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Sunuş

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birleşme noktasında olan Türkiye, yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu üç kıtanın da doğal özelliklerinden örnekler içeren 
Türkiye, farklı iklimlerin etkisi altında olması ve topoğrafik çeşitliliği sayesinde zengin habitat, bitki ve hayvan tür çeşitliğine sahiptir.  Türkiye, hem Asya’da hem de 
Avrupa’da toprakları bulunan ülkeden biridir.  İki kıta arasındaki ulaşım ve ticari faaliyetler, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden sağlanır. Üç tarafı denizlerle çevrili 
olan Türkiye, aynı zamanda bir yarım ada ülkesidir. Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 83 milyondur. Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olarak isimlendiren üç biyocoğrafik 
bölgeye sahip olan Türkiye, dünyada sadece burada bulunan yaklaşık 3.500 bitki türüne ev sahipliği yapar. Önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan Türkiye’de 485 kuş, 
170’in üzerinde memeli, 380’e yakın kelebek, 168 sürüngen ve çiftyaşar, 512 deniz balığı, 370’in üzerinde tatlı su balığı türü bulunur. 

Türkiye; dağları, vadileri, kanyonları, mağaraları, ormanları, bozkırları, denizleri, sulak alanları ile bitki ve hayvan türleri, habitat çeşitliliği açısından zengindir. Tüm bu 
özellikleriyle Türkiye, dünyadaki koruma öncelikli 35 sıcak bölgeden üçünün (Akdeniz, Kafkasya, İran-Anadolu) kesiştiği üç ülkeden biridir. 

Doğa ve Şehirler Projesi kapsamında hazırlanan Türkiye’nin Doğası Fotoğraf Sergisi ile Türkiye’nin eşsiz doğasına küçük bir yolculuk yapılmaktadır.  Sergi, 22 ayrı 
fotoğraf sanatçısının 54 farklı fotoğrafından oluşmaktadır. 

Bu kitapçıkta; Türkiye’nin Doğal Değerleri Fotoğraf Sergisi’nde sergilenen fotoğraflar derlenerek Türkiye’nin farklı ekosistemleri, önemli bitki ve hayvan türleri, bu 
türlerin yaşam ortamlarına  bir mercek tutulması amaçlanmıştır.  Aşağıda belirtilen temalara göre fotoğraflar seçilmiş ve her bir tema ile birlikte fotoğraf hakkında 
detaylı bilgi sunulmuştur.

Introduction

Turkey is located at where three continents - Europe, Asia and Africa meet, and has been home to hundreds of civilizations. It also covers examples of the natural 
features of these three continents, as being under the influence of different climates and topographic diversity, has a rich variety of habitat, plant and animal species. 
Furthermore, it is one of the 6 countries with territories in both Asia and Europe. Transportation and commercial activities between the two continents are provided 
through the Bosphorus and Çanakkale (Dardanelles) Straits. In addition; Turkey is a peninsula, surrounded by sea on three sides, and its population is around 83 million 
in total. It is home to various plant species as being at conflux of of three phtyogeograpihice region of the world (Euro-Siberian, Mediterranean and Irano-Turanian). 
There are arounda 3,500 plant species that live only in Turkey, nowhere else in the world. Turkey is located on major bird migration routes, and there are 485 birds, over 
170 mammals, nearly 380 butterflies, 168 reptiles and amphibians, 512 marine fish, over 370 freshwater fish species.  It is rich in its mountains, valleys, canyons, caves, 
forests, steppes, seas, wetlands, plant and animal species, and habitat diversity. With all these features, it is one of the countries where three of the 35 biodiversity 
hotspots (priority conservation regions) in the world (Mediterranean, Caucasus, Iran-Anatolia) intersect.

Turkey’s Natural Values Photo Exhibition is prepared within the “Nature and Cities Project” to have a short journey to Turkey’s unique nature. The exhibition consists of 
54 different photographs from 22 different photographers. 

This booklet, which is prepared by compiling the photos used in this exhibiton aims to look closer to Turkey’s diverse ecosystems, important plant and animal species 
and habitats. Photos were selected according to the themes listed below and detailed information is provided under each theme.

1. Türkiye’nin ormanları
2. Türkiye’nin denizleri ve kıyıları
3. Türkiye’nin dağları ve mağaraları
4. Türkiye’nin bozkırları
5. Türkiye’nin sulak alanları 
6. Türkiye’nin bitkileri
7. Türkiye’nin kuşları
8. Türkiye’nin memeli hayvanları
9. Türkiye’nin kelebekleri
10. Türkiye’de şehir ve doğa

1. Turkey’s forests
2. Turkey’s marine and coasts
3. Turkey’s mountains and caves
4. Turkey’s steppes
5. Turkey’s wetlands
6. Turkey’s plants
7. Turkey’s birds
8. Turkey’s mammals
9. Turkey’s butterflies
10. City and nature in Turkey
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Doğa ve Şehirler Projesi, Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) ve Hollanda 
menşeili Eurosite Derneği ortaklığında yürütülmekte ve T.C Dışişleri Bakanlığı 
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından koordine edilen Türkiye ve AB Arasında Sivil 
Toplum Diyaloğu-V Hibe Programı (CSD-V) çerçevesinde desteklenmektedir. 
Çankaya Belediyesi ve beIN İZ TV iş birliğinde gerçekleştirilen projenin temel 
hedefi, Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde çevre ve sürdürülebilir kalkınma 
konularında Türkiye ve Hollanda’daki sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğu, 
bilgi aktarımını, iş birliğini geliştirmek ve şehirlerde doğa tabanlı çözümleri ve 
yeşil altyapıyı özendirmektir. 

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar şunlardır:

1. Avrupa Birliği ülkesi olan Hollanda’nın doğa tabanlı çözümler ve yeşil 
altyapı konusundaki tecrübeleriyle Türkiye’de ilgili gruplar arasında bilgi 
ve deneyimin arttırılması.

 � Çankaya’nın kentsel ekosistem hizmetleri haritalama çalışması yapıldı ve bu 
çalışmanın sonucunda “Şehir Planlama Araci Olarak Ekosistem Hizmetleri: 
Çankaya İlçesi Örneği” kitabı yayımlandı. Bu kitapta Çankaya ilçesinde 
mahalle ölçeğinde ekosistem hizmetleri haritalandı, her bir hizmetin yerel 
ölçekteki katkısı ve eksikliği durumunda karşılaşılan sorunlar değerlendirildi, 
karar vericilere doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı ile ilgili öneriler sunuldu.

 � Hollanda ve Türkiye’deki iyi uygulamalar incelendi, her iki ülkeye yapılan 
teknik geziler ve çalıştaylarla bilgi ve deneyim paylaşıldı.

2. Şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapının özendirilmesi için 
Türkiye’de ilgi grupları arasında diyalog ve işbirliği geliştirilmesi.

 � Türkiye’de şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı platformunun 
kurulması için toplantı ve çalıştaylar düzenlendi. Platformun teknik ve 
yönetişim altyapısı oluşturuldu.

3. Şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı konularında uzun dönemli 
ve sürekliliği olan işbirliklerinin sağlanması için Türk ve Hollandalı STK’lar 
arasında işbirliği protokolleri imzalanması.

 � Uluslararası platformların kurulması ve gruplar arasında işbirliği protokollerinin 
imzalanması konularında ağ oluşturma ve lobi faaliyetleri yürütüldü.  DKM, 
Eurosite üyesi oldu. 

4. Türkiye ve Hollanda’da doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı ile Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliğinin önemi konularında farkındalığın arttırılması.

 � Hollanda ve Türkiye deneyimleri hakkında Şehirler Arası Yeşil Diyalog belgeseli 
hazırlandı ve beIN İZ’de yayımlandı. Ayrıca, bu belgeseli destekleyen kısa film 
ve sosyal medya filmleri hazırlandı. 

 � Yeşil Altyapı Avrupa Komisyonu Bildirimi Türkçe’ye çevrildi, Avrupa ve 
Türkiye’deki doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı iyi uygulama örnekleri 
kitabı yayımlandı. 

 � Türkiye’nin AB üyeliğinin önemini desteklemek ve bu kapsamda Türkiye’nin 
doğasını tanıtmak amacıyla hem dijital ortamda hem de Hollanda’nın Tilburg 
kentinde Doğal Değerleri Fotoğraf Sergisi düzenlendi. 

 � Şehirlerde Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Altyapı Uluslararası Çalıştayı 
Ankara’da düzenlendi. 

 � Projenin tanıtımı ve paydaşlar arası iletişimin etkin olması için projenin 
internet sitesi, sosyal medya hesapları kullanıma açıldı ve proje görünürlük 
materyalleri hazırlandı. 

 � Covid-19 salgını sürecinde projenin faaliyetlerini tanıtan ve yeşil altyapının 
önemini vurgulayan sosyal medya kampanyaları düzenlendi.

Nature and Cities Project supported by the program “Turkey - EU Civil Society 
Dialogue V” coordinated by the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 
Directorate for EU Affairs, conducted by the partnership of Nature Conservation 
Center Foundation (DKM) and Eurosite Association, in cooperation with Çankaya 
Municipality and beIN İZ TV. The main objective of the project is to develop the 
dialogue, knowledge transfer and cooperation between civil society organizations 
in Turkey and the Netherlands on environmental and sustainable development 
issues, and to encourage nature-based solutions and green infrastructure in cities 
in the framework of the European Union acquis.

Accordingly, 

1. Improved knowledge of nature based solutions and green infrastructure 
in Turkey through the experience of EU member states (the Netherlands).

 � Çankaya’s urban ecosystem services mapping study was carried out and as 
a result of this study, “Ecosystem Services as an Urban Planning Tool: The 
Case of Çankaya District” was published. In this book, the neighborhood-
scale ecosystem services in Çankaya district were mapped, the problems 
encountered in case of the contribution and deficiency of each service at the 
local level were evaluated, and recommendations on nature-based solutions 
and green infrastructure were presented to decision-makers.

 � Best practices in the Netherlands and Turkey were examined. Exchanging good 
practices and experiences between Netherlands and Turkey via workshops 
and study tours in both countries.

2. Enhanced dialogue and cooperation between Turkish stakeholders from 
various sectors to promote nature-based solutions and green infrastructure 
in cities.

 � The meetings and workshops for the establishment of platform on green 
infrastructure and nature-based solutions in cities were held in Turkey and 
Netherlands.

3. Joint agreements signed between CSOs in Turkey and the Netherlands for 
sustainable and long-term cooperation on nature-based solutions and 
green infrastructure in cities.

 � Networking and lobbying activities were carried out on the establishment of 
international platforms and signing cooperation protocols between groups. 
DKM became a member of Eurosite.

4. Awareness raised in Turkey and the Netherlands on nature-based solutions 
and green infrastructure, and importance of EU membership of Turkey.

 � “Green Dialogue Between Cities” documentary was produced to share 
experiences of the Netherlands and Turkey on green infrastructure and 
nature-based solutions and it was broadcasted in a documentary channel. 
In addition, short films and social media films were produced supporting this 
documentary and disseminated via social media accounts of the project.

 � Green Infrastructure Strategy of the European Commission was translated 
into Turkish, best practices of nature-based solutions and green infrastructure 
in Europe and Turkey book was published.

 � Turkey’s Natural Values Photo Exhibition was held in Tilburg, the Netherlands 
to promote Turkey’s unique nature and support the importance of Turkey’s 
EU membership.

 � International Workshop on Nature-based Solutions and Green Infrastructure 
in Cities was held in Ankara.

 � The website and social media accounts of the project were developed, and 
project visibility materials were prepared in order to promote the project and 
to ensure effective communication between stakeholders.

 � The activities of the project and the importance of green infrastructure were 
promoted through social media campaigns during the Covid-19 outbreak.

Doğa ve Şehirler Projesi Nature and Cities Project
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Türkiye’nin ormanları, biyolojik çeşitlilik açısından kuzey yarım kürenin en önemli 
ormanları arasındadır. Hem Karadeniz’deki ormanlar hem de Ege ve Akdeniz’deki 
orman ekosistemleri dünyanın korumada öncelikli 35 sıcak bölgesi arasındadır. 
Türkiye’de karasal alanların yüzde 29’u ormanlarla kaplıdır. Bu alanların yüzde 48’i 
ibreli orman, yüzde 33’ü yapraklı orman ve yüzde 19’u karışık ormandır. Binlerce bitki 
ve hayvana ev sahipliği yapan ormanlar; ekolojik özellikleri, sağladıkları ekosistem 
hizmetleri ve ekonomik katkılarıyla Türkiye’nin en önemli doğal ekosistemlerdendir.

Turkey’s forests are among the most important forests in the northern hemisphere 
in terms of biodiversity. Both the forests in the Black Sea and forest ecosystems in 
the Aegean and Mediterranean are among the 35 priority biodiversity hotspots of 
the world.  In Turkey, 29 percent of the land area is covered by forests. 48 percent of 
these areas are coniferous forest, 33 percent deciduous forest and 19 percent mixed 
forest. Forests hosting thousands of plants and animals; its ecological features, 
ecosystem services they provide, and economic contribution is one of Turkey’s most 
important of natural ecosystems.

Türkiye’nin Ormanları 
Turkey’s Forest
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Datça hurması (Phoenix theophrasti)
İsmi, M.Ö. 44 yıllarında yazılmış Bitkilerin Tarihi 
kitabının yazarı Theophrastus’a ithafen verilmiş 
olan Datça hurması, küçük topluluklar halinde 
Datça Yarımadası ve civarındaki koylarda, 
Patara ve Kumluca’da dağılım gösterir. Endemik 
bir türdür ve nesli tehlike altında olması 
sebebiyle koruma altına alınmıştır. Devamlılığını 
sağlamak için; tohum saklama, fidan üretimi ve 
ağaçlandırma gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Datça date palm (Phoenix theophrasti)
Its name is dedicated to Theophrastus, the 
author of the book History of Plants written 
in 44 BC, Datça date palm is distributed in 
small groups in the Datça Peninsula and its 
surrounding bays, Patara and Kumluca. It is 
an endemic species and is under protection as 
an  endangered species. To ensure continuity; 
studies such as seed storage, sapling production 
and reforestation  are carried out.

Aykut İnce Datça
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Sığla (Liquidambar orientalis)
Günlük ağacı olarak da bilinen sığla ağacı endemik 
bir türdür. Güneybatı Anadolu’da dereboylarında 
ve taban suyu yüksek alanlarda dağılım gösterir. 
Sadece Köyceğiz civarında orman oluşturur. Bu 
ormanların alanı da 1950’lerden bu yana yaklaşık 
7.000 hektardan 700 hektara düşmüştür. Bu 
endemik ağaç ve oluşturduğu ormanlar büyük bir 
tehdit altındadır. Sığla ağacından elde edilen sığla 
yağı; kozmetik sektöründe parfüm çözeltilerinde, 
tıbbi olarak astım, bronşit gibi solunum yolu ve 
uyuz, mantar gibi cilt hastalıklarında ve buhur 
halinde ibadethanelerde tütsü olarak kullanılır.

Sweetgum (Liquidambar orientalis)
The sweetgum tree is an endemic species. It 
shows distribution in downstream and areas with 
high ground water in southwestern Anatolia. 
There is only one sweetgum forest in Köyceğiz. 
The area of these forests has also decreased from 
about 7,000 hectares to 700 hectares since 1950s. 
These endemic trees and forests are under serious 
threat. The sweetgum essential oil obtained from 
sweetgum trees, is used as  perfume solutions in 
the cosmetics sector, and medicinally, respiratory 
tract such as asthma, bronchitis and skin diseases 
such as scabies, fungi, in addition is used as 
incense in places of worship.

Uğur Zeydanlı Köyceğiz/Muğla
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Yedigöller Milli Park statüsündedir. Milli parkta 
hakim bitki örtüsü kayın ormanlarıdır. Ayrıca 
meşe, gürgen, kızılağaç, karaçam, sarıçam, 
göknar, karaağaç, ıhlamur ve porsuk gibi değişik 
tür ağaçlar da görülmektedir. Sonbaharda 
ormanlarının renk cümbüşünden dolayı en çok 
ziyaret edilen alanlardan biridir .

Yedigöller is protetcted as a National Park. The 
dominant vegetation in the national park is beech 
forest. In addition, different types of trees such as 
oak, hornbeam, alder, larch, scotch pine, fir, elm, 
linden and yew are also seen. It is one of the most 
visited sites in fall due to ist forest colors. 

Barbaros Demirci Yedigöller/Bolu
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Camili ormanları; biyolojik çeşitlilik açısından 
Dünya’nın 35 önemli sıcak bölgesinden birinde 
yer alır ve aynı zamanda UNESCO Biyosfer 
Rezervi’dir.  El değmemiş doğal yaşlı ormanları 
ve zengin yaban hayatı, yüksek dağ çayırlarındaki 
endemik bitki ve kelebek türleri ile ön plana 
çıkan alanlardan biridir. Görkemli ormanları, 
misafirperver aydınlık insanları ile Camili, her 
doğaseverin keyifle ziyaret edeceği yerlerden 
biridir. 

Camili forests is one of the world’s 35 biodiversity 
hotspots and is also a UNESCO Biosphere 
Reserve. It is one of the areas that stand out with 
its   natural old forests and rich wildlife, endemic 
plant and butterfly species in high mountain 
meadows. It is one of the places that every nature 
lover will enjoy with its magnificent forests and 
the hospitable and intellectual people.

Uğur Zeydanlı  Camili/Artvin
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Türkiye, önemli biyolojik çeşitlilik değerleri ile dünyada 35 sıcak bölgeden üçünün bir arada 
olduğu üç ülkeden biridir. Bu sıcak bölgelerden biri hem denizel hem karasal özellikleriyle 
öne çıkan Akdeniz Sıcak Bölgesi’dir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, adalar hariç 
Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyıları olmak üzere yaklaşık 8.500 km kıyı 
uzunluğuna sahiptir. Türkiye’nin deniz ve kıyı alanları zengin biyolojik çeşitlilik değerlerini 
barındırır. Türkiye’nin denizleri; Akdeniz foku (Monachus monachus), deniz kaplumbağaları 
(Caretta caretta ve Chelonia mydas), deniz alası (Salmo trutta labrax), orfoz (Epinephelus 
marginatus) gibi küresel ölçekte korunan türler de dahil olmak üzere yaklaşık 3.000 hayvan ve 
bitki türüne ev sahipliği yapar. Deniz ve kıyı ekosistemleri ekolojik, sosyal ve ekonomik açıdan 
Türkiye için son derece önemlidir. 

Turkey is one of three countries, combination of three of the 35 biodiversity hotspots 
of the world with significant biodiversity value. One of these biodiversity hotspots is the 
Mediterranean Biodiversity Hotspot, which stands out with its marine and coastal values. 
Turkey is surrounded by sea on three sides, except for the islands of the Mediterranean, the 
Aegean Sea, the Sea of Marmara and the Black Sea has a length of approximately 8,500 
km of coastline. Turkey’s marine and coastal areas have rich biodiversity values. It hosts 
approximately 3,000 species of animals and plants, including globally protected species 
such as the Mediterranean monk seal (Monachus monachus), sea turtles (Caretta caretta and 
Chelonia mydas), sea salmon (Salmo trutta labrax), dusky grouper (Epinephelus marginatus). 
Marine and coastal ecosystems are extremely important for Turkey in ecological, social and 
economic terms.

Türkiye’nin Denizleri ve Kıyıları 
Turkey’s Marine and Coasts
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Gümüş Balıkları (Atherina hepsetus)
Ilıman ve tropik bölgelerde bulunan, Atherinidae 
familyasına ait bir balık cinsidir. 15 cm uzunluğa 
kadar büyüyebilen balık, Akdeniz ve Karadeniz’de 
yaygındır. Besin değeri yüksektir.

Mediterranean Sand Smelt (Atherina hepsetus)
It is a genus of fish of silverside family 
Atherinidae, found in the temperate and tropic 
zones. Up to 15 cm long, they are widespread in 
the Mediterranean and Black Sea. It has a high 
nutritional value.

Alp Can Hisarönü/Muğla
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Akdeniz Foku (Monachus monachus)
Akdeniz foku bugün dünyada sadece 4 ülkede 
yaşamaktadır; Türkiye, Yunanistan, Moritanya 
ve Madeira Adaları. Toplam dünya nüfusu 
750 civarındadır. Moritanya sahillerindeki 
Akdeniz fokları gerçek bir fok kolonisi özelliği 
göstererek birlikte yaşar. Ancak, Akdeniz Havzası 
popülasyonu insan baskısı nedeniyle çoğunlukla 
tek tek dolaşma ve yalnız yaşama şeklini seçmeye 
zorlanmışlardır. Bir dünya mirası olan Akdeniz 
foku, Türkiye’de koruma altındadır. Türkiye 
kıyılarında yaklaşık 100 civarında fok bireyin 
yaşadığı tahmin edilmektedir, bunlardan 60 birey 
bilimsel anlamda tanımlanmıştır.

Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus)
Mediterranean monk seals live in only 4 countries 
in the world today: Turkey, Greece, Mauritania 
and Madeira Islands. The total world population 
is around 750. While the Mediterranean monk 
seals on the Mauritanian coasts are living 
together by showing the characteristics of a true 
seal colony, the Mediterranean Basin population 
has been forced to choose the way of living 
alone and wandering rather than being together 
due to human pressure. A world heritage, the 
Mediterranean monk seal, is under protection in 
Turkey. It is estimated that about 100 monk seals 
live near the coasts of Turkey, 60 individuals have 
been scientifically defined.

Cem Orkun Kıraç (SAD-AFAG)
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Orfoz  (Epinephelus marginatus)
Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) 
Kırmızı Listesi’nde “durumu tehlikede” olarak 
belirtilen orfoz balığı çift cinsiyetli olma özelliği 
taşır. Yaşamının ilk 12 yılını dişi olarak geçiren 
orfozlar, ardından erkek olarak yaşamlarına 
devam eder. Bu nedenle üreme yaşına kadar 
avlanmaması gerekmektedir.

Dusky Grouper  (Epinephelus marginatus)
The grouper fish, specified as “endangered” in 
the IUCN Red List, has the characteristic of being 
hermaphrodite. After spending the first 12 years of 
its life as a female, it becomes a male. Therefore, 
it should not be hunted until reproductive age.

Alp Can Hatay
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Sarı Denizatı  (Hippocampus guttulatus)
Denizatları diğer deniz canlılarından farklı fiziki 
özelliklerinin yanı sıra, erkekleri hamile kalan 
doğadaki tek canlı grubu olma özelliğine de 
sahiptirler ve tek eşlidirler.  Yaşam alanı olarak 
genellikle deniz çayırlarını (Posidonia) seçerler. 
Denizatı popülasyonu tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de tehlike altındadır.  Yaşam alanlarının 
yok edilmesi türün varlığını tehdit etmektedir. Bu 
nedenle birçok ülkede, koruma konusunda yasal 
stratejiler oluşturulmuştur.

Long-snouted Seahorse (Hippocampus guttulatus)
Seahorses have different physical characteristics 
when compare to other sea animals and are the only 
living group in nature whose males conceive and are 
monogamous They usually choose sea meadows 
(Posidonia) as their habitat. Seahorse population is 
endangered in Turkey as well as all over the world. 
The destruction of habitats threatens the existence 
of the species. For this reason, legal strategies on 
protection have been developed in many countries.

Ahmet Yay Değirmendere/Kocaeli
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Yeşil Deniz Kaplumbağası (Chelonia mydas)
Okyanusların sıcak bölgeleri ile Akdeniz 
sahillerinde yayılmıştır. Türkiye’de özellikle 
Doğu Akdeniz sahillerinde görülür. Alanya, Side, 
Kazanlı ve Akyatan yeşil deniz kaplumbağalarının 
Türkiye’deki önemli yuvalama alanlarıdır. Nesli 
tehlikededir ve koruma altına alınmıştır.

Green turtle (Chelonia mydas)
It is spread over the warm regions of the 
oceans and the Mediterranean coasts. It is seen 
especially in the eastern Mediterranean coast of 
Turkey. Alanya, Side, Kazanlı and Akyatan are 
important nesting beaches for green turtles. It is 
endangered and under protection.

Alp Can Kaş/Antalya
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Mediterranean Sponges (Axinella sp., Aplicina sp.)
Sponges with various colors are animals that live by 
clinging to the sea bottom. Sponges play an important 
role in many habitats. There are around 5,000 species in 
world seas; 600 species are found in the Mediterranean. 
Sponge hunting has been done in the past in Marmara, 
Aegean and Mediterranean in Turkey. However, in 1986, 
a sponge disease affecting the entire Mediterranean 
appeared and the populations decreased. For this reason, 
sponge hunting is prohibited in Turkey.

Akdeniz Süngerleri (Axinella sp., Aplicina sp.)
Türlü renklerdeki süngerler; deniz dibine tutunarak 
yaşayan hayvanlardır. Süngerler, birçok habitatta 
önemli rollere sahiptirler. Dünya denizlerinde yaklaşık 
olarak 5.000 tür dağılım gösterirken; Akdeniz’de 600 
tür bulunmaktadır. Geçmişte Türkiye’de sünger avcılığı 
Marmara, Ege ve Akdeniz’de yapılmıştır. Ancak 1986 
yılında tüm Akdeniz’i etkileyen bir sünger hastalığı baş 
göstermiş ve popülasyonları azaltmıştır. Bu sebeple 
Türkiye’de sünger avcılığı yasaklanmıştır.

Alp Can Sığacık/İzmir
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Fethiye; has the status of a Special Environmental 
Protection Area. Fethiye beach is one of the breeding 
areas of the Caretta caretta and Chelonia mydas species, 
which are protected not only by the Bern Convention and 
CITES, but also by national laws 

Fethiye; Özel Çevre Koruma Alanı statüsündedir. Bern 
Sözleşmesi ve CITES gibi uluslararası sözleşmelerin yanı 
sra ulusal mevzuatla da koruma altına alınan Caretta 
caretta ve Chelonia mydas türlerinin üreme alanlarından 
biri de Fethiye Kumsalıdır . 

Aykut İnce Fethiye/Muğla
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Ortalama olarak denizden yüksekliği 1.114 metre olan Türkiye, sönmüş volkanları, kuzey ve güneyde 
sıradağları ve Avrupa’nın en yüksek noktası olan Ağrı Dağı (5.137 m) ile “Dağlar Ülkesi” olarak adlandırılır. 
Ekolojik öneme sahip dağlar, ülkede birçok bölgede geçim kaynaklarının temelini oluşturmuş ve bölge 
kültürlerini etkilemiştir. Yaklaşık olarak 40.000’den fazla mağaranın bulunduğu düşünülen ve birçok 
araştırmacıya göre “Mağara Cenneti Ülke” olarak tanımlanan Türkiye’de, mağara araştırmalarıyla her 
sene yeni mağaralar kayıt altına alınmaktadır. Detaylı olarak incelenen yaklaşık 4.000 mağaranın 
62’sinin uzunluğu 1.000 metrenin üzerindedir. Bu mağaralar, başta yarasalar olmak üzere birçok canlıya 
ev sahipliği yapar. 

On average altitude of 1,114 meters in Turkey, extinct volcanoes, mountain ranges in the north and 
southand with Mount Ağrı (5.137 m), which is the highest point of Europe, it is called “The Country of 
Mountains”. Mountains of ecological importance have formed the basis of livelihoods in many regions 
of the country and have shaped the cultures of the region. It is thought that there are approximately 
more than 40,000 caves in Turkey. According to many researchers, Turkey is defined as “Cave Paradise 
Country”. New caves are recorded every year through cave researchs. 62 of the 4,000 caves studied in 
detail are over 1,000 meters long. These caves are home to many creatures, especially bats.

Türkiye’nin Dağları ve Mağaraları 
Turkey’s Mountains and Caves
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Ağrı Dağı, 5.137 m yüksekliğe sahip Ağrı Dağı’nın 
etekleri geniş bozkırlara ev sahipliği yapar. Bu 
bozkırlar; kuşlar, memeliler, balıklar, sürüngenler 
ve kemirgenlerden birçok türe yaşam alanı sunar. 
Ağrı Dağı’nın eteğinden çıkan kaynak sularıyla 
beslenen Karasu Çayı’nın da içinde bulunduğu 
milli park korunan alan statüsündedir.  

Mount Ağrı, which has a height of 5,137 m, is home 
to wide steppes at its foot and offers habitat 
to many species from birds, mammals, fish, 
reptiles, and rodents. The mountain is protected 
as a national park. This national park covers the 
Karasu Stream, which is fed by the spring waters 
coming from the foot of Mount.

Murat Doğan Ağrı
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Aladağlar Milli Park statüsünde bir koruma 
alanıdır. 730 m’den 3.756 m’ye kadar rakım 
farkına bağlı olarak farklı yaşam ortamlarını 
barındırır. Bitki ve hayvan türleri ile muazzam bir 
biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Doğal değerleriyle 
Türkiye’de dağcılık ve kampçılık için en gözde 
yerlerden biridir.

Aladağlar is protected as a National Park. It has 
an enormous biodiversity with plant and animal 
species living in different habitats formed by 
the altitude difference form 730 meters to 3,576 
meters (aprroximately 300 meters difference). 
With its natural values, it is one of the most 
popular mountaineering and camping sites in 
Turkey. 

Gazanfer Demirer Aladağlar
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Karanlık Kanyon, dünyanın en büyük karanlık 
kanyonlarından biridir.  Karasu Vadisi’nin tabanına 
son derece dik bir biçimde inen ve yüksekliği yer 
yer 400 ile 500 m’ye yaklaşan birbirine paralel 
iki yakanın yaklaşık 9 km boyunca karşılıklı olarak 
ilerlediği muhteşem bir kapalı ekosistem olarak 
ortaya çıkmıştır. Dağ keçisi, kurt, tilki, yaban 
domuzu, ayı, su samuru, vaşak, ve yırtıcı kuşlara 
yaşam alanı sağlamaktadır.  

Dark Canyon is one of the largest dark canyons 
in the world. The Karasu Valley has emerged as 
a magnificent closed ecosystem in which two 
parallel banks, whose height reaches up to 400 
to 500 m in places, goes on mutually for about 
9 km. It provides habitat for a large number of 
wildlife species such as mountain goats, wolves, 
foxes, wild boars, bears, otters, lynxes, and many 
birds of prey. 

Kübra Ceviz Sanalan Kemaliye/Erzincan
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Valla Kanyonu; Küre Dağları Milli Parkı içerisinde 
yer alır. Dünyanın en derin kanyonlarından biridir. 
Büyük, küçük 40’tan fazla şelaleye ve zengin 
yaban hayatına ev sahipliği yapmaktadır.

Valla Canyon; is located in the Küre Mountains 
National Park. The canyon, which is one of the 
deepest canyons in the world, hosts more than 40 
waterfalls  and provides habitat for rich wildlife.

Yıldıray Lise Kastamonu
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Büyükkulaklı Yarasa (Myotis bechsteinii)
Büyükkulaklı yarasa nadir görülen türlerdendir. 
Türkiye’nin kuzeyinde Kırklareli, İstanbul, 
Zonguldak, Bartın, Antalya ve Artvin’de kayıt 
altına alınmıştır. Türkiye’deki birçok mağara 
yarasalara ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye 
imzaladığı Bern Sözleşmesi’yle yarasa türlerini ve 
bu türlerin yaşam alanlarını korumaktadır. 

Bechstein’s Myotis (Myotis bechsteinii)
Bechstein’s myotis is a rare species. It has been 
recorded from different provinces of norhten 
Turkey (Kırklareli, Istanbul, Zonguldak, Bartın, 
Antalya and Artvin). Caves of Turkey hosts various 
bat species. Under  the Bern Convention, Turkey 
protects the bat species and their habitats 

Ahmet Karataş
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Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan bozkırlar, ağırlıklı olarak İç Anadolu, Doğu Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunur. Türkiye’deki bozkırların tümü dünyadaki 35 biyolojik 
çeşitlilik sıcak bölgesinden biri olan İran-Anadolu Sıcak Bölgesi içinde yer alır. Kurakçıl, yarı kurakçıl yaşam 
ortamlarına ev sahipliği yapması nedeniyle Türkiye bozkırları kendine özgün bitki ve hayvan çeşitliliğine 
sahiptir. Bozkırlar, bitki endemizminin en yüksek olduğu ve tahılın atalarının hala doğal olarak bulunduğu 
ekosistemlerdir. Türkiye’nin bozkırlarında önemli ve ilgi çekici memelilerinden ceylan, dağ ceylanı, yaban 
koyunu, çizgili sırtlan, Anadolu yer sincabı (gelengi), Fırat Araptavşanı gibi türlerle toy, mezgeldek, çöl 
koşarı, bozkır kartalı, küçük kerkenez, şah kartal, sürmeli kızkuşu, bağırtlak türleri gibi kuş türleri yaşar. 
Ekolojik öneme sahip bozkır ekosistemleri, Türkiye’de birçok bölgede binlerce yıldır hayvancılığın yapıldığı 
yerlerdir ve yaşayanların kültürlerini etkilemiştir.

The steppe, which accounts for about 40 percent of Turkey’s land area, mainly in Central Anatolia, East and 
Southeast Anatolia. All of the steppe in Turkeys are located in Irano-Anatolian Hotspot, which is one of the 
world’s 35 biodiversity hotspots. Turkey steppes; due to host the xerophytic, semi- xerophytic habitats, has 
its own unique plant and animal diversity. The steppes are ecosystems where plant endemism is highest and 
the ancestors of the cereals still exist naturally. Turkey’s steppe hosts important and spectatular mammal 
species such as mountain gazelle, Arabian sand gazelle, Anatolian mouflon, striped hyena, Anatolian 
ground squirrel, Euphrates jerboa; and bird species such as great bustard, little bustard, cream-colored 
courser steppe eagle, lesser kestrel, eastern imperial eagle, sociable lapwing, and sandgrouse species. In 
Turkey, ecologically important steppe ecosystems are the sites for animal husbandry and local economy for 
thousands of years and thus have shaped the local life style and culture .

Türkiye’nin Bozkırları 
 Turkey’s Steppes
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Jipsli topraklar; yüksek kireç ve tuz oranı 
nedeniyle bitkiler için ölümcül niteliktedir. Birçok 
bitki türü bu topraklarda yaşayamaz. Ancak bu 
topraklara uyum sağlamış türler de son derece 
nadir, dar yayılışlı endemik türlerdir. Polatlı, 
Ankara, Acıkır jipsli bozkırları bu türlerin yoğun 
olarak bulunduğu yerler arasındadır.

Gypsum soils; it is fatal to plants due to its high 
lime and salt content. Many plant species cannot 
survive in these soils. However, the species that 
have adapted to these lands are extremely rare, 
narrowly distributed endemic species. Polatlı, 
Ankara and Acıkır gypsum steppes are among 
the places where these species are intensively 
found.

Uğur Zeydanlı Polatlı/Ankara
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Dağlık, tepelik alanlar hariç Konya Karapınar 
bozkırları büyük oranda tarım arazisine 
dönüşmüş durumdadır. Karapınar Ovası; bir 
yandan Türkiye’nin en önemli bozkırlarını 
barındırırken, diğer yandan da en önemli 
tarımsal üretim alanlarından biridir. Ancak iklim 
değişikliğinin olumsuz etkileri; arazi bozulumu, su 
kaynaklarında azalma ve kum fırtınaları şeklinde 
hem doğayı hem de insanları etkilemektedir.

Except for the mountainous and hilly areas, the 
Konya Karapınar steppes have largely been 
turned into agricultural land. Karapinar Plain hosts 
the most important steppe ecosystems in Turkey 
and also is  one of the most important agricultural 
production site. However, the adverse impacts of 
climate change affect both nature and people 
through land degradation, water shortages and 
sandstorms.

Uğur Zeydanlı Konya
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Türkiye 25 akarsu havzasından oluşur. Ülke sınırları içinde doğup kıyılardan denize dökülen akarsulardan 
en önemlileri Kızılırmak (1.151 km), Sakarya (824 km), Büyük Menderes (584 km), Seyhan (560 km), 
Yeşilırmak (519 km), Ceyhan (509 km), nehirleridir. Türkiye’de doğup başka ülkelerin kıyılarından denize 
dökülen akarsular ise Fırat (Türkiye’de kalan kısmı 1.263 km), Dicle (Türkiye’de kalan kısmı 512 km), Çoruh 
(Türkiye’de kalan kısmı 354 km), Kura (Türkiye’de kalan kısmı 189 km) ve Aras (Türkiye’de kalan kısmı 
548 km) nehirleridir. Türkiye’de tespit edilen 320 adet doğal göl bulunur. Bu göllerin bir kısmı mevsimsel 
nitelikte olup kış yağışları ile dolar, yazın yağış olmamasından dolayı ise kurur. Türkiye’deki en büyük göller 
arasında Van Gölü (3.713 km2), Tuz Gölü (1.300 km2), Beyşehir Gölü (656 km2) ve Eğirdir Gölü (482 km2) 
bulunur. Bu göller ve akarsular birçok kuş, balık ve bitki türüne ev sahipliği yapar. Ülkedeki en önemli doğal 
ekosistemlerden biri olarak birçok yerde hem su kaynağı olarak hem de balıkçılıkla ve çevrelerinde yapılan 
tarımsal faaliyetlerle o çevredeki yaşam biçimini ve kültürü şekillendirmiştir.

Turkey has 25 river basins. The most important rivers that originate within the borders of the country and 
flow into the sea from the coasts are Kızılırmak (1.151 km), Sakarya (824 km), Büyük Menderes (584 km), 
Seyhan (560 km), Yeşilırmak (519 km), Ceyhan (509 km). The rivers rise in Turkey and reach the sea from 
the shores of other countries Euphrates (1,263 kilometers in Turkey), Tigris (512 km in Turkey), Coruh ( 354 
km), Kura (189 km) and Aras (548 km) rivers. 320 natural lakes has been identified in Turkey. Some of these 
lakes are of seasonal and are filled with winter precipitation and dry up due to the absence of precipitation 
in summer. Van Lake is the largest one in Turkey (3,713 km2), the other large lakes ad Salt Lake (1,300 km2), 
Beysehir Lake (656 km2) and Eğirdir Lake (482 km2) . These lakes and streams are home to many bird, fish 
and plant species. As one of the most important natural ecosystems in Turkey, wetlands have shaped the 
life style and culture as a water source, and fishing and agricultural activities in its surroundings.

Türkiye’nin Sulak Alanları 
Turkey’s Wetlands
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Dünyada hızla azalan ve en değerli 
ekosistemlerden biri olarak kabul edilen doğal 
yaşlı ormanlar; milli parkın da dahil olduğu Doğu 
Karadeniz’deki en büyük akarsu havzalarından 
biri olan Fırtına Havzası’nın korunması gereken 
kaynak değerlerinin başında gelmektedir. Yapılan 
incelemelerde doğal yaşlı ormanların özellikle 
Çamlıhemşin’in yukarı bölümleri ile Ayder, Fırtına 
ve Elevit vadilerinin her iki yamacında yayıldığı 
gözlenmiştir. Alanda 145 nadir, 24 endemik tür 
bulunduğu ve endemizm oranının %17 olduğu 
bilinmektedir.

Natural old forests are rapidly declining in the 
world and accepted as one of the most valuable 
ecosystems. It is one of the protected values in 
the Fırtına Basin, which is one of the largest 
river basins in the Eastern Black Sea and located 
in a national park. The studies show that natural 
old forests are especially in the upper parts of 
Çamlıhemşin and on both slopes of Ayder, Fırtına 
and Elevit valleys. It is known that there are 145 
rare and 24 endemic species in the area and the 
endemism rate is 17%.

Uğur Zeydanlı Ayder/Rize
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Barındırdığı kuş varlığı nedeniyle “Nallıhan Kuş 
Cenneti” olarak tanımlanmıştır. Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahası ve önemli bir sulak alan özelliği 
taşıyan alan Ankara merkeze 130 km uzaklıktadır. 
Bugüne kadar Nallıhan Kuş Cenneti’nde 191 kuş 
türü gözlenmiştir. Alan jeolojik yapısı ile adeta 
bir açık hava laboratuvarı niteliği sunmaktadır. 
Ayrıca, çökelme ortamının özelliklerini yansıtan 
sarı, kahverengi ve kırmızımsı tabakaların üst üste 
tekrarlanması ile görsel açıdan da olağanüstü bir 
peyzaja sahiptir.

It has been designated as “Nallıhan Bird Paradise” 
due to bird species it hosts. The area, which has 
the characteristics of a Wildlife Reserve and 
an important wetland, is 130 km away from 
Ankara city center. 191 different bird species 
have been recorderd in Nallıhan Bird Paradise. 
With its geological structure, the area offers 
the characteristics of an open-air laboratory. In 
addition, it has an  extraordinary landscape with 
the repetition of yellow, brown and reddish layers 
reflecting the characteristics of the sedimentation.

Ömer Kıraç Nallıhan/Ankara
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İnci Kefali (Alburnus tarichi)
Van Gölü’nin tuzlu-sodalı sularında yaşayabilen 
tek canlı türüdür. Dünyada sadece bu kapalı 
havzada bulunmaktadır.  Eşsiz bir yaşam döngüsü 
olan bu balık türü her yıl büyük sürüler halinde 
tatlı sulara göç eder. Çünkü gölün tuzlu-sodalı 
suları üremesine imkân vermez. Akarsuların 
sıcaklıkları 13°C’yi bulduğu zaman balık derelere 
girer ve yumurtasını bıraktıktan sonra tekrar göle 
döner.

Van Shah Kuli (Alburnus tarichi)
It is the only species that can live in the salty-soda 
waters of Lake Van. It is endemic to this closed 
basin.  Having a unique life cycle, each year this 
fish species migrate in large flocks to upstream 
freshwaters, since the saline-alkaline water of 
the lake does not allow it to reproduce. When the 
temperature of the streams reaches 13 °C, the fish 
enters the streams and returns to the lake after 
laying their eggs.

Melih Özbek Erciş/Van



58 59

Kızılırmak Deltası, Kızılırmak Nehrinin 
taşıdığı alüvyonlar ile oluşan Türkiye’deki en 
büyük deltalardan biridir. Deltanın eşine az 
rastlanır bir biyolojik çeşitliliğe sahip olmasını 
sağlayan unsurlar farklı ekolojik karakterlerdeki 
habitatların bir arada bulunmasıdır (deniz, göl, 
ırmak, mera, sazlık, kumul, çayır, orman, bataklık 
ve tarım alanları gibi). Küresel ölçekte nesli 
tehlike altında olan kuş türlerinden 10’u deltada 
yaşamaktadır. Delta; üreyen ve göç eden kuş 
türleri için oldukça önemli barınma ve beslenme 
alanı özelliği göstermektedir. Delta, Mersin balığı 
başta olmak üzere iç su balıkları için de önemli bir 
alandır. Mandalar ve yılkı atlarına da ev sahipliği 
yapmaktadır.

Kızılırmak Delta is one of the biggest deltas 
in Turkey, and formed by alluviums carried by 
Kızılırmak River. The factors for having unique 
biodiversity are the coexistence of habitats with 
different ecological characters (such as sea, 
lake, river, pasture, reeds, dune, meadow, forest, 
marsh and agricultural areas). Ten of the globally 
endangered bird species live in the delta. It is 
a very important shelter and feeding area for 
breeding and migrating bird species. The delta is 
also an important area for inland fish, especially 
for sturgeon. It is also home to water buffalos and 
wild horses. 

Cengiz Tapan Kızılırmak Deltası/Samsun
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Türkiye, dünyadaki 35 bitki coğrafyasından üçünün (İran-Turan, Akdeniz ve Avrupa Sibirya) kesiştiği 
bölgededir. Türkiye iklimsel ve topoğrafik özellikleri nedeniyle doğal olarak yetişen 12.145 bitki taksonundan 
üçte birinin endemik olarak bulunduğu bir ülkedir. Dağlık alanları ve bozkırlarında endemizm oranı yüksektir. 
Tüm Avrupa’da toplam 3.000 endemik tür bulunurken, Türkiye’de bu sayı 4.500 bitki taksonunu (tür, alttür 
ve varyete) geçmektedir. Lalenin anavatanı olan Türkiye; Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae 
ve Brassicaceae bitki aileleri için dünyadaki en önemli çeşitlilik ve gen merkezlerinden biridir. Bu beş bitki 
ailesi endemik bitki taksonlarının yüzde 50’sini temsil eder. İki önemli bitki gen merkezinin (Akdeniz ve 
Yakındoğu) kesiştiği yerde olan Türkiye, birçok tarım ve yem bitkisinin dünyadaki gen merkezlerinden biridir. 
Buğday, mercimek, bakla, nohut, fiğ, elma, kayısı, kiraz gibi bu önemli kültür bitkilerinin ataları hala doğal 
olarak yaşamaktadır. Ayrıca Verbascum, Astragalus, Allium ve Centaurea bitki cinsleri için de en önemli gen 
merkezidir.

Turkey is in the region where three of the 35 plant geographies in the world (Iran-Turan, Mediterranean and 
European Siberia) intersect, and one in three taxa from 12,145 natural plants are endemic due to climatic and 
topographic features. The rate of endemism is high in its mountainous areas and steppes. There are 3,000 
endemic plant species in Europe, whereas there are over 4,500 endemic plant taxa (species, subspecies and 
varieties) in Turkey. Turkey is the homeland of tulips and one of the most important diversity and gene centers 
in the world for plant families such as Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae and Brassicaceae. 
These five plant families represent 50 percent of endemic plant taxa. Turkey is located in the area that two 
important plant genetic center (Mediterranean and Near East) intersection, and is one of the cereal and 
fodder crops’ gene centers in the world. The ancestors of these important cultivated plants such as wheat, 
lentil, broad bean, chickpea, vetch, apple, apricot and cherry still live naturally. It is also the most important 
gene center for Verbascum , Astragalus, Allium and Centaurea plant species.

Türkiye’nin Bitkileri 
Turkey’s Plants
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ODTÜ’nün Gevenleri
Astragalus odoratus 
Astragalus microcephalus 
Astragalus christianus 
Astragalus vulneraria 
Astragalus lydius

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yerleşkesi 
4.500 hektarlık doğal alan üzerinde bulunmaktadır. 
Bu doğal alan 5,5 milyonluk bir şehrin neredeyse 
tam ortasında bulunmaktadır. Bu alanın ve sağladığı 
ekosistem hizmetlerinin korunması Ankara için çok 
önemlidir. Yerleşkenin ana bitki örtüsü bozkır ve bu 
bozkırların da en önemli türü gevenlerdir. 
Türkiye’de 515 türü bulunan bu türlerin 220 kadarı 
endemiktir. Kök yapısı nedeniyle toprağı tutar ve 
erozyonu önler, bu sayede toprağı korur. Çok sayıda 
canlı türünün yaşam döngüsünde farklı şekillerde yer 
alarak biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine de olumlu 
katkısı vardır. Arıcılık, tıp ve kozmetik sektörlerinde 
de kullanımı vardır.

Astragalus Species of METU Campus
Astragalus odoratus 
Astragalus microcephalus 
Astragalus christianus 
Astragalus vulneraria 
Astragalus lydius

Middle East Technical University (METU) campus 
is located on a natural area of 4,500 hectares. This 
natural area is located almost in the middle of a city 
of 5.5 million people. The protection of this area and 
the ecosystem services it provides is very important for 
Ankara. The main vegetation of the campus is steppe 
and the most important species of these steppes are 
Astragalus species. 220 up to 515 of these species are 
endemic species in Turkey. Due to its root structure, it 
holds the soil and prevents erosion, thus protecting the 
soil. It also contributes positively to the maintenance 
of biological diversity by taking part in the life cycle of 
many living species in different ways. It is also used in 
beekeeping, medicine and cosmetics sectors.

Uğur Zeydanlı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü/Ankara
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Çakır  Çiğdemi  
(Crocus biflorus subsp . Pulchrico) 
Endemik bir türdür. İç Anadolu’nun kuzey 
batısından Marmara’nın doğusuna uzanan 
ormanlarda görülen bu çiğdem türü hep ikili 
gruplar halinde çiçek açtığı için adı ‘biflrous’ 
konmuştur.

Crocus 
(Crocus biflorus subsp. Pulchrico) 
It is an endemic species. This crocus species, 
seen in the forests extending from the northwest 
of Central Anatolia to the eastern Marmara, has 
always been named “biflrous” because it blooms 
in pairs.

Uğur Zeydanlı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü/Ankara
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Mahçup Lale (Fritillaria pinardii)
Ağlayan gelin olarak da bilinen ters lalelerin; 
Türkiye’de 19’u endemik olmak üzere 46 türü 
vardır.

Alpin’s Fritillary (Fritillaria pinardii)
Inverted tulips are also known as “crying bride”. 
In Turkey there are 46 species, including 19 
endemic.

Ömer Kıraç Ankara
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Türkiye çok sayıda türün ürediği, orta zenginlikte bir ılıman kuşak avifaunasına sahiptir. Önemli 
kuş göç yolları üzerinde olan ve sulak alanlar açısından zengin bir ülke olan Türkiye birçok 
kuş türüne üreme ve beslenme ortamı sağlar. Türkiye’de bugüne kadar 485 kuş türü kaydı 
vardır. Avrupa’da üreme kaydı olan 556 türün 319’u Türkiye’de üremektedir ve bunlardan 
32’si Avrupa’da sadece Türkiye’de üremektedir. Nesli dünya ölçeğinde tehdit altında olan kuş 
türlerinden 34’ü Türkiye’de yaşamaktadır. Bu türlerden öne çıkanlar arasında balıkbaykuşu 
(Ketupa zeylonensis), bozkır kartalı (Aquila nipalensis), çöl toygarı (Ammomanes deserti), 
incegagalı kervançulluğu (Numenius tenuirostris), alaca yalıçapkını (Ceryle rudis), bağırtlak 
(Pterocles orientalis), bıyıklı doğan (Falco biarmicus), çizgili ishakkuşu (Otus brucei), 
dikkuyruk (Oxyura leucocephala), küçük akbaba (Neophron percnopterus), küçük sakarca 
(Anser erythropus) ve toy (Otis tarda) türleri sayılabilir.

Turkey has a moderately rich temperate zone avifauna, where many species breed. It is located 
on major bird migration routes and is a rich country in terms of wetlands, providing breeding 
and feeding environment to many bird species. In Turkey has recorded 485 bird species so far. 
In Europe there are 556 breeding bird species,319 of these bird species breed in Turkey, and 
among them 32 of which breeds only in Turkey. 34 of the globally threatened bird species 
live in Turkey. Among these prominent species; Brown fish owl (Ketupa zeylonensis), steppe 
eagle (Aquila nipalensis), desert lark (Ammomanes deserti), slender-billed curlew (Numenius 
tenuirostris), pied kingfisher (Ceryle rudis), black-bellied sandgrouse (Pterocles orientalis), 
lanner falcon (Falco biarmicus), pallid scops owl (Otus brucei), white-headed duck (Oxyura 
leucocephala), Egyptian vulture (Neophron percnopterus), lesser white-fronted goose (Anser 
erythropus), and creat bustard (Otis tarda) species can be listed.

Türkiye’nin Kuşları 
Turkey’s Birds
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Küçük Akbaba (Neophron percnopterus)
Küçük akbaba leşçil bir canlıdır, küçük memelileri 
avladığı ve yumurtalarla da beslendiği 
bilinmektedir. Türkiye’ye yaz aylarında gelip 
ürerler. Nesli küresel ölçekte tehlike altındadır.

Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)
The Egyptian vulture is a scavenger, known to 
hunt small mammals and feed on eggs. They 
come to Turkey in summer for breeding.  It is 
endangered on a global scale (EN).

Cenk Polat Ankara
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Sakallı Akbaba  (Gypaetus barbatus)
Kapalı orman bölgeleri hariç dağların yüksek 
kesimlerindeki kayalık vadiler, çıplak ya da seyrek 
ağaçlı ve taşlık yamaçlar yaşam alanlarıdır.

Bearded Vulture (Gypaetus barbatus)
The rocky valleys in the high parts of the 
mountains, bare or sparsely wooded and stony 
slopes are its habitat, except in closed forest 
areas.

Cavit Bilen Dörtdivan, Bolu
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Flamingolar (Phoenicopterus roseus)
Flamingolar büyük topluluklar halinde, durgun 
sulara sahip göl, tuz gölü ya da lagünlerde 
yaşarlar. Tüylerindeki kırmızı renk tonları, 
yedikleri yiyeceklerin içerdiği karoten miktarına 
göre değişir. Tuz Gölü flamingolar için Akdeniz 
Havzası’ndaki en önemli üreme alanlarından 
biridir. 

Greater  flamingos (Phoenicopterus roseus)
Flamingos live in large communities, in still 
water lakes, salt lakes or lagoons. The intensity 
of red tone in their feather is determined by 
the carotene concentration, that they acquire 
from their food sources. Salt Lake is one of the 
most important flamingo breeding sites in the 
Mediterranean Basin. 

Melih Özbek Tuz  Gölü
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Anadolu Sıvacısı (Sitta krueperi)
Doğal ibreli ormanlarda yayılış gösteren, 
Anadolu’da yaygın olarak görülebilen bir türdür.

Krüper’s Nuthatch (Sitta krueperi)
A species distributed in coniferous forests and 
common in Anatolia.

Emin Yoğurtçuoğlu Kızılcahamam /Ankara
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İzmir Yalıçapkını (Halcyon smyrnensis) 
Dünyadaki yayılışının en kuzeybatı noktası olan 
İzmir’den itibaren güneye doğru Ege ve Akdeniz 
kıyısındaki sulak alanlarda görülür.

White-breasted Kingfisher (Halcyon smyrnensis)
It is seen in İzmir, which is the most northwestern 
point of its global distribution, and in wetlands on 
the Aegean and Mediterranean coasts of Turkey.

Cenk Polat Adana
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Bıyıklı Baştankara (Panurus biarmicus)  
Türkiye’de yerleşik bir türdür, yıl boyu sulak 
alanların etrafındaki sazlıklarda görülebilirler.

Bearded Reedling (Panurus biarmicus)  
It can be seen in autumn and winter months 
almost in every region of Turkey.

Melih Özbek  Gölbaşı /Ankara



82 83

Kızılsırtlı Örümcekkuşu (Lanius collurio)
Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde 
sonbahar ve kış aylarında görülebilir. 

Red-backed Shrike (Lanius collurio)
It can be seen in autumn and winter months 
almost in every region of Turkey.

Ahmet Karataş
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Turna (Grus grus)
Türkiye turna için önemli bir alandır, Türkiye’yi 
üreme, kışlama ve göç sırasında konaklama 
alanı olarak kullanır. Türkiye’de kışlayan turna 
nüfusunun 2.700-4.200 arasında olduğu tahmin 
edilmektedir.

Common Crane (Grus grus)
Turkey is an important area for cranes for 
breeding, wintering, and stopover grounds during 
migration. It is estimated that the wintering crane 
population is between 2,700-4, 200 in Turkey.

Mehmet Gürbüz Gölbaşı /Ankara
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Blue-cheeked Bee-eater (Merops persicus) 
It lives in semi-desert climates and is mostly seen in the 
Southeast Anatolia Region of Turkey in summer.

Yeşil Arıkuşu (Merops persicus) 
Yarı çöl iklimlerde yaşar ve Türkiye’de çoğunlukla 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaz aylarında görülür.

Burak Doğansoysal Bozova/Urfa
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Türkiye’de 171 civarında memeli hayvan türü yaşar, bunların 8’i endemik türdür. Türkiye Avrupa ülkeleri 
ile karşılaştırıldığında, memeli türler bakımından zenginliği ile dikkat çeker. Türkiye’de yaşayan tehdit 
altındaki önemli memeli türleri arasında Anadolu parsı (Panthera pardus tulliana), çizgili sırtlan (Hyaena 
hyaena), Anadolu yaban koyunu (Ovis orientalis anatolica), Hatay dağ ceylanı (Gazella gazella), çengel 
boynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra), boz ayı (Ursus arctos), kızıl geyik (Cervus elaphus), vaşak 
(Lynx lynx), Anadolu yersincabı (Spermophilus xanthophrymnus) sayılabilir.

Around 171 mammal species live in Turkey, of which 8 are endemic species. Compared to European 
countries, Turkey draws attention with its richness in mammal species. Some of the threatened mammal 
species in Turkey are: Anatolian leopard (Panthera pardus tulliana), striped hyena (Hyaena hyaena), 
Anatolian mouflon (Ovis orientalis anatolica), mountain gazelle (Gazella gazella), chamois (Rupicapra 
rupicapra), brown bear (Ursus arctos), kızıl geyik (Cervus elaphus), Lynxes (Lynx lynx), Anatolian ground 
squirrel (Spermophilus xanthophrymnus).

Türkiye’nin Memeli Hayvanları 
Turkey’s Mammals
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Chamois (Rupicapra rupicapra)
The chamoises that can move easily on steep cliffs, 
are seen in the Eastern Black Sea Region up to Ordu 
in the west, the mountains around Erzurum, Erzincan-
Tunceli region, and from the Munzur Mountains to the 
east. They prefer open areas such as steep rocky slopes, 
alpine meadows, mountain steppes, but also use high 
bushes and forest areas.

Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (Rupicapra rupicapra)
Sarp kayalıklarda rahatlıkla hareket edebilen çengel 
boynuzlu dağ keçisi, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en 
batıda Ordu’ya kadar, Erzurum çevresindeki dağlar, 
Erzincan-Tunceli arası, Munzur Dağları’ndan doğuya 
doğru dağılım gösterir. Dik kayalık yamaçlar, alpin 
çayırlıkları, dağ bozkırları gibi açık alanları daha çok 
tercih ederler. Ancak, yüksek çalılık ve ormanlık alanları 
da kullanırlar. 

Ahmet Karataş
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Grey Wolf (Canis lupus)
Grey wolves, which can live in many different habitats, 
mostly live in higher places in Turkey, away from human 
influence. Since it is at the top of the food chain, it has a 
regulatory role in the ecosystem.

Kurt (Canis lupus) 
Çok farklı habitatlarda yaşayabilen kurt Türkiye’de daha 
çok yüksek kesimlerde insan etkisinden uzak alanlarda 
yaşar. Besin zincirinin tepesinde olması nedeniyle 
eksosistem içerisinde düzenleyici bir rolü vardır.

Aykut İnce Eskişehir
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Marbled Polecat (Vormela peregusna)
They live in cavities on the steppes and the water’s 
edges, and form its lair by digging the soil. It is 
threatened (VU) at global scale. 

Alaca Sansar (Vormela peregusna)
Bozkırlarda ve su kenarlarındaki kovuklarda yaşar, 
toprağı kazarak da inini oluşturur. Nesli uluslararası 
ölçekte hassas (VU) derecede tehlike altındadır.

Ahmet Karataş
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Brown Bear (Ursus arctos)
Brown bear is the largest mammal species in Turkey; 
they are found in many provinces except some 
provinces of Central Anatolia, Mediterranean and 
Aegean Regions, Trakya Region and some areas close to 
the Syrian border. They live in forest openings from sea 
level to high mountains, alpine areas, in high coniferous 
and deciduous forest areas where they can hide during 
day time, and areas away from human influence.

Bozayı (Ursus arctos)
Türkiye’de yaşayan en büyük memeli türü olan bozayı; İç 
Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nin bazı illeri, Trakya 
Bölgesi ve Suriye sınırına yakın alanların bir kısmı hariç 
birçok ilde bulunur. Deniz seviyesinden, yuksek dağlara 
kadar besinin olduğu orman açıklıkları, alpin taşlık ve 
kayalık alanlar ile gündüz saklanabileceği kapalılığı 
yüksek, ibreli ve yaprak döken ormanlık alanlarda ve 
insan etkisinden uzak alanlarda yaşar. 

Aykut İnce
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Anatolian Mouflon (Ovis gmelinii anatolica)
It is the ancestor of this type of domestic sheep that 
lives only in the Central Anatolian steppes in Turkey. It 
is under protection at the production station in Konya-
Bozdağ. When the number increases here, they are 
reintroduced to their former habitats by the General 
Directorate of Nature Conservation and National Parks.  

Anadolu Yabankoyunu (Ovis gmelinii anatolica)
Dünyada sadece Türkiye’de İç Anadolu bozkırlarında 
yaşayan bu tür, evcil koyunun atasıdır. Konya-
Bozdağ’da üretme istasyonunda koruma altına 
alınmıştır. Burada sayıları çoğalınca Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından eski yaşam 
alanlarına salınmaktadır. 

Ömer Kıraç Nallıhan/Ankara
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Red Deer (Cervus elaphus)
Red deer, the largest deer species in Turkey, has the 
wide distribution area between the Western Black 
Sea and Inner Aegean Regions. They also live as small 
populations in the Black Sea, Central Anatolia and 
Marmara Regions.

Kızılgeyik (Cervus elaphus)
Türkiye’deki en büyük geyik türü olan kızıl geyiğin en 
geniş yayılış alanını Batı Karadeniz ve İç Ege Bölgeleri 
arasındaki alan oluşturur. Küçük popülasyonlar halinde 
Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara Bölgelerinde de 
yaşarlar. 

Ömer Kıraç Beypazarı/Ankara
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Striped Hyena (Hyaena hyaena)
The striped hyena is the only species with distribution 
outside Africa. The most important populations in 
Turkey are found in Şanlıurfa and Hatay provinces. 

Çizgili Sırtlan (Hyaena hyaena) 
Afrika dışında dağılımı olan tek sırtlan türüdür ve çizgili 
sırtlanın Türkiye’de en önemli popülasyonları Şanlıurfa 
ve Hatay’da yaşamaktadır.  

Ahmet Karataş
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Anatolian Ground Squirrel 
(Spermophilus xanthoprymnus)
Anatolian ground squirrel lives in steppes, pastures and 
meadows. It is an important prey for predators. It is an 
important indicator species for steppe ecosystems in 
Turkey.

Gelengi-Anadolu Yersincabı 
(Spermophilus xanthoprymnus)
Anadolu yer sincabı bozkırlarda, mera ve çayırlarda 
yaşar. Yırtıcı hayvanlar için önemli bir avdır. Türkiye’deki 
bozkır ekosistemleri için önemli bir gösterge türdür.

Murat Doğan Sultansazlığı/ Kayseri
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Egyptian mongoose (Herpestes ichneumon) 
They live in areas with low altitudes close to water 
sources in the Eastern Mediterranean coastline and 
along the Euphrates river in Turkey. 

Kuyruksüren (Herpestes ichneumon) 
Düşük yükseltili yerlerde su kaynaklarına yakın 
alanlarda yaşayan, firavun faresi olarak da bilinen 
kuyruksüren, Türkiye’de Doğu Akdeniz kıyı şeridinde ve 
Fırat Nehri boylarında yaşamaktadır. 

Ahmet Karataş
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Türkiye, kelebek zenginliği açısından tüm Avrupa çapında önemli bir ülkedir. Avrupa’daki kelebek türü 
sayısı 482 iken, Türkiye’deki kelebek türlerinin sayısı yaklaşık 380’dir ve bunların 50’ye yakını endemiktir. 
Kelebekler çevresel değişikliklere karşı oldukça hassastır. Türkiye’deki her 10 kelebekten birinin nesli tehlike 
altındadır. Türkiye’de yaşayan nesli tehlike altındaki türlerden bazıları çokgözlü Hatay mavisi (Polyommatus 
bollandi), Rose’nin çokgözlüsü (Polyommatus rosei), Balkan menekşe kelebeği (Boloria graeca), merhaba 
çokgözlü (Polyommatus merhaba), Kafkasya azameti (Colias caucasica), büyük benekli sevbeni (Satyrium 
hyrcanicum), çokgözlü teresya (Polyommatus theresiae)

Turkey is an important country for having high butterfly richness in Europe..While the number of butterfly 
species in Europe is 482, the number of butterfly species in Turkey is around 380. Nearly 50 of them are 
endemic to Turkey. Butterflies are very sensitive to environmental changes. One out of each 10 butterfly 
in Turkey is under threat. Some of the threatened species in Turkey are:  Bolland’s blue (Polyommatus 
bollandi), Rose’s blue (Polyommatus rosei), Balkan fritillary (Boloria graeca), Merhaba blue (Polyommatus 
merhaba), Balkan clouded yellow (Colias caucasica), Hyrcanian hairstreak (Satyrium hyrcanicum), 
Saimbeyli blue (Polyommatus theresiae)

Türkiye’nin Kelebekleri
Turkey’s Butterflies
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Nogel’s hairstreak (Tomares nesimachus/nogelii)
This species, which lives in hot, arid and stony valleys 
and flowering openings, is seen especially in the 
Mediterranean and Central Anatolia regions between 
April and July in Turkey.

Anadolu gelinciği (Tomares nesimachus/nogelii)
Sıcak, kurak ve taşlık vadilerde ve çiçekli açıklıklarda 
yaşayan bu tür, Türkiye’de Nisan-Temmuz ayları 
arasında özellikle Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinde 
görülür. 

Ömer Kıraç Beypazari/Ankara
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Arab Leopard | Tawny Silverline (Apharitis acamas)
Between June and September, they are seen between 
Mersin, Hakkari and Van in the south and between 
Erzincan, Tunceli and Elazığ in the east, in oak groves, 
rocky cliffs and stony mountain slopes up to 1,800 m 
above sea level. There are striking brown, orange and 
silver patterns on the underside of the wings.

Şeytancık (Apharitis acamas)
Haziran-Eylül ayları arasında güneyde Mersin, Hakkari 
ve Van arasında, doğuda ise Erzincan, Tunceli ve Elazığ 
arasındaki bölgelerde deniz seviyesinden itibaren, 1.800 
m yüksekliğe kadar çıkan meşeliklerde, kayalık yarlarda 
ve taşlık dağ yamaçlarında görülürler. Kanatların alt 
yüzlerinde göz alıcı kahverengi, turuncu ve gümüş 
rengi desenleri vardır. 

Süleyman Ekşioğlu Malatya
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Şehzade (Euapatura mirza)
It is a large and spectacular butterfly species with 
yellow-green tones on the lower face of the wings and 
white spots on the lower face, and yellow bands on 
the upper face. They live in hot, arid mountain valleys 
and along streams in Bitlis, Batman, Şırnak, Van and 
Hakkari in Turkey.

Şehzade (Euapatura mirza)
Kanatların alt yüzünde sarı-yeşil arası tonların hakim 
olduğu ve beyaz beneklerin bulunduğu, üst yüzünde ise 
siyah üzerinde şerit şeklinde sarı bantların bulunduğu 
büyük ve göz alıcı bir kelebek türüdür. Bitlis, Batman, 
Şırnak, Van ve Hakkari’de sıcak, kurak dağ vadileri ve 
akarsu kenarlarında yaşarlar.

Süleyman Ekşioğlu Hakkari
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Syrian Levantine Blue (Polyommatus syriacus)
They are seen in Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, 
Niğde, Kayseri and Sivas between April and August in 
Turkey, on pine forest edges and stony flowering slopes.

Çokgözlü Levantin Çilli Mavisi (Polyommatus syriacus)
Nisan-Ağustos ayları arasında Mersin, Adana, Hatay, 
Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri ve Sivas’ta çam ormanı 
kenarları ve açıklıklarında ve taşlı çiçekli yamaçlarda 
görülür. 

Ahmet Baytaş Kayseri
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Saimbeyli Blue (Polyommatus theresiae)
It is one of endemic butterfly species in Turkey, only 
lives in Adana and its surroundings in open pine forests 
and nearby valleys. This endangered species is seen in 
July-August. 

Çokgözlü Teresya (Polyommatus theresiae)
Türkiye’deki endemik kelebek türlerindendir. 
Sadece Adana ve çevresinde açık çam ormanları ve 
yakınlarındaki vadilerde yaşar. Temmuz-Ağustos 
aylarında görülürler. Türkiye kebelekleri kırmızı 
listesinde nesli tehlikede (EN) olarak değerlendirilmiştir.

Süleyman Ekşioğlu Adana
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Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkiye’de ormanlar, denizler, su kaynakları, bozkırlar; yaşam biçimini, geçim 
kaynaklarını, kültürünü şekillendirmiştir. 20. yüzyılın başlarından itibaren önce doğa ile uyum konusu daha sonra çevresel sorunlarla 
birlikte şehirlerin ekolojisi insanların yeniden gündeminde yer almaya başlamıştır. Başta kuşlar ve bitkiler olmak üzere türlerin şehirde 
insanlarla uyum içinde yaşaması için bina duvarlarında kuş evleri, kuş sebilleri, lale bahçeleri, korular ve parklar oluşturulmaya 
başlanmıştır.  Türkiye’nin 2020 yılı nüfusu yaklaşık 83 milyondur ve bunun yüzde 92,8’si şehir ve ilçe merkezlerinde, yüzde 7,2’si ise 
belde ve köylerde yaşamaktadır. Son 30 yılda köylerden kente göç hızla artmıştır.  Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde başta İstanbul, 
İzmir, Muğla, Antalya olmak üzere şehirler; denizel ve karasal ekosistemlerin çeşitliliği, endemik bitkiler ve yaban hayatı bakımında 
zengindir. Karadeniz ise denizel ekosistemin yanı sıra dağları, ormanları ve zengin biyolojik çeşitliliği ile dikkat çeker. Orta ve doğu 
kesimler ise bozkır ekosistemlerinin çeşitliliğini gösterir. Türkiye’nin başkenti Ankara ve çevresi ise göller, dereler ve bozkır ekosistemi 
ile çok sayıda endemik bitki türüne ve yaban hayatına ev sahipliği yapar. Yüzölçümü 5.343 km2 olan İstanbul’da 2.200 doğal bitki türü 
yaşarken, İstanbul’un yaklaşık 8 katı büyüklüğünde olan Hollanda’da (41.540 km²) ise 2.500 doğal bitki türü yaşamaktadır.

Turkey has hosted different civilizations throughout history. Forests, seas, water resources, steppes in Turkey have shaped the lifestyle, 
livelihoods and culture. Since the beginning of the 20th century, the ecology of cities has started to be on the agenda of people 
again, first with the issue of harmony with nature and then with environmental problems. Especially for bird and plant species to live 
in harmony with the people in the cities, birdhouses, bird fountains on the walls of the buildings, tulip gardens, urban forests and 
parks have been created. Turkey’s population is about 83 million in 2020. 92.8 percent of this lives in city and district centers, and 7.2 
percent lives in towns and villages. In last three decades, migration from villages to the city centers has increased rapidly. Cities in the 
Marmara, Aegean and Mediterranean regions, particularly Istanbul, Izmir, Muğla, Antalya are rich in diversity of marine and coastal 
ecosystems, endemic plants and wildlife. The Black Sea draws attention with its mountains, forests and rich biodiversity as well as 
the marine ecosystem. The central and eastern region show the diversity of steppe ecosystems. Meanwhile, Turkey’s capital Ankara is 
home to wildlife with steppe ecosystem and the surrounding lakes, rivers and a large number of endemic plant species. While 2,200 
natural plant species live in Istanbul, which is 5,343 km2, 2,500 natural plant species live in the Netherlands (41,540 km²), which is 
approximately 8 times bigger than Istanbul.

Türkiye’de Şehir ve Doğa 
City and Nature in Turkey 
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City’s Harmony with Nature
Anatolian geography hosts the oldest settlements 
in history designed in harmony with nature. It is 
claimed that Hierapolis is a Phrygian city. It maintained 
its original texture by adhering to the Hellenistic 
urbanization principles. Since thermal waters are 
important in terms of health in the geography where 
they are located, there are ruins of baths and water 
channels. (UNESCO World Heritage Site)

Şehrin Doğaya Uyumu 
Anadolu coğrafyası doğa ile uyumlu tasarlanmış tarihin 
en eski yerleşimlerine ev sahipliği yapar. Hierapolis 
antik kentinin bir Frigya kenti olduğu ileri sürülmektedir. 
Hellenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün 
dokusunu sürdürmüştür. Bulunduğu coğrafyada termal 
sular sağlık açısından önemli olduğu için hamamlar 
ve kalıntıları günümüze kadar gelmiş olan su kanalları 
mevcuttur. (UNESCO Dünya Miras Alanı)

Murat Doğan Hierapolis, Pamukkale/Denizli
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Nature or City
The cliffs in Antalya, which date back 64 million years, 
are one of the attraction points of the city. In the cliffs 
region with rich flora and fauna, there are recreation and 
trade sites for people as well as caves of Mediterranean 
monk seals.

Doğa ya da Şehir 
Antalya’da oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan 
falezler,  şehrin cazibe noktalarından biridir. Zengin flora 
ve faunaya sahip falezler bölgesinde, hem insanlar için 
rekreasyon ve ticaret alanları hem de Akdeniz foklarının 
mağaraları bulunmaktadır.

Kübra Ceviz Sanalan Antalya
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Nature and City
Dikmen Valley is a branch of the system of valleys and 
streams located in the Çankaya district of Ankara. The 
seasonal rivers serve local climate regulation toz the 
city. The presence of old trees with wide crowns make 
Dikmen Valley an important recreation center. The 
valley is home to a large number of birds and resists 
settlement pressure with its diversity of deciduous 
trees up to 30 meters in height, water reeds and annual 
herbaceous plants.

Doğa ve Şehir 
Dikmen Vadisi, Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan 
vadiler ve dereler sisteminin bir koludur. Ankara’nın 
kliması özelliğini taşıyan ve tabanında yer yer açığa 
çıkan mevsimsel akarsular, geniş taç yapan yaşlı 
ağaçların varlığı Dikmen Vadisini şehrin rekreasyon 
merkezi yapar. Vadi; boyları 30 m’yi bulan yapraklı 
ağaçlardan, su kamışlarına ve tek yıllık otsu türlerlere 
kadar çeşitlilik barındırması sebebiyle çok sayıda 
kuşa da ev sahipliği yapmakta ve yerleşim baskısına 
direnmektedir.

Melih Özbek Ankara
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City in the Nature
The Sümela Monastery, built on a steep rock in the 
foothills of Karadağ, dominating the Altındere valley 
in Trabzon-Maçka, is known as the “Virgin Mary” 
among the people. The building, which is about 300 
meters above the valley, has continued the tradition 
of establishing monasteries outside the city, in forests, 
caves and waterfront.

Doğada Şehir
Trabzon Maçka’da Altındere Vadisine hakim Karadağ’ın 
eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulmuş olan 
Sümela Manastırı, halk arasında “Meryem Ana” adı ile 
anılır. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan 
yapı, bu konumuyla manastırların şehir dışında, 
ormanlarda, mağara ve su kenarlarında kurulma 
geleneğini sürdürmüştür. 

Uğur Zeydanlı Trabzon
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Nature’s Harmony with the City
Hagia Sophia Hurrem Sultan Bath. Side wall fountain 
of one of the oldest baths in Istanbul. It was built by 
Suleiman the Magnificent for Hürrem Sultan on top of 
an old Roman Bath. The fountain has perfect harmony 
with nature over time. 

Doğanın Şehre Uyumu 
Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı. İstanbul’un en eski 
hamamlarından birinin yan duvar çeşmesi.  Eski bir 
Roma Hamamı’nın üstüne Hürrem Sultan için Kanuni 
Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Çeşme, 
zaman içinde doğayla bütünleşmiştir.

Vedat Atasoy İstanbul










