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Sürdürülebilir dünya için doğal yaşam çeşitliliğinin korunması önem 
taşımaktadır. WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ve Londra Zooloji 
Derneği’nin yayınladığı Yaşayan Gezegen 2020 Raporu’na  göre son 
50 yılda canlı türlerinin popülasyonlarında %68 genel düşüş yaşanmış-
tır. Biyolojik çeşitlilikte görülen ortalama üçte iki oranındaki azalma-
nın nedenleri arasında, Covid-19 benzeri küresel salgınların ortaya 
çıkışında da etkili olan ormansızlaşma, sürdürülebilir olmayan tarım ve 
yasadışı yaban hayatı ticareti gibi insan kaynaklı çevre sorunları göste-
rilmektedir. Birleşmiş Milletler’in 15. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 
olan Karasal Yaşam’ın hedeflerinden biri “Biyoçeşitliliğin ve doğal ha-
bitatların korunması”dır. Bu amaç kapsamında ortak mirasımızın bir 
parçası olan doğal yaşam alanları ve biyoçeşitliliğin kaybını azaltmak 
için eyleme geçilmelidir.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemine inanan Anadolu Grubu, bu 
alanda çalışmalar hayata geçirmekte ve bu alandaki girişimlere destek 
olmaktadır. Anadolu Grubu, 2020 yılında, Hatay Tabiatı Koruma Der-
neği ile bir iş birliği gerçekleştirerek Konya ili Karapınar mevkiinde, 
Anadolu yersincaplarının (Spermophilus xanthoprymnus) varlığını tespit 
etmeyi, türün neslinin devamı için tehdit unsurlarını belirlemeyi, ko-
ruma önerileri oluşturmayı ve bu konuda toplumsal farkındalık yarat-
mayı amaçladı. Bu iş birliği sonucunda bölgede gerçekleştirilen arazi 
çalışmaları doğrultusunda hazırlanan rapor, Hatay Tabiatı Koruma 
Derneği tarafından hazırlandı.  

Anadolu yersincabı Türkiye’de özellikle İç Anadolu bozkırlarında, 
yer altında yaşayan bir kemirici türüdür. Bozkır alanlarda yaşamaya 
özelleşmiş, bu alanların gösterge türü konumundadır. Dünya üzerinde 
sınırlı yaşam alanına sahip ve daha çok Türkiye’de yayılış göstermesin-
den dolayı Anadolu yersincabı adını almıştır. 

1 https://wwftr.awsassets.panda.org/downloads/2020_yaayan_gezegen_raporu_ozet_10_09_2020.pdf
2 Çalışmanın tüm yayın hakları, Anadolu Grubu ve Hatay Tabiatı Koruma Derneği’ne aittir.

Anadolu yersincapları, bitki popülasyonunu dengede tutar ve toprağın 
havalanmasını sağlarlar. Gömdükleri kabuklu yiyeceklerle yörenin bitki 
çeşitliliğini zenginleştirirler. Bu da daha iyi bir toprak yapısının oluşma-
sını sağlar. Ekolojik dengenin sağlanmasında oldukça önemli bir role 
sahip olan Anadolu yersincapları, Türkiye’nin biyolojik zenginliğinin bir 
göstergesidir. 

İnsan kaynaklı pek çok nedenden dolayı yaşam alanlarının bozulması so-
nucunda bu türün nesli tehlike altına girmiştir. Uluslararası Doğa Koru-
ma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde NT (tehlikeye yakın) kategorisinde 
sınıflandırılmıştır. Anadolu yersincapları bulundukları alandaki ekosis-
temlerin doğallığı, olgunluğu, zenginliği ve sağlıklı işleyişinin göstergesi 
olan bayrak türlerdendir. 

Konya ili Karapınar ilçesinde gerçekleştirilen ekolojik araştırma çalış-
maları kapsamında ağırlıklı olarak bozkırlarda, toplam 15 farklı alanda 
yaklaşık 350 Anadolu yersincabı tespit edildi.  Bölgede, Anadolu yer-
sincaplarını tehdit eden etmenlerin başında habitat kaybının geldiği gö-
rüldü. Bu türün neslinin devamı için bozkır alanların doğal yapısının ko-
runması, yol, ağaçlandırma, yerleşim gibi faaliyetlerin planlı bir şekilde 
yapılması için gerekli tedbirlerin alınması, araçlardan düşen besinleri 
yemek için yola çıkan ve ezilen Anadolu yersincaplarının korunması 
için gerekli yerlere uyarı tabelalarının konulması, gezi yerlerindeki ev-
sel atıkların bu türe zarar verdiğine dair bilgi tabelaları yerleştirilmesi 
faydalı olacaktır.   

Doğal habitatların bozulmasını azaltmak için harekete geçilmesi, biyo-
çeşitlilik kaybının durdurulması ve tehlikeyle karşı karşıya olan türlerin 
nesillerinin tükenmesinin engellenmesi, sürdürülebilir dünya için gerek-
liliktir. Bu amaçla gerçekleştirilen tüm çalışmalar ve yaratacağı toplum-
sal farkındalık, gezegenimizin dolayısıyla insanların sağlığını koruyacaktır.   

ÖNSÖZ
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PROJE KONUSU 

Anadolu yersincabı (Spermophilus xanthoprymnus), 
Mammalia (memeliler) sınıfının Rodentia (kemiriciler) 
takımından olup Sincapgiller (Sciuridae) ailesinin bir 
üyesidir (Fotoğraf 1). 

Kafkaslar’dan İsrail’e kadar yayılış göstermekle be-
raber ismini en çok bulunduğu Anadolu’dan alan bir 
kemirgen türüdür. Türkiye’de bulunan üç yer sinca-
bı türünden biridir. Memeliler sınıfındadır. Sincaplarla 
aynı aileden gelirler ancak farklı yaşam şekilleri var-
dır. Sincaplardan farklı olarak yuvalarını yeraltına oyuk 
açarak yaparlar. Anadolu yersincaplarının özellikle 
bahar mevsiminde görülmelerinin sebebi, yılın yarısını 
kış uykusunda geçirmeleridir. Çoğunlukla koloni ha-
linde yaşayan Anadolu yersincapları, çok hızlı hareket 
ederler. 

Yaşam alanları genelde bozkırlardır. Bununla birlikte 
insanların kullanmadığı ekin tarlalarının kenarındaki 
ekilmemiş alanlarda, çiftlik ve binaların çevresindeki 
boş alanlarda, bozulmamış az eğimli düzlükler ve çayır-
larda yaşarlar. Sürülmüş alanlarda yaşamazlar. Anado-
lu yersincapları, istilacı bitki popülasyonunu dengede 
tutar ve toprağın havalanmasını sağlarlar. Gömdükleri 
kabuklu yiyeceklerle yörenin bitki çeşitliliğini zengin-
leştirirler. Bu da daha iyi bir toprak yapısının oluşma-
sını sağlar.

İnsan nüfusunun artması ve buna bağlı olarak artan ihtiyaç sebebiyle doğanın hızlı ve geri dönüşümsüz şekilde tahrip 
edilmesi sonucu Türkiye’deki Anadolu yersincabı yaşam alanları parçalanmakta, tahrip edilmekte ve daralmaktadır. 
Bundan dolayı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) kırmızı 
listesinde Anadolu yersincabı NT (tehlikeye yakın) kategorisinde sınıflandırılmıştır. IUCN’ye göre dünya genelinde 
bu türün popülasyonu azalmaya devam etmektedir (Fotoğraf 2). 

Anadolu yersincabının kısa zaman içinde doğal yaşam alanlarının kalmayacağı öngörülmektedir. Anadolu yersin-
cabı Türkiye biyoçeşitliliği açısından oldukça önemli bir türdür ve biyolojik zenginliğinin bir göstergesidir. Ayrıca 
ekolojik dengenin sağlanmasında oldukça önemli bir role sahiptirler. Yaşam alanlarına yapılacak faaliyetler dik-
katlice planlanmalı ve en az zarar verecek şekilde yapılmalıdır. Bozkır alanların bu tür dâhil daha pek çok bitki ve 
hayvan türüne ev sahipliği yaptığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Türün neslinin devam etmesine yönelik bu çalışmayla, Anadolu yersincaplarının Konya ili Karapınar’da varlığının tes-
pit edilmesi, türe yönelik tehditlerin belirlenmesi ve bu tehditlere yönelik koruma önerilerinin oluşturulması sağlandı. 

Fotoğraf 1: Anadolu yersincabı 
(Spermophilus xanthoprymnus) 
bireyi görüntüsü

Fotoğraf 2: Anadolu yersincabının Dünya üzerindeki yayılış haritası, IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği)
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PROJE HEDEFLERİ  

YÖNTEM VE PROJE FAALİYETLERİ  

Türe yönelik diğer tehditlerin önüne geçilmesi için bi-
linçlendirme çalışmalarının yapılması. 

Fotoğraf 3: Anadolu yersincabı doğal habitat görüntüsü, Karapınar, Konya

Ana hedefi, Anadolu yersincaplarının Konya ili Karapı-
nar’da var oldukları konusunda insanlarda farkındalık 
oluşturmak olan projenin diğer hedefleri şunlardır: 

Proje bitiminde, projenin hayata geçirildiği alanda ya-
şayan insanların, Anadolu yersincaplarının o bölgede 
var olmasının bir şans ve fırsat olduğunu fark etmeleri 
ve bu bilince erişmeleri,

Konya ilinden başlamak üzere ülke genelinde Anadolu 
yersincabı varlığının, yaşadığı yerlerin insanlar tarafın-
dan bilinmesinin sağlanması ve türün ülkenin korun-
ması gereken doğal varlığı olarak algılanmasına katkı 
sağlanması,

Madensel faaliyetler, yapılaşma, yol ağları, ağaçlandırma 
ve en önemlisi tarımsal faaliyetlerin türün varlığını gö-
zetecek şekilde yapılması için önerilerin oluşturulması, 

Çalışma sahasında 
2020 yılının Mayıs, 
Haziran, Temmuz, 
Ağustos ve Eylül 
aylarında 
5’er gün arazi 
incelemesi yapıldı 
(Fotoğraf 3).

Anadolu 
yersincaplarının 
dolaylı yoldan
(yuva izleri, dışkı 
ve besin kalıntıları) 
ve direkt olarak 
dürbün ile gözlemle
ve 500 mm 
büyütmeye sahip 
objektif takılı
fotoğraf makinesi ile 
varlık gösterdikleri 
alanlar belirlendi.  

Konya ili Karapınar 
mevkiinde, 
Anadolu yersincabı 
popülasyonunu 
tehdit eden 
etmenler 
fotoğraflandı ve 
türün görüldüğü 
yerler konum 
belirleme 
cihazı (GPS) ile 
kaydedildi. 

Elde edilen 
sonuçlar 
doğrultusunda 
türün korunması 
amacıyla öneriler 
oluşturuldu.

Elde edilen tüm 
bilgilerle genel 
değerlendirme 
yapıldı.  
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COĞRAFİ KAPSAM

Anadolu yersincabı popülasyonu üzerine 
ekolojik araştırma çalışmaları, Konya ili Ka-
rapınar ilçesinde gerçekleştirildi (Fotoğraf 4).

Konya ili Karapınar ilçesi 37°42’ Kuzey en-
lemi ile 33°33’ Doğu boylamı arasında yer 
alır ve Konya il merkezine uzaklığı yaklaşık 
100 km’dir. İlçenin, kuzeyinde Aksaray ili, 
güneyinde Karaman ili Ayrancı ilçesi, batı-
sında Karatay ve Çumra ilçesi ve doğusunda 
Ereğli ilçesi bulunmaktadır. Karapınar ilçesi-
nin yüzölçümü 2.939,17 km2’dir. İlçenin de-
niz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.000 
metredir. 

Karapınar ilçesi 293.916,85 ha’lık alanda 
bulunmaktadır. İlçede tarıma ayrılan arazi 
toplam 134.000 hektardır. Toplam alanın 
%44.38 gibi büyük bir oranı çayır-mera alan-
ları için ayrılmıştır. Ancak sanayi, tarım ve 
yapılaşma gibi antropojenik etkilerden dola-
yı bu alan sürekli daralmaktadır.

Meke Maarı, 21.07.2005 tarihinde Ram-
sar Sahaları listesine girmiş olan Türki-
ye’deki 14 sahadan biridir. “Anadolu’nun 
Gözü” olarak bilinen göl, yukarıdan ba-
kıldığında nazar boncuğuna benzemek-
te, dolayısıyla iyi şans getirdiği inancı 
taşımaktadır (Fotoğraf 5). Volkanik ak-
tiviteler sonucunda oluştuğundan acı ni-
teliğindeki suyu magnezyum ve sodyum 
sülfat içerir. Bu durum biyoçeşitliliğin az 
olmasına neden olur. Ancak göl çevre-
sindeki alanlarda Anadolu yersincabı ya-
şamaktadır. 

Karapınar’ın doğu yönüne doğru 10. 
km’de bulunan volkanik göllerden biridir 
(Fotoğraf 6). Göl büyük bir volkanik pat-
lama sonucu oluşmuştur. Gölün yüz ölçü-
mü yaklaşık 1.2 km² ve derinliği 300 m’yi 
geçmemektedir. İçinde bulundurduğu sül-
fatlı tuzlardan dolayı suyu çok acıdır. Bu 
gölün çevresinde de Anadolu yersincabı 
doğal olarak yayılış göstermeye devam et-
mektedir. 

Meke Maarı (Krater gölü)

Acı Göl (Krater Gölü)

 (I. Derece Doğal Sit Alanı)

Karapınar

Proje Alanı

Acıgöl

Meke krater gölü

Fotoğraf 4: Konya ili Karapınar ilçesinin Türkiye haritası üzerindeki 
coğrafi konumu

Fotoğraf 5: Karapınar ilçesinde yer alan Meke krater gölü görüntüsü

Fotoğraf 6: Karapınar ilçesinde yer alan Acıgöl görüntüsü
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BULGULAR

Karapınar proje alanında yapılan arazi çalışmalarında, Anadolu yersincabı düzlük bozkırlarda, tepelik alanlarda 
(Fotoğraf 7), 15 farklı alanda olmak üzere, yaklaşık olarak 350 birey tespit edildi. 

Bu türe ait kayıtların neredeyse tamamı direkt bireyleri gözlem yoluyla belirlendi (Fotoğraf 8). Az sayıda birey 
yuva tipinden (Fotoğraf 9) ve dışkıdan tespit edildi (Fotoğraf 10). 

Anadolu yersincaplarının, Karapınar ilçesinde bulunan krater gölleri (Meke ve Acıgöl) çevresinde de var olduğu 
tespit edildi.  
Doğal habitatının dışında, yerleşim yerlerinin kullanılmayan alanlarında, insanlara yakın yerlerde de yuvalandığı 
görüldü. Ayrıca ekili arazilerin kenarlarında yuvalandığı ve bazen beslenmek için yonca, buğday vb. tarlalarına girip 
çıktığı gözlemlendi.  
Karayolundaki seyahat sırasında Anadolu yersincaplarının araçlardan atılan artıkları veya düşen besinleri yemek 
için yola çıktığı tespit edildi.  Konya’nın tahıl ambarı olduğu göz önüne alındığında Anadolu yersincapları yoldan 
geçen kamyonlardan düşen buğday, mısır vb. besinleri yemek için yola çıkmaktadır. Bu durum araçlar tarafından 
ezilmelerine neden olmaktadır.  

Fotoğraf 7: Anadolu yersincabı tepelik bozkır alan habitat görüntüsü, Karapınar, Konya

Fotoğraf 8: Çalışma alanında gözlemlenen Anadolu yersincaplarının görüntüsü

Fotoğraf 9: Anadolu yersincabı yuva 
görüntüsü, Karapınar, Konya                                  

Fotoğraf 10: Anadolu yersincabı dışkı 
görüntüsü, Karapınar, Konya 
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TEHDİTLER

Anadolu yersincaplarını tehdit eden et-
menlerin başında habitat kaybı gelmek-
tedir. Tarımsal faaliyetler için bozkırla-
rın sürülmesi en önemli tehditlerdendir 
(Fotoğraf 11, 12). Yaşam alanlarının tah-
rip edilmesi, Anadolu yersincaplarının o 
esnada ölmelerine ya da en yakın yere 
göç etmelerine neden olmaktadır. Bu 
türün bireyleri sürülmüş alanlarda yaşa-
mamaktadır.

Fotoğraf 11: Anadolu yersincabı yaşam alanlarının sürülmesi, Karapınar, Konya

Fotoğraf 13: Ereğli Karapınar arasındaki karayolu ve ağaçlandırılan alan görüntüsü

Fotoğraf 12: Bozkır alanların tarım arazisine dönüştürülme görüntüsü Fotoğraf 14: Meke ve Acıgöl çevresindeki evsel atıkların görüntüsü

Sayıca artan ve genişleyen ka-
rayolu ağları, yaşam alanlarının 
bölünmesine ve/veya yok ol-
masına neden olmaktadır. 
(Fotoğraf 13)

Doğal yaşam alanlarında ol-
mayan bitkilerin ve ağaçların 
ekilmesi, türü tehdit eden di-
ğer etmenlerdendir. Bozkır 
alanlara ağaçlandırma yapılma-
sı alanın bitki örtüsünün etki-
lenmesine, yaşam alanlarının 
kalitesinin düşmesine ve dola-
yısıyla türün o bölgeden uzak-
laşmasına neden olmaktadır 
(Fotoğraf 13).

Anadolu yersincapları, Meke 
ve Acıgöl çevresinde de yaşa-
maktadır. Bu alanlardaki ziya-
retçi yoğunluğu gün geçtikçe 
artmaktadır. Çevreye atılan 
evsel atıklar, tür için tehdit 
oluşturmaktadır. Ayrıca bölge-
de araçların da geçtiği gözlem-
lenmiştir (Fotoğraf 14). 



16 17

ÖNERİLER

Bu çalışma, Konya ili Karapınar ilçesinde dolaylı (iz ve 
işaretler) ve direkt olarak (dürbün ve 500 mm objektif 
takılı fotoğraf makinesi) Anadolu yersincaplarının var-
lığının tespit edilmesini, tehdit eden etmenlerin belir-
lenmesini ve koruma önerilerinin sunulmasını sağladı.

Anadolu yersincapları, Karapınar ilçesinde insanların kullanmadığı ev, tarla ve bahçe kenarlarında, tamamen 
bozulmamış alanlarda ve doğal bozkırlarda gözlemlendi. Bozkır alanların doğal yapısının korunması, bu türün 
devamlılığı için önem taşımaktadır.  Bozkırlar ayrıca böylesine değerli bir türe ev sahipliği yapmasının yanı sıra 
çeşitli hayvan ve bitkileri de barındırmaktadır. Ülkemiz biyolojik zenginliğinin göstergesi konumundaki bozkır-
ların korunması ile birçok türün yok olmasının önüne de geçilecektir.

Mevcut popülasyonun ve yaşam alanlarının korunması için insanın negatif etkisinin azaltılması yönünde çalışmalar 
yapılması gerekmektedir.  Yerelden ulusal kesime, Anadolu yersincaplarının bu alanda olduğu ve koruma ihtiyacı 
duyduğu yol kenarına ve ilgili alanlara (Meke ve Acıgöl gezi yerleri) uyarı ve bilgi tabelaları konulmasıyla sağlanabilir 
(Fotoğraf 15). 

Yaban hayatı gözleme ve izleme alanlarının, başta Doğa Koruma Milli Parklar olmak üzere, yerel otoriteler ile 
birlikte yapılması önem taşımaktadır.

Bu çalışmanın sonuçlarının iletişimiyle Anadolu yersincabının ve bozkır alanların doğal yapısının korunması için 
önlemler alınması konusunda toplumsal farkındalık yaratılması tavsiye edilmektedir. 

Anadolu yersincaplarının bu alanda yoğun şekilde varlığının devam etmesi oldukça sevindirici ve umut vericidir. 
Ancak Karapınar ilçesi çalışma alanında, Anadolu yersincabı popülasyonu, yaşam alanlarının tahribi ve bölünme-
si gibi nedenlerden dolayı büyük tehdit altındadır. Artan nufüs ve gereksinimleri de göz önüne alınarak ileriki 
dönemlerde bu alanda yapılması muhtemel yol, ağaçlandırma, yerleşim vb… faaliyetlerin planlı bir şekilde yapıl-
ması için gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır.  

Bozkır alanların doğal yapısını korumak:

Yol kenarlarına ve gezi alanlarına bilgi ve uyarı tabelaları koymak: 

Yaban hayatı gözleme ve izleme alanlarının oluşturulması: 

Toplumsal farkındalık yaratmak:

Yol, ağaçlandırma, yerleşim vb faaliyetleri planlı bir şekilde yapmak:

Fotoğraf 15: Anadolu yersincabının tanıtılması ve korunması için bulunduğu alanın yol kenarına bilgi tabelaları konulması örneği

Biyolojik çeşitlilik, insanoğlunun ekonomik ve sosyal hayatının devamlılığı için gerekli olan hizmetleri sağlar. Bu 
da biyolojik  çeşitliliğin değerinin daha iyi anlaşılmasını gerektirmektedir. Dünyamızın ve yaşamlarımızın sürdü-
rülebilirliğinde biyolojik çeşitliliğin oynadığı önemli rol konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması için çalışmalar hayata geçirerek bunlara destek olmak önem taşımaktadır.
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No.58, Buyaka E Blok Ümraniye 34771 İstanbul / Türkiye Merkez 
Telefon: 0 (216) 578 85 00 
Borsa İstanbul İşlem Kodu: AGHOL 
İnternet Sitesi Adresi: www.anadolugrubu.com.tr 

Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü 
Kaan Ünver 
kaan.unver@anadolugrubu.com.tr 

Kurumsal İletişim Müdürü 
Çiğdem Keskin 
cigdem.keskin@anadolugrubu.com.tr 

kurumsaliliskilerveiletisim@anadolugrubu.com.tr 

Raporu Hazırlayan Dernek 
Hatay Tabiatı Koruma Derneği 
Adres: Barbaros Mahallesi Dumlupınar Caddesi, 
Baştürkler İşhanı Kat:1 No:2 Kırıkhan, Hatay 
Internet Sitesi Adresi: http://www.hataytkd.com

Proje Ekibi
Dr. Muhsin ÇOĞAL
Proje Yürütücüsü (Hatay Tabiatı Koruma Derneği)
Abdullah ÖĞÜNÇ
Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Fotoğraflar 
Dr. Muhsin ÇOĞAL

Raporun Tasarımı 
Hüsniye Yılmaz
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