
-SIĞLA ÇALIŞMA GRUBU- 

ANADOLU SIĞLA AĞACI (Liquidambar orientalis Miller)  

TÜR KORUMA EYLEM PLANI (2019-2024) 

KASIM 2018, MUĞLA 

 

ÇALIŞMA ALANI: Tür Koruma Eylem Planı’na konu olan çalışma alanı, Anadolu Sığla 

Ağacı (Liquidambar orientalis Mill.)’nın Muğla İli sınırlarında doğal yayılış gösterdiği tüm 

alanları ifade etmektedir. 

GEREKÇE: Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları dahilinde Mülga Özel 

Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB) tarafından 2005-2008 yılları arasında yaptırılan 

“Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi Biyolojik Zenginliğin Tespiti ve Yönetim Planı Projesi” 

kapsamında hazırlanan ve Nisan 2008’de uygulamaya konulması planlanan  “Uygulama 

Hedefi 1.3 - 5 Yıllık süreçte Yönetim Planı kapsamında tespit edilen bozulmuş orman 

ekosistemlerin ekolojik rehabilitasyon / restorasyon çalışmalarının yapılması” kapsamında 

Yapılmasında yarar görülen faaliyetler belirlenmiştir. 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel 

Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 

kurulan Özel Çevre Koruma Kurumu 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

kapatılmıştır. 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen iş ve işlemler aynı 

Kararname ile oluşturulan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.  

İlgili Faaliyetler, Sığla Çalışma Grubu üyelerince incelendiğinde, hayli detaylı ve kapsamlı 

hazırlandığı, ideal hedefler, faaliyetler, sorumlu kurum/kuruluşlar ve bütçenin mantıksal 

çerçeveye oturtulduğu görülmüştür. Özetle Mülga ÖÇKKB tarafından hazırlanmış projenin 

rehber niteliğinde iyi bir yol gösterici olduğu anlaşılmıştır. 

Öte yandan hem projenin nispeten spesifik bir alan için hazırlanmış olması hem de aradan 

geçen yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde yaşanan her türlü gelişme göz önüne alındığında, en 

baştan gözden geçirilerek revize edilmesi, hayata geçirilememiş ve/veya uygulaması eksik 

kalmış faaliyetlerin günümüz koşullarına uygun olarak eldeki güncel verilerin ışığında 

güncellenmesi ve bu planda tanımlanmamış olan ancak günümüzdeki mevcut koşullar altında 

potansiyeller sunan yeni faaliyetlerin tanımlanması da gerekmektedir.  

SORUMLU KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR: Eylem Planı’nın hazırlanmasından 

SIĞLA ÇALIŞMA GRUBU üyeleri sorumludur. Eylem planının uygulanmasından  SIĞLA 

ÇALIŞMA GRUBU’na temsilci gönderen Kurum ve Kuruluşlar sorumludur.  

 

 

SIĞLA ÇALIŞMA GRUBU’nun oluşum süreci ve tarihçesi aşağıda özetlenmiştir. 



14-15 Kasım 2015 tarihinde Marmaris Elegance Hotel’de, Marmaris Kent Konseyi Çevre 

Grubu tarafından organize edilen “Geçmişten Geleceğe Şifa Kaynağı Sığla Çalıştayı”nda; 

Anadolu Sığla Ormanları’nda yaşanan sorunları araştırmak, tespit edilen problemleri ilgili 

kurumlarla paylaşmak, bu ormanlara yönelik yaşanan gelişmeleri ve hazırlanan eylem 

planlarını takip etmek ve ilgililerle görüşmek, Sığla’nın tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları 

için materyaller oluşturmak, Sığla ile ilgili bilimsel araştırma yapan kurumları ve çalışmaları 

takip etmek, Sığla ile ilgili çeşitli araştırma, koruma, eğitim ve farkındalık projeleri 

hazırlayarak uygulamaya geçirmek üzere bir SIĞLA ÇALIŞMA GRUBU oluşturulmasına 

karar verilmiştir. 

Sığla Çalışma Grubu’nun oluşturulabilmesi  için ilk toplantı Marmaris Milli Parkı Günnücek 

Günübirlik alanın‘da 19 Aralık 2015 Cumartesi günü yapılmıştır. Sığla Çalışma Grubu’nun 

yılda  en az  4 kez toplanmasına,  toplantı organizasyonu ve koordinasyonunun ise Marmaris 

Kent Konseyi Çevre Grubu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.  

13 Şubat 2016 tarihinde Marmaris Milli Parkı Günnücek Günübirlik alanında, 14 Mayıs 2016 

tarihinde Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü’nde, 7-8 Ekim 2016 tarihinde Fethiye Club 

Tuana Hotel’de, 13 Ocak 2017 ve 28 Nisan 2017 tarihinde Marmaris Kültür ve Sanat Evi’nde 

ve 26 Mart 2018’de Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’nde yapılan toplantılarda Sığla 

Çalışma Grubu’nun görev ve sorumluluk alanları tespit edilmiş, işleyiş ve koordinasyon 

yapısı oluşturulmuş, Eylem Planını hayata geçirebilmek üzere gerekli tartışmalar 

tamamlanmıştır. Son toplantıda kurum yetkililerine iletilmek üzere 5 soru belirlenmiş, bu 

sorulara yetkililerin vereceği cevap doğrultusunda eylem planında belirtilen faaliyetlerin 

yürütülmesine karar verilmiştir.   

Sığla Çalışma Grubu üyeleri aşağıdaki kurum temsilcilerinden oluşmaktadır; 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Orman 

Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Marmaris Milli Parklar 

Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler Şube Müdürlüğü, Marmaris 

Orman İşletme Müdürlüğü, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla DSİ 213. Şube 

Müdürlüğü, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 

Köyceğiz İlçe Tarım Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, 

Fethiye Belediyesi, Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu, TEMA Vakfı, NATURA Doğa ve 

Kültür Koruma Derneği. 

Sığla Çalışma Grubu aynı zamanda, Anadolu Sığla Ağacı’nın korunmasından ve 

geliştirilmesinden sorumlu her türlü kişi, kurum ve kuruluş ile işbirliği içerisinde, Tür 

Koruma Eylem Planı’nın güncellenerek yeni baştan oluşturulması noktasında, koordinasyon 

birimi olarak hizmet edebilecek bir rol üstlenmekte olup, hayata geçirilecek bu planın aktif 

biçimde izlemesini de gerçekleştirecektir. 

 

AMAÇ: Tersiyerden kalan ve doğal olarak dar bir alanda yayılış gösteren relikt Liquidambar 

orientalis Miller (Anadolu Sığla Ağacı) ormanlarının ekosistemini korumak, Doğal 



Liquidambar orientalis Miller türünün gen havuzunun ve bölgesel orman mozaiğinin 

muhafaza edilmesi ve kalıtımının (genetik mirasın devamlılığı) sağlanarak, Anadolu Sığla 

Ağacı (Liquidambar orientalis Miller)’nın Doğal Ortamında Korunmasına katkı sağlamak 

üzere, bu orman dokusunun yaklaşık %80’ini bünyesinde barındıran Muğla İli sınırları 

dâhilinde bu türe ve oluşturduğu orman dokularına yönelik Sığla Çalışma Grubu tarafından 

güncel bir Koruma Eylem Planı hazırlanılması amaçlanmıştır. 

İDEAL HEDEF: Anadolu Sığla Ormanları’nın ekolojik yapısını tehdit eden unsurların 

ortadan kaldırılması, doğal ortamında bünyesindeki ekosistem özellikleri ve biyolojik 

çeşitlilik etmenleri ile birlikte sürdürülebilir biçimde ve belirli alanlardaki sığla ormanlarından 

bölge halkının sosyo-ekonomik olarak yararlanabilmeleri için koruma kullanım kararlarının 

oluşturulmasına katkı sağlamaktır. 

KAPSAM, SÜRE VE YAPILACAK İŞİN TANIMI: 

Yukarıda sunulan ideal hedef doğrultusunda, Muğla İli sınırlarında yer alan Anadolu Sığla 

Ağacı (Liquidambar orientalis Miller) ve bu ağaca bağlı oluşan orman dokusunun 

araştırılması, izlenmesi, korunması, tanıtılması ve akılcı kullanımına yönelik farkındalığın 

arttırılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.  

Tür Koruma Eylem Planı; Anadolu Sığla Ağacı’nın doğal yaşama alanında, popülasyonunun 

sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanmasına yönelik olarak, türün besin tercihini, 

ekolojik, biyolojik ihtiyaçlarını, koruma ve kullanım ilkelerini, oluşturulan koruma alanlarının 

yönetimini, alandaki yerel insan faaliyetlerinin ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarını 

kapsamaktadır. Tür Koruma Eylem Planı 2019-2024 yılları arasını kapsamaktadır. Bu 

kapsamda aşağıdaki işler yapılacak ve/veya yaptırılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA HEDEFLERİ: 

1-Koruma eylem planı güncellenecektir. 



FAALİYET: 

1-1. Mülga ÖÇKKB tarafından 2005-2008 yılları arasında yaptırılan “Köyceğiz-Dalyan 

ÖÇK Bölgesi Biyolojik Zenginliğin Tespiti ve Yönetim Planı Projesi” kapsamında hazırlanan 

ve Nisan 2008’de uygulamaya konulması planlanan “Uygulama Hedefi  1.3’de yer alan 

faaliyetlerin hayata geçirilmesine ilişkin durum değerlendirmesi yapılacaktır. Uygulama 

Hedefi 1.3 içerisinde tanımlanan her bir faaliyet maddesine ilişkin gerçekleştirilme durumu, 

başarı oranı, zayıflıklar ve eksikler tespit edilerek, bu faaliyetlerden yeni plan içerisinde yer 

alması gerekenlerin güncellemesi yapılacaktır.   

Kim: Yürütme Kurulu (İrtibat kişisi: Dr. Okan ÜRKER) 

Nerede: Ofis çalışmaları 

Nasıl: ÖÇKKB ve diğer ilgili kurum/kuruluşlar tarafından konuya ilişkin geçmiş yıllarda 

hazırlanan verilerin ve Sığla Çalışma Grubu tarafından geliştirilen Taslak Eylem Planı’nın 

hep birlikte değerlendirilerek nihai Eylem Planı’nın protokol ile resmi ve hukuki bir metne 

dönüştürülmesi  

 

Ne Zaman: Mayıs 2019 

Bütçe: Sığla Çalışma Grubu 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Sığla Çalışma Grubu 

 

2- 2019 yılı sonuna kadar Muğla İli sınırları içerisindeki sığla ormanlarının 

bünyesindeki biyolojik çeşitlilikle birlikte koruma biyolojisi yönünden araştırılarak 

izlenmesi sağlanacaktır. 

FAALİYET 

2-1. Literatür çalışmaları derlenecektir. 

Çalışma alanı içerisindeki Sığla Ormanları’nda gerçekleştirilmiş tüm koruma ve araştırma 

projeleri derlenecektir. Muğla İlindeki Doğal Sığla Ormanları arasında koruma statüsüne 

sahip olmayan alanlar ile mevcut koruma statüsünün türün korunması için yetersiz olduğu 

görülen sığla ormanlarının yönetimi (koruma/kullanma) izleme ve koruma statülerinin 

güncellenmesi amaçlanmaktadır.  

Kim: Sığla Çalışma Grubu. TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat 

Varlıklarını Koruma 1 ve 2 No’lu Şube Müdürlükleri, NATURA (İrtibat kişisi: Öğr. Gör. 

Yasin İLEMİN) 

Nerede: Ofis çalışmaları  

Ne zaman: Mayıs 2019 

Danışılacak Kurum/Kuruluş: Sığla Çalışma Grubu ‘nun bağlı olduğu kurumlar. 



Nasıl: NATURA tarafından son 3 yıldır Sığla ormanlarında yürütülen yaban hayatı 

çalışmalarının sonuçlarının yanı sıra bu ormanlara yönelik gerçekleştirilmiş her türlü koruma 

ve araştırma çalışmaları (projeler, tezler, araştırmalar vb.) derlenecektir. Sığla alanları 

içindeki canlı türlerinin tespiti ve türlere yönelik tehdit durumu vb. özelliklerinin tespiti 

yapıldıktan sonra bu canlı gruplarına dahil olan türlerden önemli ve öncelikli olan türler için 

koruma ve izleme tedbirleri veya parametrelerinin belirlenebilmesi için araştırma konuları ve 

projeleri belirlenecek, Sığla ormanları içerisinde bu türlerin nasıl korunabilecekleri ve 

izlenebileceklerine ilişkin öneriler sunulacaktır. 

 

2-2.Yetişme Muhiti Özellikleri ve Ekosistemin yenileme gücü ve şekli tespit edilecektir. 

Kim: Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (İrtibat kişisi: Dr. Nihal ÖZEL) 

Nerede: Tüm Türkiye’de doğal yayılış gösteren Sığla alanlarında 

Nasıl: Tüm Türkiye’de doğal yayılış gösteren Sığla alanlarında türün biyo-ekolojik yönlerden 

yetişme muhiti özellikleri, ekosistemin yenileme gücü ve şeklinin tespiti, bu tespite göre 

ekosistemin restorasyon/rehabilitasyonu işlemleri Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü uzmanlarınca oluşturulacak bir ekip tarafından yerinde yapılacak arazi 

çalışmaları, alınacak örneklerin (toprak, su, odun, yaprak, sığla yağı vb.) laboratuvar 

koşullarında analizleri, haritalama çalışmaları ve raporlama şeklinde detaylı biçimde 

araştırılacaktır.  

FAALİYETİN AMACI: Büyük bir bölümü Muğla İli sınırları içerisinde yayılış gösteren 

doğal Anadolu Sığla Ağacı (Liquidamber orientalis) ormanlarının ve habitatlarının 

araştırılması, etkin korumanın sağlanması ve sığla ormanlarında sürdürülebilir kaynak 

kullanımı prensiplerinin belirlenmesi, tür-habitat-ekosistem ölçeğinde dinamik izleme 

stratejisini zamansal ve mekânsal ölçekte gerçekleştirilmesi amacıyla, doğa koruma, doğal 

kaynak yönetimi ve rasyonel alan kullanım kararlarının geliştirilmesidir.    

FAALİYETİN KAPSAMI:  Büyük bir bölümü Muğla İli sınırları içerisinde yer alan saf 

veya karışık sığla ormanları, nehir yataklarında bulunan doğal sığla habitatları, bu alanlarla 

doğrudan ekolojik etkileşim içerisinde olan tarım alanları,  kıyı habitatları ve sulak alanlardır.  

Ne zaman : 2019-2021 

Bütçe: Ege Orman Araştırma Enstitü Müdürlüğü 

Danışılacak Kurum-Kuruluş : Sığla Çalışma Grubu ‘nun bağlı olduğu kurumlar. 

 

 

 

2-3. Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarında düzenli izleme çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. 



Kim: NATURA (İrtibat kişisi: Dr. Okan ÜRKER) ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü - Odun 

Dışı Ürünler Şube Müdürlüğü (İrtibat kişisi: Şube Müdürü Yüksel YANMADIK) 

Nerede: Muğla İli sınırları dahilindeki 30 hektar ve üzeri Sığla ormanlarında 

Nasıl: Muğla İli sınırları dahilindeki 30 hektar ve üzeri Sığla ormanı parçalarında güncel 

durumun takibi, bu orman dokuları içerisi ve yakın çevresinde cereyan eden çeşitli 

gelişmelerin (açma-yakma-kesme-kurutma-drenaj gibi arazi kullanım problemleri ve işgalleri) 

düzenli bir şekilde izlenmesi amacıyla NATURA tarafından bir Drone (uçangöz) vasıtasıyla 

bu ormanlar her 4 ayda bir havadan görüntü almak yoluyla kaydedilecek ve ilgili sorunların 

tespiti yapılarak, herhangi olumsuz bir koşulun gözlenmesi halinde Muğla OBM’ye detaylı 

biçimde ihbar edilecektir.  

Ne zaman: Faaliyet 2-2 yi takiben, Mayıs 2019 – Mayıs 2022 arası her 4 ayda bir 

Bütçe: Bu çalışma için gerekli olacak Drone’ın temin edilmesi ve arazi çalışmalarına ait bütçe 

NATURA’nın devam eden projeleri bünyesinden karşılanacak olup, gerektiği takdirde Muğla 

OBM’den arazi ulaşım, haritalama gibi destekler alınacaktır.   

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla İl Çevre 

Şehircilik, DKMPGM. 

2-4. Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarında eksik olan biyolojik çeşitlilik ve 

yaban hayatı araştırmaları gerçekleştirilerek daha önce yapılmış olanlarınsa düzenli 

olarak izleme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Kim: NATURA (İrtibat kişisi: Dr. Okan ÜRKER) ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü - Odun 

Dışı Ürünler Şube Müdürlüğü (İrtibat kişisi: Şube Müdürü Yüksel YANMADIK) 

Nerede: Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarında 

Nasıl: Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarında şu ana kadar yapılmış her türlü 

biyolojik çeşitlilik (karayosunları, eğreltiler, damarlı bitkiler, likenler, makro mantarlar, 

amfibiler, sürüngenler, kuşlar, memeliler, kelebekler, kız böcekleri, örümcekler vb.) çalışması 

derlenerek, eksik olan konular ortaya çıkartılacaktır. Eksik olan canlı gruplarının 

araştırılmasına yönelik BAP, TÜBİTAK ve diğer araştırma fonlarından yararlanılarak çalışma 

planları tamamlanacaktır. Daha önce araştırılmış olan canlı gruplarına yönelik olarak ise canlı 

grubu bazında izleme planı oluşturularak Yönetim Planı süresince izleme çalışmaları 

gerçekleştirilecektir.  

Ne zaman: Yönetim Planı sonuna kadar düzenli olarak 

Bütçe: BAP, TÜBİTAK, Diğer Araştırma Fonları  

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: DKMPGM, İlgili Üniversiteler 

 

3-Muğla İli doğal sığla ormanlarına ilişkin sayısal haritalar geliştirilecektir. 



Orman İşletme Müdürlükleri’nden elde edilecek veriler çerçevesinde Muğla İli sınırlarında 

doğal yayılış gösteren Sığla alanlarının güncel durumu saha döküm cetveli ve sayısal harita 

olarak ortaya konulacaktır. Ardından tüm bu orman parçalarına ve orman parçalarının kenar 

zonlarına yönelik aynı sayısal harita üzerinde farklı katmanlar olarak mülkiyet (hazine, 2B, 

tapulu vb.), arazi kullanımı ve tehdit durumları da işlenecektir. Veri elde edilmesi noktasında 

İl-İlçe Tapu Kadastro Müdürlüklerinden destek talep edilecektir. Konuya ilişkin 

NATURA’nın Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB sınırları dahilinde oluşturduğu sayısal haritalar ve bu 

haritalara ait altlıklar mdb formatında Muğla OBM’ye sunulacaktır.  

 

FAALİYET 

3-1 Doğal sığla alanlarını gösterir haritalar hazırlanacaktır. 

3-1.1 Saf sığla alanlarının sınıflandırması ve haritalandırılması tamamlanacaktır. 

Kim: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü - Odun Dışı Ürünler Şube Müdürlüğü 

Nerede: Ofis çalışmaları 

Ne Zaman:  Mart 2019 

Nasıl: CBS Çalışmalarıyla  

Bütçe: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Danışılacak Kurum / Kuruluş :  Sığla Çalışma Grubu 

 

3-2 Stres/Baskı haritaları hazırlanacaktır. 

3-2.1 Yatırım projeleri hakkında bilgi derlenecektir. 

Kim: Yürütme Kurulu 

Nerede: Ofis çalışmaları 

Ne zaman: Mayıs 2019 

Nasıl: Yazışmalar yoluyla 

Bütçe : Sığla Çalışma Grubu 

Danışılacak Kurum/ Kuruluş : Sığla Çalışma Grubu temsilcilerinin bağlı olduğu kurumlar. 

 

 



3-2.2 Sığla orman ve etkileşim alanlarındaki drenaj kanalları , 167 sayılı kanuna dayalı 

derin kuyuların ve sığ kuyuların güncel durumlarını gösteren sayısal haritalar 

hazırlanacaktır. 

Kim: Aydın DSİ 21. Bölge Müdürlüğü - Muğla 213. Şube Müdürlüğü (İrtibat kişisi: Hasan 

YAVUZ), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İrtibat kişisi: Atilla Küçükala) 

Nerede: Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarında ve bu ormanların etkileşim 

alanlarında 

Nasıl: Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanı parçalarında ve bu orman parçalarının 

yakın çevresinde ekolojik yönden etkileşimde bulunduğu bölgelerde, önceki yıllarda farklı 

kişi ve kurumlarca oluşturulmuş drenaj kanalı ve kuyuların güncel durumu bir liste halinde 

ortaya çıkartılacak ve sayısal haritalara işlenecektir. Elde edilen bu veriler kapsamında ilgili 

yapılardan ormanın ekolojik bütünlüğü için tehdit oluşturanlar ve/veya artık bulunduğu 

bölgede işlevini yitirmiş olanların kaldırılması için gerekli izinler alınacak ve alandan 

kaldırılacaktır.   

Ne Zaman: Mayıs 2019 

Bütçe: Bu çalışmanın planlama ve yazışma bütçeleri Muğla DSİ 213. Şube Müdürlüğü ve 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından karşılanacak olup, gerek görülmesi halinde 

yapılacak olan müsadere ve kapatma işlemleri için gerekli bütçe DSİ Genel Müdürlüğü ve 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan temin edilecektir. 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Sığla Çalışma Grubu temsilcilerinin bağlı 

bulunduğu kurumlar. 

 

3-2.3  2 b arazilerini gösterir harita hazırlanacaktır. 

Kim: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Nerede: Ofis ve Arazi Çalışmaları 

Nasıl: Genel olarak Muğla İli sınırları dahilindeki, özel olarak ise Köyceğiz-Toparlar 

Bölgesi’ndeki Sığla ormanı parçalarında ve bu orman parçalarının yakın çevresinde ekolojik 

yönden etkileşimde bulunduğu 2-b alanlarının güncel durumu bir liste halinde ortaya 

çıkartılacak ve sayısal haritalara işlenecektir. Elde edilen bu veriler kapsamında ilgili 

arazilerden sığla ormanı vasfını kazanmaya uygun olanlar Muğla OBM uzmanları işbirliğinde 

tespit edilecektir.  

Tespit edilen bu alanların Sığla ormanı vasfı kazanmasına yönelik TVKGM 

koordinasyonunda Muğla OBM ve Sığla Çalışma Grubu işbirliğinde hukuki 

gerekçelendirmesi hazırlanacak ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet değişikliği 

hususunda talepte bulunulacaktır. Tapu tescil değişiklik işlemleri tamamlanan arazilerin sığla 



ağaçlandırması, ilgili Orman İşletme Müdürlükleri tarafından ağaçlandırma sezonu içerisinde 

gerçekleştirilecektir.   

Ne Zaman: Haziran 2019 

Bütçe: Bu çalışmanın planlama ve yazışma bütçeleri TVKGM tarafından karşılanacak olup, 

TVKGM ve Muğla OBM işbirliğinde yapılacak olan arazi çalışmaları ilgili kurumların 

bütçelerinden karşılanacaktır. Mülkiyet durumunun değiştirilmesine ilişkin gerekli bütçeler de 

TVKGM, Muğla OBM ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. 

Ağaçlandırma işlemleri için gerekli bütçe ilgili Orman İşletme Müdürlükleri tarafından 

karşılanacaktır.  

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: İlçe mal müdürlükleri,Orman İşletme Müdürlükleri 

ve Tapu- Kadastro Müdürlükleri.  

 

3-3 Mülkiyet haritası hazırlanacaktır. 

Kim: Muğla İl Kadastro Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü. 

Nerede: Ofis çalışmaları 

Ne Zaman:  Haziran 2019 

Nasıl: Yazışma ve mevcut verilerin derlenmesiyle.  

Bütçe: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü. 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: İlçe Mal Müdürlükleri,Orman İşletme Müdürlükleri 

ve İlçe Tapu-Kadastro Müdürlükleri. 

 

3-4 Koruma Kullanma amaçlarına göre sınıflama haritaları düzenlenecektir. 

Kim: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Marmaris 

Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Ege Orman Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. 

Nerede: Ofis ve Arazi Çalışmaları 

Ne Zaman:  Haziran 2019 - Ocak 2020 

Nasıl: Mutlak korunacak ormanlar, sığla yağı üretim alanları, sığla aromaterapi ormanları, 

rekreatif durumlarını ve ihata durumlarını gösterir haritalar ayrı ayrı hazırlanacaktır.  

Bütçe: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü. 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Sığla Çalışma Grubu temsilcilerinin bağlı 

bulunduğu kurumlar. 



4- Doğal sığla ormanlarının koruma statülerinin güncellenmesi, koruma ve geliştirmenin 

etkinleştirilmesi sağlanacaktır. 

4-1 Doğal Sit Alanları içerisinde kalan Sığla Ormanları’na yönelik rehabilitasyon ve 

restorasyon çalışmaları geliştirilerek, koruma tedbirleri güncellenecektir. 

Kim: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 

No’lu Şube Müdürlükleri 

Nerede: Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarının doğal SİT alanları ile çakıştığı 

alanlarda 

Nasıl: Genelde Türkiye’de, özelde ise Muğla İli sınırlarındaki sığla ormanlarının 2863 sayılı 

yasa kapsamında "Doğal Sit Alanı" olarak tescil edilmiş olan alanlar ile çakıştığı yerlerin 

sayısal haritalarının üretilmesi önemlidir. Fakat restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarının 

yapılacağı yerler seçilirken doğal sit alanları ile çakışan alanların esas alınması türün ve 

habitatlarının korunması içim yeterli olmayacaktır. Türün popülasyonunun ve habitatlarının 

devamlılığı ve ekosistem fonksiyonlarının devam ettirilebileceği rehabilitasyonu ve 

restorasyonu mümkün olan sığla ormanlarının seçilmesi önemlidir. Rehabilitasyon veya 

restorasyon çalışmalarında seçilecek alanının bulunduğu bölgedeki çevresel faktörler ve tehdit 

unsurları ve habitat özellikleri dikkate alındığında yönetilebilirlik/restorasyon/rehabilitasyon/ 

açısından fizible olması önemlidir. Bu alanların seçiminde de önceliklendirme yapılabilir. 

Diğer taraftan Ülkemizdeki doğal sığla ormanlarının büyük bir bölümünü içeren Köyceğiz-

Dalyan ÖÇKB deki sığla ormanlarının hiç birisi 2863 sayılı Kanun kapsamında bir koruma 

statüsüne de sahip değildir. Bu açıdan değerlendirildiğinde de bu bölgedeki sığla ormanlarının 

Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ait koruma statüsünün yanı sıra farklı bir koruma statüsüne 

daha alınmasında (fakat hangi statüde etkin koruma sağlanabilecekse onun seçilmesi veya 

önerilmesinde) yarar vardır. 

 

Bu çalışma TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 

1 ve 2 No’lu Şube Müdürlükleri’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek olup, öncelikle 2016 

yılında tamamlanan Muğla İli Sit Alanları Revizyon Projesi’nden elde edilen güncel veriler 

çerçevesinde Muğla İli sınırlarında yer alan Sığla ormanlarının Doğal Sit Alanları ile çakıştığı 

bölümler tespit edilecektir. Ardından –varsa- bu alanlarda gerçekleştirilebilecek restorasyon 

ve rehabilitasyon çalışmaları için Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne görüş 

sorulacak ve gelen yanıtlar doğrultusunda ilgili bölümlere yönelik uygulama çalışmaları 

(ağaçlandırma, tel çit ihatası, koruma, gençleştirme vb.) Muğla OBM vasıtasıyla ilgili orman 

işletme müdürlüklerine yaptırtılacaktır.   

 

Ne Zaman: Faaliyet 2.2’nin tamamlanmasından sonra  

Bütçe: Bu çalışmanın planlama ve yazışma bütçeleri TVKGM tarafından karşılanacaktır.   

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla OBM, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

 

 



4-2 Koruma ve kullanma amaçlarına göre Sığla Ormanları’nın korunmuşluk analizleri 

yapılacak ve koruma statüsü (bölgeleme) haritaları hazırlanacaktır.  

Kim: Ege Orman Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Nerede: Muğla ili Doğal sığla alanları 

Nasıl: Faaliyet 2-2 nin tamamlanmasından sonra sığla ormanlarının ekolojik/habitat 

durumlarına ve kullanım özelliklerine göre sınıflandırması yapılmalıdır. 

 I) Mutlak koruma bölgesi: Salt biyolojik-ekolojik amaçlar için (bilimsel amaç) korunacak 

sığla ormanlarıdır. 

II) Sürdürülebilir kullanım bölgesi: Bu kategoriye ayrılacak sığla ormanlarında iki alt amaç 

belirlenmeli ve ormanlar bu iki alt gruba göre de sınıflandırılmalıdır. 

 a) Rekreatif amaçlı kullanılan sığla ormanları 

 b) Sığla yağı üretim ormanları  

Bilimsel amaçlı (biyolojik-ekolojik) yönetilecek veya sürdürülebilir kullanım sığla ormanları 

da ekosistem fonksiyonları ve hizmetleri açısından ve tehdit durumları dikkate alınarak 

yönetilebilirlik özelliklerine ve yönetim önceliklerine göre de tekrardan kendi içinde 

sınıflandırılmalıdır.  

 

1. derecede öncelikli doğal sığla ormanları 

2. derecede öncelikli doğal sığla ormanları gibi sınıflama yapılmalıdır.  

 

Doğal sığla ormanlarında yapılacak kategorizasyonlar veriye dayalı ve paydaşların mutabakatı 

esas alınarak olmalıdır. Bunun yanı sıra belirlenen sığla ormanlarının koruma statüsüne sahip 

olup-olmama durumu da değerlendirilmeli, koruma statüsüne sahip olan alanlardaki 

korumanın yeterliliği değerlendirilmeli gerekiyorsa koruma statüsünde değişiklikler 

önerilmelidir.  

 

Ne Zaman:  Faaliyet 2.2’nin tamamlanmasının ardından   

Bütçe: Ege Orman Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, TVKGM, Muğla 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 No’lu Şube 

Müdürlükleri 

 

 

 

 

 



4-3 Sığla ormanları dahilinde rehabilitasyon - restorasyona uygun olanlar belirlenerek, 

bu alanlara yönelik restorasyon projeleri geliştirilecektir.  

Kim: Muğla  Orman Bölge Müdürlüğü  

Nerede: Muğla ili Doğal sığla alanlarında ve Sığla ormanlarının doğal SİT alanları ile 

çakıştığı alanlarda 

Nasıl: Faaliyet 4.1 ve 4.2’nin tamamlanmasının ardından elde edilecek veriler kullanılarak 

hazırlanacak planlama doğrultusunda, restorasyon ve rehabilitasyona yönelik uygulama 

çalışmaları (ağaçlandırma, tel çit ihatası, koruma, gençleştirme vb.) Muğla OBM vasıtasıyla 

ilgili orman işletme müdürlüklerine yaptırtılacaktır.   

Ne Zaman:  Faaliyet 4.1 ve 4.2’nin tamamlanmasının ardından   

Bütçe: Muğla  Orman Bölge Müdürlüğü 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Ege Orman Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 No’lu 

Şube Müdürlükleri 

 

5- Doğal Sığla Ormanlarında taban suyunun seviyesinin düşmesini engelleyecek 

faaliyetler düzenlenecektir. 

5-1. Drenaj kanalları ve kuyuların sığla ormanları ile etkileşimi analiz edilecektir. 

Kim: Aydın DSİ 21. Bölge Müdürlüğü- Muğla 213. Şube Müdürlüğü 

Nerede: Muğla ili Doğal sığla alanları dahilinde 

Nasıl: Faaliyet 3.2.2 kapsamında üretilen haritaların altlık olarak kullanılmasının yanı sıra 

Muğla İli sınırları dahilindeki doğal sığla ormanlarına ait her türlü güncel hidrolojik ve 

hidrojeolojik verinin karşılaştırılması sonucu bu ormanlara yönelik ilgili drenaj kanallarının 

ve kuyuların olası etkileri bilimsel yönlerden ortaya konulacaktır.  

Ne Zaman:  Faaliyet 3.2.2’nin tamamlanmasının ardından 

Bütçe: Aydın DSİ 21. Bölge Müdürlüğü - Muğla 213. Şube Müdürlüğü 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muğla İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğü 

 

 

 



5-2. İlgili drenaj kanalları ve kuyulardan sığla ormanları için olumsuz etki 

oluşturanların alandan kaldırılması sağlanacaktır. 

Kim: Aydın DSİ 21. Bölge Müdürlüğü- Muğla 213. Şube Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir 

Belediyesi (MUSKİ) 

Nerede: Muğla ili Doğal sığla alanları 

Nasıl: Resmi yazışmalar sonucu Faaliyet 5.1’den gelen veriler doğrultusunda alandan 

kaldırılması planlanan drenaj kanalları ve kuyular ait oldukları sorumlu kuruluşlar tarafından 

kaldırılacaktır. 

Ne Zaman:  Faaliyet 5.1’in tamamlanmasının ardından 

Bütçe: Aydın DSİ 21. Bölge Müdürlüğü - Muğla 213. Şube Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir 

Belediyesi (MUSKİ) 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü 

 

6- Doğal sığla ormanları ve etkileşim alanlarında belirlenen hazine arazilerine veya 

devletin hüküm ve tasarrufu altında olan arazilere sığla ormanı vasfı kazandırılması 

için önceki yıllarda yapılmış çalışmaların güncel durumunun derlenerek, uygunluğu 

tespit edilenlere sığla ormanı vasfı kazandırılmaya çalışılacaktır. 

6-1 Sığla ormanları ve etkileşim alanlarındaki Devletin hüküm ve tasarrufunda olan 

arazilere sığla ormanı vasfı kazandırılması için daha önceki çalışmaların güncel durumu 

derlenecektir. 

Kim: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 

No’lu Şube Müdürlükleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, NATURA  

Nerede: Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarının etkileşim alanlarında belirlenen 

hazine arazilerinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan arazilerde 

Nasıl: Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanı parçalarında ve bu orman parçalarının 

yakın çevresinde ekolojik yönden etkileşimde bulunduğu mülkiyeti hazineye ait olan 

arazilerin (tarla, boş arazi, bataklık vb.) güncel durumu bir liste halinde ortaya çıkartılacak ve 

sayısal haritalara işlenecektir. 

Ne Zaman: Mayıs 2019 – Eylül 2019 

Bütçe: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 

2 No’lu Şube Müdürlükleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, NATURA 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Sığla Çalışma Grubu temsilcilerinin bağlı 

bulunduğu kurumlar. 



6-2 Uygunluğu tespit edilen arazilere sığla ormanı vasfı kazandırılacaktır. 

Kim: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 

No’lu Şube Müdürlükleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü   

Nerede: Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarının etkileşim alanlarında belirlenen 

hazine arazilerinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan arazilerde 

Ne Zaman: Eylül 2019 – Eylül 2020 

Nasıl: Faaliyet 7.1 kapsamında elde edilen veriler kapsamında, ilgili arazilerden sığla ormanı 

vasfını kazanmaya uygun olanlar TVKGM ve Muğla OBM uzmanları işbirliğinde tespit 

edilecektir. Tespit edilen bu alanların Sığla ormanı vasfı kazanmasına yönelik TVKGM 

koordinasyonunda OGM ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne görüş sorularak mülkiyet 

değişikliği hususunda talepte bulunulacaktır.   

Bütçe: Bu çalışmanın planlama ve yazışma bütçeleri TVKGM tarafından karşılanacak olup, 

TVKGM ve Muğla OBM işbirliğinde yapılacak olan arazi çalışmaları ilgili kurumların 

bütçelerinden karşılanacaktır. Mülkiyet durumunun değiştirilmesine ilişkin gerekli bütçeler de 

TVKGM, Muğla OBM ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.  

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Sığla Çalışma Grubu temsilcilerinin bağlı 

bulunduğu kurumlar. 

 

6-3 Uygunluğu tespit edilen kamu arazilerinde uygulama projelerine başlanacaktır. 

Kim: Muğla OBM 

Nerede: Uygunluğu tespit edilen kamu arazilerinde 

Ne zaman: Eylül 2020 – Eylül 2021 

Nasıl: Faaliyet 7.2 kapsamında sığla ormanı olarak tescil edilen alanlarda, bağlı bulundukları 

amenajman planları doğrultusunda ağaçlandırma, bakım, onarım ve rehabilitasyon işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

Bütçe: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 

2 No’lu Şube Müdürlükleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Sığla Çalışma Grubu temsilcilerinin bağlı 

bulunduğu kurumlar. 

 

 

 



7- Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanları ve etkileşim alanlarındaki 2-b 

alanlarına sığla ormanı vasfı kazandırılmaya çalışılacaktır. 

7-1 2b alanlarında satışı gerçekleşmemiş olan alanlardan uygun olanlar için sığla vasfı 

kazandırma çalışması yapılacaktır: 

Kim: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 

No’lu Şube Müdürlükleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Nerede: Ofis 

Ne Zaman: 2019 – 2020 

Nasıl: Faaliyet 3.2.3 kapsamında üretilen 2b haritaları altlık olarak kullanılarak ilgili alanlar 

tespit edilecek, ardından hukuki süreç takibi ve yazışmalar yoluyla bu alanlara sığla ormanı 

vasfı kazandırılmaya yönelik girişimlere başlanılacaktır.  

Bütçe: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 

2 No’lu Şube Müdürlükleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Mal Müdürlükleri,  Tapu ve Kadastro Müdürlükleri. 

 

7.1.1 Konuya ilişkin hukuki süreç devamlı olarak takip edilecektir. 

Kim: Sığla Çalışma Grubu - Yürütme Kurulu 

Nerede: Ofis 

Ne zaman : Mayıs 2019 

Nasıl: Konuya ilişkin kurumlarla yazışmaların takibi gerçekleştirilecek ve gerektiği takdirde 

hukuki girişimlerin başlatılması sağlanacaktır. 

Bütçe: Sığla Çalışma Grubu 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

– Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 No’lu Şube Müdürlükleri, Muğla Orman Bölge 

Müdürlüğü. 

 

 

 

 

 

 



7.1.2. 2b’den hazineye devredilen alanların tahsis işlemleri tamamlanacaktır. 

Kim: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 

No’lu Şube Müdürlükleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 

Nerede: Ofis 

Ne Zaman: 2019 – 2020 

Nasıl: 2b vasfından sığla ormanı vasfına dönüşümü mümkün olarak tespit edilen alanların 

gerekli hukuki ve idari süreçler sonucunda tahsis işlemlerinin tamamlanması sağlanacaktır. 

Bütçe: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü. 

 

7.2.3. Tahsis işlemleri gerçekleşen alanlarda uygulama projelerinin tatbik edilmesi 

sağlanacaktır. 

Kim: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Nerede: Faaliyet 7.2.2’de tespit edilen alanlarda 

Ne Zaman: 2019 – 2020 

Nasıl: Tahsis süreci tamamlanan alanlarda sığla ağaçlandırma işlemi yapılarak. 

Bütçe: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

– Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 No’lu Şube Müdürlükleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8- Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanı etkileşim alanları ve önceki yıllarda sığla 

ormanı arazisi olan yerlerdeki bozulmuş orman arazileri için özel orman kurma ve özel 

ağaçlandırma teşvik uygulamasına yönelik teknik ve hukuki altyapı çalışması 

gerçekleştirilecektir. 

8-1 Özel orman ve ağaçlandırma sahası kurmak için teknik ve hukuki altyapı hazırlık 

çalışması yapılacaktır.  

Kim: NATURA (İrtibat kişisi: Dr. Okan ÜRKER) 

Nerede: Ofis çalışmaları ve özel orman kurulacak arazilerde 

Nasıl: NATURA tarafından Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanı etkileşim alanları ve 

önceki yıllarda sığla ormanı arazisi olan yerlerdeki bozulmuş (ve/veya işgal edilmiş) tapulu 

(özel şahıslara ait) orman arazileri için özel orman kurma ve özel ağaçlandırma teşvik 

uygulamasına yönelik teknik ve hukuki altyapı çalışması gerçekleştirilecektir. Bu çalışmada 

dünyada ve ülkemizdeki genel durum ele alınacak, ülkemizde özel orman kurmaya yönelik 

izlenmesi gereken teknik ve hukuki süreçler tespit edilecek, özel orman kurma sürecinde 

STK’ların ve vatandaşların devlet ve özel sektör hibelerinden/teşviklerinden yararlanabilme 

koşulları araştırılacaktır. Özel orman kurma süreçleri için teknik bir rehber olma niteliği 

taşıyacak bu doküman, Sığla Çalışma Grubu ile paylaşılacak ve ardından bir makale olarak 

uygun bir bilimsel dergide yayınlanacaktır.  

2017-2019 dönemi arasında elde edilen bu veriler neticesinde işgal edilmiş / bozulmuş bir 

tapulu alan (özel mülk) NATURA tarafından satın alınarak özel sığla ormanına 

dönüştürülecektir. Eylem Planı’nın sonuna kadar farklı stratejiler uygulanarak hem daha fazla 

arazi satın alınmasına yönelik kampanyalar hem de bu faaliyetin ülke çapında tanıtımı 

yapılacaktır.        

Ne Zaman: Ağustos 2019 - Teknik raporun hazırlanması,  Makale yazımı ve uygun bir 

dergiye gönderilmesi. 

Bütçe: NATURA teknik ve hukuki altyapı çalışmasını, teknik rapor ve makale yayınlama 

çalışmalarını kendi öz bütçesinden karşılayacak olup herhangi bir uzman/danışman bedeli 

talebi bulunmamaktadır. Öte yandan özel orman oluşturma çalışmaları için gerekli bütçeyi 

NATURA hali hazırda yürütmüş olduğu ve/veya başvuru aşamasında olduğu uluslararası 

araştırma fonlarından/projelerinden yararlanacaktır. 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: DKMPGM, TVKGM, OGM, Muğla İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü 

 

 

 



8-2 Özel orman ve Ağaçlandırma sahası kurmak için uygulama projesi hazırlanarak 

tatbik edilecektir. 

Kim: NATURA 

Nerede: Ofis ve arazi çalışmaları. 

Ne zaman: 2019-2020: Pilot bir arazinin NATURA tarafından satın alınarak özel ormana 

dönüştürülmesi. 2019-2022: Projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması. 

Nasıl: Eldeki bütçeyle ve bulunan arazinin özellikleriyle uyumlu uygulama projesi hazırlama 

Bütçe: NATURA 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

– Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 No’lu Şube Müdürlükleri, Muğla Orman Bölge 

Müdürlüğü. 

 

8-3 Özel mülkiyetteki alanlarda teşvikler belirlenerek, pilot çalışmalar uygulanacaktır. 

Kim: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Nerede: Sığla ormanları içinde ve yakın çevresinde etkileşim halinde olduğu tespit edilen 

tapulu bozulmuş orman arazilerinde 

Ne zaman:  Eylül 2019– Eylül 2021 

Nasıl: Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü, Muğla OBM ve Muğla İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü işbirliği ile Sığla ormanları içinde ve yakın çevresinde etkileşim halinde olduğu 

tespit edilen tapulu bozulmuş orman arazilerinde (mevcut hali tarım alanı, nadas alanı, 

terkedilmiş alan, mera, bataklık, sazlık vb.) ağaçlandırma için ağaç maliyetleri ödenerek 

teşvik edilecektir. Ağaç birim fiyat maliyetleri ve teşvik mekanizmaları için Ağaçlandırma 

Genel Müdürlüğü yetkililerinden destek alınacaktır. İlgili teşvik mekanizmasının oluşmasını 

müteakip, arazi sahiplerine teşvikler duyurularak pilot çalışmalara başlanılacaktır.  

Bütçe: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü, TVKGM, Muğla 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 No’lu Şube 

Müdürlükleri, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

 

 

 

 



9- Potansiyel sığla plantasyon sahaları tespit edilerek orman oluşturulması 

sağlanacaktır. 

9-1 Potansiyel sığla plantasyon sahaları tespit edilecektir. 

Kim: Ege Orman Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muğla OBM 

Nerede: Potansiyel sığla plantasyon sahalarında 

Ne Zaman: Faaliyet 2.2’nin tamamlanmasını müteakip 2019-2021 arası 

Nasıl: Faaliyet 2.2 kapsamında yapılacak çalışmalar sırasında potansiyel olarak sığla ormanı 

oluşturabilme imkanları sunan alanlar da araştırılacaktır. Buradan gelecek alternatif sahalar 

ekolojik özelliklerinin yanı sıra arazi kullanımı, mülkiyet gibi durumları açısından da 

değerlendirilerek tespit edilecektir.  

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

– Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 No’lu Şube Müdürlükleri, Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü, Muğla İl Tapu Müdürlüğü, Muğla İl Kadastro Müdürlüğü. 

 

9-2 Tespit edilen potansiyel alanlar sığla plantasyon sahalarına dönüştürülecektir. 

Kim: Muğla OBM 

Nerede: Potansiyel sığla plantasyon sahalarında 

Nasıl: Faaliyet 9.1 kapsamında tespit edilen ve ağaçlandırma işlemleri yönünden sakıncası 

bulunmayan sahalarda hazırlanacak amenajman planları doğrultusunda gerekli ağaçlandırma, 

nakım, onarım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanacaktır.  

Ne Zaman: Faaliyet 2.2’nin tamamlanmasını müteakip 2019-2021 arası 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

– Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 No’lu Şube Müdürlükleri, Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü, Muğla İl Tapu Müdürlüğü, Muğla İl Kadastro Müdürlüğü. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10- Muğla ili sınırları dahilindeki sığla ormanlarından elde edilen sığla yağının güncel 

üretim verileri, üretim şekilleri ve koşulları, pazarlama olanakları, üretim tesisleri ve 

teknolojilerine ilişkin veriler elde ederek üretimin modernizasyonu, işletme planları, 

üretici eğitimi ve Pazar koşullarının geliştirilmesine yönelik potansiyeller tespit 

edilecektir. 

 

Kim: Muğla OBM – Odun Dışı Ürünler Şube Müdürlüğü (İrtibat kişisi: Şube Müdürü Yüksel 

YANMADIK) 

 

Nerede: Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarında  

 

Nasıl: Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanı parçalarında geçmiş yıllarda sığla yağı 

çıkartılmış alanların güncel üretim verileri ve bu alanlardaki günlük düvenlerinin mevcut 

durumuna ilişkin Muğla OBM – Odun Dışı Ürünler Şube Müdürlüğü tarafından ilgili orman 

işletme müdürlüklerine durum bilgisi sorulacak olup, elde edilen veriler bir döküm tablosuna 

işlenecektir. 

 

Sığla yağının daha hijyenik koşullarda daha rantabl şekilde üretimini sağlayacak teknolojik 

bir  günlük düveninin üretimine yönelik teknik proje hazırlanacaktır. Bu projenin 

uygulanması için Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve TÜBİTAK’ın ilgili hibe-

desteklerinden yararlanmak üzere Muğla OBM koordinasyonunda Sığla Çalışma Grubu’nun 

işbirliğinde bir proje ekibi oluşturularak günlük düveninin üretimi için proje başvurusu 

yapılacaktır 

Sığla yağının hangi orman parçasında hangi zaman diliminde kimlerin aracılığıyla ne şekilde 

(ihale, doğrudan temin, direkt satış vb.) üretilip pazarlanacağına ilişkin Muğla OBM 

tarafından bir teknik rehber hazırlanarak uygulanmak üzere ilgili tüm Orman İşletme 

Müdürlükleri’ne gönderilecektir. Hem kaçak sığla yağı üretimini durdurmak hem de sığla 

ormanlarına daha az zarar verecek sürdürülebilir üretim tekniklerini yaygınlaştırmak amacıyla 

sığla yağı üreticilerine yönelik sertifikasyon eğitimleri Muğla OBM koordinasyonunda 

verilecektir.   

 

10-1 Sığla yağı üretimine yönelik (üretim verisi, şekli, koşulları, tesisleri, teknolojileri ve 

pazarlama olanakları) veri toplanacaktır. 

Kim: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Nerede: Ofis ve arazi 

Ne zaman: Haziran 2019 – Eylül 2019 

Nasıl: Literatür ve veri derleme 

Bütçe: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

– Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 No’lu Şube Müdürlükleri, Muğla Orman Bölge 

Müdürlüğü, Sığla Çalışma Grubu 



10-2 Sığla yağı üretiminin modernizasyonu, işletme planları, üretici eğitimi ve Pazar 

koşullarının geliştirilmesine yönelik potansiyeller belirlenecektir. 

Kim: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Nerede: Ofis ve arazi 

Ne zaman: Haziran 2019 – Kasım 2019 

Nasıl: Literatür ve veri derleme 

Bütçe: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Sığla Çalışma Grubu 

 

10-3 Sığla yağının, mevcut koşullara göre, daha hijyenik koşullarda ve sürdürülebilir 

şekilde üretimini sağlayacak teknolojik bir Günlük düveninin üretimine yönelik teknik 

proje hazırlanacaktır. 

Kim: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü 

Nerede. Ofis ve arazi 

Ne zaman: 2019-2020 

Nasıl: Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Kavakarası Günlük 

düveni projesinin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir işletme yönetiminin oluşturulması 

sağlanacaktır. Başka bölgeler için burada denenen projenin geliştirilerek uygulanmasına da 

öncülük edilecektir. 

Bütçe: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü, 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

– Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 No’lu Şube Müdürlükleri, Sığla Çalışma Grubu 

 

10-4 Sığla yağının üretim ve pazarlama koşullarına yönelik teknik rehber 

hazırlanacaktır. 

Kim: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Nerede: Ofis 

Ne zaman: 2019-2020 

Nasıl: Üretilecek teknik dökümanın dağıtım ve yayın yoluyla 

Bütçe: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar:   Sığla Çalışma Grubu 



10-5 Sığla yağı üretimi sertifikasyon programı hazırlanacak ve yerel üreticilerin 

faydalanmaları sağlanacaktır. 

Kim: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Nerede: Ofis ve arazi 

Ne zaman: Aralık 2019 – Mayıs 2020 

Nasıl: Sığla yağı üretimi gerçekleşen mıntıkalardaki yerel üreticilere teorik ve uygulamalı 

sertifikasyon programı sunularak. 

Bütçe: GEKA VE TÜBİTAK, OGM, DKMPGM, TVKGM veya ilgili Belediye 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

– Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 No’lu Şube Müdürlükleri, Sığla Çalışma Grubu 

 

10-6 Sığla yağı tanıtım ve farkındalık artırma çalışmaları yapılacaktır. 

Kim: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 

Nerede. Muğla ili ve Türkiye genelinde 

Ne zaman: 2019-2020 

Nasıl: Üretilecek tanıtım materyallerinin dağıtım - yayım yoluyla. 

Bütçe: İlgili Belediyeler. 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: İlgili Belediyeler, Marmaris Kent Konseyi Çevre 

Çalışma Grubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11- Muğla İli sınırları dahilinde, Sığla Aromaterapi Ormanı Oluşturulmasına yönelik 

girişimlerde bulunulacaktır.  

Kim: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – Fen Fakültesi, Kimya Bölümü’nde Sığla ile ilgili 

bilimsel makale, tez veya proje yapmış akademisyen(ler) (İrtibat kişisi: Prof. Dr. Mehmet 

Emin DURU), Muğla OBM – Odun Dışı Ürünler Şube Müdürlüğü (İrtibat kişisi: Şube 

Müdürü Yüksel YANMADIK) 

Nerede: Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarından sürdürülebilir kullanım için 

tahsisin uygun görüleceği orman parçalarında   

Nasıl: Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarından, Aroma Terapi Ormanı olarak 

sürdürülebilir kullanım için tahsisin uygun görüleceği orman parçaları tespit edilerek, bu 

çalışma özelinde mevcut durumları araştırılacaktır. Aroma Terapi Ormanı çalışmaları için 

önceki yıllarda hazırlanmış proje verileri derlenerek güncellenecek ve hayata geçirilmesine 

yönelik GEKA) ve TÜBİTAK’ın ilgili hibe-desteklerinden yararlanmak üzere Muğla S.K. 

Üniversitesi –  Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Muğla OBM koordinasyonunda Sığla 

Çalışma Grubu’nun işbirliğinde bir proje ekibi oluşturularak proje başvurusu yapılacaktır. 

Proje başvurusunun olumsuz sonuçlanması ihtimali de göz önüne alındığında; ayrıca 

bütçelendirme çalışmaları gerçekleştirilecek ve ilgili bütçenin gerek OGM’nden, 

TVKGM’nden, DKMPGM’nden ve gerekse bölgedeki belediyelerden (Muğla Büyükşehir 

Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi, Ortaca Belediyesi, Dalaman 

Belediyesi, Fethiye Belediyesi, Ula Belediyesi) temini yönünde gerekli yazışmalar 

yapılacaktır.  

Aroma Terapi Ormanı çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak üzere; coğrafik, ekolojik 

ve iklim bakımından uygun olan, hedeflenen Aroma Terapi Ormanı oluşturma alt koşullarını 

sağlayan, en az 60 hektar alanında bütün bir sığla ormanı sahasının seçilmesi, busahada sığla 

ormanına salınan doğal aromanın günün farklı saatlerine göre ve mevsimlere göre kimyasal 

bileşenlerinin belirlenmesi, sığla aromasının ve reçinesinin  tıbbi aktivitelerinin in vitro 

aktivite testleriyle belirlenmesi ve Sığla orman alanlarındaki ortama salınan Sığla aromasının  

insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması Muğla S.K. Üniversitesi – Fen Fakültesi 

Kimya Bölümü, Muğla OBM ve Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu işbirliğinde 

yürütülecektir. Faaliyet süresince tanıtım ve farkındalık artırma çalışmaları Marmaris Kent 

Konseyi Çevre Çalışma Grubu koordinasyonunda Sığla Çalışma Grubu bünyesinde yer alan 

STK’lar iş birliğinde planlanarak gerçekleştirilecektir.     

Ne Zaman: 2019 – 2021 

Bütçe: Bu çalışmanın planlama ve yazışma bütçeleri Muğla S.K. Üniversitesi Rektörlüğü ve 

Muğla OBM – Odun Dışı Ürünler Şube Müdürlüğü tarafından karşılanacak olup, Aroma 

Terapi Ormanı Projesi için gerekli bütçe GEKA ve TÜBİTAK Projeleri yoluyla ya da OGM, 

DKMGPM, TVKGM ve ilgili Belediyelerden doğrudan temin yoluyla elde edilecektir. Aroma 

Terapi Ormanı Deneyleri için gerekli bütçe Muğla S.K. Üniversitesi rektörlüğü, Bilimsel 

Araştırma Projeleri (BAP), Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu ve Sığla Çalışma 

Grubu bünyesindeki STK’ların işbirliğinde üretilecek olan projelerden karşılanacaktır.  



11-1 Uygun Sığla Aroma Terapi ormanları belirlenecektir (Faaliyet 3.4 ile uyumluluk 

arz edecektir.). 

Kim: Muğla OBM, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Nerede: 60 hektarın üzerindeki sığla ormanları içerisinden seçilecek olan bir pilot bölgede 

Nasıl: Arazi çalışmaları 

Ne Zaman: 2019-2021  

Bütçe: GEKA, TÜBİTAK, OGM, DKMPGM, TVKGM veya ilgili belediyeler. 

 

11-2 Aroma terapi ormanına yönelik pilot alanda uygulama projesi gerçekleştirilecektir. 

Kim: Muğla OBM, Muğla S.K. Üniversitesi Rektörlüğü 

Nerede: Seçilecek pilot alanda. 

Ne Zaman: 2019 – 2021 

Nasıl: Geliştirilecek proje sonucu. 

Bütçe: GEKA, TÜBİTAK, OGM, DKMPGM, TVKGM veya ilgili belediyeler. 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla S.K.Ü. ALM 

 

11-3 Sığla yağının ve Sığla ağacı yapraklarının kimyasal bileşenleri ve sığla 

aromaterapisinin insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılacaktır. 

Kim: Muğla OBM, Muğla S.K. Üniversitesi Rektörlüğü 

Nerede: Seçilecek pilot alanda. 

Ne Zaman: 2019 – 2021 

Nasıl: Laboratuar, arazi ve ofis çalışmaları 

Bütçe: Muğla OBM, Muğla S.K.Üniversitesi 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Marmaris Kent Konseyi çevre Çalışma Grubu 

 

 

 

 



11-4 Sığlanın tıbbi kullanımı her yönüyle araştırılarak, teknik rehber hazırlanacaktır. 

Kim: Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Dr. Gürsel Koç.  

Nerede:  Ofis ve arazi ortamında. 

Nasıl: Sığla ürünleri çok eski zamanlardan beri halk ilacı olarak kullanılmaktadır. Hekimler 

tarafından kullanımı Hipokrat döneminden beri devam etmektedir. Ülkemizde ve dünyada pek 

çok bilim adamı tarafından etkileri araştırılmaktadır. Sığlanın tedavi edici etkisi hakkında 

yapılan bilimsel araştırmalar ve yayınlar derlenerek bir arşiv oluşturulacak ve konuyla ilgili 

birer derleme makale ve teknik rehber doküman hazırlanacaktır. Geçmiş dönem kullanımları 

için arşiv taramaları yapılacaktır. Bu konuda güncel araştırma yapan Üniversitelerle iletişime 

geçilerek bitkisel ilaç ya da gıda takviyesi olarak kullanılabilecek bir ürün geliştirilebilmesi 

için gereken projelerin gerçekleştirilebilmesinin koşulları araştırılacaktır. 

Ne zaman: 2019-2020 

Bütçe: Marmaris Kent Konseyi  

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi başta olmak üzere 

bu konuda bilimsel yayın yapan üniversiteler, araştırmaya uygun materyal üretimi için Muğla 

Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler Şube Müdürlüğü 

 

12-Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarında polen ve propolis üretimi için 

işletme planı hazırlanması, üreticileri teşvik edici mekanizmaların kurulması ve 

apiterapi konusunda tanıtım-farkındalık çalışmalarının yapılması sağlanacaktır.  

12-1 Sığla Ormanlarında polen ve propolis üretimi için işletme planı hazırlanacaktır. 

Kim: Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü – Köyceğiz İlçe Müdürlüğü (İrtibat kişisi: Suat 

BÜYÜKABALI), (Mehmet ACAR), Muğla Orman Bölge Müdürlüğü - Odun Dışı Ürünler 

Şube Müdürlüğü (İrtibat kişisi: Şube Müdürü Yüksel YANMADIK) 

Nerede: İlgili kurumlarca tespit edilecek uygun sığla ormanlarında. 

Nasıl: Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü – Köyceğiz İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda 

Muğla OBM işbirliğinde, Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanı parçalarında polen ve 

propolis üretimine yönelik mevcut durum ve teknik altyapının ortaya konacağı bir rapor 

hazırlanacaktır. Bu teknik raporda Arı üreticilerinin sığla ormanı dışında kendi özel 

arazilerinde de özel sığla ağaçlandırması yoluyla polen ve propolis üretimi yapmalarına 

yönelik teşvik edici mekanizmalara da yer verilecektir.  

Ne zaman: Mayıs 2019 – Aralık 2019 

Bütçe: Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla OBM, MAYBİR 



12-2 Üreticileri teşvik edecek mekanizmalar kurulacaktır. 

Kim: Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Nerede: Üreticilerin kurmayı planladıkları arı plantasyon sahalarda. 

Ne zaman: 2019-2022 

Nasıl: Faaliyet 12.1 kapsamında belirlenecek teşvik edici mekanizmaların uygulanmasına 

yönelik pilot çalışmalar yapılacaktır. Polen ve propolis üretimi için üreticilere sığla 

plantasyonlarına yönelik teşvik altyapı sistemi oluşturularak dağıtımının ve takibinin 

yapılması sağlanacaktır. 

Bütçe: Tarım ve Orman Bakanlığı, OGM Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar:  MAYBİR 

 

12-3 Apiterapi konusunda tanıtım – farkındalık çalışmaları yürütülecektir. 

Kim: Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Nerede: Muğla ili ve tüm Türkiye genelinde. 

Ne zaman: 2019-2024 

Nasıl: Konuya ilişkin eğitsel ve tanıtıcı materyallerin üretilip dağıtılarak. Sığla Eylem Planı 

süresince, sığla ormanları ve apiterapi ilişkisine yönelik tanıtım-farkındalık çalışmaları için 

bir çalışma/etkinlik takvimi (festival, kongre, sergi vb.)  hazırlanacak ve tatbik edilecektir. 

Bütçe: Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla OBM, MAYBİR, Marmaris Ticaret Odası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13- Muğla İli sınırları dahilindeki sığla ormanlarının etkileşim alanlarında mera ıslahı 

yapılmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulacaktır. 

13-1 Sığla ormanlarının etkileşim alanlarında mevcut ve/veya planlanan mera 

alanlarının tespit edilerek bu alanlara mera ıslahı engellenecektir. 

Kim: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 

No’lu Şube Müdürlükleri, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Nerede: Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarının etkileşim alanlarında  

Ne zaman: 2019-2024 

Nasıl: Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü – Köyceğiz İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda 

TVKGM işbirliğinde, Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarının etkileşim alanlarında 

tespiti yapılan güncel mera ıslah çalışmaları listelenecektir. Tespiti yapılan mevcut ve/veya 

planlama aşamasındaki mera ıslah çalışmalarının durdurulması veya bu çalışmalara 

başlanılmaması için sorumlu kurum-kuruluşlar bir araya gelerek protokol düzenleyecektir. İl 

mera Komisyonu ile düzenli olarak iletişimde kalarak herhangi bir olusmuz durumun da 

önüne geçilmesi sağlanacaktır.  

Bütçe: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 

2 No’lu Şube Müdürlükleri. 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: İl Mera Komisyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14- Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarında mevcut ve potansiyel piknik 

alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarının kontrol altına alınması ve bu alanlara ilişkin 

uygulamaya yönelik proje yapılabilmesi için öneriler geliştirilecektir. 

14-1 Sığla Ormanı parçalarında özel şahıslar, belediyeler ve kamu kurum/ 

kuruluşlarının işletmeciliğinde olduğu her türlü işletmenin (park, mesire yeri, kır 

lokantası, kır kahvesi, yürüyüş yolu, eğitim merkezi v.b.) güncel durum listesi 

oluşturulacaktır.  

Kim: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 

No’lu Şube Müdürlükleri 

Nerede: Sığla ormanlarındaki her türlü işletmede 

Ne zaman: Mayıs 2019 

Nasıl: Sığla Ormanı parçalarında yer alan özel şahıslar, belediyeler ve kamu kurum/ 

kuruluşlarının işletmeciliğinde olduğu her türlü işletmenin (park, mesire yeri, kır lokantası, kır 

kahvesi, yürüyüş yolu, eğitim merkezi v.b.) güncel durum listesi hazırlanacaktır. Bu listede 

yapılara ve tesislere ait her türlü veri analiz edilecek olup, varsa işgal, çevre kirliliği, amaç 

dışı kullanım gibi sorunlar da tespit edilecektir. 

Bütçe: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 

2 No’lu Şube Müdürlükleri 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla OBM, DKMPGM, ilgili belediyeler 

 

14-2 Sığla ormanlarındaki mevcut ve potansiyel piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet 

yollarının kontrol ve denetimi arttırılacaktır.  

Kim: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 

No’lu Şube Müdürlükleri 

Nerede: Sığla ormanlarındaki mevcut ve potansiyel piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet 

yollarında 

Ne zaman: 2019-2020 

Nasıl: İlgili hükümler ve mevzuatlar gereğince yaptırım uygulanarak, mevcut tesislerin 

işletmecileri tarafından kontrollü girişlerin yaptırılması, yürüyüş yolları ve oturma yerlerinin 

mümkün olduğunca askıda ve doğal malzemeden imal edilmesi sağlanacaktır. Bu alanların 

temizlik ve güvenlikleri ilgili işletmeciler tarafından sağlanacak, denetimler ise o alandan 

sorumlu kurum/kuruluşlarca yapılacaktır.  

Bütçe: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 

2 No’lu Şube Müdürlükleri 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla OBM, DKMPGM, ilgili belediyeler 

 



14.3. Sığla ormanlarındaki mevcut ve potansiyel piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet 

yollarına ilişkin uygulamaya yönelik proje yapılabilmesi için öneriler geliştirilecektir. 

Kim: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 

No’lu Şube Müdürlükleri 

Nerede: Sığla ormanlarındaki mevcut ve potansiyel piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet 

yollarında 

Ne zaman: 2019-2020 

Nasıl: Tip projeler hazırlanarak. Yeni rekreatif alan (yürüyüş yolu, piknik alanı, eğitim-

araştırma tesisi vb.) taleplerine ilişkin belediyeler ile görüşülerek, bu taleplerin 

değerlendirmesi Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün yürüteceği ‘Yetişme 

muhiti özelliklerinin ve ekosistemin yenileme gücü ve şeklinin tespiti projesi’nin sonuçlarına 

göre yanıtlanacaktır. Bu yönde yapılacak çalışmalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

tarafından bilimsel altyapısı ve projesi hazırlanacak Sığla Aromaterapi Ormanı projesiyle eş 

güdümlü olarak yürütülecektir.    

Bütçe: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 

2 No’lu Şube Müdürlükleri 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla OBM, Milli Parklar, ilgili belediyeler, yerel 

yürüyüş ve bisiklet toplulukları/ dernekleri 

 

15-   Genelde Türkiye’de, özelde ise Muğla İli sınırları dahilinde türün yerinde (in-situ) 

ve uzaktan (ex-situ) koruma koşullarına yönelik yapılan çalışmalar derlenecek ve 

gelecekte yapılması gereken çalışmalar tespit edilecektir. 

15-1 Sığla ağacına yönelik in-situ ve ex-situ koruma koşullarına yönelik çalışmalar 

derlenecek ve gelecekte yapılması gereken çalışmalar tespit edilecektir. 

Kim: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Nerede: Ofis 

Ne zaman: 2019-2022 

Nasıl: Literatür ve yazışmalar yoluyla. İlgili Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri 

tarafından konuya ilişkin çalışmaların derlendiği bir rapor hazırlanacak ve 5 yıllık eylem planı 

dönemi içerisinde hayata geçirilmesi elzem olan iş ve işlemler bu rapor içerisinde 

sunulacaktır.  

Bütçe: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla OBM, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü, Sığla Çalışma Grubu 



15-2 Gökova Orman Fidanlığı bünyesinde kurulmuş olan Sığla Tohum Meşçere alanına 

ilişkin yapılabilecek düzenlemeler tespit edilecektir. 

Kim: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Nerede: Gökova Orman Fidanlığı 

Ne zaman: 2019-2022 

Nasıl: Sığla Tohum Meşçere alanında güncel durum tespiti yapılarak. Faaliyet 15.1 

kapsamında elde edilen görüş ve planlar neticesinde, Gökova Orman Fidanlığı bünyesinde 

kurulmuş olan Sığla Tohum Meşçere alanına ilişkin yapılabilecek düzenlemeler tespit 

edilerek varsa güncel koruma tedbirleri geliştirilecektir.  

Bütçe: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla OBM, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

 

 

15-3 Köyceğiz Toparlar Bölgesinde yerleşik 300 hektarlık  “Sığla Biyogenetik Rezerv 

Alanı”nda bu kapsamda bir arboretuma dönüştürülme süreçleri incelenerek yasal 

işlemlere başlanacaktır.  

Kim: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Nerede: Sığla Biyogenetik Rezerv Alanı (Toparlar) 

Nasıl: Uzun yıllardır kurumsal yapısı oluşturulmuş olmasına rağmen, günümüzde faal 

olmayan Köyceğiz-Toparlar Bölgesi’nde yerleşik 300 hektarlık ‘Sığla Biyogenetik Rezerv 

Alanı’nın bir arboretuma dönüştürülme süreçleri incelenerek, yasal işlemlere başlanacaktır.    

Ne zaman: 2019-2020 

Bütçe: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla OBM, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 



16- Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanları ve yakın çevresinde yaşayan yerel 

toplumlar ile halk kültürü, sözlü tarih çalışmaları ve çevre sosyolojisi araştırmaları 

gerçekleştirilecektir. 

16-1 Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanları ve yakın çevresinde yaşayan yerel 

toplumlar ile halk kültürü ve sözlü tarih çalışmaları yapılacaktır. 

Kim: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi 

Nerede. Sığla ormanlarının yayılış ve etkileşim gösterdiği köyler, beldeler ve ilçelerde 

Ne zaman: 2019-2021 

Nasıl: Muğla S.K. Üniversitesi – Sosyoloji Bölümü koordinasyonunda, Marmaris Kent 

Konseyi, Çevre Çalışma Grubu işbirliğinde, Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanları ve 

yakın çevresinde yaşayan yerel toplumlar ile halk kültürü, sözlü tarih çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar bir proje çerçevesinde kurgulanacak, çalışmanın çıktısı 

olarak kitap, makale, teknik araştırma raporları oluşturulacaktır. 

Bütçe: Halk kültürü, sözlü tarih araştırmalarına yönelik bütçe için GEKA’ya proje teklifi 

sunulacak veya hali hazırda Sığla Çalışma Grubu içerisinde devam eden farklı projelere bu 

araştırmaların eklemlenmesine yönelik fizibilite çalışması yapılacaktır Ayrıca bu 

araştırmalara ilişkin Belediyelerden maddi destek de talep edilebilecektir. 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Muğla Valiliği, TEMA Vakfı, Sığla Çalışma Grubu, 

Marmaris  Kent Konseyi, İlgili Belediyeler, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

 

16-2 Anadolu sığla ormanlarına yönelik çevre sosyolojisi araştırmaları 

tamamlanacaktır. 

Kim: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi 

Nerede. Sığla ormanlarının yayılış ve etkileşim gösterdiği köyler, beldeler ve ilçelerde 

Ne zaman: 2019-2021 

Nasıl: Muğla S.K. Üniversitesi – Sosyoloji Bölümü koordinasyonunda, Marmaris Kent 

Konseyi, Çevre Çalışma Grubu işbirliğinde, Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanları ve 

yakın çevresinde yaşayan yerel toplumlar ile çevre sosyolojisi çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar bir proje çerçevesinde kurgulanacak, çalışmanın çıktısı 

olarak kitap, makale, teknik araştırma raporları oluşturulacaktır. 

Bütçe: Çevre sosyolojisi araştırmalarına yönelik bütçe için GEKA’ya proje teklifi sunulacak 

veya hali hazırda Sığla Çalışma Grubu içerisinde devam eden farklı projelere bu 

araştırmaların eklemlenmesine yönelik fizibilite çalışması yapılacaktır Ayrıca bu 

araştırmalara ilişkin Belediyelerden maddi destek de talep edilebilecektir. 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Sığla Çalışma Grubu, NATURA 



16-3 Araştırma sonuçları, rehber doküman haline getirilecektir. 

Kim: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Nerede: Ofis 

Ne zaman: 2020 

Nasıl:  Çalışma sonuçlarının bildiri olarak sunulması ve veya rehber kitap olarak basılması 

yoluyla.  

Bütçe: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 

araştırma sonuçlarının rehber doküman haline getilimesi faaliyetlerine yönelik bütçe için 

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Belediyeler ve ilgili kişi-kurum-kuruluşlardan maddi 

destek talep edilebilecektir. 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Sığla Çalışma Grubu, Marmaris Kent Konseyi 

Çevre Çalışma Grubu 

 

 

 

17- Sığla Eylem Planı’nın ulusal ve bölgesel ölçeklerde toplum nezdinde sürdürülebilir 

biçimde kabul görmesi ve mutabakatın sağlanması amacıyla farkındalık artırma, sanat 

aktiviteleri ve tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. 

17-1 Sığla Eylem Planı tanıtım toplantıları düzenlenecektir. 

Kim:  Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Marmaris Kent Konseyi Çevre 

Çalışma Grubu 

Nerede: Muğla, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Dalaman, Ortaca, Ula 

Ne zaman: 2019-2022 

Bütçe : Marmaris Belediyesi, Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, TEMA 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Sığla Çalışma Grubu, Marmaris Kent Konseyi 

Çevre Çalışma Grubu 

 

 

 

 

 



17-2 Sığla Eylem Planı tanıtım amaçlı broşür, video vb. doküman hazırlanacaktır. 

Kim:  Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Marmaris Kent Konseyi Çevre 

Çalışma Grubu 

Nerede: Muğla İli genelinde 

Ne zaman: 2019-2024 

Nasıl: İlgili kurumlardan elde edilen veriler doğrultusunda, eylem planı süresince hem 

planının tanıtımını yapmaya yönelik hem de sığla ormanlarına ilişkin düzenli olarak 

farkındalık arttırıcı bilgileri paylaşmak amacıyla çeşitli görsel medya dokümanları 

hazırlanacaktır. Bu dokümanlar düzenli aralıklarla medya, sosyal medya gibi araçlar 

kullanılarak, çalışma grubunun üye kurum-kuruluşları aracılığıyla kamuoyu ile 

paylaşılacaktır. 

Bütçe : Marmaris Belediyesi, Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, TEMA 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Sığla Çalışma Grubu, Marmaris Kent Konseyi 

Çevre Çalışma Grubu 

 

17-3 Sığla ormanlarını ve Sığla Eylem Planını tanıtmak için sanat aktiviteleri 

düzenlenecektir. 

Kim:  Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Marmaris Kent Konseyi Çevre 

Çalışma Grubu, Sığla Sanat Topluluğu 

Nerede: Muğla ili genelinde, İstanbul, Ankara  ve yurt dışında sanat ve turizm tanıtım 

faaliyetlerinde. 

Ne zaman: 2019-2024 

Nasıl: Marmaris Kent Konseyi, Çevre Çalışma Grubu koordinasyonunda, TEMA Vakfı ve 

Sığla Çalışma Grubu işbirliğinde, Sığla Eylem Planı’nın ulusal ve bölgesel ölçeklerde toplum 

nezdinde sürdürülebilir biçimde kabul görmesi ve mutabakatın sağlanması amacıyla 

farkındalık artırma, sanat aktiviteleri, eğitim ve tanıtım faaliyetleri 5 yıla yayılacak biçimde 

kısa-orta-uzun vadeli olarak planlanıp uygulanacaktır. 

Bütçe : Marmaris Belediyesi, Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, TEMA 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Sığla Çalışma Grubu, Marmaris Kent Konseyi 

Çevre Çalışma Grubu 

 

 

 



18-Anıt ağaç niteliğindeki sığla ağaçlarının tespiti yapılarak, tescil işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

18-1 Anıt ağaç niteliği taşıyan sığla ağaçları için değerlendirme dokümanları 

hazırlanacaktır. 

Kim: Anıt Ağaç Tescil Komisyonu 

Nerede: Muğla İli sınırları dahilindeki Sığla ormanlarında ve ofis çalışmaları yapılarak 

Ne zaman: 2019 yılı sonuna kadar 

Nasıl: İlçe belediyeleri ve Orman İşletme Şefliklerinin yardımıyla ağaçların tespiti 

gerçekleştirilecektir. Ağacın anıt ağaç kriterlerine uygunluğunun tespiti için ölçümler, 

fotoğraflama ve gerekçelerle birlikte Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tabiat 

Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’ne müracaat edilecektir. Tüm bu veriler değerlendirme 

dokümanına dönüştürülecektir. 

Bütçe:  TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 

2 No’lu Şube Müdürlükleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilgili belediyeler  

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

– Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 No’lu Şube Müdürlükleri 

 

18-2 Tescile uygun olan anıt sığla ağaçlarının tescil süreç çalışmaları yürütülecektir. 

Kim. TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 2 

No’lu Şube Müdürlükleri 

Nerede: Ofis çalışmaları 

Ne zaman: 2019 yılı sonuna kadar 

Nasıl: Müracaatları olumlu sonuçlanan ağaçların tescil edilmesini müteakip, bu ağaçların 

tanıtımı ve korunması amacıyla tabelaların hazırlanıp yerleştirilmesi ve gerekli korunma 

tedbirlerinin alınması sağlanacaktır. 

Bütçe:  TVKGM, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma 1 ve 

2 No’lu Şube Müdürlükleri 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Anıt ağaç tescil Komisyonu 

 

 

 



19- Sığla Çalışma Grubu’nun son iki yıllık icraatının  değerlendirilmesi ve Sığla Eylem 

Planı’nın tanıtımına yönelik olarak bir panel düzenlenecektir. 

Kim: Marmaris  Kent Konseyi, Çevre Çalışma Grubu (İrtibat kişisi: Dr. Gürsel KOÇ) 

Nerede: Marmaris Kültür ve Sanat Evi 

Ne Zaman: Kasım 2019  

Nasıl: Sığla Çalışma Grubu temsilcilerinden -üniversite, STK, kamu kurumları, araştırma 

merkezleri, özel sektör dengesi gözetilerek- seçilecek bir grup panelist, hem grubun son iki 

yıllık işleyişi, başarıları, eksiklikleri ve yapması gerekenleri hem de Sığla Eylem Planı 

kapsamında hedeflenenler ve şimdiye kadar elde edilen kazanımları halka açık biçimde 

tartışacaktır. 

Bütçe: Marmaris Belediye Başkanlığı Panel yerini temin edecek olup, panelistler kendi 

imkanlarıyla panele katılacaktır. 

Danışılacak kişi, kurum ve kuruluşlar: Sığla Çalışma Grubu Yürütme Kurulu  

 

 

 


