurlu yaşayamayacak, evlerde fiziki zararlar ortaya çıkacaktır.  

10. Köyler eskisi gibi kültürünü yaşatamayacaktır.  

11. Köylerde eskisi gibi mesire alanları kullanılamayacak, doğa yürüyüşleri ve yamaç paraşütü 

yapılamayacaktır.  

Kısacası Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi faaliyete geçerse, Doğanyurt köyü ve çevre köyler tarımsal 

üretim yapamaz hale gelecekleri için kaçınılmaz olarak göç olgusu ile karşı karşıya kalacaklardır.  Kırsal 

üretime ne kadar ihtiyacımız olduğunu anladığımız bir dönemde böyle bir karar iptal edilmeli ve bu 

yanlıştan dönülmelidir.  

Tesisin vadinin ekosistemine, yaban hayatına ve doğal varlıklara yapacağı etkiler raporun 3. 

bölümünde detaylı olarak ele alınmıştır. Farklı iklim (Akdeniz-İç Anadolu ve Karadeniz) ve bitki 

coğrafyalarının kesiştiği bir bölgede bulunması, vadi topoğrafyasına bağlı olarak farklı habitatları 

barındırması sayesinde zengin bir bitki, yaban hayatı çeşitliğine, bölgesel endemik türlere, yakın 

civarında anıtsal ağaçlara sahip olan, içerisinde fosil ağaçlar barındıran bu önemli vadiye taş ocağı ve 

kırma eleme tesisi yapılması halinde aşağıdakiler gerçekleşecektir:  

1. Vadinin barındırdığı karaçam ormanı, yamaçlardaki boşluklu-kapalı karışık orman ve dere 

ekosistemindeki habitatlar ortadan kalkacak, parçalanacak ve ciddi zararlar görecektir.  

2. Büyük bölümü boşluklu-kapalı karışık orman yapısındaki vadinin mera potansiyeli de yüksektir 

ve hem vadi hem de yakın çevresi mera olarak kullanılamaz hale gelecektir.  

3. Projeyle vadi tabanındaki dere yatağı yola dönüştürülecek, çeşitli yerlerde kesintiye 

uğrayacak ve dere yatağının doğal yapısı tamamen bozulacaktır.  

4. Flora ve yaban hayatı çeşitliliği ile, endemik bitkilerin ve anıtsal nitelikte ağaçların varlığıyla 

vadi zengin bir biyoçeşitliliğe sahiptir ve proje bu zengin biyoçeşitliliği geri dönülmez biçimde 

tahrip edecektir (Ek 1. Flora Listesi).  
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5. Proje sahasında toplamda 19 endemik, bölgeye özgü ise 2 endemik bitki türü (Ayaş gümüşü- 

Astragalus densifolius subsp. ayashensis ve Anakekik- Thymus leucostomus) bulunmaktadır. 

Ayaş gümüşü ve Anakekik, IUCN Kırmızı listesinde “VU” -neslinin doğada tükenme riski yüksek 

olan bitkiler- kategorisindedir ve alanda mutlak korunmaları gerekmektedir.  

6. Ruhsat alanında ağaç fosilleri bulunmaktadır ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu madde 23’e göre “Korunması gereken tabiat varlığı” niteliğinde olan bu 

fosiller taşocağına hammadde olup yok olacaktır. Vadide bulunan ağaç fosillerinin uzmanlar 

tarafından incelenmesi, vadinin fosil ağaçlar yönünden değerinin saptanarak uygun koruma 

statüsü altında korunması son derece önemlidir.  

7. Yörenin doğası ve biyoçeşitliliğini etkileyecek en önemli etmen (proje tanıtım dosyasında 

iddia edildiği gibi) köy yerleşimi değil, kalker ocağının yaratacağı arazi dönüşümüdür ve 

yörenin doğasını geri dönüşsüz bir şekilde değiştirecektir.  

Projeye ilişkin ÇED gerekli değildir kararı alınmasını haklı gösterecek nedenler belirsizdir ve 

nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. İlgili şirkete 94 hektar işletme ruhsatı verilmesine karşın, 

başvurusu yapılmış 13,15 hektar üzerinden hesaplama yapılarak “ÇED Gereksiz” karar alınmış olması, 

şirketi kollayıcı bir tutumdur ve yasal gereklerin yerine getirilmemiş olduğunu gösterir.  Herkes 

tarafından apaçık bilinmektedir ki, bir kere faaliyet başladıktan sonra şirket tarafından ileride alan 

genişletme talebi yapıldığında yine ÇED süreci uygulanmadan alan genişletilecektir. Projenin 

uygulanması ile “gerekli önlemler alınması durumunda projenin türler ve ekosistemler üzerine 

etkisinin kalıcı olmayacağı ve geri dönüşümsüz bir etkinin söz konusu olmadığı”  görüşü gerçeği değil 

temenniyi yansıtmaktadır. Ankara çevresindeki Elmadağ ve İdris Dağı üzerinde kurulmuş ve 

çalışmakta olan kalker ocakları yerinde incelendiği takdirde, açık ocak işletmelerinin yakınlarındaki 

yerleşim yerlerine, bölgenin ekosistemine, doğal varlıklarına, yaban hayatına verdiği zararlar çıplak 

gözle görülebilecektir.  
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EK 1. Flora listesi  

Aşağıdaki tabloda sunulan flora listesi, Kırsal Çevre Derneği gönüllüleri tarafından 7 Haziran ve 24 Haziran 2020 tarihlerinde Doğanyurt köyünün kuzeyindeki kalker ocağı 

ruhsat sahasının bulunduğu vadi ve yakın çevresinde (2 km’ye kadar) yapılan saha gözlemlerine dayanmaktadır. Listede ayrıca, Çimen (2018) tarafından hazırlanan “Keltepe 

ve Sığır yatağı Tepeleri ile (Beypazarı) Çevresinin Florası” başlıklı yüksek lisans tezinde Doğanyurt kaydı bulunan bitkilere de yer verilmiştir.  

 

Familya  Bilimsel adı  Yaygın adı  Mevkii  Tehlike Kategorisi  

   AĞAÇ-ÇALILAR           

BAKLAGİLLER  Colutea cilicica  Patlangaç  Köye Giriş     

CEHRİGİLLER  Rhamnus thymifolia  pala cehri  Dere Yatağı Sol Yamaç  Endemik  

CEVİZGİLLER  Juglans regia  ceviz   Köy ile vadi arasında     

ÇAMGİLLER  Pinus nigra subsp. pallasiana  Karaçam  Köye Giriş, Dere Yatağı Sol Yamaç     

DUTGİLLER  Morus alba  akdut        

Morus nigra  karadut        

Ficus carica  incir        

GÜLGİLLER  Amelanchier sp.  Karagöz  Dere içi sol sağ taraflar     

Cerasus avium  Kiraz  Dere içi sol sağ taraflar     

Cotoneaster nummularius  Dağmuşmulası  Köye Giriş     

Crataegus monogyna  Yemişen  Köye Giriş     

Crataegus orientalis  Alıç        

Crataegus x bornmuelleri  Alıç        

Crataegus microphylla  Alıç        

Malus sylvestris  Yaban elması  Köye giriş ve vadi yamaçları     

Prunus spinosa  Çakal eriği  Köye Giriş, Dere içi sol sağ taraflar     
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Familya  Bilimsel adı  Yaygın adı  Mevkii  Tehlike Kategorisi  

Prunus divaricata   Yunus eriği  Köye Giriş, Dere içi sol sağ taraflar     

Pyrus communis  Yaban Armudu - Ovaca  Dere içi sol sağ taraflar     

Pyrus elaeagnifolia  ahlat  Köye Giriş, Dere Yatağı Sol Yamaç     

Rosa canina  Kuşburnu  Köye Giriş     

 Rosa sp.   Kuşburnu (beyaz çiçekli)  Köye Giriş, vadi yamaçları     

Sorbus umbellata  Beyaz Yapraklı Üvez  Dere içi sol sağ taraflar     

HANIMELİGİLLER  Lonicera etrusca  Etrusk hanımeli  Köye Giriş, Dere Yatağı Sol Yamaç     

İĞDEGİLLER  Elaeagnus angustifolia  iğde        

KARAAĞAÇGİLLER  Ulmus minor  karaağaç        

KARAMUKGİLLER  Berberis crataegina  Karamuk  Köye Giriş     

KAYINGİLLER  Quercus pubescens  Tüylü meşe  
Köye Giriş, Doğanyurt'un batısı, Grup 

yolu altı     

KENEVİRGİLLER  Celtis tournefortii  dardağan        

MENEGİÇGİLLER  Rhus coraria  Derici sumağı  Köye Giriş     

SÖĞÜTGİLLER  Populus nigra  Kara kavak  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Populus afganica  Servi kavak        

Salix alba  Ak Söğüt  Dere içi sol sağ taraflar     

SERVİGİLLER  Juniperus oxycedrus  Katran Ardıcı  Köye Giriş     

Juniperus foetidissima  Kokulu Ardıç  Dere içi sol sağ taraflar     

ZEYTİNGİLLER  Jasminum fruticans  Boruk  Grup yolu altı     

   OTSU TÜRLER           

ARDIÇBURCUGİLLER  Viscum album  Göknar güveliği  Köye Giriş     
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Familya  Bilimsel adı  Yaygın adı  Mevkii  Tehlike Kategorisi  

AYIPENÇESİGİLLER  Acanthus hirsutus  Ayıpençesi  Dere Yatağı Sol Yamaç   

BAKLAGİLLER  Anthyllis vulneraria  Saçlı çobangülü  Grup yolu altı, Dere Yatağı Sol Yamaç     

Astragalus angustifolius  Keçi geveni  Köye Giriş, vadi yamaçları     

Astragalus densifolius subsp.  
ayashensis  Ayaş gümüşü  Vadi tabanı ve vadi yamaçları  Endemik. VU  

Astragalus lycius  Bozkırmumu  Köye Giriş  Endemik. LC  

Astragalus mesogitanus  Aydın geveni  Doğanyurt kuzeyi  Endemik. LC  

Astragalus microcephalus  Anadolu kitresi  Köye Giriş, Dere Yatağı Sol Yamaç     

Astragalus tmoleus var. bounacanthus  bozdağgeveni  Doğanyurt kuzeyi  Endemik. LC  

 Astragalus wiedemannianus  Karın geveni  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Cicer sp.  Yabani nohut  Vadi yamaçları     

Coronilla varia  Körigen  Köye Giriş     

Coronilla cretica      Doğanyurt’un girişi     

Coronilla scorpioides  akrep burçağı  Doğanyurt’un girişi     

Hedysarum varium  Batalak  Doğanyurt’un girişi     

Onobrychis hypargyrea  Merkep korungası  Doğanyurt’un girişi     

Onobrychis tournefortii  Evliyaotu  Köye Giriş  Endemik. LC  

Onobrychis gracilis  Zarif korunga  Köye Giriş     

Lathyrus digitatus  Mürdümük-Tavşankanı  Dere Yatağı ve vadi yamaçları     

Lathyrus cicera  Colban  Dere yatağı     

Lathyrus pratensis  Yılan gürülü  Vadi yamaçları, orman-çalılık içi     



  

37  
Ankara Beypazarı İlçesi’nin Doğanyurt Köyünde Yapılmak İstenen Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisinin Doğanyurt Köyüne Sosyal, Kültürel, 

Ekonomik ve Ekolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi Raporu, Eylül 2020, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 
  

Familya  Bilimsel adı  Yaygın adı  Mevkii  Tehlike Kategorisi  

Lathyrus brachypterus  Yemelik  Vadi yamaçları     

Lathyrus nissolia  Çimen burçak  Dere Yatağı ve vadi yamaçları     

Lotus corniculatus  Gazalboynuzu  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Medicago sativa  Karayonca  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Medicago x varia  Yaban yoncası        

Melilotus officinalis  Kokulu yonca  Köye Giriş, Dere Yatağı Sol Yamaç     

Ononis spinosa  demirdelen  Doğanyurt batısı, dere yatağı     

Trifolium pratense  Çayır üçgülü  Köye Giriş, Dere Yatağı Sol Yamaç     

Trifolium resupinatum  Anadolu üçgülü  Doğanyurt’un kuzeyi     

Trifolium medium     Vadi yamaçları     

Trifolium pannonicum  Üçgül  Dere içi sol sağ taraflar     

Genista aucheri  bayırborcağı     Endemik  

Vicia pannonica  macarfiği  Vadi yamaçları     

Vicia peregrina  kavli  Vadi yamaçları     

 Vicia cracca   Kuşfiği  Köye Giriş     

Vicia sativa     Vadi yamaçları     

BALLIBABAGİLLER  Ajuga chamaepitys  Mayasılotu  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Ajuga orientalis  dağmayasılı  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Ballota larendana  Nemnemotu  Dere Yatağı Sol Yamaç  Endemik. LC  

Clinopodium sp.  Yabanifesleğen  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Lamium garganicum      Anıtsal fındık ağacı çevresi     
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Familya  Bilimsel adı  Yaygın adı  Mevkii  Tehlike Kategorisi  

Lamium purpureum  Ballıbaba  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Lamium orientale  Güzelce  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Marrubium parviflorum  küllü bozotu  Dere Yatağı Sol Yamaç  Endemik. LC  

Marrubium vulgare  Karaderme  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Mentha longifolia  Dere nanesi  Köye Giriş, Dere içi sol sağ taraflar     

Phlomis armeniaca  boz şavlak  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Phlomis pungens  Silvanok  Köye Giriş     

Salvia sclarea  Paskulak  Doğanyurt’un girişi ve kuzeybatısı     

Salvia virgata  fatmanaotu  Doğanyurt girişi     

Salvia verticillata  Dadırak  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Scutellaria orientalis  Kaside otu  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Sideritis dichotoma  Çatalçay  Vadi sağ yamaç  Endemik  

Sideritis sipylea  Spil çayı  Dere içi sol sağ taraflar  Endemik  

Sideritis montana  Karaçay  Doğanyurt girişi     

Stachys annua   Hacıosmanotu  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Stachys lavandulifolia  tüylüçay  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Stachys byzantina  Deliçay  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Stachys iberica  benli deliçay  Vadi yamaçları     

Nepeta nuda  kedinanesi        

 Ziziphora tenuior           

Teucrium polium  acıyavşan        

Teucrium chamaedrys  kısamahmut  Dere Yatağı Sol Yamaç     
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Familya  Bilimsel adı  Yaygın adı  Mevkii  Tehlike Kategorisi  

Thymus leucostomus  Ana kekik  Köye Giriş  Endemik. VU  

BUĞDAYGİLLER  Aegilops geniculata  Konbaş  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Aegilops triuncialis           

Bromus tectorum     Dere Yatağı Sol Yamaç     

Festuca valesiaca  Yumak otu  Köye Giriş, dere içi, sol sağ yamaçlar     

Dactylis glomerata           

Poa bulbosa  Yumrulu salkım  Köye Giriş     

Secale cereale  Çavdar  Köye Giriş     

Taeniatherum caput-medusae  kılçıkarpası  Köye Giriş     

CANAVAROTUGİLLER  Pedicularis sp.  kesgerotu  Vadi küzeyinde orman altı yamaç     

Euphrasia sp.  gözotu  Doğanyurt girişi, pınar çevresi     

Rhinanthus angustifolius  horozotu  Kaynak suyu civarı     

ÇANÇİÇEĞİGİLLER  Asyneuma rigidum  nujdan  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Asyneuma lobelioides           

Campanula lyrata  Memek  Doğanyurt girişi     

Campanula glomerata  Yumak Çanı  Dere yatağı     

Campanula rapunculoides  Elmacık  Dere yatağı     

Legousia sp.  Kadınaynası  Dere Yatağı Sol Yamaç     

DÜĞÜNÇİÇEĞİGİLLER  Adonis aestivalis  Keklik gözü / Kandamlası  Grup yolu altı     

Adonis flammea  Cinlâlesi  Grup yolu altı, Dere Yatağı Sol Yamaç     

Consolida orientalis  Morçiçek  Köye Giriş     

Ceratocephala falcata  yel otu  Köye Giriş     
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Familya  Bilimsel adı  Yaygın adı  Mevkii  Tehlike Kategorisi  

Ranunculus damascenus  Düğün Çiçeği  Dere içi sol sağ taraflar     

EBEGÜMECİGİLLER  Malva sylvestris  Ebegümeci  Dere Yatağı Sol Yamaç     

GERDANLIKGİLLER  Reseda lutea     Köye Giriş     

GÜLGİLLER  Geum sp.  Meryemotu  Dere içi sol sağ taraflar     

Potentilla recta  Su parmakotu  Köye Giriş     

Rubus sanctus  Böğürtlen        

Sanguisorba minor  çayırdüğmesi  Köye Giriş, Dere Yatağgı Sol Yamaç     

HANIMELİGİLLER  Dipsacus sp.  fesçitarağı  Dere içi sol sağ taraflar     

Scabiosa argentea  uyuz otu        

Scabiosa rotata  uyuz otu        

Morina persica  Merdivençiçeği  Köye Giriş     

Centranthus longiflorus  Mahmuzçiçeği        

Valerianella coronata  Kuzugevreği        

Valerianella pumila  Kuzugevreği        

HAŞHAŞGİLLER  Glaucium grandiflorum  Boynuzlu Gelincik  Köye Giriş     

Papaver argemone  Gelincik  Köye Giriş     

Papaver rhoeas  gelincik  Köye Giriş     

Fumaria officinalis  şahtere        

Hypecoum procumbens  yavruağzı        

HODANGİLLER  Anchusa leptophylla  Ballık  Köye Giriş  Endemik. LC  

Cerinthe minor  Mumçiçeği  Köye Giriş, Dere içi sol sağ taraflar     

Echium italicum  Engerekotu        
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Familya  Bilimsel adı  Yaygın adı  Mevkii  Tehlike Kategorisi  

Myosotis sicula  inciboncuk  Köye Giriş, Dere Yatağı Sol Yamaç     

Asperugo procumbens           

Onosma isaurica  kül emcek  Doğanyurt’un batısı  Endemik. LC  

ISIRGANGİLLER  Urtica dioica  Isırgan  Dere Yatağı Sol Yamaç     

KARANFİLGİLLER  Herniaria hirsuta  deliyaran  Dere Yatağı Sol Yamaç     

 Minuartia leucocephaloides  sultan tıstısı  Doğanyurt kuzeybatısı  Endemik. LC  

Minuartia anatolica  tıstıs otu        

Saponaria prostrata  ebemterliği  Doğanyurt girişi yamaçlar  Endemik. LC  

Silene italica           

Silene alba           

Silene vulgaris           

Silene dichotoma           

Silene supina  fırat nakılı  Köye Giriş, Dere içi sol sağ taraflar     

KANTARONGİLLER  Hypericum sp.  Kantaron        

KARDİKENİGİLLER  Acantholimon acerosum  pişikgeveni  Dere içi sol sağ taraflar     

   Acantholimon ulicinum  kar dikeni        

KAYAKORUĞUGİLLER  Sedum acre           

KETENGİLLER  Linum tenuifolium  Ketenotu  Köye Giriş     

KÖKBOYAGİLLER  Asperula sp.  Belumotu  Dere içi, sol sağ yamaçlar     

Cruciata laevipes  sarılık otu        

Cruciata taurica  Kırım güzeli  Köye Giriş     

Galium verum           
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Familya  Bilimsel adı  Yaygın adı  Mevkii  Tehlike Kategorisi  

Galium sp.  Yapışkanotu  Dere Yatağı Sol, Sağ Yamaçlar      

LADENGİLLER  Fumana sp.  kır güneşotu  Köye Giriş     

   Helianthemum canum  güneşgülü        

LOHUSAOTUGİLLER  Aristolochia maurorum  Kargabardağı  Doğanyurt girişi     

MADIMAKGİLLER  Rumex sp.  Labada  Dere Yatağı Sol Yamaç     

   Polygonum cognatum  Madımak        

MAYDANOZGİLLER  Bunium microcarpum     Köye Giriş     

Caucalis platycarpos  kavkal  Doğanyurt girişi     

Conium maculatum  Baldıran  Köye Giriş, Dere Yatağı Sol Yamaç     

 Eryngium campestre  Yer kestanesi  Köye Giriş     

Heracleum sp.  Öğrekotu  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Malabaila secacul  davarotu  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Turgenia sp.  karaheci  Köye Giriş     

MENEKŞEGİLLER  Viola occulta  menekşe        

PAPATYAGİLLER  Achillea wilhelmsii  civan perçemi  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Anthemis austriaca  papatya        

Anthemis cretica           

Carduus nutans  eşekdikeni  Köye Giriş     

Carlina sp.  Domuzdikeni  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Centaurea depressa  Gökbaş  Köye Giriş     

Centaurea urvillei  Yerkötürümü  Köye Giriş   
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Centaurea drabifolia     Dere yatağı     

Cirsium vulgare  Köygöçüren  Köye Giriş     

Cota tinctoria  boyacıpapatyası  Köye Giriş     

Crepis macropus  ak kıskıs  Köye Giriş  Endemik. LC  

Crupina crupinastrum  Gelindöndüren  Dere Yatağı     

Inula montbretiana  kökçayı  vadi yamaçları     

Lactuca sp.  Yabani marul  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Onopordum acanthium  Galagan  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Scorzonera cana  tekesakalı  Köye Giriş     

Senecio vernalis  kanaryaotu  Dere içi sol sağ taraflar     

Sonchus sp.  eşekmarulu  Köye giriş     

Tanacetum parthenium  beyaz papatya  Köye Giriş     

Tragopogon sp.  Yemlik  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Tussilago farfara  Öksürükotu  Köye Giriş     

 Cichorium intybus  Eşek çıtlığı  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Picnomon acarna           

Jurinea pontica  kavotu        

Pilosella piloselloides           

Ptilostemon afer           

Leontodon hispidus           

Leontodon asperrimus           

Echinops ritro  topuz        
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Xeranthemum annum  kağıt çiçeği  Vadi içi dere yatağı     

PATLICANGİLLER  Hyoscyamus niger  Banotu  Dere Yatağı Sol Yamaç     

SALEPGİLLER  Cephalanthera sp.  Çamçiçeği  Vadi kuzeyinde su kaynağı çevresi     

SIRACAOTUGİLLER  

   

Scrophularia lucida  zorlakotu  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Linaria corifolia           

Linaria dalmatica  Yitik nevruzotu  Dere yatağı     

Verbascum lasianthum  yünlü sığırkuyruğu  Doğanyurt kuzeyi ve batısı     

Verbascum cheiranthifolium           

SİNİROTUGİLLER  Digitalis lamarckii  Yüksükotu  Dere Yatağı Sol Yamaç  Endemik. LC  

Chaenorhinum minus  Balıkağzı  Vadi yamaçları     

Plantago lanceolata  Damarlıca  Köye Giriş     

Plantago mojor           

Veronica pectinata  Tarak mavişi  Dere Yatağı Sol, Sağ Yamaçlar     

Veronica persica  cırcamuk  Dere içi sol sağ taraflar     

SÜTLEĞENGİLLER  Euphorbia anacampseros var.  
anacampseros  

sütlüağu  
Doğanyurt’un girişi  Endemik  

Euphorbia seguieriana     Doğanyurt’un girişi     

Euphorbia szovitsii     Dere içi sol sağ taraflar     

SÜTOTUGİLLER  Polygala supina  gihaye sipirge  Köye Giriş, Doğanyurt-Beypazarı yolu     

 Polygala anatolica  yılanyoncası        

Polygala pruinosa  puslu sütotu        

TARLASARMAŞIĞIGİLLER  Convolvulus sp.  Tarla sarmaşığı  Vadi yamaçları     
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TURNAGAGASIGİLLER  Erodium cicutarium  İğnelik  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Geranium pyrenaicum  Turnagagası  Dere içi sol sağ taraflar     

TURPGİLLER  Alyssum sibiricum  kedidilli  Grup yolu altı     

Alyssum murale  Kuduzotu  Köye Giriş     

Aubrieta canescens  Obrizya  Doğanyurt vadinin kuzeyi, Kaymak 

mevkii (Anıtsal fındık yakını)     

Capsella bursa-pastoris  Çoban çantası  Dere içi sol sağ taraflar     

Conringia perfoliata  telkari otu        

Fibigia clypeata  Sikkeotu  Vadi yamaçları     

Hirschfeldia incana           

Rapistrum rugosum  kedi turpu        

Sisymbrium loeselii  bülbülotu        

Descurainia sophia  sadırotu        

Thlaspi perfoliatum  çobandağarcığı  Dere Yatağı Sol Yamaç     

Iberis taurica  hünkarbeğendi        

Cardaria draba  diğnik  Dere Yatağı Sol Yamaç     

YAKIOTUGİLLER  Epilobium angustifolium  yakıotu  Vadi yamaçları     

ZAMBAKGİLLER  Allium rotundum   deli pırasa  Dere Yatağı Sol Yamaç     

   Ornithogalum umbellatum           

   Ornithogalum oligophyllum           

  

  


