BASIN BÜLTENİ

Özel Çevre Koruma projesi görücüye çıktı
Ulusal deniz ve kıyı koruma alanları sistemini güçlendirmek ve etkin yönetimini kolaylaştırmak
amacıyla Türkiye genelinde 6 bölgede başlatılan “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” Muğla’nın Akyaka ve Köyceğiz ilçelerinde gerçekleştirilen
geniş katılımlı toplantılarla kamuoyuna tanıtıldı.
Denizel çeşitlilik, ulusal ve uluslararası koruma altında
Yaklaşık 8 bin 500 kilometrelik kıyı şeridinde barındırdığı 3 binden fazla bitki ve hayvan türüne ev
sahipliği yapan Türkiye sahillerindeki hayati öneme sahip denizel alanlar, ulusal ve uluslararası kurum
ve kuruluşların işbirliğiyle başlatılan “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları (DKKA)
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” ile koruma altına alınıyor.
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre koruma Kurumu Başkanlığı’nın (ÖÇKKB)
yürütücülüğünde gerçekleştirilen Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) adına, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı’nın (UNDP) yürütücü ortaklığında gerçekleştiriliyor. T.C. Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de ortakları konumunda olduğu
proje, Türkiye’deki 5 Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni ve 1 Tabiat Parkını kapsıyor. Foça, KöyceğizDalyan, Gökova, Fethiye-Göcek, Datça-Bozburun ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı içeren bu
bölgelerde, deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin güçlendirilmesi ve bu bölgelerin etkin yönetimini
kolaylaştırmak amaçlanıyor.
Hazırlıklar tamamlandı, sahaya inildi
Proje’nin, 2009- 2013 yılları arasını kapsayacak biçimde yaklaşık 4,5 yıllık bir takvimi bulunuyor.
2009 yılının Mayıs ayında başlatılan Proje hazırlıkları yaklaşık bir yıl sürdü. Bu zaman dilimi içinde
Proje’nin altyapısı hazırlandı ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri’ne yönelik ayrıntılı analiz çalışmaları
gerçekleştirildi. Bölgelere ilişkin biyolojik, fiziksel, coğrafi ve sosyal araştırmaların sonuçlarının
değerlendirildiği bu dönem sonunda, Proje’nin sağlıklı yürütülebilmesi için hem çevresel hem de
sosyal ve ekonomik alanlarda ve özellikle Proje bölgelerinde yaşayan halka yarar sağlayıcı niteliğin
sağlanmasına yönelik bilimsel araştırmalar ve çalışmalar tamamlandı. Bir yıllık çalışmanın sonunda
Proje, Muğla Akyaka ve Köyceğiz’de 25 ve 26 Mayıs’ta düzenlenen ilk tanıtım toplantılarıyla
kamuoyunun önüne çıktı.
Yerel birimler ve katılımcı yerel komiteler, Proje’nin bel kemiği
Toplantıda açılışı yapan Muğla Özel Çevre Koruma Müdür Yardımcısı Bekir Erdoğan, Proje’nin,
bölge için taşıdığı büyük öneme dikkat çekerek, yerel zeminde tüm kurum, kuruluş, meslek örgütleri
ve sivil toplum örgütlerinin katılımlarını beklediklerini ifade etti. Erdoğan, “Bir tren kalktı, gidiyor. El
birliğiyle bu treni doğru istikamete yönlendirelim” diye konuştu.
Proje, izlediği yöntem ve öncelikleri ile Türkiye’de çevre alanında yürütülen Projeler açısından önemli
bir anlam ifade ediyor. Akyaka ve Köyceğiz’deki toplantılarda, Proje’nin katılıma dayanan sosyal
ayağına büyük önem verildiğine dikkat çekildi. Proje’nin, söz konusu 6 bölgedeki yerel halkın işbirliği
ve desteğiyle yürütüleceğini vurgulanarak, bir yandan doğal çevre korunur ve geliştirilirken, diğer
taraftan da söz konusu bölgelerin, o bölgelerde yaşayan vatandaşlar için ekonomik olarak nasıl daha

verimli hale getirilebileceği üzerinde duruldu. Bölgelerin çevresel dokusu korunarak, uygun gelir
getirici faaliyetlerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesinin önemini de vurgulanarak, Proje
ile varılması planlanan sonuçlar da açıklandı.
Kurumsal yapı güçlendirilecek, koordinasyon geliştirilecek
Toplantılarda, Proje ile temel olarak üç sonuca ulaşılmasının planlandığını belirtilerek, mevcut Deniz
ve Kıyı Koruma Alanlarının daha etkin yönetimi ve yeni deniz ve kıyı koruma alanlarının kurulmasına
öncelik vermek için sorumlu kurumların ihtiyaç duyduğu kurumsal yapının ve kapasitenin
güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Hedeflenen bu sonucun yanı sıra Deniz ve Kıyı Koruma
Alanları için finansal planlama ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile etkin iş
planlamasının, yeterli düzeyde gelir üretiminin ve maliyet etkin yönetiminin sağlanmasının da
amaçlandığı belirtildi. Ayrıca, Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının çok amaçlı kullanım alanlarında,
ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi ve yönetimi için kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasının
da Proje’nin bir diğer hedeflenen sonucu olduğuna dikkat çekildi.
Yerel kamuoyundan yoğun ilgi
Akyaka ve Köyceğiz’de gerçekleştirilen toplantılara, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, İl
Çevre ve Orman Müdürlüğü, Muğla İl Kültür Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik
Marmaris Grup Komutanlığı, Akyaka, Ortaca, Köyceğiz ve Dalyan Belediyeleri, Muğla Üniversitesi,
Ekincik Kooperatifi, Dalyan Tekne Kooperatifi, Çandır Tekne Kooperatifi, S.S. Dalko Kooperatifi,
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı-Mavi Bayrak ve SAD-AFAG temsilcileri de dahil olmak üzere 40’tan
fazla kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Proje’ye yoğun ilgi gösteren temsilciler,
görüş ve önerilerini paylaşarak Proje’ye katılım yolunda ilk adımları da attılar. Yakın dönemde, yerel
ölçekte oluşturulması planlanan çalışma gruplarının temellerinin atıldığı tanıtım toplantıları, Proje
kapsamındaki diğer Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.
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