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SALDA GÖLÜNE KIYMAYIN EFENDİLER! 

 

Ülkemizde birçok alan, doğal varlık değerleri açısından eşsiz öneme sahiptir. Bu alanların 

doğal özelliklerine hiçbir zarar verilmeden gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak 

sorumluluğudur.  Bu sorumluluk çerçevesinde çevre-doğa koruma mevzuatı geliştirilmiş ve 

birçok alan yasal açıdan koruma şemsiyeleri altına alınmıştır. Bu alanlar, milli parklar, tabiatı 

koruma alanları, yaban hayatı koruma ve yaban hayatı ve arkeolojik sit alanları olarak 

sayılabilir.  

Bu statülere sahip alanların, yıllarca ülkemiz ölçeğinde iyi korunduğu söylenebilir. Ancak 

günümüzde sit alanlarının statüleri değiştirilerek veya Özel Çevre Koruma Alanları içerisinde 

turizm merkezleri ilan edilerek koruma içgüdüsü, kullanma içgüdüsüne dönüştürüldüğüne 

tanık olunmaktadır. Oysa bu alanların asıl kuruluş amacı kadim doğal varlık değerlerinin 

korunması ve geleceğe intikalinin sağlanmasıdır. 

Ülkemiz son günlerde tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 pandemisiyle boğuşurken bir 

taraftan da doğal alanlara olan baskının bu günlerde dahi arttığına tanık olmaktayız. 

Salda Gölü yakın çevresi ile birlikte 1. ve 2. derece sit alanı olarak ilan edilmiştir. Bu ilan göl 

aynası ve gölün yaklaşık yer yer 100 m ile 300 m dışındaki bir zonu kapsamaktadır. 

Gölün doğal yapısının, havzasıyla birlikte dünya ölçeğinde kabul edilebilir bir statüye 

kavuşturularak etkin korunabileceği değerlendirilmiş ve bu çerçevede Burdur Milli Parklar 

Bölge Müdürlüğü tarafından 2014 yılı içerisinde yaklaşık 26.000 hektarlık bir alanın milli 

park ilan edilmesi için 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu doğrultusunda Genel Müdürlüklerine 

raporlanmıştır. Alanın ve yakın çevresinin (26.000 ha.) koruma alanı olarak ilan edilmesi 

fikrine katılmakla birlikte taşıdığı özellikler ve hassas bir ekosistem olması nedeniyle uygun 

statünün Tabiatı Koruma Alanı olacağını düşünmekteyiz.     

Bu raporda, sadece gölün korunmasının yeterli olmayacağı, göl havzasından göle gelen su 

kaynaklarının ve doğasının korunmasıyla gölün korunabileceğinden yola çıkılması da son 

derece yerindedir. 

Ancak söz konusu Rapor Genel Müdürlükçe değerlendirilmemiş ve söz konusu alan Milli 

Park Kanunu kapsamına alınmamıştır.  

Salda Gölü; bu tekliften 5 yıl sonra 2019 yılında ÖÇK ilan edilerek kamuoyunun tüm itirazına 

rağmen, Millet Bahçesi olarak belirlenip Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imara açılmış ve 

TOKİ tarafından inşaat ihalesi yapılarak korunmayacak bir duruma getirilmiştir. Türk Halkı 

can derdindeyken yangından mal kaçırırcasına, alanda inşaat çalışmaları başlamıştır. 

Antalya Belek de Özel Çevre Koruma bölgesidir. Ancak hiç bir doğal alanda 

göremeyeceğiniz kadar betona bürünmüş bir alan haline getirilmiştir. Bu milletimizin 

gözünden kaçmamalıdır.  
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Salda Gölü, Burdur ili, sınırları içerisinde yer almaktadır.   184 metreye varan derinliği ile 

Türkiye’nin Van Gölünden sonra ikinci derin gölüdür. Doğa yapısı, görsellik ve biyolojik 

çeşitlilik özellikleriyle eşsiz ve etkileyici görünüme sahip bir doğa harikasıdır. 

Salda Gölü Niçin Korunmalıdır;  

 Salda Gölü ülkemizdeki en derin ikinci gölü olup kapalı bir havzadır. Gölü besleyen 

kaynakların göle ulaşmasının sağlanmasının hayati önemi vardır. 

 Salda Gölü doğal oluşumuyla ülkemizin ve dünyanın (bir benzeri Kuzey Kanada’da) 

korunması gereken ender alanlarındandır. Bu durum özel bir ekolojik yapı bütünlüğü 

sağlamaktadır. Milyonlarca yıldan günümüze kadar gelen ve gölün kıyısında ve iç 

kısmında gerçekleşen Salda Kumu-Maldiv Toprağı-Mars Toprağı adlarıyla da bilinen 

beyaz çökel ile kaplıdır. Bu doğal oluşum gölün doğal yapısında bulunan mikroskobik 

canlılarla gerçekleşen göle özgü-değer katan–gölün yaşamasını sağlayan dünyada 

ender alanlarda görülebilen bir biyokimsal olaydır. Bu nedenle göl çok değerlidir ve 

mutlaka korunmalıdır.  

 Göl çevresinde karaçam, ardıç, pırnal meşesi ve kızılçam ağaçları ile karaçalı, kekik, 

ahlat, sütleğen, sığırkuyruğu, çiğdem ve sümbül vb. otsu bitki türlerinin yer aldığı 

doğal alanlar mevcuttur. Gölün batı bölgesinde doğal yaşlı karaçam ormanları da yer 

almaktadır. 

 Göl Çevresinde kurt, yaban domuzu, tavşan, tilki, fare, çakal, keklik, yaban 

güvercinleri, saksağan, akkuyruklu kartal, şahin, angıt, dikkuyruk, karatavuk, 

ardıçkuşu, arıkuşu, kızıl gerdan, akbalıkçıl, çakır, baykuş vb türler mevcuttur. Gölde 

ise 4 balık; 1 sürüngen ve amfibi türü yaşamaktadır. Salda yosun balığı (Aphanius 

splendens) dünyada sadece Salda Gölünde yaşayan endemik bir balık türüdür. Gölün 

yoğun kullanımı ve çevresel etkiler sonucu oluşacak kirlilik- erozyon vb. nedenlerle 

bu türlerin yok olacağı unutulmamalıdır.  

 Gölün çevresiyle birlikte geleceğe intikalinin sağlanabilmesi için mevcut millet 

bahçesi projesinden vazgeçilerek alanın Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilmesi ve 

bu alana yakışır şekilde korunmasının sağlanması yapılacak en doğru iştir. 

Kamuoyunda "Türkiye’nin Maldivleri" olarak bilinen Salda Gölü başta olmak üzere 

doğamızın çevrenin ve ormanlarımızın korunması noktasında Türkiye Ormancılar Derneği 

olarak sonuna kadar mücadele edeceğimizi ve bu alanlarda kamu yararına aykırı her türlü 

uygulamanın karşısında olacağımızı, 

 

Değerli Basınımız aracılığı ile kamuoyunun bilgisine sunarız. 27.04.2020 

 

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 


