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OTOYOLLARIN BÖLDÜĞÜ HABİTAT PARÇALARINI BİRLEŞTİREN  

EKOLOJİK YAPILAR 

 

1-Parçalanma (Fragmentation) 

 

                 Parçalanma; açık ve doğal alanların daha küçük ve izole birimlere dönüşme 

sürecini ifade eder. Mekansal delinme süreci ilk adımda delinme (perforation) olarak görülür 

(orman alanı içindeki tarım alanlarının açılması, orman alanında yapılan kesimler). İkinci 

süreç bölünme (dissection)  sürecidir. Bu delinme sürecinin devamında olabileceği gibi , 

alanda yol açılması gibi doğrudan bir başlangıç aşamasıda olabilir.Üçüncü aşama parçalanma 

olarak nitelendirilen bir alanın bölünerek daha küçük alan birimlerine bölünme sürecidir.Bu 

aşamayı parçalanan alanların sürekli küçüldüğü, küçülme (shrinkage) süreci izler.Son aşamayı 

küçülmenin artarak parçaların kaybolduğu eksilme (attrition) süreci izlemektedir. 

                 Nüfusun çoğalmasıyla birlikte her geçen gün artan insan gereksinimlerinin 

karşılanmasına yönelik olarak ortaya çıkan kentsel, endüstriyel, tarımsal ve benzeri alan 

kullanımları, doğal habitatların parçalanmasındaki en yaygın sebebi oluşturmaktadır. 

Araştırmalar yaşanan bu sürecin canlı türlerinin nesillerinin tükenmesinde giderek 

artan bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

                Habitat parçalanması üç şekilde etkili olmaktadır. Özgün habitat formunun 

yitirilmesi, habitat tiplerinin toplam miktarında azalma, habitataların daha küçük ve izole 

alanlara dönüşmesi. Özellikle büyük etoburlar avlanma sahalarının çok geniş olmasından 

dolayı habitat parçalanmasından en çok etkilenen canlılardır. Bunların yaşam alanlarının 

kısıtlanması yok olmalarını da beraberinde getirir. Yapılan çalışmalarda birçok kuş türünün 

yaşama alanı çok daha dar olmasına karşın, 10 Ha’ın altındaki parçalanmış alanlarda 

üremedikleri görülmüştür. 

              Yollar habitat parçalanmasında doğruda etkili olduğu gibi, hem araçların 

neden olduğu kirlilik hem de rekreasyon ve yerleşim aktivitelerinin hızlanmasına neden 

olduğu için dolaylı olarakta etkilidir. Aynı zamanda birçok hayvan ve bitki türünün 

hareketliliğini önemli ölçüde sınırlamaktadır. Neden oldukları parçalanma daha küçük 

populasyonların oluşmasına ve tükenmeye karşı daha hassas bir konuma gelmelerine 

neden olmaktadır. Bu durum genetik kaynakların fakirleşmesine ve iç döllenmenin 

artmasına neden olur. Yapılan araştırma ABD genelinde toplam yüzölçümün 1/3’ünün, 

ekolojik olarak ulaşım altyapısının doğrudan olumsuz etkisi altında olduğunu 

göstermektedir. 

                Parçalanma artan insan faaliyetlerinin kaçınılmaz sonucudur.Parçalanmanın 

olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi habitatlar arasında bağlantı kurulmasına 

bağlıdır. 

                 Habitat parçalarının yapısal olarak uygun yapıdaki koridorlarla bağlanması genel 

anlamda biyoçeşitliliğin sürdürülmesinde en etkin yoldur. Doğal döngülerin işlerliğinin 

arttırılması ve tür hareketliliğinin sağlanması bu alanların bağlantısını sağlayacak koridor 

kurulmasına bağlıdır. Koridorların işlevleri; tür çeşitliliğinin sürekliliğine ve artmasına 

yardımcı olur, yok olmuş türlerin yeniden uygun habitat matrisi oluşması nedeniyle 

rekolonize olmasını sağlayacak ortam hazırlar, izole habitatlar arasında genetik varyasyon 

sağlar, dönemsel olarak farklı habitatlara ihtiyaç duyan türlere alternatif geçişler sağlar, farklı 

sığınma ve avlanma alanlarını bir araya getirir, kenti sınırlayan bir yeşil kuşak oluşturarak 

rekreasyon, görsel ve klimatik fayda sağlar. 
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  2-Avrupa ’da yapılan çalışmalar 

 

     

        1998-2003 yılları arasında Ulaşım Altyapısının Habitat Parçalanmasına etkisinin 

değerlendirilmesi için 16 Avrupa Ülkesi ve bir sivil toplum kuruluşunun yer aldığı bir proje 

çalışması yapılmış.( *COST-341 Project = Habitat Fragmentation due to linear Transportation 

İnfrastructure ” ). 

           Projenin ana hedefi ; Avrupa’da Biyolojik çeşitliliği korumak, araç kazalarını ve fauna 

kayıplarını azaltmak için ulaşım altyapısını ve planlama yöntemlerini geliştirmek. 

           Proje çıktıları : a-Avrupa’da ulaşım ağının neden olduğu habitat parçalanmasını tespit 

için detaylı bir envanter yapılması  ve her katılımcı ülke bilgilerinin Avrupa ölçeğinde bir 

araya getirilmesi(European Review), b-Klavuz (European Handbook) hazırlanması, c-Online 

Database oluşturulması.d-Final raporunun hazırlanması (Findings of the COST Action 341). 

  

*COST (Cooperation in the field of Scientific and Technical Research); ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma 

projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla 

kurulmuş olan bir organizasyon. 

 

 

        Habitat parçalarının ekolojik yapılarla bağlanması genel anlamda biyoçeşitliliğin 

sürdürülmesinde en etkin yoldur. Otoyollara ve Demiryollarına yapılan üstgeçitler (ecoducts, 

ecoveloducts) ve altgeçitler (ecotunnels, ecocases, ecoculverts) bölünmüş habitatlar 

arasındaki bağlantıyı sağlayarak türlerin karşıya geçişini sağlayacaktır. 

 

 

                                              Ekolojik Yapılara Örnekler 
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BELÇİKA; Hoge Kepmen Milli Parkı, üstgeçit (ecoducts)  
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3-Türkiye’deki mevcut durum: 

 

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği ve ÇED Rehberi (Otoyollar) 

incelendiğinde; 

   

   Otoyol Projeleri Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer almakta yani Çevresel Etki 

Değerlendirmesine Tabi Projeler olmaktadır. 

 

         ÇED sürecinde, ülkemizde çevre ile ilgili yürürlükte olan kanunlar ve 
yönetmelikler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca karayolu projeleri ile ilgili mevcut 
kanun ve yönetmelikler de dikkate alınmalıdır.  
 
Kanunlar: 
 –Çevre Kanunu  
– İş Kanunu  

– Su Ürünleri Kanunu  

– Yeraltı Suları Hakkında Kanun  

– Umumi Hıfzısıhha Kanunu  

– Milli Parklar Kanunu  

– Kültürel ve Doğal Varlıkların Korunması Kanunu  

– Sit Alanları Kanunu  

– Kıyı Kanunu  

– Orman Kanunu  

– Mera Kanunu  

– İmar Kanunu  

– Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun  

– Belediye Kanunu  

– Büyükşehir Belediyesi Kanunu  

– Bayındırlık Hizmetleri Kanunu  

– Turizmi Teşvik Kanunu  

– Ulusal Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Kanunu  

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu  
 

Yönetmelikler:  

– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği  

– Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği  

– Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  

– Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği  

– Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği  

– Su Ürünleri Yönetmeliği  

– Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  

– Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  

– Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  

– Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  

– Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  

– Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği  

– Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği  

– Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği  

– Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik 

 – Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  

– Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  
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– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği  

– Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik  

– Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği  

– Nesli Tükenmekte Olan Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretin uygulanması 

konusundaki yönetmelikler  

– Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  

– Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik  

– Karayolları Trafik Yönetmeliği  

– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik  

– İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği  

– Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik  

– Motorlu Taşıtlardan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  

– Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  

– Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik  

– Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  

 
Ülkemizin Taraf Olduğu ve ÇED Kapsamında Göz Önüne Alınması Gereken Uluslararası 

Sözleşmeler:  

         Avrupa Vahşi Yaşamının ve Doğal Habitatlarının Korunması Sözleşmesi - Bern 

Sözleşmesi Bu sözleşme vahşi bitki ve hayvan türlerini doğal yaşam alanlarıyla birlikte 

korumayı amaçlamakta olup, özellikle tehlike altında ve hassas türlere önem vermektedir. 

Ülkemiz bu sözleşmeye 1984 yılında taraf olmuştur.  

         CITES Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 

Ticaretine İlişkin Sözleşme CITES Sözleşmesi, nesli tehlikedeki yaban hayatının uluslararası 

ticaretini kontrol edebilmek için, bu tür alışverişlerde hükümetlerin iznini şart koşan, dünya 

çapında bir sistem geliştirmiştir. Ülkemiz bu sözleşmeye 1996 yılında taraf olmuştur.  

         Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar 

Sözleşmesi - Ramsar Sözleşmesi Sözleşmenin ana amacı "sulak alanların ekonomik, kültürel, 

bilimsel ve sosyal olarak büyük bir kaynak teşkil ettiği ve kaybedilmeleri halinde bir daha 

geri getirilmeyeceği" esasını vurgulamaktır. Ülkemiz bu sözleşmeye 1994 yılında taraf 

olmuştur. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio Konferansı)  

         Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin amacı: "biyolojik çeşitliliğin korunması; bu 

çeşitliliğin unsurlarının sürdürülebilir kullanımı; genetik kaynaklar ve teknoloji üzerinde sahip 

olunan bütün hakları dikkate almak kaydıyla, bu kaynaklara gereğince erişimin ve ilgili 

teknolojilerin gereğince transferin sağlanması ve uygun finansmanın tedariki de dahil olmak 

üzere, genetik kaynakların kullanımından doğan yararların adil ve hakkaniyete uygun 

paylaşımıdır." Ülkemiz bu sözleşmeye 1997 yılında taraf olmuştur.  

          Paris Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 

Sözleşme, "daimi bir temel üzerine ve modern bilimsel yöntemlere uygun olarak, istisnai 

değerdeki kültürel ve doğal mirasın kolektif korunmasına matuf etkin bir sistemi kuran yeni  

hükümleri, bir sözleşme biçiminde kabulünün zorunlu olduğunu" belirtmektedir. Ülkemiz bu 

sözleşmeye 1983 yılında taraf olmuştur.  

        Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi Sözleşmenin ana amacı Akdeniz’in 

her tür kirliliğe karşı Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler tarafından korunmasını sağlamaktır. 

Ülkemiz bu sözleşmeye 1981 yılında taraf olmuştur.  

        Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi Sözleşmenin ana amacı 

Karadeniz’in her tür kirliliğe karşı Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler tarafından korunmasını 

sağlamaktır. Ülkemiz bu sözleşmeye 1994 yılında taraf olmuştur. 

       Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Hareketlerinin ve Bertarafının Kontrolü Sözleşmesi 

Sözleşme, insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli atıklar ve diğer katı atıkların oluşumu ve 

yönetiminden kaynaklanacak etkilerden korunması ve bu etkilerin tüm tarafların katılımıyla 



 6 

sıkı bir şekilde kontrol edilmesini hedeflemektedir. Ülkemiz bu sözleşmeye 1994 yılında taraf 

olmuştur.  

      Uzun Vadeli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi Sözleşmenin amacı taraf ülkelerin hava 

kirliliğini, uzun vadeli sınır ötesi hava kirliliği dahil olmak üzere, sınırlaması, önlemesi ve 

mümkün olduğunca azaltmasını tüm tarafların katılımı ve bilgi alışveriş ile sağlamaktır. 

Ülkemiz bu sözleşmeye 1983 yılında taraf olmuştur.  

 
Avrupa Birliği (AB) Direktifleri  

Karayolu projeleri için hazırlanacak ÇED Raporlarında ilgili AB Direktiflerinin dikkate 

alınması da faydalı ve yol gösterici olacaktır. 

   

Karayolları projeleri ile ilgili ÇED kapsamında dikkate alınması gereken alternatifler şöyle 

sırlanabilir:  

1. Proje alternatifi  

2. Güzergah alternatifi  

3. Tasarım alternatifi  

4. Eylemsizlik (projenin gerçekleştirilmemesi) alternatifi  

 

Bu alternatiflerin uygunluğu çevresel ve ekonomik faktörler göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmelidir. 

         Yol güzergahları belirlenirken genellikle iki ya da üç alternatif üzerinde çalışılır. Bu 

alternatifler içerisinde bazı özel durumlar için, örneğin sulak alanlardan geçilmesi gibi, farklı 

alternatif yöntemler bulunabilir. Negatif etkileri önleyen ya da azaltan tasarımlar çoğu zaman 

yolun konumunda ya da inşaat ile ilişkili saha dışı faaliyetlerde değişiklik yapılmasını 

gerektirir. Güzergahın değerli ya da hassas kaynaklardan geçirilmemesi ve güzergahın vahşi 

alanlara ya da doğal şekliyle korunması gereken diğer alanlara erişim sağlamaması her bir 

projenin planlanmasında ve güzergahının belirlenmesinde dikkate alınması gereken iki 

unsurdur. Güzergahın ekolojik olarak hassas, zor ya da emniyetsiz alanlardan geçirilmemesi 

çevresel etkilerin en aza indirilmesi için en iyi ve en ekonomik yoldur. Mevcut seçeneklerin 

uygun şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla ana drenaj yapıları, tatlı sular ve sulak alanlar, 

ormanlar ve diğer önemli doğal habitatlar ve temel tarım alanları gibi başlıca çevresel 

kaynakların tanımlanması ve haritalarının çıkarılması için bölgesel bir veri tabanı 

geliştirilmelidir. 

     Bölgesel bir veri tabanının mevcut olmadığı yerlerde uydu verileri, hava fotoğrafları, 

akademik ya da ticari kaynaklardan alınacak bilgiler ya da yerel halktan alınacak bilgiler 

yararlı olacaktır. Bu tip bir analiz ile etkileri en olumsuz güzergah (ya da kavşak alanları) 

inceleme dışı bırakılabilir. Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan en uygun güzergahın 

seçilebilmesi için önerilen adımlar aşağıda sıralanmaktadır. ÇED’in projenin hazırlanma 

aşamasında uygulanması bu değerlendirmeyi kolaylaştıracaktır. ÇED çalışmaları, bu 

değerlendirme sonucunda seçilen alternatif üzerinde yoğunlaşacak ve ÇED Raporunda tercih 

edilen güzergahın seçilme nedenleri belirtilecektir. 

Güzergah seçme süreci:  

1. Olası güzergahların geçeceği bölgelerin kısa bir listesinin (hem tercih edilen hem de 

alternatif güzergahları içererek) oluşturulması.  

2. Her güzergahın ekolojik ve sosyokültürel hassasiyetleri açısından tanımlanması.  

3. Doğal ve sosyokültürel kaynakların bozulması anlamında her alanın etkileri özümseme 

kapasitesinin analiz edilmesi.  

4. Ciddi çevresel sınırlamaları olan alanların elimine edilmesi.  

5. Etkilenen halkla görüşülmesi.  

6. Alternatiflerin uygunluğa göre sıralanması ve önerilen güzergahın seçilme sebepleri ile 

birlikte ortaya konması.  
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Aşağıda hususlar da güzergah seçimi sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır:  

– Su kaynağı olarak kullanılan besleme alanları veya halkın kullanımında olan baraj gölleri.  

– Mevcut hava kalitesi.  

– Arazi kullanımı ve doğal bitki örtüsü (koruma altında olan flora türleri, habitatlar)  

– Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin yaşam alanları.  

– Arkeolojik, kültürel ve tarihi değere sahip alanlar,  

– Otoyol yakınında ve gürültü haritaları ve hava kalitesi haritaları kapsamına giren alanlarda 

yaşayan insan sayısı.  

– Dış ve iç güvenlik (örneğin tehlikeli maddelerin taşınması ve tünel güvenliği).  

– Deprem riski olan alanlar 

 

 

Ülkemizde yapılan otoyollar için tercih edilen güzergâhlar ile bu güzergâhların toplum 

ve çevre bakımından fayda ve sakıncalarının çok iyi analiz edilmesi, mevcut olan 

otoyolların  ormanlık alanlardaki kısımlarında yaban hayatına olan olumsuz etkilerini telafi 

edici önlemlerin hayata geçirilmesi(ekosistem köprüleri…),bundan sonraki yapılacak ulaşım 

projelerinde güzergah seçiminde hassas ekosistem ve türler dikkat edilerek yapılması önem 

arz etmektedir. 
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