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Köyceğiz için İskandinav ağaç evleri modeli önerildi
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Köyceğiz için İskandinav ağaç evleri modeli önerildi

En Çok Okunanlar
Polis aday larından klarnetli bahar şenliği

Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
kapsamında, Muğla'daki Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgelerindeki ekonomik
faaliyetlere ilişkin olarak yapılan toplantıda, Köyceğiz ilçesi ve Dalyan'da,
İskandinav ülkelerindekine benzer ağaç evler yapılması önerisi getirildi.
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Türkiy e'nin Deniz v e Kıy ı Koruma Alanları Sisteminin
Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Muğla'daki Özel Çev re

Ey üp'te kutlu doğum çoşkusu
Gece tarlasında v urulan köy lünün ailesi
jandarm ay ı suçladı

Koruma (ÖÇK) bölgelerindeki ekonomik faaliy etlere ilişkin olarak

Aşırı hız canından etti

y apılan toplantıda, Köy ceğiz ilçesi v e Daly an'da, İskandinav

Bakan Yıldırım : İzm ir Türkiy e'nin özeti

ülkelerindekine benzer ağaç ev ler y apılması önerisi getirildi.

Taş kırm a m akinesine düşen işçiler y aralı
kurtuldu

Çev re v e Şehircilik Bakanlığı Tabiat V arlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü (TV KGM) v e Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Türkiy e Temsilciliği (UNDP Türkiy e) tarafından y ürütülen
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Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Ula ilçesine bağlı Aky aka
beldesinde düzenlenen Proje Alanlarında Sürdürülebilir v e Çev re
Dostu Ekonomik Faaliy etlerin Belirlenmesi Çalıştay ı'nın, Köy ceğiz
Daly an ÖÇK Bölgesi'ne ilişkin sonuçları da açıklandı. Gökov a, Datça
Bozburun, Fethiy e Göcek, Köy ceğiz Daly an ÖÇK bölgelerindeki
ilgili belediy eler, Tarımsal Kalkınma kooperatifleri, Deniz Ticaret
odaları, ticaret v e sanay i odaları, Esnaf v e Sanatkârlar odaları,
Turizm Alty apı Hizmet birlikleri, Orman Bölge Müdürlüğü Muğla
ORKÖY Şube Müdürlüğü, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla

Üniv ersitesi, Gökov a-Aky aka'y ı Sev enler Derneği v e özel sektör temsilcileriy le birlikte Çev re v e Şehircilik
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Bakanlığı v e UNDP Türkiy e temsilcilerinin katıldığı toplantıda ortay a koy ulan görüş v e öneriler, ay rıntılı

Gazeteler

biçimde inceleniy or.

Akşam

Toplantıda Köy ceğiz-Daly an ÖÇK Bölgesi'nde y etişen sığla v e çam ağaçlarından elde edilen ürünlerinin bölge
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halkı tarafından değerlendirilmesi önerisi getirildi. Sığla ağacının tanıtımının y apılarak markalaştırılması da
katılımcılardan gelen talepler arasında öne çıktı. Çam v e sığla ağaçlarına ilişkin görüşlere paralel olarak
bölgede ağaç ev ler y apılması önerisi de dikkat çekti. İskandinav ülkelerindeki ahşap ev lere benzey ecek
biçimde y apılması önerilen ev lerin y anısıra doğa y ürüy üşü v e bisiklet parkurlarının y apılması, doğa
fotoğrafçılığının geliştirilmesi, kuş gözlem turları v e rafting sporunun desteklenmesi gibi talepler de toplantı
katılımcılarının üzerinde durduğu öneriler arasında y er aldı.

Diğer Gazeteler ...

Köy ceğiz-Daly an ÖÇK bölgesi için toplantıda ortay a koy ulan diğer ekonomik faaliy et önerileri arasında
sportif v e amatör olta balıkçılığının düzenlenmesi, motorsuz y a da elektrik motorlu kay ık-tekne turizminin

Tarihte Bugün

geliştirilmesi, bölgedeki kültür değerlerinin tanıtılması, y erel halka amatör rehberlik eğitimi sağlanması,
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zey tiny ağı, narenciy e v e bölgey e özgü tarım ürünlerinin tanıtımının y apılması v e markalaştırılması gibi
önerilerin y anısıra bölgede şehir müzeleri kurulması talebi de y er aldı. GENÇBİLİM
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