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BAKANLIK MAKAMINA

Tabiatrn ve biyolojik geqitlili[in korunmasrnrn en dnemli araglanndan birisi korunan alanlardrr.
Bu maksatla iilkemizin taraf oldufu Biyolojik Qegitlilik Sdzleqmesi kapsamrnda Etkin Korunan Alan
Sistemi iq programr yayrnlanmrqtrr.

Milli Parklar,Tabiat Parklan, Tabiatr Koruma Alanlan, Tabiat Anrtlan, Sulak Alanlar ve Yaban
Hayatr Geligtirme Alanlarrnrn korunmasr, geliqtirilmesi ve ydnetilmesi, Biyolojik Qegitlilik Sdzlegmesi
gergevesinde Do[a Koruma ve Milli Parklar Genel Miidiirlii$ine kanunlarla verilmig bir vazifedir.
Verilen bu vazifenin ifa edebilmesi igin detayh bir aragtrrma, izleme neticesinde, alan igin yeterli bir
koruma ve kullanrm kararlanntn belirlenmesi ve bunu gergekleqtirilebilmesi igin alanrn <izelliklerine
uygun bir bdlgeleme sistemini olugturmasr gerekmektedir.

Korunan Alan geliqim veya y6netim planlan, alanla ilgili paydaglann ihtiyaglan ile tabiatr koruma
gerekliliklerinin uyumlu hale getirildili belgeler olarak kabul edilmelidir. Bu alanlann Geligim planlan
dinamik, durum ve gartlar karqrsrnda de[iqebilen bir planlama anlayrqryla yaprlmahdrr. Bu yaklagrm
degigkenlik ve dinamiklik igerisinde alanrn daha iyi korunmasrnahizmet edecek durum ve gartlan ortaya
koymak igin gereklidir.

Halen Bakanhprmvtarafndan ytiritiilen planlama gahqmalarr;Uzun Devreli Geligme Planlarr
(UDGP) ve Ydnetim Planlarr geklinde yiiriittilmektedir. Bu planlama qahqmalannda kullanrlan
metodolojilerin uygulama birlilinin sallanabilmesi igin koruma yaklaqrmlannrn arasmdaki farkhhklarrn
ortadan kaldrrrlmasr bir zaruret olarak ortada bulunmaktadrr.

2873 sayfi Milli Parklar Kanunu ve Milli Parklar Ydnetmeli$i ile 4915 sayrh Kara Avcrhfr Kanunu ve
Yaban Hayatr Koruma ve Geligtirme Sahasr Ydnetmeliklerinde koruma b<ilgeleri ile ilgili agrklayrcr ve
dtizenleyici htikiim bulunmaz iken, Sulak Alanlarrn Korunmasr Ydnetmelipinde koruma bdlgeleri ile
ilgili aqrklaylcl ve dtizenleyici hiikiimlere yer verilmektedir. Milli Park, Tabiat Parkr, Tabiatr Koruma
Alant, Tabiat Anrtlarr ile Yaban Hayatr Geliqtirme Sahalarrndaki koruma bolgelerinin belirlenmesi ile
ilgili usul ve esaslar Genel Teknik $artnamelerde belirlenmigtir.

Genel Mtidtirltigtimiizi.in sorumluk alantnda bulunan korunan alanlarda y<inetim maksatlarr
benzerlik arz etmesine ralmen kullanrlan b<ilgelerin adr, igeri[i ve belirleme kriterlerinde farkhhklar
mevcuttur. Milli Park, Tabiat Parklarr ile Yaban Hayatr Geligtirme Sahalarrnda; Mutlak Koruma
Bolgesi, Hassas Kullanrm Bd,lgesi veya Srnrrh Kullanrm Bdlgesi ve Kontrollii Kullanrm Bdlgesi
isimleri kullanrlrrken Sulak Alanlarda Mutlak Koruma Bdlgesi, Sulak Alan Bdlgesi, Ekolojik Etkilenme
Bdlgesi, Ozel Htikiim Bdlgesi ve Tampon Bdlge kavramlan kullanrlmaktadrr.
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Yukarrda yaprlan agrklamalar ve tespitler kapsammda, Bakanlrprmrz sorumluluk alarunda

bulunan korunan alanlann kaynak delerleri ve statiileri farkh olmakla birlikte koruma maksatlanna

ulagmak igin koruma bolgeleri kriterlerinde dil ve uygulama birligini sa$lamak igin Genel Miidiirli.i[timtiz
btinyesinde olugturulan komisyon marifetiyle bolgeleme kriterleri ve yonetim maksatlan yeniden

belirlenmiqtir.

Bu kapsamda korunan alanlarda, aqa$rda detaylarr verilen Mutlak Koruma Bolgesi, Hassas

Koruma Bolgesi, Stirdiiriilebilir Kullanrm Bolgesi ve Kontrollii Kullanrm Bolgesi olmak tizere dort temel
koruma bolgesi belirlenmiq olup Sulak Alanlarda ise bu dort koruma bolgesine ilave olarak sulak alan

srnrrlan drgrnda Tampon Bolge tantmlanmtgttr.

Koruma Biilgeleri;

1. Mutlak Koruma Biilgesi; Kiiresel olgekte korunmast gereken ve/veya tilkemizin taraf oldu[u
sozlegmelerde korunmasr taahhtit edilen tiirlerin balrmh olduklan habitatlardan, gtiniimiize kadar

hig insan mtidahalesi gormeden dogalh[r muhafaza edilmiq olan alanlar mutlak koruma bolgesi
olarak aynlrr.

Yiinetim Maksadr: Tiirlerin ve/veya habitatlann varhklannt si.irdtirebilmesini saSlamak maksadr ile

insan miidahalesini stntrlamak veya engellemek.

Belirleme Kriterleri;
' Dogal olmak,
' Her hangi bir insan miidahalesi gormemig olmak,
' Milli ve Milletler arasr diizeyde tipik, emsalsiz ve nadir olmak,
' Tehlikeye marvz veya kaybolmaya yiiz tutmug olmak,
. Koruma altrna alman alan, devletin hiiktim ve tasamrfu altrnda olmah veya bu alanozel mtlkiyete

konu ise sahiplerinin muvafakatr ahnmah. (Mutlak korunma zarureti bulunan habitatlar, istimlak

veya intifa suretiyle kamu miilkiyeti ve kullanrmt alttna altnmast planlanmahdrr.)

2. Hassas Koruma Biilgesi ; Bir alanrn kaynak de[eri ya da gekirdek zonunu olugturan boli.imii
geleneksel kullanrmla ig ige giiniimiize kadar gelebilmig ise, hedef tiirlerin, habitatlarrnrn
bozulmadan gelecek nesillere intikalini sa$layacak qekilde kullantmt, zaman, faaliyet ve stireye
gore krsrtlandr[r krsrmlan Hassas Koruma Bolgesi olarak aynlrr.

Yiinetim Maksadr
. Miidahale gormiig kaynak de[erlerini koruyarak velveyaiyilegtirme gahgmalan ile do[al stireglere

yaklaqmasrnr sallayarak tiirlerin ve habitatlarrn geleceklerini teminat alttna almaktrr.

Belirleme Kriterleri:

Dogal veya yan do[al olmak,
Herhangi bir sebeple insan miidahalesine maruzkalmrg ancak iyilegtirilebilecek nitelikte olmak,

Milli ve Milletler arast dtizeyde tipik, emsalsiz ve nadir olmak,
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' Tehlikeye maruz veya kaybolmaya ytiz tutmuq olmak,
' Koruma alttna altnan alan, devletin hiiktim ve tasarrufu altrnda olmah veya bu alan 6zel miilkiyete
konu ise sahiplerinin muvafakatr ahnmah. (Mutlak korunma zarureti bulunan habitatlar, istimlak veya
intifa suretiyle kamu miilkiyeti ve kullanrmr altrna ahnmasr planlanmahdrr.)

3. Siirdiiriilebilir Kullanrm Biilgesi; Tabiatr koruma amacryla belirlenmig kurallara gore
ekonomik faaliyetlerin stirdiirtilmesine izin verilen, gekirdek bdlge ile insani faaliyetlere agrk
bdlgeler arasmda kalan alanlar si.irdiirtilebilir kullanrm bolgesi olarak aynlrr.

Yiinetim Maksadr; Ekolojik ortam ile uyumlu siirdiiriilebilir dogal kaynak kullanrmrnr sallamak

Belirleme Kriterleri;
' Dolal veya yarr dolal olmak,
' Geleneksel kullanrmr olmak
' Ekonomik gelir potansiyeli olmak

4. Kontrollti Kullantm Biilgesi; Korunan alanlar iginde yer alan turizm ve rekreasyon alanlan,
yerlegim yerlerinin yer aldrlr alanlar Kontrolli.i Kullanrm bdlgesi olarak ayrrlrr.

Yiinetim Maksadr:
' Korunan Alanrn turizm ve rekreasyon hizmetinden ziyaretgilerin faydalanmasmr sa[lamak,
' Korunan Alan igerisindeki mevcut yerlegim alanlannda planh geligimi sallamak

Belirleme Kriterleri;
' iskan ve yaprlagmaya konu olmak
' Tuizm ve rekreasyon potansiyeline sahip olmak

5. Tampon Biilge; Sulak Alanlarda koruma alanrnm smrrlannda koruma alanrndaki ekosistem ile
iligkili ve ekosistemi etkileyen ve/veya destekleyen ekosistem ve habitatlar ile birlikte igerisinde
yerleqim yerleri ile yaprlaqmaya agrk alanlann yer aldr$r alanlardrr.

Yiinetim Maksadr;
' Sulak Alan ekosistemindeki kaynak delerleri iizerindeki olumsuz etkileri asgari seviyeye
indirmek
' Siirdiiriilebilir doSal kaynak kullanrmrnr saflamak
' iskan ve yerleqime konu alanlarda planh geligimi sallamak

Belirleme Kriterleri;
' Do[al,yan do[al veya sun'i olmak,
' Geleneksel kullanrmr olmak,
' Ekonomik gelirpotansiyeli olmak
' iskan ve yaprlaqmaya konu olmak,

geklinde tanrmlanmr gtrr.
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Makamrnrzca uygun giiriildiifii takdirde ;

Genel Miidiirltigtimiiz sorumluluk alanrnda bulunan korunan alanlarda yonetim etkinli[ini artrrmak igin
<inemli bir arag olan ve yukarrda isimleri, igerili, yonetim maksadr ve belirleme kriterleri tadat edilen
koruma bolgelerinin uygulanmasr,
Uygulama nrn;

dncelikle planlama siireci devam eden korunan alanlann lJzun Devreli Geligme Planlan ve
Yonetim Planlarrrun yukanda belirtilen koruma bOlgeleri sistemine giire belirlenmesi,
ikinci agamada planr onaylanmrg koruma alanlarr igin koruma bolgeleri gozden gegirilip
yukanda belirtilen koruma biilgeleri sitemine giire revize edilip uygulama birliktelilinin
sallanmasr,
Ugtincii a$ama ise ilan edilmig veya yeni ilan edilecek olan koruma alanlarrnrn etkin yonetimi
igin yukanda belirtilen koruma bolgeleri sistemi ve koruma maksatlanna g<ire bolgelenecek ve
koruma bolgelerindeki izin verilecek faaliyetlerin tarumlanarak alanlann yonetilmesi,

ayrrca, yaprlacak bolgeleme gahgmalannda alarun koruma maksadr, koruma stratejisi ve koruma
araglanrun dikkate ahnmast, Bakanh[rmz sorumluluk alanrndaki korunan alanlarda Uzun Deweli
Geliqme Planlan, Yonetim veya koruma ve geligme planlanmn bolgeleme esash ve tist olgekte yaprlmasr
ve onaylanmast, bilahare seklorel alt planlarrrun yaprlmasr ve uygulamaya aktanlmasr hususlannr
tensiplerini ze arz ederim.
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