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Özel Çevre Koruma projesi Göcek ve Datça’da tanıtıldı
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 Göcek ve Datça ilçelerinde gerçekleştirilen geniş
katılımlı toplantılarla kamuoyuna tanıtıldı.
Haziran ayında Akyaka ve Köyceğiz’de gerçekleştirilen toplantıların ardından, “Türkiye’nin Deniz ve
Kıyı Koruma Alanları (DKKA) Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” bu kez Göcek ve Datça’da halka
tanıtıldı. Yerel kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği toplantılarda, Proje ile nelerin hedeflendiği,
Proje’nin amaçları ve uygulama yöntemleri kamuoyunun bilgisine sunuldu.
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre koruma Kurumu Başkanlığı’nın (ÖÇKKB) yürütmekte
olduğu 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, Köyceğiz-Dalyan, 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.
6 bölgenin 4’ünde halka tanıtıldı
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 ilk kez çıkmıştı. 9 ve 11 Haziran’da Göcek ve Datça’da gerçekleştirilen
toplantılarla yerel ölçekte Proje’nin hayata geçirileceği 4 bölgede ilk tanıtım faaliyetleri hayata geçmiş
oldu.
Yerel çalışma grupları Proje’de söz sahibi olacak
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, “Proje, 6 bölgeyi kapsayan yeni ve büyük
bir projedir. Oluşturulacak yerel çalışma gruplarıyla, Proje kapsamında yapılacak düzenlemelerin,
halkımızın beklentileriyle örtüştürülmesi hedeflenmektedir.” diye konuştu
Proje, izlediği yöntem ve öncelikleri ile Türkiye’de çevre alanında yürütülen Projeler açısından önemli
bir anlam ifade ediyor. Şu ana kadar gerçekleştirilen 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.
İlgi katlanarak artıyor
Akyaka ve Köyceğiz’de gerçekleştirilen toplantılarda gözlenen yoğun ilginin, Göcek ve Datça’da
gerçekleştirilen toplantılarda katlanarak artması dikkat çekti. Göcek ve Datça’daki toplantılara, Özel
Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Muğla İl Kültür Müdürlüğü,
Tarım İl Müdürlüğü, Datça Kaymakamlığı, Fethiye ve Göcek Liman Başkanlıkları, Sahil Güvenlik
Marmaris Grup Komutanlığı, Bozburun, Dalaman, Datça, Fethiye ve Göcek Belediyeleri, Muğla
Üniversitesi, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi, Göcek Deniz Taşımacıları Kooperatifi, Datça Su
Ürünleri Kooperatifi, Mimarlar Odası ilgili temsilcilikleri, TEMA, TURMEPA, Göcek Denizciler
Derneği, Datça Çevre ve Turizm Derneği temsilcileri de dahil olmak üzere 50’den 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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