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Dünya, son yıllarda yüz milyonlarca vatandaşın küresel biçimde yer değiştirdiği, tüm zamanların en büyük 
göç olayıyla karşı karşıya kalmıştır. Çatışmalar ve ekonomik eşitsizlikler, ulus devletlerin ve özellikle 
Avrupa Birliği’nin bir mücadele alanı olarak artmaktadır. Peyzajın çok kültürlülük üzerinde temel bir rolü 
olduğu ve bunun ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirecek ve herkes için sürdürülebilir kalkınma yönünde 
dengeyi tesis edecek uluslar ötesi ortak politikaların uygulanmasına yardımcı olacağı konusunda 
hemfikiriz.

Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonunun Avrupa Bölgesindeki 34 Ulusal Birliğin temsilcileri olarak aşağıda 
imzası bulunanlar, Bükreş 2017 Genel Kurulumuzda Sınırsız Peyzajlar hakkında verilen İlke Kararı'nı dikkate 
alarak, bu kaygıların önlenmesine ve çözümüne katkıda bulunmak istemektedir.

Bu nedenle aşağıdaki açıklamayı yapıyoruz:

Peyzajların kümülatif olduğuna, yüzyıllar boyunca insanların eylemlerinin farklı sosyal mekânsal kimliklere ilham 
veren olaylar zenginliğini örmüş olduğuna;

Peyzajların kimliğimizi, doğal ve kültürel mirasımızı yansıttığına, insanların yaşam niteliğinin temel bir parçası 
olduğuna;

Ulus ve devlet kimliklerinin kalbinde uzun göç tarihlerinin yattığı anlayışının, bugün küreselleşme ortamıyla 
geçerliliğinin tartışıldığına,

Aynı zamanda peyzajın sınırları olmayan bir ekolojik süreklilik olduğuna ve gezegenin biyolojik çeşitliliği ile yaşamın 
devamı için temel olduğuna;

Sınırların, ulusal kimliklerin eklemlenmesiyle değil karşılıklı etkileşim ve çoğulluluk durumunda oluşan kültürel 
çeşitliliği engellediğine;

Dikkatli yönetimin, çevresel bozulmayı önleyeceğine ve çatışmaların azaltılmasına ve dolayısıyla göçün kontrol 
altına alınmasına yardımcı olabilecek gıda güvenliğini artıracağına;

Bütünleşik peyzaj çözümlerinin, her şeyden daha önemlisi iklim değişikliğinin etkisini ele alan kaliteli mekânlar 
sunduğu görüşüne

İNANIYORUZ.



Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Mültecileri Yüksek Komiserliğini (BMMYK) ve tüm IFLA Avrupa 
Üyesi Devletlerini karar alma süreçlerinde, peyzaja ve peyzaj tasarımının rolüne ağırlık vermeye; politik ve diğer 
sınırlar boyunca ekolojik bütünlük, ekonomik kalkınma ve toplumsal adaleti içeren bir bütünleşik vizyon 
kullanmaya, böylelikle:

Peyzaj kültür ve tarihi özellikleri ile mekân algımızın bir parçasıdır, bu nedenle peyzaj özelliklerini korumak ortak 
sürdürülebilir bir gelecek fırsatı sunarken yurtsuzluk hissini önleyeceği için önemlidir. Ulus temelli bir kimlikten, 
sosyal ayrımı önleyerek çeşitlilik ve çoğulluluk üzerine tesis edilen Avrupalı bir kimliğe geçişmeye

Dinamik peyzaj koruma, yönetim ve planlama programları ile uğraşan ve planlama ve gelişim süreçlerinde göçmen 
ve mültecilerin dahil olacağı önlemleri alan kapsayıcı planlama ve tasarımı sağlamaya,

Birbirinden yalıtılmış çözümleri önleyerek peyzajın çeşitli boyutlarını tanımlayan, böylece sosyal, ekonomik ve 
çevresel gereklilikler arasında uyumlu bir dengenin başarıldığı ortak bir yönetim modeli üzerinde Devletlerin 
anlaşacağı ortak amaçları belirlemeye,

Ortak peyzaj iyileştirme programları yapma yönünde toprakları bütünleştiren, yerel ve bölgesel düzeylerdeki 
yetkilileri birlikte çalışma yönünde cesaretlendiren sınır ötesi projelerin uygulanmasına devletler ve topluluklara 
yardımcı olmaya,

Uzmanlar ve ilgi grupları ile birlikte bilgimiz, yeteneklerimiz ve deneyimlerimiz, peyzaj planlama ve geliştirmede 
araştırma, bilgi ve pratiği, Yönetimlere, STK'lara ve diğer kuruluşlara danışmanlık vermek için, bir araya getirebilir. 
Bu bağlamda, güncel nüfus ve göç baskıları altındaki peyzajların uğrayacağı olası bir sonuç olarak gelişimin ve 
tasarımın yozlaşmasıyla mücadele için gerekecek peyzaj bilgisini yaygınlaştırmaya

DAVET EDİYORUZ.

Konuyla ilgili diğer uluslararası düzeyde ve Avrupa düzeyinde belgeler aşağıda verilmiştir:

■ Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı (1948)
■ Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme (1951)
■ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi (1950)
■ Mültecilerin Statüsüne İlişkin Protokol (1967)
■ Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Avrupa Konseyi (1985)
■ Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Konseyi (1996)
■ Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Avrupa Konseyi (2000)
■ Bölgesel Gündem 2020, Avrupa Birliği (2011)
■ Bölgesel Gündem 2020, Avrupa Birliği (2013)
■ Sınır Ötesi Alanlar Üzerine Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin 9. Maddesinin uygulanmasına 

ilişkin olarak Üye Devletlere yönelik Bakanlar Komitesinin CM/ Rec (2015) 8 Sayılı Tavsiye 
Kararı, Avrupa Konseyi (2015)
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