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	Aşağı Açılır Kutu1: [Peyzaj Mimarlığı]
	yeri: KTÜ, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarılığı Bölümü Toplantı Salonu
	Text1: Derya KARSLIOĞLU
	Text12: Doğal Sit Alanlarının Yeniden Tanımlanmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
	Text20: Doğal sit alanlarının yeniden tanımlanması sürecinde yaşanan sorunların anlaşılması için konu kapsamlı olarak değerlendirilmiş ve sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Sit alanları da dahil olmak üzere tüm tabiat varlıklarının korunması anayasamızda güvence altına alınmış ve buna yönelik olarak birçok uluslararası sözleşmeye taraf olunmuştur. 1951'den beri devam eden doğal sit alanlarının korunması hususu, uluslararası standartlar ve ulusal gereklilikler nedeniyle çeşitli dönemlerde yenilenmesi gerekmiştir. 2011'de yürürlüğe giren Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında doğal sit alanlarının tanımlanmasında yeni bir sürece girilmiştir. Böylece, doğal sit alanlarının tanımlanmasında kullanılacak ilke ve kriterlerin bilimsel çerçevede değerlendirilmesi ve farklı alanlardaki uzmanlar tarafından objektif olarak yürütülmesi sağlanmıştır. Buna rağmen geçen sürede halen bir çok doğal sit alanı henüz belirlenememiştir. Sorunların biran evvel çözülmesi için, öncelikle terminolojinin uluslararası standartlara uygun olarak yasal olarak tanımlanması, yasal statülerdeki eksikliklerin giderilmesi ve kurumlar arası yetki belirsizliklerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca kamu yararı için yapılacak kamulaştırmalara yönelik hem yasal alt yapının hem de gerekli envanter çalışmasının yapılması ve bu husus için gerekli bütçenin ayrılmasının gerektiği değerlendirilmiştir. 
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