
ODTÜ DOĞASI
Ankara’da bir vaha
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DÜNYADAKİ KENTLEŞME HIZI
1950’DE %30 İKEN 2015’DE %54, 2050’DE %70’E ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR



KENT DEYİNCE AKLIMIZA GELEN?

BÖYLE OLMAK ZORUNDA MI?



KENT DOĞASI YABANIL DOĞA KADAR DEĞERLİ 

 Tek yapılması gereken yabanıl doğada işleyen ekolojik süreçlerin kentlerde de işlemesine 

olanak tanımak.

 Kenti doğal mirası koruyacak şekilde planlamak. 

Moscova, kişi başına 

düşen yeşil alanın 

en yüksek olduğu 

şehir (%54)

https://www.worldatlas.com/

articles/cities-with-the-most-

greenspace.html

Ankara’da bu oran %0.2!  Ve Bunun çok büyük bir kısmını ODTÜ Doğası 

sağlamaktadır.



ODTÜ EKOSİSTEMLERİ ANKARA’DA BİR VAHA 

DİYORUZ, NEDEN?

5.504 milyon nüfüslu metropol merkezinde;

 3 ayrı ekosistemi barındıran (orman, bozkır, göl)

 Türkiye’nin 65 ‘Öncelikli Kelebek Alanı’ndan birisi 

 Güzel nazuğum ENDEMİK KELEBEĞİN ÖNEMLİ popülasyonu olmak üzere, çok 

sayıda kelebek türüne ev sahipliği yapan

 50’si endemik (sadece Türkiye’ye özgü) 700 bitki türü bulunduran

 210’dan fazla kuş türü kaydedilmiş (Türkiye’de bilinen kuş türlerinin 

neredeyse yarısı!)

 Tilki, alaca kokarca, porsuk, gelincik gibi yırtıcı memelilerin de 

bulunduğu

4500 hektarlık doğal bir alan.



GELİN BİRAZ DAHA 

YAKINDAN BAKALIM…



ODTÜ ARAZİSİ

➢ ODTÜ arazisi fazla engelebeli değildir, tepelerin genel 

yayılımı kuzey-güney bakısı oluşturacak şekildedir.

➢ Denizden yüksekliği, kuzey hududunda 870, PTT alıcı telsiz 

istasyonunun bulunduğu yerde 1265 m arasında değişir.

➢ Ahlatlıbel tepesi 1249 m, en yüksek tepe

➢ Güneydeki tepeler suyunu Eymir ve Mogan’a akıtır. 

Kuzeydekiler Ankara çayını besler. PTT alıcı 

telsiz 

istasyonu 

(Ahlatlıbel 

tepesi)

Kuzey hududu 

(A1 Kapısı)

Güneydeki 

Tepeler



ODTÜ’DEKİ EKOSİSTEMLER

3 farklı ekosistemi barındırır;

 Orman

 Bozkır

 Sulakalan



1960’lı yıllar

ORMAN EKOSİSTEMİ

Günümüz

Kemal Kurdaş üniversiteyi kurarken en başından beri yeşil bir kampüs hayal etmiştir ve büyük bir 

ağaçlandırma programı başlatır. ODTÜ’deki orman da böylelikle oluşmaya başlar.



 1961 aralık ayının başında ODTÜ’nün 

ilk ağaç dikim bayramı yapılır. 

 135,000 fidanla A1 giriş kapısının 

etrafı ağaçlandırılır.

 Türkiye’de ilk kez böyle geniş bir 

alanda sulamasız bir uygulama 

gerçekleştirilir ve başarıya ulaşılır.

 196l - l992 yılları arasında yapılan 

çalışmalarla toplam 33 milyon ağaca 

ulaşılır. 

ODTÜ A1 Giriş Kapısı Eski ve Şimdiki Hali

ORMAN EKOSİSTEMİ



Ağaçlandırma yapılırken dönemine göre 

yenilikçi olan bir çok uygulama hayata 

geçirilmiştir:

 Klasik ağaçlandırma yerine arazi ıslahı ve 

erozyon önleme çalışmalarında otların bile 

kullanılmış olması,

 Ağaçlarla birlikte çalı ve ağaççıklara yer 
verilmesi,

 Çok sayıda farklı türün kullanılmış olması 

(30 farklı ağaç türü seçilmiştir),

 Doğal türlerin tercih edilmesi

 Türlerin dikilmesinde araziye ve ekolojik 

şartlara uygun tercihlerin yapılmış olması 

Ne yazık ki o dönem için oldukça ilerici bir yaklaşım olan bu uygulama daha sonra Türkiye’de çok da

rağbet görmemiş ve bu tip geniş uygulamalarda iğne yapraklı türlerin yaygın kullanımı ile sınırlı kalınmıştır .

ORMAN EKOSİSTEMİ



 En çok kullanılan tür Karaçamdır. ODTÜ 

ormanının 1650 hektarı karaçam 

ağaçlandırma sahasıdır. Karaçam İç 

Anadolu’ya en uygun türdür, 

Beynam’daki kalıntı karaçam ormanı 

bunun güzel bir kanıtıdır.

ORMAN EKOSİSTEMİ

Karaçam

 Karaçamlardan sonra yaygın olarak kullanılan 

diğer türler sarıçam ve Toros sedridir. Toros sedirleri 

İç Anadolu iklimine uyum göstermeyi başarırken 

normalde 2500 metreden yüksekte yaşayan 

sarıçamlar bu iklime uyum sıkıntısı çeker.

Sarıçam

Toros Sediri



Aksöğüt

Çınar

Saplı meşe

ORMAN EKOSİSTEMİ



Elma

Karakavak

Dişbudak

Kızılçam

ORMAN EKOSİSTEMİ



BOZKIR EKOSİSTEMİ

Bozkırı en genel tabiri ile otların doğal alanları olarak tanımlayabiliriz, bu ekosistemlerde 

ağaçların az bulunmasının sebebi genel olarak yağış azlığıdır (yılda en fazla 500-600 mm).



 Yeryüzündeki karbonun %33’ü bozkırlarda tutulur. Küresel Isınma ile 

mücadelede çok önemli ekosistemlerdir.

 Bozkırlar otçul memeliler, kelebek ve bitki  biyoçeşitliliği açısından en 

önemli ekosistem tipidir.

 Bozkır ekosistemlerinin ekosistem hizmetleri çok önemlidir

 Dünyayı besleyen buğday, arpa, yulaf, mısır, pirinç gibi temel besin kaynaklarının 

doğal  variataları bozkırlarda yetişir.

 Hayvan yetiştiriciliği büyük ölçüde bozkırlara dayanır.

 Süt üretiminin %27’si ve et üretiminin %23’ü sadece bozkırlardan karşılanır.

BOZKIR EKOSİSTEMİ: ÖNEMİ



BOZKIR EKOSİSTEMİ

 Bozkırın en baskın türleri baklagiller, ballıbabagiller, papatyagiller ve buğdaygiller ailelerine 
aittir.

 ODTÜ yerleşkesinde İç Anadolu’daki alçak dağ ağaçlı kekik-geven bozkırı olarak 
adlandırılan bozkır tipinin en iyi temsilcilerinden biri bulunur. Kekik ve gevenler bölgedeki 
bozkırın ana türleridir.

 Ancak bozkırları bu şekilde tanımlamak böyle kolay olmaz, kekik ve gevene onlarca tür eşlik 
eder. ODTÜ kampüsünde >700 bozkır bitki türü bulunur.

Kekik Geven



BOZKIR: BİYOÇEŞİTLİLİK

Tüylü meşe

Doğu Bademi

Cehri Patlangaç

Ayı Pençesi

Yumak otu



BOZKIR BİYOÇEŞİTLİLİK
Ahlat

Badem

Mahlep

Kuşburnu

Çakal Eriği

Alıç



Tüm bu bitkilerle birlikte birçok kelebek, kuş, 

küçük memeli de yerleşkede hayatını sürdürür.



BİYOÇEŞİTLİLİK: KUŞLAR

Kızıl Şahin

Kerkenez

Kuyrukkakan

Tarla Kiraz Kuşu

Mavi Baştankara

210’dan fazla kuş türü tespit edilmiştir. 

Bu sayı Türkiye’de kaydedilen tüm kuş 

türlerin yarısına yakındır.



 Kuş ve diğer türlerin zenginliğinin nedeni ODTÜ’nün geniş bir çevredeki bozulmamış tek doğal alan 

olması ve bünyesinde farklı yaşam alanı tiplerini barındırmasıdır.

 Kuş göçlerini araştırmak ve türlerin popülasyonunu öğrenmek için dünyada standart bir yöntem 

olarak kullanılan halkalama, Türkiye’de ilk defa ODTÜ yerleşkesinde sistemli bir şekilde uygulanmıştır. 

 ODTÜ Ulusal Kuş Halkalama Programı’nın kurucularından biri olmuştur.

 Kuş göçünü araştırmaya yönelik Eymir Gölü Fidanlık Kuş Halkalama İstasyonu aktif olarak 

çalışmaktadır.

Bozdoğan Bıyıklı Sumru Gökkuzgun



 ODTÜ’nün kuşları kadar çeşitlilik göstermeseler de kampüs arazisinde irili ufaklı birçok 

memeli türü de yaşar.

BİYOÇEŞİTLİLİK: MEMELİLER

Küçük memeliler;

 Yarasalar

 Kirpi

 Soreks

 Tavşan

 Tarla fareleri

 Anadolu orman Faresi

 Avurtlak

 Çöl Faresi

 Yer sincabı

 Körfare

Avcı olarak;

 Tilki

 Porsuk

 Sansar

 Alaca kokarca

 Gelincik

Soreks

Gelincik

Körfare



 Kara aplumbağası

 Bataklık Kaplumbağası

 Su yılanı

 Çayır Yılanı

 Hazar yılanı

 Tarla keryenkelesi

 Cüce kertenkele

 İri Yeşil Kertenkele

BİYOÇEŞİTLİLİK: SÜRÜNGENLER



 Türkiye’nin 65 Öncelikli Kelebek Alanı’ndan biridir.

 Yerleşkede100’ü aşkın gündüz kelebeği türü tespit edilmiştir.

 Bu türlerin arasında, Avrupa ölçeğinde tehlike durumunu yansıtan SPEC sınıflamasına 

göre öncelikli birçok tür bulunur.

 Özellikle Türkiye endemiği Güzel Nazuğum (Euphydryas orientalis) türünün dünyada 
ve ülkemizde bilinen en önemli popülasyonu yerleşkemizin boskır alanlarındadır.

BİYOÇEŞİTLİLİK: KELEBEKLER

Güzel Nazuğum



SULAK ALAN EKOSİSTEMİ

Sulakalanlar dünyanın yüz 

ölçümünün % 4-6’sını kapsar, 

Antarktika dışında bütün 

kıtalarda yayılış gösterir. 

• Su ürünleri üretimi,

• İklimi düzenleme,

• Su rejiminin düzenlenmesi,

• Karbon dögüsünü 

düzenleme,

• Rekreasyonel aktiviteler,

ekosistem hizmetlerinin 

bazılarıdır



ODTÜ’NÜN SULAK ALANLARI

 Göl/Gölet

 Sazlık

 Geçici dereler

 Mevsimsel su birikintileri



ODTÜ SULAK ALANLARI: EYMİR GÖLÜ



 Tektonik hareketlerle ve sonrasında 

akarsu vadisinin alüvyonlarla dolması 

sonucu oluşmuştur, yaklaşık 120 

hektar büyüklüğündedir.

 Mogan Gölünden taşan sular Eymir 

Gölünü besler, 

 Diğer bir girdi de mevsimlik akan 

Kışlakçı deresidir

 Çıktı (ayak) ise İmrahor vadisine akar

Eymir-çıktı

Kışlakçı 

girdisi

Gölbaşı girdisi

EYMİR GÖLÜ



• 1970’e kadar insan baskısının görece az 

olduğu ve su kalitesinin iyi olduğu bir 

dönem. 

• Biyoçeşitliliği yüksek ve su berraktı ve 

hatta ODTÜ’nün içme suyunu 

karşılıyordu.

• 1970’lerden başlayarak 1995 yılına kadar 

Eymir Gölüne, Gölbaşı ilçesinin arıtılmamış 

atıksuları deşarj edilmiştir.

• Bu durum besiz tuzlarını (azot, fosfor) aşırı 

arttırdığı için «ötrofik» hale gelmiştir. Su 

bulanıklaşarak su içi bitkilerini ve 

biyoçeşitlilik değerini kaybetmiştir ve 

sazangil balıkları aşırı artmıştır.

EYMİR GÖLÜNÜN GEÇMİŞİ



 1997 yılında başlayan ve 23 yıldır ODTÜ Limnoloji Laboratuvarı ve 

Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAM) tarafından 

devam ettirilen Mogan - Eymir Gölleri Uzun Dönemli Ekolojik İzleme 

ve Restorasyon programı, kesintisiz yürütülen Türkiye’de ilk ve tek 

izleme programdır.

 15 günde bir hem göllerden hem de derelerinden alınan su örnekleri fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik olarak incelenir.

 Senede bir kez balık, bitki ve makroomurgasız örneklemeleri yapılır.

 Deneysel ve paleoekolojik araştırmalar da devam etmektedir.

EYMİR GÖLÜ: EKOLOJİK İZLEME 
PROGRAMI





 Göl restorasyon yöntemi havzadan gelen besin tuzunun kontrol 

edilmesiyle başlar 

 1995 yılında Gölbaşı’ndan gelen atık suları Eymir Gölü çıkışına 

bypass kanalıyla verilmiş ve böylece dışardan gelen fazla besin 

tuzu engellenmiştir.

 Eymir Gölü’nde toplam fosfor %88, çözünmüş inorganik azot %95 oranında 

azaltılmıştır.

EYMİR GÖLÜNÜN GEÇMİŞİ VE RESTORASYON



Biyomanipulasyon

Eymir Gölüne 1998-1999 ve 2005-2013 

yılları arasında 2 kez  sazangil balıkların 

stokları azaltılarak restore edilmiştir. 

Besin zincirini manipüle etmeye bağlı 

bu yönteme «Biyomanipülasyon» 
denir.

Biyomanipülasyon: sazan balığının 

seyreltilmesiyle hayvasal planktonu 

arttırıp bitkisel plankton miktarını ciddi 

bir biçimde azaltmıştır. Su 

berraklaşarak su içi bitki kaplama 

alanları artmıştır.

EYMİR GÖLÜ: RESTORASYON



 ODTÜ 50. Yıl DSİ Göleti veya Deneysel 

Göl

 Yaklaşık 2 hektardır ve en derin 

ortalama 11m civarındadır. 

 Su tutmaya başlamadan önce göletin 

bulunduğu yer ODTÜ arazisindeki en 

derin vadi durumundaydı, önüne 

yapılan set ile gölete dönüştürülmüştür.

 Burada Limnoloji Laboratuvarının ve 

EKOSAM’ın mezokozm deneyleri 

yürütülmektedir.

ODTÜ SULAK ALANLARI: GÖLET



 Bir mezokozm (mezo; ‘orta' ve –kozm; ‘dünya’) ekosistem yapı ve fonksiyonlarını  doğal 

koşullar altında ve çok tekraralı olarak araştırmak için kullanılan deneysel sistemler. Bu yolla 

mezokozm deneyleri, uzun dönemli izleme ve kontrollü labaratuvar deneyleri arasında bir 

bağlantı sağlar.

GÖLET: MEZOKOZM DENEYLERİ

Hayvansal 
Plankton 

(Zooplankton)

Bitkisel Plankton 
(Fitoplankton)

Omurgasızlar

Su İçi Bitkleri

Sediman



GÖLET: MEZOKOZM DENEYLERİ

Örnek; Mikroplastik Deneyi

 Mezokozmlar kapalı veya açık alanda yapılabilir. Açık alandakller de suda veya karada 

olabiir. ODTÜ göletindeki mezokozm sistemi açık alanda ve suda olana bir örnektir.

 Bu sistem Limnoloji Laboratuvarı 2010-2014 yılları arasında yürütülenAB projesi REFRESH (No: 
244121) desteğiyle 2010 yılında kurulmuştur. Daha sonra hala devam eden AB 

AQUACOSM (No: 731065) projesi kapsamında deneyler yürütülmeye devam etmektedir.



EKOSİSTEM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ (EKOSAM)

Öncelikle ODTÜ’nün ekosistemleri başta olmak üzere 

Türkiye’de «Ekosistem temelli», deneysel, uzun dönemli zleme

ve modelleme gibi araştırmalar yapmak amcıyla merkez 

2018 yılında kurulmuştur. 

ekosam.metu.edu.tr



 ODTÜ deki ekosistemlerin  yapısı, işlev ve değerleri konusundaki bilgi birikimini toplum ile 
paylaşarak, bu ekosistemlerin önemini anlatmak ve ODTÜ doğasının toplumla olan bağını 
güçlendirmek amacıyla her yaş gurubundan öğrenciler ve yetişkinlere yönelik çalışmalar 
yürütmek EKOSAM’ın ana hedeflerindendir. 

Yapılan eğitimler

 Doğa Koruma Merkezi (DKM) ile beraber Dört Koldan Doğa Eğitimi (TÜBİTAK 4004)

 DKM ile beraber Kent ve Gençlik için Doğa (Erasmus+)

 ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ile beraber İLK-YAR çocukları için aktiviteler

 Göl Elçileri Programı (TÜBİTAK 114Y415)

 Tür Say etkinliği

Bu amaçla kurulan “EKOSAM Öğrenci Topluluğu” bu 

eğitimlerin devamlılığını sağlamaktadır.

ODTÜ DE DOĞA: BİLİMİ TOPLUMA YAYMA



REFERANSLAR

 Hazırlayan: Nur Filiz (Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi)

 ODTÜ’nün Doğası, 2020, Doğa Koruma Merkezi, Hazırlayan: Uğur Zeydanlı, Editör: Tuğba 

Can

 Eymir: Araştırmalar Proje ve Planlama Çalışmaları, 2018, Funda Bas Bütüner ve Çağatay

Keskinok

 ODTÜ Eymir Gölü Bozkır ve Orman Ekosistemleri Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması ve 

Koruma Zonlarının Belirlenmesi, (ODTÜ-BAP 08-11-2017-044) Proje Çıktıları


