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ÖÇK Bölgeleri’nde sosyo-ekonomik, tarihi ve kültürel değerler araştırılacak
Fethiye-Göcek ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgelerinde başlatılan
araştırmalarla, söz konusu bölgelerin sosyo-ekonomik, tarihi ve kültürel değerlerinin
araştırılması için harekete geçildi. Balıkçılar, kaptanlar, çiftçiler, arıcılar ve turizm işletmecileri
gibi farklı grupları kapsayacak araştırmaların sonuçları, ÖÇK bölgelerinin gelişimi için büyük
öneme sahip bulunuyor.
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, ÖÇK Bölgeleri’nin sosyo-ekonomik, tarihi ve kültürel
değerlerinin araştırılması için kapsamlı bir çalışmaya imza atıyor. Fethiye-Göcek ve Datça-Bozburun
ÖÇK Bölgeleri’nde başlatılan araştırma çalışmalarında; bölgelerin temel demografik ekonomik ve
sosyal göstergelerine ilişkin istatistiki verilerinin ortaya konulması; yönetim planlarının hazırlanması
aşamasında bölgelerdeki insan faaliyetleri çerçevesinde çevreye ilişkin tutum ve davranışların
belirlenmesi ve bölgelerdeki sektörler ve sektörler arasındaki etkileşimlerin ortaya çıkarılması
öncelikli olarak hedefleniyor.
Bölgelerin yerleşim ve mimari envanterleri çıkarılacak
Araştırmalarla ulaşılacak amaçlar arasında; bölgelerin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin
belirlenmesi aracılığıyla, doğa koruma esasları üzerinde baskı oluşturabilecek konuların ortaya
konulması; bölgelerin gelecekteki durumuna ilişkin eğilimlerin saptanması; bölgelere ilişkin yerleşim
envanterinin hazırlanması, bölgelere ilişkin verilerin bu envantere işlenmesi ve kırsal-kentsel
karakteristik ve korunmaya değer özelliklerine ilişkin özgün doku ve kimliğin ortaya çıkarılması;
bölgelere ilişkin mimari yapı envanterinin hazırlanması, bölgelere ilişkin bu verilerin envantere
işlenmesi, bölge sınırları içinde yer alan yerleşimlerin tümünde mimari yapı kimliğinin ve temel yapı
tipolojilerinin ortaya konulması da yer alıyor.
Hedef gruplar da amaçlar kadar geniş
Araştırmanın yöneldiği hedef gruplar da, en az araştırmanın amaçları kadar geniş bir ölçekte ele
alınıyor. Balıkçılar, kaptanlar, tekne imalatçıları, turcular, yöne esnafı, ev hanımları, çiftçiler, orman
tali ürün yetiştiricileri, arıcılar, turizm işletmecileri, yerli ve yabancı turistler, kamu kurum ve
kuruluşlarının çalışanları ile bölgelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, araştırmanın hedef
grupları olarak tanımlanıyor.
Beş ayrı araştırma yöntemi uygulanıyor
Yürütülecek olan araştırmalar; hane halkı anket formları, odak grup toplantıları, derinlemesine
mülakatlar, mimari envanter çalışmaları ve şehir ve bölge planlama çalışmaları yöntemleri ile
gerçekleştiriliyor. Birbirini izleyen, destekleyen ve kontrol eden ön hazırlık aşaması, saha çalışması,
verilerin kontrolü ve girişi, verilerin analizi ve raporlama aşamalarından oluşan araştırmanın sonuçları,
ulusal deniz ve kıyı koruma alanları sistemini güçlendirmek, etkin ve sürdürülebilir bir biçimde
yönetimini sağlamak ve bu yönetimi kolaylaştırmak açısından önemli veriler ve bilgiler sağlayacak.
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