TERMESOS VE KAÇKAR DA⁄I M‹LL‹
PARKLARI’NDA

B‹L‹MSEL
ÇEVRE E⁄‹T‹M‹
Birçok farkl› alanda oldu¤u gibi, do¤a korumac›l›¤›n›n bilinçli bir ﬂekilde
yap›labilmesi için e¤itim en önemli koﬂul. Buna yönelik gerçekleﬂtirilen kampta,
Türkiye’nin farkl› bölgelerinden ö¤renciler, konunun uzmanlar›ndan ders alma
ﬂans›na sahipti.
"Milli Parklar›n Bilimsel Çevre E¤itimi Amaçl› Kullan›m›" projesi
1999’dan bu yana TÜB‹TAK Yer, Deniz, Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araﬂt›rma Grubu koordinatörlü¤ünde devam ediyor. Proje çerçevesinde bu y›l
da Kaçkar Da¤lar› ve Termesos Milli
Parklar›’nda lise ve üniversite ö¤rencilerine uygulamal› e¤itim kamplar› gerçekleﬂtirildi. Projeye, Akdeniz Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi
ve Orman Bakanl›¤› Milli Parklar birimi katk›da bulunuyor. E¤itim merkezli bu proje, ayn› amaca yönelik di¤er
birçok projeden çok farkl› bir mant›kla iﬂliyor. Çal›ﬂmay› özel k›lan da bu
farkl›l›klar›.
Projenin birden çok hedefi bulunuyor. Ama bütün bu hedeflerin tek bir
ortak amac› var: her iki milli park ve
yak›n çevresinin sundu¤u do¤al, tarihi
ve kültürel de¤erleri bir e¤itim ortam›
olarak de¤erlendirmek. Gençlerin do¤a kavram›n›, do¤a-insan iliﬂkilerini
yeniden sorgulamalar›n› ve yeni sentezlere eriﬂmelerini sa¤lamak, çevreyi
alg›lama ve davran›ﬂ biçimlerini olumlu yönde de¤iﬂtirmelerine katk›da bulunmak bu hedeflerden baz›lar›. Do¤a
koruma bilincinin kazan›lmas›nda e¤itim konusunun önemle vurguland›¤›
çal›ﬂmada, ö¤rencilerin do¤ay› bir
dershane ve laboratuvar gibi alg›layarak do¤a ve toplumu anlayabilme becerilerinin geliﬂmesine katk›da bulunmak amaçlan›yor.
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Felsefeden, jeolojiye, deniz biliminden kuﬂ bilimine kadar farkl› disiplinden uzmanlar›n e¤itim seminerleri
verdikleri çal›ﬂmada derslere kat›l›mc›
e¤itim mant›¤›ndan yola ç›k›l›yor.
Programda, derslerde tek tarafl› bir
anlat›m de¤il, ö¤rencilerin de kat›ld›klar› çok tarafl› tart›ﬂmalar gerçekleﬂtiriliyor. Bütünsel e¤itim yöntemiyle de
kat›l›mc›lara, olaylar›n neden ve sonuçlar›na evrensel bir bak›ﬂ aç›s› kazand›r›lmas› hedefleniyor. Projenin
uygulanmas› s›ras›nda geleneksel e¤itim yaklaﬂ›m› d›ﬂ›nda, bir konunun ö¤retilmesinden çok, kat›l›mc›lar›n o ko-

nu hakk›nda merak ve ilgilerini uyand›rmak ve sorgulama mant›¤›n›n tart›ﬂmalara hakim olmas› sa¤lamak geliyor. Projeyi öteki e¤itim programlar›ndan ay›ran en önemli fark, do¤ay› yaln›zca teorik bilgilerle tan›tmak de¤il,
do¤al alanlarda yap›lan uygulamal› çal›ﬂmalar sayesinde yaﬂayarak ö¤retmeyi hedeflemesi. E¤itim program› çerçevesinde anlat›lacak konular önceden
belirlenmiﬂ olmas›na karﬂ›n, kat›l›mc›lar›n da tart›ﬂmalara yön vermesiyle
konular esneklik kazan›yor ve anlat›lanlar daha çok ö¤retmen ö¤renci etkileﬂimiyle yön buluyor.

E¤itim çal›ﬂmalar›, milli parklardaki e¤itim merkezi d›ﬂ›nda belirlenen
yürüyüﬂ rotalar›nda, milli parklar içinde belirlenmiﬂ uygun görülen alanlarda (orman içi, yayla, vadi, vs.), milli
park yak›n›nda bulunan ve do¤al ve
kültürel kaynaklar aç›s›ndan önemli
alanlarda gerçekleﬂtiriliyor. Örne¤in,
"Bitkilerin mitolojik öyküleri"nin kapal› bir s›n›f ortam›ndansa, ö¤rencilerin do¤ay› soluyabildikleri ortamlarda
anlat›lmas› ﬂüphesiz hem konuya ilginin artmas›n› hem de anlat›lanlar›n
ö¤rencilerin belleklerine yerleﬂmesini
sa¤l›yor. Ayn› ﬂekilde deniz ekosistemi konusunun karasal bir ekosistemde anlat›lmas› yerine, deniz k›y›s›na
yap›lan bir gezide uygulamal› olarak
anlat›lmas› da programa ilginç bir boyut kat›yor.
Proje çerçevesinde bugüne kadar
yaklaﬂ›k %80’i üniversite, %10’u lise
ve %10’uysa profesyonel turist rehberlerinden oluﬂan yaklaﬂ›k 450 kiﬂinin
e¤itim çal›ﬂmas›n›n sonunda kat›l›mc›lara da¤›t›lan sertifikalar, etkinli¤in
herkes için unutulmaz bir an›ya dönüﬂmesini sa¤l›yor. Ö¤rencilerden
farkl› olarak rehberlere yönelik kamplar›n amac›ysa, proje sürdürülebilirli¤ine katk›da bulunmak. Ayn› zamanda her iki milli park›n ﬂeflerinin çal›ﬂmaya her aﬂamas›nda kat›l›mlar› da,
proje sürdürülebilirli¤ine katk›da bulunuyor.
Projenin bundan sonraki hedefleri
aras›nda e¤itmenlerden elde edilecek
yaz›l› ve görsel malzemenin kullan›laca¤›, ekoturizmin milli parklara özgü
kavramsal çerçevesini oluﬂturacak, bir
kaynak kitab›n bas›lmas› var. Ayr›ca
programla ilgili, çal›ﬂman›n yürütüldü¤ü alanlar› tan›t›c› bir CD ve alanlar›n

Termesos
Milli Park›
Termesos (Güllük Da¤›) Milli Park›,
Antalya il merkez ve Korkuteli ilçesi s›n›rlar› içerisinde Antalya’n›n 30 km kuzeybat›s›nda bulunur. 1970 y›l›nda, alan›n sahip oldu¤u do¤al ve kültürel kaynaklar de¤erlendirilerek
6702 hektarl›k bir alan milli Park›n s›n›rlar›n›
oluﬂturmuﬂ.
Anadolu’daki arkeolojik yöreler aç›s›ndan en
iyi korunmuﬂ antik ﬂehirlerden biri olan ve milli
parka ad›n› veren Termesos, deniz seviyesinden
1050 m yükseklikte bulunuyor. Bir kartal yuvas› gibi da¤lar›n aras›ndaki bir platformun üzerine kurulmuﬂ olan ﬂehir, Antik Psidya bölgesinin
önemli bir ﬂehri. ﬁehrin ilk kurucular› Solimler
diye bilinen, savaﬂç› karakterleriyle ünlü Anadolu’nun eski bir kavmi. Termesos’ta mevcut yap›lardan en eskileri, Helenistik devre ait mezarlar.
Di¤er kal›nt›larsa Roma devrine ait. Milli park
içindeki yürüyüﬂ yollar›yla antik kentin önemli
yerleri olan kent surlar›, kuleler, kral yolu, Hadrian kap›s›, Gymnasium, Agora, tiyatro, Odeon,
zengin süslemeli mezarlar, sarn›çlar ve drenaj
sistemi ziyaret edilebiliyor.

do¤al/kültürel de¤erlerini, araﬂt›rma,
koruma amaçl› bölgelerini tan›t›c› bir
harita ç›kar›lmas› da hedefleniyor. Bu
ürünlerin milli parklarda gelir amaçl›
sat›ﬂa sunulmas› bu parklara destek
sa¤layacak.
Böyle bir e¤itim projesini uygulanmas› için bu iki milli park›n özellikle

Ülkemizde Pleistosen dönemine ait buzul izleriyle birlikte aktüel buzullaﬂman›n birlikte görüldü¤ü ender yerlerden birisi Kaçkar Da¤lar›.
Bu sahada birçok buzulla birlikte buzul gölleri,
buzul vadileri bulunur. Kaçkar Da¤lar›’n› bat›dan
F›rt›na Deresi, kuzeyden ve do¤udan Hemﬂin Deresi çevreler. Bu vadiler zengin bir bitki çeﬂitlili¤i içeriyor. Alana özgü bitki türü say›s› da oldukça yüksek. Türkiye’de Rhododendron’lar›n (sar›
çiçekli orman gülleri) 3000 metrede görüldü¤ü
tek yer Kaçkarlar. Hayvan türleri aç›s›ndan ol-

seçilmelerinin nedeniyse, her iki alan›n hem do¤al hem kültürel aç›dan
çok zengin bölgeler olmas›.

E¤itim Program›
E¤itim program› bugüne kadar 6
kez Termesos Milli Park›’nda 4 kez de
Kaçkar Da¤lar› Milli
Park›’nda gerçekleﬂtirilmiﬂ. E¤itim süresinde anlat›lan konular aras›nda; Japon
kültüründe ﬁaman
inançlar›n›n do¤a korumas›ndaki
yeri,
Termesos bitki çeﬂitlili¤i ve bitkilerin mitolojik öyküleri, Toroslar’da kültürel yap›
(yörükler a¤›rl›kl›),
ekosistem zinciri içerisinde hayvanlar ve
bitkilerin yeri, türlerin karﬂ›l›kl› etkileﬂimleri yer al›yor.
Ayr›ca, gerçekleﬂtirilen dia ve belgesel
gösterileri de program› renklendiren
seminerlerden. Yak›n bölgelere yap›lan arazi gezileriyle de kat›l›mc›lar
farkl› ekosistemleri görerek tan›ma
ﬂans›n› yakal›yorlar.
Özge Balk›z
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Kaçkar Da¤lar›
Milli Park›

Alanda, an›t a¤aç kapsam›na girebilecek sak›z a¤açlar› var. Yabani zeytin, sandal, sak›z, keçiboynuzu, defne, tespih, al›ç ve funda gibi çok
çeﬂitli çal› ve bodur a¤açlar›n oluﬂturdu¤u maki
topluluklar› benzersiz bir yeﬂil örtü oluﬂturuyor.
Milli park içinde bulunan 690 tür bitkinin 80’i
endemik (yöreye özgü) ve bunlar›n 34’ünün
nesli tehlike alt›nda. Hayvan türleri de, bitki türleri kadar zengin olan Termesos Milli Park›’nda,
bugün yaﬂam alan› kayb› ve yasad›ﬂ›, aﬂ›r› avc›l›k yüzünden say›lar› her geçen gün azalan alageyik (Cervus dama) ve yabankeçisi (Capra aegagrus) ürüyor. Park içinde yaﬂayan di¤er önemli memeli türleri: domuz, vaﬂak, karakulak, tilki,
tavﬂan, porsuk, sansar, sincap. Kuﬂlardansa:
do¤an, ﬂahin, kartal, karga, karatavuk, tahtal›
güvercin, baykuﬂ say›labilir. Türkiye’de bulunan
450 kuﬂ türünden yaklaﬂ›k 113’ü alanda
bulunuyor. Park tüm bu özellikleriyle, kat›l›mc›lara tarihsel ve do¤al aç›dan görsel bir ﬂölen
yaﬂat›yor.

dukça zengin olan alanda kurt, ay›, domuz, tilki,
yaban keçisi, geyik, sansar, çakal, yaban tavu¤u
gibi türler bulunuyor. Tüm bu özellikleriyle alan,
her y›l çok say›da da¤c›y›, turisti ve bilim
insan›n› buraya çekiyor. Kaçkar’›n bu eﬂsiz kaynak de¤erlerinden koruma ve kullanma dengesi
gözetilerek yararlanabilmek için yöre 1994 y›l›nda Milli Park statüsüne kavuﬂturuldu. Milli park›n alan› 51,540 hektar.
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