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OZET

Biyolojik c;e;;itliligin korunmasl, dogal ve ekolojik sOrec;lerin sOrdOrOlmesine odaklanan korunan alanlar, dogaYI ve
dogal kaynaklan korumak ic;in kullanllan en eski arac;lardan birisidir. Korunan alanlar, aynt zamanda sOrdOrOlebilir
orman yanetimine de katkl saglayan arac;lardlr. Bu yakla;;lmln bir yanslmasl olarak, korunan alanlar tOm Avrupa
OIkelerinde dogcl koruma kanunlanntn temel dayanaglnI te;;kil etmektedir. Olkemizde de korunan alanlar, son
zamanlarda dOnya ormanclhglnda ya;;anan sOrdOrUiebilir orman yonetimine gec;i$ sOreci paralelinde, son iki plan
daneminde ve en aynntllr ilaliyle de, Ulusal Ormanclhk Programtnda, daila belirgin bir ;;ekilde yer bulabilmi;;tir. TOm
uluslar arasl sOrec;lerde, korunan alanlar; milli ve milletlerarasl oneme sailip dogal ve kOltorel kaynaklar ile biyolojik
c;e;;itliligi bir servet olarak muhafaza edip, gelecege ta;;lmanIn onemli bir araCi olarak benimsenmi;;tir. Olkemizde de bu
amac;la, korunan alanlar tahsis edilmi;;tir. Ancak, bu alanlann yonetiminde bir taklm olumsuzluklann ya;;anmakta
oldugu belirtilmelidir. Bu c;ah;;mada, TOrkiye orman kaynaklan yonetiminin 6nemli bir bile;;eni olan korunan alanlann,
ilgili ulusal pianlar ve uluslararasl sOrec;ler c;erc;evesinde irdelenmesi amac;lanmaktadlr.
Anahtar Ke.limeler: Orman Kaynaklan Yonetimi, SOrdOrOiebilir Orman Yonetimi, OIc;Ot ve G6stergeler,
Sertifikalandlrma, Ulusal Planlar, Korunan Alanlar.

PLACE OF PROTECTED AREAS IN TURKISH FOREST RESOURCE MANAGEMENT:
EVAULATIONS REGARDING INTERNATINAL INITIATIVES AND NATIONAL PLANS
ABSTRACT

Protected areas per se focus on tile conservation of biological diversity and the maintenance of natural ecological
processes. PrOtected areas represent one of tile oldest instruments for protecting nature and natural resources. Thus,
protected areas are included as a main pillar in nature conservation laws in all European countries. Protected areas
function as an important tool to sustainable forest management and thereby to sustainable development. Last two
development plan and especially national forestry program reflected the outcomes of the global initiatives for
sustainable forest management related to the protected areas. All international processes adopted the protected areas
as an instrument to sustain the wealth of natural and cultural resources and biodiversity which has national and
international importance. Turkey has reserved such protected areas. However, there are some problems related to
these protected areas. Tilis paper explores protected areas in Turkisil forest management in view of national plans
and international initiatives.
Keywords: . Forest Resource Management, Sustainable Forest Management, Criteria And Indicators, Certification,
National Plans, Protected Areas.

GiRlS
GOnOmOzde artan c;evresel ilgiler ve baskllar, orman i~letmeleri ve orman i~letmeciligi Ozerinde de bir
taklm etkilerde bulunmu~tur. Orman i~letmeleri, bazl orman aianlannda, tlra~lama kesimlerinden ve
suni genc;le~tirme faaliyetlerinden vazgec;erek, daha fazla dogal genc;le;;tirme ve sec;me kesimi
uygulamak durumunda kalml~lardlr (Taylor ve Owen, 1991). AYni zamanda, gOnOmOzde orman
kaynaklanntn odun Oretimi dl;;tnda kalan diger i;;levleri de on plana <;Ikanlmaya ba~lanIlml~tlr. Bu
kapsamda, orman kaynaklanntn c;ok amac;ll kullanlml gOndeme getirilmi;;tir. Rekreasyon, gen
kaynaklannl koruma, biyolojik c;e;;itliligin muhafazasl, karbon depolama Vb. i;;levlerin verine
getirilmesinin onemi, gOn gec;t:ikc;e artml~ ve gOnOmOzde bu i;;levlerin ya da faydalann oncelikli olarak
Oretilecegi orman alanlanntn korunmastna daha fazla onem verilmeye ba~lanllml;;tlr. Diger taraftan,
c;evre ve orman kaynaklannIn tahribinin Olke stnlrlannI tanImayan olumsuz etkileri, uluslararasl dOzeyde
<;:i:izumler aranmastnl zorunlu kllml~ ve sonuc;t:a 1992 Ylltnda Rio'da duzenlenen Birle;;mi~ Milletler <;evre
ve Kalktnma Konferansl, bu giri~imler ir;in bir ba;;langlC; noktasl te;;kil etmi;;tir. 56z konusu kongrede
benimsenen "Orman Prensipleri" kapsammda; ekolojik sistemler, biyolojik c;e;;itlilik, peyzaj ve yaban
hayatl vb. degerlerin korunmasl i<;in korunan alanlann gerekliligine vurgu yapllml;;tlr.

61

r~-------

Korunan Dogal Alanlar Sempozyumu, 8-10 EyfD12005, SOU, [sparta

TOrkiye orman kaynaklan yonetiminde korunan alanlann yerini ilgili ulusal planlar ve uluslararasl
siire~ler ~er~evesinde irdelemeyi ama~layan bu bildiri kapsammda, oncelikle dOnyada ve Olkemizde
orman kaynaklan yonetimi sOrecine ili~kin mevcut durum ve bu kapsamda korunan alanlann bu
sO ret;teki veri genel olarak ortaya konulmaya r;ah~llmaktadlr.
Daha sonra, ulusal dOzeyde ekonomiyi planlayan Be~ Yllilk Kalkmma Planlan ve ormanclllk ozelinde
sektor politikalanm da i~eren OrmanClllk Ana Plam ve Ulusal OrmanClllk Programl, korunan alanlar i1e bu
alanlann yonetimi ve geli~tirilmesine jli~kin hedef ve stratejiler baglammda irdelenmektedir. Yine,
uluslararasl sOrer;lerde ve ozellikle sOrdOrOlebilir orman yonetimi ve i~letmeciligi ile i1gili giri~imlerde
korunan alanlann veri ortaya konularak, sOrdOrOlebilir orman yonetimi olc;Ot, gosterge ve
sertifikalandlrma yakla~lmlannda korunan alanlann veri degerlendirilmektedir. Sonut;ta, TOrkiye orman
kaynaklan yonetiminde korunan alanlann veri ve korunan alanlann etkin ve i~levsel ybnetimi i~in
mevcut durumun tespiti ve gelecege yonelik gerekli bazl stratejiler ve eylem onerileri sunulmaktadlr.

OUNVADA ve TURKiVE'DE ORMAN KAVNAKLARI VONETiMi
GOnOmOzde orman kaynaklanndan toplumun beklentileri ~e~itlenmi~ ve ormanlardan faydalanmanm
kapsaml ve yogunlugu da artml~tlr. Artan faydalanmalar da, orman kaynaklanna a§Irt, planslz ve
bilinc;siz mOdahaleleri ve sonut;ta da; toprak ve su kaynaklannln tahribatl, erozyon, sel, ~lg gibi
felaketleri, biyolojik r;e~itlili9in azalmasl, turlerin dogadan kaybolmasl, yaban hayatmm zarar gbrmesi,
orman ekosistemlerinin saghk ve hayatiyetinin azalmasl gibi, birc;ok ciddi sorunu beraberinde getirmi§tir.
2000 YIII itiban ile 3,9 milyar hektar olan dOnya orman alanlannm, % 95'ini dogal ve %5'ini
ormanlan te§kil etmektedir. 1990'11 Yillarda tlJm dogal ormanlarda meydana gelen alan
azalmasl, Yllda 16,1 milyon hektar olarak gec;ekle§mi§ ve bu azalmanm da 15,2 milyon hektan tropik
ormanlarda olmu§tur. Yine aym dbnemde kOresel ol~ekte orman alam kaybl, Yllilk 9,4 milyon hektar
dOzeyinde olup, bu miktar ise dOnya orman alanlnm yakla~lk % 2'sine kar§lllk gelmektedir (FAO, 2001).
Orman kaynaklan Ozerindeki bu olumsuz tabla, orman kaynaklannm; odun hammaddesi Oretiminin yam
Slra, bir~ok hayati oneme sahip ekolojik, sosyal ve kOltOrel degerler saglayan bir kaynak oldugunun
farkma vanlmasma neden olmu§tur. Ote yandan, Birle§mi§ Milletler C;evre ve Kalkmma Konferansl'nda
(UNCED), insanlann artan taleplerinden dolaYI kontrol edilemeyen bir tahribata ugrayan ve ormanclilk
dl~1 diger amac;lar ic;in kullamlan orman kaynaklannm, diinyamn her yerinde tehdit altmda olduguna
dikkat c;ekilmi~, bu toplantlda benimsenen Orman Prensipleri'nde, orman kaynaklan ve orman
alanlanmn bugOnkO ve gelecek nesillerin sosyal, ekonomik, ekolojik, kUltOrel ve manevi ihtiya~lannl
kar~ilamak Ozere sOrdOrOlebilir bir ~ekilde yonetilmesi gerekliligine deginilmi§tir. Bu siiret;te, tOm dogal
kaynaklann ve dogal kaynaklar arasmda ozel bir yere sahip alan orman kaynaklannm siirdOrOlebilirlik
ilkeleri c;er~evesinde yonetilmesi ve i~letilmesi tOm diinyada kabul gormO;;1 bbylelikle ormanlann
sOrdOrOlebilir kalkmmaya hayati katkllarmm da azami olabilecegi benimsenmi~tir. Nitekim
siirduriilebilirlik birc;ok sektor i~in olduk~ yeni bir kavram olmasma kar§ml orman i~letmeciliginde
surdiirOlebilirligin temel bilesenleri, c;ok eskiden beri uygulanmaktadlr. "SOrekli urOn" veya "odun
OrOnleri sOrekliligi" olarak ifade edilen temel fikir, odun arzmm nesiller boyu sOrekli olabilmesi i~in
hasadm, bOyOmeyi gec;meyecek 61~ekte tutulmasl olmu§ ve bu anlaYI§ Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da
modern ormanCllIgm belkemigini te§kil etmi~tir (Anonim, 1996a).
aga~landlrma

GOnOmOzde, orman kaynaklannm klasik manada odun OrOnleri Oretimi amacJyla isletimi yava§ yava~
geride blrakllmaya ba~lamlml~tlr. Artlk orman kaynaklanmn karbon depolama i§levi, iklim degi§ikligi
Ozerindeki olumlu etkileri, biyolojik c;e~itliligi siirdOrrne vb. gibi hizmetleri on planda yer almaya
ba~laml~tlr. DolaYlslyla, orman kaynaklannm ekonomik i§levlerinin yam slra; ekolojik, c;evresel, sosyal,
kOltOrel ve manevi i~levleril dOnya orman kaynaklan ybnetimi sOrecinin aynlmaz bile§enleri olarak kabul
edilmektedir. I§te bu yaklaSlmm vurgulandlgl yonetim ve i§letmecilik tarzl olan sOrdOrOlebilir orman
y6netimi, Haziran 1993'te Helsinki'de toplanan Avrupa'da Orrnanlarm Korunmasl Bakanlar
Konferansl'nda politik bir kavram olarak tammlanml§tJr. Bu tammlamaya gore, sOrdiirOlebilir orman
yonetimi; ormanlann ve orman alanlanmn, biyolojik ~e§itliligini, verimliliginir gen~le§me kapasitelerini,
hayatiyetlerini ve bugiin ve gelecekte ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal i§levlerini yerel, b61gesel ve
kLiresel dOzeylerde diger ekosistemlere zarar vermeksizin devam ettirecekleri bir §ekilde ve yogunlukta
i~letimi ve kullamml (Anonim, 2000a) olmaktadlr.
Ozetle, dOnya ormanclhgmda l orman kaynaklannm hizmet nitelikli i~levlerinin tin plana ~Ikanlmasl ve
neticede bu kaynaklann sOrdiirulebilirkalkmmaya hizmet edecek §ekilde yonetimi olarak da ifade edilen
ormanlann korunmasl ve sOrdOrOlebilir ybnetimine gec;i~ siireci ya§anmaktadlr. Bu sOret;te, Ulkemiz de
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sOrdOrOlebilir orman yonetimine ifi~kin giri~imlere duyarslz kalmaml~, Helsinki ve Yakm Dogu sOrec;lerine
katllml~ ve alman kararlara uyma taahhOdunde bulunmu~tur.
Bununla birlikte, Olkemiz ormanClIIgmda surdOrulebilir ormanClilga gec;i~in onOnde onemli darbogazlann
oldugu da bilinmektedir. Nitekim, bu konuda yapilan "Olkemizde ormanClllk bu sektorOn elemanlannca
ve orgOtlerince dar kapsamll bir etkinlik olarak anla~llmaktadlr. Buna bagll olarak ormana lIi~kin
kaynaklann kullamml demek olan bazl etkinlikler ormanCllIgm ic;erisinde kabul edilmemektedir. Aynca
ormancillk aS11 olarak biyolojik nitelikli bir etkinlik olarak anla~llmakta, bu etkinliklerin biyolojik etkileri
yanl Slra, bteki sektbrlerle, makroekonomik yaplyla r bblgeyle... sosyo-ekonomik i1i~kileri yeteri blc;Qde
dikkate ahnmamaktadlr. Nitekim yaban hayatl ybnetimi, mera ve havza ybnetimi, halkla ili~kiler gibi
konulara yeterli blc;Ode ilgi gbsterilmemekte, kaynak ve personel aynlmamaktadlr' (Geray, 1993)
~eklindeki tespitler, uzun Yillar ~oyunca ormanClltglmlza hakim olmu;; ve sOrdOrOlebilir ormancllJga gec;i~
c;all;;malanm da geciktirmi~tir. ate yandan, DOnya ormanClIIgmda, korunan alanlar, temel bir ormanclilk
politikasl olarak benimsenen biyolojik c;e~itliligin korunmasl ve sOrdOrulmesine hizmet eden alanlar
olarak on plana C;lkmaktadlr. Ba~ka bir deyi~le, biyolojik veya ekolojik degerlere sahip orman alanlannm
korunan orman olarak aynlmasl ve bu alanlara ili;;kin amenajman planlanyla yonetilmesi, biyolojik
c;e;;itliligin korunmasl ic;in slkc;a ba~vurulan geleneksel bir yakla~lm olmaktadlr.
Korunan alanlar, biyolojik c;e~itliligin korunmasl ve dogal ekolojik sOrec;lerin sOrdOrOlmesine odaklanan
alanlarolmaktadlr. Korunan alanlar, dogaYI ve dogal kaynaklan korumak ic;in kullanllan en eski
arac;lardan birisidir. Bu yakla~lmm bir yanslmasl olarak, korunan alanlar tum Avrupa Olkelerinde doga
koruma kanunlanna temel dayanak olarak eklenmi;;tir (Anonim, 2003a). Son zamanlarda sOrdOrOlebilir
kalkmmamn ormanclilk sektorOne yanslmasmm bir sonucu olarak, ortaya C;;lkan surdOrOlebilir orman
ybnetiminin bir geregi olarak; sosyal, kOltUrel, tarihi, manevi vb. degerlere sahip orman kaynaklannm
da korunan alanlar olarak aynimasl gundeme getirilmi;itir.
Turkiye ormanClllgmda da, biyolojik c;;e§itliligin korunmasmda genel strateji ozel biyolojik c;;e;;itlilik deger
ve zenginligine sahip orman alanlannm, korunan alanlar statOsOne aiJnmasl ve amacma uygun
planlama, uygulama ve degerlendirme c;ah§malanyla yonetimi olmu;;tur. Bu amac;la, Milli Park, Tabiat
Parkl r Tabiatl Koruma Aiam, Tabiat Amtl, Yaban Hayatl Koruma Alanlan tesis edilmi§ olup, <;;:evre ve
Orman Bakanh~Vnca ybnetilmektedir(Anonim, 2003b).
ULUSAL ve SEKTOREL PLANLAR KAPSAMINDA KORUNAN ALANLAR

Olkemiz ormanCilik sektbrOne iIi;;kin makro amac;;, strateji ve politikalar, ulusal kalkmma planlannda yer
bulmaktadlr. Olkemizde planll kalkmma dbneminin ba;;langlci olan 1963 Yllmdan bu yana sekiz adet Be~
Yllilk Kalkmma Plam (BYKP) hazlrlanml§ ve her bir planda ormanClilk sektbrUne iIi~kin amac;, strateji ve
politikalara farkli dQzeylerde yer verilmi~tir (GztOrk ve TOrker, 2002). Bu itibarla, Olkemiz ormanclhglnm
gidi;; ybnOnO tespit etmek ve bu sOrec;te korunan alanlann konumunu ortaya koyabilmek ic;in, ulusaI
planlarda yer verilen ormanClhk sektbrOne iIi;;kin amac;, strateji ve politikalann incelenmesinin onemli bir
katkl saglayabilecegi dO;;OnOlmektedir.
Genel olarak BYKP'ler degerlendirildiginde, ilk dert plan doneminde odun k5kenli OrOn i§tetmeciligine,
ba~ka bir ifadeyle, odun uretimi artl;;ma aglrhk ve oncelik verildigi gbrOlmektedir. Gte yandan, dbrdOncO
BYKp'den itibaren, soz konusu planlarda orman kaynagmdan c;ok ybnlu yararlanma ilkesinin kavram
olarak yer almaya ba~iadlgl g6rOlmektedir. Bu kavramla birlikte, orman-insan iIi~kilerinin dogal
dengesinin korunmasl ve ormanlann ve c;evresinin bir sistem olarak algiianmasl geregi de
vurgulanml§tlr. Gzellikle son iki plan doneminde ise l ormanlann odun Oretimi dl§mdaki i;;levleri ve
dolaYlstyla orman kaynaklanmn c;ok yonIO kullamml ve sOrdOrOlebilir yonetimi konulanna daha fazla
onem verildigi gbrulmektedir (OztOrk ve TOrker, 2002).
BYKP'lere, korunan alanlara iIi~kin politikalar aC;lsmdan baklldlgmda, yukandaki degerlendirmeler
paralelinde, son iki plan dl~mdaki diger planiarda, ilgili dbnemlerdeki mevcut ormanClhk anlaYI~mm da bir
yanslmasl olarak, fazlaca yer bulamadlgl gbrOlmektedir. Ba;;ka bir deyi;;le, korunan alanlann son iki plan
dbneminde, son zamanlarda dOnya ormanClhgmda ya;;anan ve daha 6nceki b610mde klsaca 6zetienen
sOrdOrOlebilir orman yonetimine ge<;i~ sOreci paralelinde, daha belirgin bir ~ekilde yer bulabildigi ifade
edilebilir.
Nitekim VII. BYKP d6neminder "ormanlann henOz bilinmeyen fayda ve yararlannm ara~tJrllmasma imkan
vermek ve orman iC;i tabii ve kOltOrel degerleri korumak amaa dogrultusunda, Milli Park, Tabiatl Koruma
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Alanl, Tabiat Parkt ile <;e~itli Rezerv Alanlarr ve Muhafaza Ormanlarr geni§letilecek ve
bir ama<; ortaya konulmu~tur (DPT, 1995).

yaygmla~tlrllacaktir"

~ekJinde

VIII. BYKP kapsammda, korunan alanlarm azltgl sekt6rOn temel sorunlan arasmda g6sterilmi~; "biyolojik
<;e~itliligi, su ve yaban hayatlm, kOltOrel ve estetik degerleri korumak, ormanlann henOz bilinmeyen
yararlarrnm ara§ttrllmasma imkan vermek, toprak erozyonu ile heyelan ve <;Ig olgulanm 6nlemek ve
ekoturizmi geli~irmek amaclyla, Tabiatl Koruma Alanlarr, Milli Park ve benzeri Korunan Alanlann
geti§tirilmesi ve yaygmla§t!rllmasl..." ormanclhga ili~kin ama<;, ilke ve politikaJar arasmda yer bulmu~tur.
Ayrrca bu <;ah~malarda, ekosistemlerin i<;erdigi degerleri koruyucu, yeterli bOyOklOkte olmasl esas
ahnacagl vurgulanml~tlr (OPT, 2001a).
Yine en son kalkmma plamnda, planlama boyutuna ili~kin olarak, korunan alanlarla da ilgili ~u ~ekilde bir
amaca yer verilmi~tir: "orman, mera ve su amenajman planlan, sOrdOrOlebilir orman y6netimi ilkeleri
dogrultusunda, toplum ihtiya<;lan, ekosistemin <;e§itli fonksiyonlan, odun ve odun dl~1 OrOn ve hizmetler
dahil yeti~me muhiti envanteri, i~letme ama<;lan, korunan alanlar ve nesli tehlikede olan yaban hayatl ile
bitki torleri dikkate alinarak yeniden dOzenlenecektir".
Aynca <;eyre sekt6rOne i1i~kin ama<;, ilke ve politikalar arasmda, bu plan d6neminde dogal kaynaklann
sOrdOrOlebilir kullammmin te~vik edilecegi; <;evresel risklerin en aza indirilecegi, biyolojik <;e~itliligin
korunmasl ve sOrdOrOlebilir kullamml amaClyla hazlrhklan tamamlanan Ulusal Biyolojik <;e~itlilik Stratejisi
ve Eylem Plam yOrOrlOge konulacagl, korunan alanlar i<;in y6netim planlan ve uygulamasma y6nelik
eylem planIan hazlrlanacagl belirtilmi~tir.
1990-2009 Yillarl i<;in hazlrlanan ikinci Ormanclhk Ana Planl'nda korunan alanlar; Milli Parklar, Tabiatl
Koruma Alanlarr, Tabiat Parklarr, Tabiat Amtlan, Orman i<;i Oinlenme Yerleri ba~hklarr alttnda ele
almarak; her biri i<;in mevcut ve potansiyel alanlar, ya~anan sorunlar ile 1990-2009 devresine ili~kin
hedefler ve bu hedefleri ger<;ekle§tirmek ic;in ahnacak tedbirler ve izlenecek temel politikalar ayn ayn
belirlenmi~ir. Nitekim s6z konusu plan d6nemi sonunda, Olke genelinde 270 bin hektar alam
kapsayacak ~ekllde toplam 28 adet milli park olu~turulmasl hedeflenmi~tir.
SOrdOrOlebilir kalktnma yakla~lmlyla geni~ aC;lda ele altndlgl ifade edilen, ulusal bazda ormanclllk
sekt6rOne ili~kin temel politika, strateji ve eylemlerin yer aldlgl Ulusal Ormanclltk Programl, hazlrlanml~
bulunmaktadlr. Ge~ektende, bu programda, sOrdOrOlebilirlik, biyolojik c;e~itliligin korunmasl, c;ok i~levli
y6netim, katilimclilk gibi c;agda~ ormanclligm ilkeleri, TOrkiye i<;in ulusal ormanclhk ilkelerinin en ba~tnda
yer bulmu~tur.
Aynl zamanda, ormanlann korunmasl ve bu kapsamdada, ormanlann biyolojik c;e§itliliginin korunmasl
ile ilgili politikalar arasmda korunan alanlara ili~kin ~u politikalara da yer verilmi~tir(Anonim, 2003b):
~ Korunan alanlar agtnm, Olke ormanlannm biyolojik c;e~itliligini yeterli ve sistematik ~k1lde
kapsayacak/temsil edecek ~ekllde yaygmla~tIrIlmasl. Bu alanlar ic;in uygun kablimCi planlama ve
y6netim sistemlerinin geli~tirilmesi ve uygulanmasl.
~ Korunan alanlar dl§Jndaki ormanlarda biyolojik c;e~itliligin korunmasl i<;in, biyolojik c;e~itliliginin
korunmastnm orman kaynaklan envanter, planlama ve degerlendirme sistemine ve uygulamalanna
uygun ~ekilde entegrasyonu.
~ Ozel 6neme sahip korunan alanlarda dogal kaynaklar Ozerine baskl olu~uran yerel ktrsal
topluluklarda klrsal kalkmma faaliyetlerinin guc;lendirilmesine 6ncelik verilmesi.
Ozetle ulusal ve sekt6rel planlar, korunan alanlar a~lsmdan degerlendirildiginde; ilk d6rt BYKP'de,
aglrllklt olarak, OIkemizde hakim olan.odun hammaddesi Oretimi eksenli ormanclhk anlaYI~mm da dogal
bir sonucu olarak, korunan alanlara iIi~kin politika ve stratejilere rastlamlmamaktadlr. Ancak, son iki
kalkmma plan! ve en ayrmtlll haliyle de, ulusal ormanclhk programmda, dOnya ormancllIgmda ya~nan
geli$meler ve Olkemizin katlldlgl uluslar arasl sOrec;lerde benimsedigi i1ke ve politikalarm yer buldugu
gorOlmektedir. Bununla birlikte, son derece olumlu g6z0ken bu politika, strateji ve eylemlerin
uygulamaya ne 61<;Ode aktanlabilecegini kestirebilmek de oldukc;a gOc;tOr.

ULUSLARARASI SORE(:LER KAPSAMINDA KORUNAN ALANLAR
OOnyada artan c;evresel tahribatlar ve kirlenme ile dogal kaynaklar Ozerindeki baskl, insanoglunun
kaynaklannm temelinde yer almaktadlr. Bu nedenledir kit kalktnmanm ve insanligm sahipoldugu
kaynaklarm sOrdurOlebilir kilmmasl gerekliljQi konusunda ortak bir g6rO~ ortaya C;lkml~tlr~ Ba~ka bir

endi~
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deyi~le,

kalkmmanm ger~ekle~irilmesi sOrecinde, kaynaklann kullantmlntn tahrip edici boyutlara
ula§mamasml saglamak Ozere, kalkmmaya ve kaynaklarm kullammma devamllllgi saglayacak §ekilde
smlrlandlrma getirilmesi gerektigi ifade edilmektedir.
Bu gbrO~lerin benimsenmesinde, dOnyada ya~anan kOresel Ismma, ozon tabakasmm incelmesi,
~olle§me, ormanslzla§ma, asit yagmurlan, tOrlerin kayboimasl gibi hayati ~evre sorunlannm artl§
gostermesi etkili olmu§tur. <;evre ve kalkmmaya iIi§kin bu endi§eler neticesinde, Birle§mi§ Milletlerin
giri§imleriyle, 1972 Ylllnda toplanan Stockholm Konferansl'nda c;evreye ragmen kalkmmanm
saglanamayacagl, kalkmmaya ragmen de c;evrenin korunamayacagl, ~evre ile kalkmma konulannm
birlikte ele almmaSI ve uyum i~erisinde yOrOtOlmesi gerekliligi ilan edilmi~ir. Bu konferanstan sonra,
1983 Ylhnda vine Birle§mi~ Milletler Genel Kurulu tarafmdan DOnya <;evre ve Kalkmma Komisyonu
kurulmu~ur. Bu komisyonun 1987 Ylllnda yaymladlgl Brundtland Raporu olarak da bilinen "Ortak
Gelecegimiz" adll raporda ortaya koydugu sOrdOrOlebilir kalkmma, kaynaklarm bugOnkO ihtiyac;lara
yetmesini saglarken, gelecek ku~aklarm da kendi ihtiya~lanm kar§IIayabilme imkanml ellerinden
almayan bir kalkmma yakla~lml olarak ortaya konulmu~tur (Anonim, 1987).
Ortak Gelecegimiz raporunda, tOrler ve ekosistemlerin kalkmma ic;in bir kaynak olduklan vurgulanml~,
bu kapsamda dOnyanm gelecekte ihtiyac; duyacagl korunan alanlar §ebekesinin daha geni~ alanlarda
kontrol altlna almmasl ihtiyaCi oldugu belirtilmi~ir. Bu durumun, korumanln maliyetini; hem dogrudan
hem de feda edilen kalkmma flrsatlan aC;lsmdan yOkseltecegine, ancak uzun vadede kalkmma
flrsatlannm zenginle~ecegine dikkat c;ekilmi§tir. Canh dogal kaynaklann, bitki, hayvan ve
mikroorganizmalann korunmasl, dolaYlslyla da bunJann baglmll oldugu canslz c;evre unsurlannln
korunmasmm, kalkmma i<;in esas te§kil edecegi belirtilmi~tir.
Vine aym raporda, orman kaynaklanmn da sOrdOrOlebilir kalkmma i~in temel te§kil ettigi vurgulanml~,
bu nedenle ormanlann bir klsmmm da milli parklar orneginde oldugu gibi topragl, suyu ve yaban
hayatlm muhafaza altlna alabilmek ic;in koruma bolgesi alarak aynlabilecegi ve i§lenirse toprak
bozulmasmm, erozyon ve c;olle~me nedeniyle hlzlanacagl marjinal tanm alanlanmn da bu alanlara dahil
edilebilecegi belirtilmi~tir. Aynca, korunan alanlann veya milli parklann aym zamanda genetik kaynaklarl
kendi dogal habitatlan i<;erisinde korumaya da yarayacagma deginilmi~ir.
SOrdOrebilir kalklnmanm dOnya gOndemine daha belirgin bir ~ekilde yer bulmasma neden olan, 1992
Yllinda Rio'da dOzenlenen, UNCED'de, dOnya Olkeleri dOnyanm acil ihtiyac;lannl ka~llamak amaclyla bir
kOresel eylem planlnt kabul etmi§lerdir. GOndem 21 olarak bilinen bu eylem plam, sOrdOrOlebilir
kalklnma ve nesiller arasl e§itlik kavramlanna dayanan bir yatlnmdlr. GOndem 21 kapsammda
"Ormanslzla§mayla MOcadele" adll bir bolOm aynlml~, ormanlann odun hammaddesi kaynagl almanm
yam slra, suyun ve topragm korunmaslnda, sagllkll atmosferi korumada, biyolojik c;e~itliligin
sOrdOrOlmesinde onemli roller oynadlgl belirtilmi~ir. Orman kaynaklanmn sOrdOrOlebilir kullanlmlmn
yam slra, Olkelenn bazl ormanllk bolgelerde koruma alanlan kurmasl veya var olan alanlann
geni§letilmesi gerektigi ifade edilmi~ir. Ekolojik sistemleri, biyalojik c;e~itliligi, peyzajl ve yaban hayatml
korumak ic;in korunan alanlara ihtiyac; oldugu vurgulanml~lr. Ormanlann aynca, yerel halkm geleneksel
yerle§im alanlan ve bannagl oldugu ic;in sosyal ve manevi degerler aC;lsmdan da korunmasl gerektigine
deginilmi~tir(Keating, 1993).
Ormanslzla~mayla MOcadele kapsammda, tOm ormanlann korunmasl, sOrdOrOlebilir yonetimi ve
muhafazaslmn geli~irilmesi ve bozuk alanlarm ye~illendirilmesi ic;in gerekli olan yonetimle ilgili temel

faaliyetlerden birisi de, Olkelerin kendi genel durumlarma uygun olarak, korunan alan sistemlerinin
kurulmasl, geni~letilmesi ve yonetimi olmaktadlr. Buna gore, korunan alanlar sistemi; c;evresel, sosyal
ve manevi i~levleri ve degerleri ic;in koruma sistemleri, temsili ekolojik sistemler ve peyzajlar i<;indeki
ormanlann korunmasl, yaban hayatmm korunmasl ve yonetimi, uygun durumlarda DOnya Dogal
Varhklarl Sozle§mesi kapsammda DOnya Mirasl Alanlannm saptanmasl, biyalojik kaynaklarm
sOrdOrOlebilir bic;imde kullamlmasl ve biyolojik c;e§itliligin ve yerel halkm, orman ic;inde ya~ayanlann ve
mahalli topluluklann geleneksel orman ya§antllannm karunmaslnI saglamak Ozere, yerinde ve dogal
ortaml dl~Inda koruma tedbirlerini ve destekleyici tedbirleri ic;eren genetik kaynaklarm muhafazaslnl
ic;ermektedir.

ate yandan, Rio zirvesinde, tOm orman tiplerinin yonetimi, korunmasl ve sOrdOrOlebilir geli~iminde
kOresel bir uzla§ma ic;in yasal baglaYloligl almayan resmi prensipler olan, Orman Prensipleri
benimsenmi§tir. Bu prensiplerde de korunan alanlann onemine deginilmi~ir. Bu prensiplerde korunan
orman alanlanna ili§kin ~u onerilere yer veri!mi~ir (Anonim, 2000b):
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Koruma altmdaki dogal ormanlan da i<;erecek ;;ekilde, ormanlann korunmasma ytinelik programlar
olu;;turan tinemli orman alanlanna sahip geli;;mekte olan Olkelere tizel mali kaynaklar saglanmahdlr.
Ormanlann ytinetimi, korunmasl ve sOrdOrOlebilir geli;;imini hedefieyen ulusal politika!ar vejveya
mevzuat, ya;;h yapraklt tOr ormanlar, kOltOrel, kutsal, tarihsel, dinsel ve diger ozellikleri ile ulusal
onem ve deger ta;;lyan ormanlan kapsayan, ekolojik a<;ldan onemi olan veya kendine ozgO tirnekleri
olan ormanlann korunmastnl ihtiva etmelidir.

Vine DOnya Zirvesi sonucunda imzalanan stizle;;melerden birisi olan ve Olkemizde de Bakanlar Kurulu
Karanyla onaylanarak, 27 Arallk 1996 tarihli Resmi Gazete'de yaYlmlanan Biyolojik <;e;;itlilik
Sozle:;;mesi'nde de (Anonim, 1996b), biyolojik <;e;;itliligin korunmaslntn temel gereginin, ekosistemlerin
ve dogal ya;;am ortamlannm yerinde (in-situ) korunmasI ve ya;;ayabilir tOr popOlasyonlannm dogal
ortamlannda idame ettirilmesi ve geri kazanllmasl olduguna deginilmektedir. Buna gore, bu stizle;;meyi
benimseyen Olkeler, koruma alanlanndan veya biyolojik <;e;;itliligin korunmasl i<;in ozel tedbirler altnmasl
gereken alanlardan olu;;an bir sistem olu;;turacak; gerektiginde, koruma alanlannln veya biyolojik
<;e;;itlil@n korunmasl i<;in ozel tedbirler altnmasl icap eden alanlarm se<;ilmesi, tesis edilmesi ve
ytinetilmesi i<;in kurallar geli;;tirecektir. Vine bu sozle:;;meye gtire, koruma alanlanntn i;;levlerini daha
verimli Verine getirebilmesini saglamak amaClyla, bunlara biti:;;ik alanlarda <;evresel a<;ldan sagltklt ve
sOrdOrOlebilir kalktnma te;;vik edilecektir.
Rio'da yapllan UNCED sonrastnda, sOrdOrOlebilir orman ytinetimi ve i:;;letmeciliginin uygulanmasl
amaClyla, Rio kararlanntn hayata gec;irilmesi ic;in uiusiararasl giri:;;imlerde bulunulmu;;tur. Bu sOrec;te,
Avrupa'da, ilki 1990 Yllinda Strasbourg'ta, ikincisi 1993 Ylhnda Helsinki'de, Oc;OncOsO 1998 Yllmda
Lizbon'da ve dtirdOncOsO de 2003 Yllmda Viyana'da yapllan, "Avrupa Ormanlannm Korunmasl Bakanlar
Konferanslan"nm :;;ekillendirdigi bir giri:;;im ba:;;latllml;;tlr. Ulkemizin de Oye oldugu bu sOre<;, ormanlar ve
ormanClllkla ilgili en hayati kaygllan ele alan ve a;;llmasl gereken zorluklan ortaya koyan, boylelikle
Avrupa orman kaynaklanntn korunmastnl ve sOrdOrOlebilir yonetimi ve i;;letmeciliQjnin saglanmaslnl
amac;layan yOksek dOzeyli siyasi bir giri;;im ozell@ndedir.
Helsinki konferanstnda, orman ytinetimi uygulamalanntn, ekolojik hassasiyete sahip alanlann
korunmaslna, asli ve som ormanlann, kOItOrei mirasa sahip alanlann ve peyzajtn muhafazastna, suyun
kalitesinin gOvence altma altnmaslna ve sulak ve tanmsal ekosistemleri korumak ve ta;;ktn, erozyon ve
C;lglara kar;;1 koruyucu rol oynama gibi ormanlann diger koruyucu fonksiyonlannm geli;;tirilmesine
gereken ilgiyi gtistermesi gerektiginin altl c;izilmi;;tir. Ormanlann sosyo-ekonomik i;;levlerinin odak
noktasl olarak ele altndlgl Lizbon konferansmda, sosyo-ekonomik i:;;levlerin sOrdOrOlmesi ic;in gerekli olan
orman y6netim planlamasl esaslan arastnda, ozel tarihi, kOltOrel veya manevi onemi tanlmlanml;;
yerlerin korunmasl veya bu btilgenin tinemi dikkate ahnarak ytinetHmesi gerektigi vurgulanml:;;tlr
(Anonim, 2000a).
Viyana'da toplanan son konferansta, katlltmCl Olkeler, korunan orman alanlan agtntn mevcut aglar da
dikkate altnarak, kapsam, temsil ve ilgili orman tipine gtire yeterliligi He bu alanlann ytinetiminin koruma
amac;lan ac;tslndan etkinligi noktalanndan analizi ve daha fazla geli:;;tirHmesi taahhOdOnde
bulunmu:;;lardlr. Vine bu sOrec;te, Avrupa'daki korunan ve koruyucu ormanlar ve diger agac;hk alanlann
kapsamll bir resminin <;izilmesi amaClyla, tOm korunan alan tOrleri ic;in kullanrlan uluslar arasl
smlfiandlrma sistemleri ile baglantlll bir :;;ekilde, Korunan ve Muhafaza Ormanlan ve Diger Agac;hk Alanlar
i<;in Degerlendirme Kllavuzu geli:;;tirilmi:;;tir. Buna gtire, korunan ve koruyucu ormanlar ana ytinetim
amacma baglJ olarak slnrflandlnlml;;tlr. Aynca, mOdahalelere getirHen klsltlamalar da aynm etmeni
olarak kullanrlml§tlr. Sonuc;ta Avrupa ic;in, 5 adet korunan ve muhafaza orman ve diger agac;ltk alan smlfl
tammlanml:;;tlr (<;izelge 1). Bu stnlflar mOmkOn oldugu kadar, DOnya DogaYI Koruma BirliQ; (IUCN) ve
Avrupa <;evre Ajansl (EEA)'nrn korunan alan ytinetim stnlflan ile ili:;;kiye getirilmi:;;tir (Anonim, 2003a).
Cizelge 1. MCPFE sOrecinde ortaya konulan korunan ve muhafaza orman! slnlfiamaSI
MCPFE Slnlflan
EEA
IUCN
1: Ana yonetim amaci "biyolojik ~~itlilik"
1.1: MOdahale yok
A
I
1.2: Asgari mOdahaie
A
II
1.3: Yoneterek koruma
A
IV
2: Ana yonetim amaci "peyzajln ve ozel doga bilesenlerinin korunmasl"
B
III V VI
(B)
3: Ana yonetim amaci "koruyucu islevler"
Yok
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Ozellikle kentle§en, nUfusu hlzla artan, dogasl tahrip edilmekte olan, sanayile§en toplumlar ve bu
baglamda TOrkiye it;in, ormanCilik sektorOnOn it;inde olsun dl§mda olsun, Oretim faktorlerinin verimli
kullamlmasl ve sOrdOrOlebilir kalkmmanm desteklenmesi anlammda bu alanlann gordOgU hizmetlerin
onemi giderek bOyOmektedir. Olkenin sahip oldugu t;ok geni§ ve ~e§itli biyolojik, rekreasyonel, gorsel,
bilimsel, genetik vb. imkanlar dikkate alind@nda bu alanlann geni§letilmesi geregi ortaya t;lkmaktadlr
(Geray, 1998).
BugUne kadar, MilIi Parklar, Tabiat Parkl, Tabiatl Koruma Alanlan ve Tabiat Amtl konulannda
kOt;Omsenmeyecek olt;Ode bir bilgi ve deneyim edinilmi§ olmakla birlikte, vine de yonetim plan! yaplml,
ekosistem analizleri, sosyo-ekonomik ve kOltOrel etkile§imler, optimum koruma-kullanma dengelerini
olu§turma, katlhmaligl saglama vb. konularda bilgi oretimi ve deneyim bo§luklarl bulunmaktadlr. Bu
bo§luklar, hizmetin etkin ve verimli olarak Oretilmesinde o!umsuz ral oynamaktadlr. Aynca, yeteri kadar
ve farkh uzmanhklardan olu§an bir kadronun bugOne kadar olu§turulamamasl; toplumun deger yargllan,
klrsal yoksu/luk, kirlenme ve orman yangml gibi dl§sal ve yaygm nedenlerle uygulama ve koruma
gOt;lOkleri ya§anmakta, devlet bu i§levi ikinci plandaki bir i§lev olarak gormekte, bOt~e odenekleri t;ok
k1sltli oldugu ve elde edilen gelirler sisteme geri donmedigi it;in aglr finansman sorunlan ya§anmaktadlr
(Geray, 1998).
Korunan alanlar konusunda Olkemiz ormanahgmda ya§anan bu darbogazlann a§llmasl i~in izlenebilecek
stratejiler ve eylemler §u §ekilde slralanabilir (Geray, 1998; Anonim, 2003b; Anonim, 2005):
Korunan alan ~h§malan, farkli kurumlar tarafmdan degi§ik mevzuat ile yOrOtOldOgO it;in aralannda
uyum bulunmamakta, birbirleriyle ve uluslararasl sozle§melerte t;eli§en hUkOmler it;ermektedir. Korunan
alanlar ile i1gili mevzuatln, aralanndaki t;eli§kileri giderilecek §ekilde, OIkenin degi§en ko§ullan, elde
edilen yeni bilgi ve deneyimler 1§lgmda ve ilgili uluslararasl sozle§meler ve sO~ler t;ert;evesindeki
sorumluluk ve taahhOtlerimiz de dikkate almmak suretiyle geli§tirilmesi gerekmektedir.
Doga Koruma ve Milli Parklar Genel MOdOrlOgO te§kilatmm kurumsal kapasitesinin ta§radaki uygulama
birimlerine aglrhk vermek suretiyle gOt;lendirilmesi it;in degi§ik disiplinlerden yeterli saYlda eleman!n
saglanmasl ve finansal darbogaz!an a§mak it;in gOt;!endirilmesi saglanmalidlr.
Korunan Alanlar Agl'nm, TOrkiye'nin sahip oldugu biyo!ojik t;e§itliligin ~e§itliligini kapsayacak ve yeterli ve
sistematik olarak ternsil edilebilecek §ekilde uygun sahalarda yeni korunan alanlar tesis edilmeli ve aday
alanlann belirlenmesinde 'bo§luk analizi' gibi sistematik yakla§lmlar kullamlmalldlr.
Korunan alanlar i~inde/civannda ya§ayan yerel halkm, bu sahalardaki gelir getirici faaliyetlere
katlhmlarmm gO~lendirilmesine yonelik eko-turizmin doga korumaYI destekleyecek §ekilde uygulanmasl
vb. uygun yakla§lmlann belirlenmesi, uygulamalarmm yaygmla§tlrllmasl gerekmektedir. Aynca, koruma
alanlanndan elde edilen gelirlerin yorenin kalkmmasl it;in kullanllmasl saglanmahdlr.
Korunan alanlar it;inde ve t;evresinde ya§ayan topluluklar dahil olmak Ozere, tOm i/gi ve t;lkar gruplanna
yonelik olarak, ormanlann biyolojik t;e§itliliginin degeri ve korunmasmm onem ve gerekliligi hakklnda
gerekli bilint;, ilgi ve destegin olu§turulmasma yonelik bilin<;lendirme ve egitim programlannm
geli§tirilmesi gerekmektedir.
Olkemizdeki tOm korunan alanlann yonetim planlan katlhmci olarak ivedilikle yapllmahdlr. Bunun yanl
Slra, yeni ilan edilecek korunan alanlarda da yonetim planlanmn yapllmasl saglanmalldlr.
Korunan alan tipleri it;in uluslararasl ol~tlerle uyumlu uygun ulusal ol<;Otlerin olu§turulmasl ve mevcut
korunan alanlarm statOlerinin bu olt;utlere gore gozden ge<;irilmesi ve dUzenlenmesi saglanmalldlr.
Orman aga~lan ve diger tOrlerinin genetik ~§itliliginin muhafazasl ve sOrdOrLilmesi i~in yerinde (in-situ)
koruma alanlan (tohum me~cereleri, gen koruma ormanlan, vb.) ve dl§anda (ex-situ) koruma
sahalannm (tohum bah<;eleri, tohum plantasyonlan, vb.) tesisi ve yonetimi ~"§malannm
gert;ekle§tirilmesi gerekmektedir.
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Vine Helsinki sOrecinde, orman yonetiminin surdOrUiebilirlik derecesinin belirlenmesi ile politika ve
y6netim i~in gerekli ihtiya~lann ve yol haritaslmn belirlenmesine yardimci olma a~lsmdan yararh arac;lar
olarak geli~tirilen sOrdurOlebilir orman y6netimi olc;ut ve gostergeleri, Viyana'da duzenlenen konferansta,
daha da geli~tirilmi~tir. Bunlar arasmda "orman ekosistemlerindeki biyolojik ~e~jtliligin geli§tirilmesi ve
sOrdurOlmesi" temel bir olc;Ot olmakta, bu olc;ute iIi§kin gostergelerden birisi de, "korunan ormanlar"
olmaktadlr. Buna gore, MCPFE Degerlendirme Rehberi'ne gore, biyolojik c;e§itlilik, ekosistemler ve ozel
tabiat ogelerini muhafaza etmek ic;in korunan orman ve diger agac;hk alanlann alam (hektar) ve bu
alandaki degi§imler (hektar/YII), ulusal duzeyde biyolojik ~e~itliligin korunmasl ve surdOrulmesi ac;tsmdan
onemli bir gosterge olmaktadlr (Anonim, 2002).
Orman kaynaklanmn sOrdurOiebilir yonetimini saglamak amaClyla benimsenen arac;lardan birisi olan
sertifikalandlrma yak!a~lmlannda da, korunan alanlar sOrdurOlebilirlik a~lslndan onemli bir bile~en olarak
gorulmektedir. Nitekim orman sertifikalandlrma uygulamalanmn temel gereklerinden birisi de, "orman
ekosistemlerindeki biyolojik <;e~itliligin duzenli §ekilde geli~tirilmesi, muhafazasl ve surdOrOlmesi"
olmaktadlr. Bu amac;la, nadir ve nesli tehlikede olan tOrlerin saptanmasl ve korunmasl ic;in; korunan
alanlan da dikJ<ate alan i~letme planlan, gen kaynaklanmn muhafazasl ve kulianrml amaCi ile yonetilen
me~cerelerin oranlanndaki degi~iklikler vb. gbstergeler sertifikalandlrma degerlendirmelerinde,
i§letmelerin biyolojik c;e§itliligin korunmasmdaki etkenliginin olc;ulmesinde kullamlabilmektedir (Durusoy,

2002).
ate yandan, Rio Kararlarmm uygulanmasl ic;in ba~latllan giri§imlerde birligin saglanabilmesi amaclyla,
Birle~mi~ Milletlerin c;abalanyla, slraslyla Hukumetler Arasl Ormanclhk Paneli (IPF), HOkOmetler Arasl
Ormanclhk Forumu (IFF) ve Birle§mi~ Milletler OrmanClllk Forumu (UNFF) kurulmu§tur. Bu panel ve
forumlarda,. ormanclkla ilgili konularda uluslar arasl boyutta mutabakata vanlmasI hedeflenmi§ ve bu
ama~la bir~ok karar ahnml~tlr. Bu sOrec;te, Forum/Panel, Olkeleri ve uluslararasl kurulu§lan, orman
muhafazasl ve korunan alanlarla ilgili olarak;
,.. Ekolojik olarak onemli veya slnJr a§an orman/an payla§an Ulkeleri, bolgesel ve/veya kuresel onemli
ekolojik koridorlan da ic;eren ortak korunan orman alanlan kurma ve i~birli9i ile yonetilmesi;
,.. Korunan orman alanlannm mevcut statolerinin kuresel ve bolgesel degerlendirilmesine; toplam saYl,
her bir alamn yuzolc;Omu, kurulu§ amac;lan, yonetim etkinligi, IUCN sistemine denk srnlfl ve elde
edilebilen temel biyolojik ve sosyo-kOltOrel bilgiyi de kapsayacak ~ekilde katklda bulunulmasl,
~
Korunan orman alanlanm olu§turmak ve yonetmek ic;in yerel ve geleneksel bHgiyi de ic;eren bHgi ve
tecrubeyi toplamak, organize etmek, kullanmak ve payla§mak Ozere, daha fazla kapasite
geli§tirmek amaclyla birka<; ulkede ba~latllan degj~ik c;ah~malan dikkate alarak, mevcut korunan
orman alanlan ve c;evresindeki peyzaj i<;erisindeki ve korunan orman alanlan c;ali~ma agrndaki
~artlan ve yonetim etkinligini degerlendirecek yontemleri geli~irmede i~birligi yapllmasl,
~ Ulusal bir <;erc;evede uygulanacak ~ekilde, IUCN korunan alanlar simfiarrnin yarumlanmasI ve
kuliamlmasmda birligin saglanmasl amaClyla, daha Heri rehberligi geli~tirmek ve <;evresel, sosyal,
kOltOrel ve diger ilgili amac;lara iIi§kin alarak korunan orman alanlarmrn yonetiminin etkinliginin
degerlendirilmesi ic;in kuresel bir yakla~Im geli~tirmek amaClyla birlikte ~ali~llmasl,
konulanndaki eylem onerilerinin uygulamlmaslm istemi~ir.
ate yandan, Kanada'da dOzenlenen XII. Dunya Ormanclllk Kongresi'nin sonuc; bildirgesinde, ormanlann
sadece c;evresel amac;larla korunmasmm, soz konusu ormanlara baglmll olanlara mali kOlfetler
yOkleyebilecegine dikkat c;ekilmj~, bunun ic;in ormanlann bu tOr degerlerinin anla~llmasl ic;in geli§tirilen
ara<;lann politika ve planlamada kullamm imkimlannm artlrllmasl gerektigi ifade edilmi§tir (Anonim,

2003c).
SONU(: ve ONERiLER

Korunan alanlar, milli ve milletlerarasl bneme sahip dogal ve kOltOrel kaynaklar ile biyolojik <;e§itliljQi bir
servet olarak muhafaza edip gelecege ta~lmanm bnemli bir araci almasl nedeniyle, bOtOn dunyada kabul
goren en etkin ve yayglO statOlerden birisi olmakta ve boylece korunan alanlar, sOrdurOlebilir orman
yonetimine katkl saglayan arac; ozelljQi ta~lmaktadlr. Olkemizde de bu kapsamda, milli parklar, tabiat
parkian, tabiatl koruma alanlan, tabiat anltlan, tohum me~cereleri, gen koruma alanlan, tohum
bahc;eleri vb. alanlar koruma alam olarak tahsis edilmi~tir. Her ne kadar bu alanlann Olke alanma
orant(%l), dOnya ortalamasmm (%6,3) altmda bir degercle olsa da (DPT, 2001b), bu alanlann ilgili
kaynak degerlerini korumak amaclyla aynlml~ ve bu amac;la yonetiliyor olmasl, Olkemiz ormanclllgmln
sOrdurOlebilir orman yonetimi ya da i§letmecil@ a<;lsrndan durumunu destekler bir niteliktedir.
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