• Yereldeki olası sorunlara çözümler üretmek,
• Bölgede projeyle ilgili etkin iletişimi sağlamak,
• Yönetim planları hazırlık ve uygulama aşamasında
katkıda bulunmak.
Mayıs-Haziran 2010 döneminde Proje’nin yürütülmekte
olduğu bölgelerde ilk tanıtım toplantıları gerçekleştirilen
Yerel Çalışma Grupları, Proje’nin katılımcı zemininin
sağlamlaştırılması ve halkın ihtiyaçlarına doğru cevap
verebilmesi açısından büyük değer verilen bir uygulama
olarak öne çıkıyor.

Grupların görevleri
Yerel Çalışma Grupları, Proje’nin sağlıklı ve karşılıklı
etkileşim içinde sonuca ulaşabilmesi için büyük önem
taşıyor. Bu çerçevede, grupların görevleri şöyle sıralanıyor:
• Proje faaliyetlerinin
desteklemek,

yerinde

uygulanmasını

• Bölgede yapılmakta olan ve proje kapsamında
yapılacak araştırma ve izleme çalışmalarını
desteklemek ve ilgili faaliyetlerde etkin rol almak,
• Proje uygulamalarının daha etkin yapılabilmesi için
öneri ve teklifler geliştirmek,
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Türkiye’nin Deniz ve Kıyı
Koruma Alanları Sisteminin
Güçlendirilmesi Projesi
“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı
Koruma Alanları Sisteminin
Güçlendirilmesi Projesi “
Türkiye’nin sahip olduğu 8.500 km’lik kıyı şeridinde
yaklaşık 3 bin bitki ve hayvan türü yaşıyor. Ancak
Türkiye’nin denizel biyolojik çeşitliliği ciddi şekilde insan
baskısı altında bulunuyor. Denizel yaşam alanlarının
ve ekosistemlerinin tahribatı, denizel kaynakların aşırı
kullanımı ve kıyı alanlarının dönüştürülmesi ve/veya
tahribatı en temel tehditler arasında. “Türkiye’nin Deniz ve
Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”,
Türkiye’nin ulusal deniz ve kıyı koruma alanları sistemini
güçlendirmeyi ve etkin yönetimini kolaylaştırmayı
amaçlıyor. 2009 yılında başlayan projenin Ekim 2013’te
tamamlanması planlanıyor.
Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve
Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
(ÖÇKKB) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol
Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülüyor. Küresel Çevre
Fonu adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
projede uygulayıcı ortak olarak görev alıyor.
Proje, Türkiye’de altı bölgede yürütülüyor.
Bunların beşi Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi, biriyse
Tabiat Parkı:
1. Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi
2. Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi
3. Datça-Bozburun ÖÇK Bölgesi
4. Gökova ÖÇK Bölgesi
5. Foça ÖÇK Bölgesi
6. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı

Yerel Çalışma Grupları oluşturuluyor
Proje’nin en önemli özelliklerinden birisi, yerel ölçekte
katılıma ve desteğe verdiği önem olarak kendisini
gösteriyor. Bu kapsamda, Proje’nin yürütülmekte olduğu
altı proje alanında proje faaliyetlerinin uygulanması
sırasında yerel desteği sağlamak için “Yerel Çalışma
Grupları” kurulacak ve bu gruplar arasındaki koordinasyon,
Proje Yönetim Birimi (PYB) tarafından sağlanacak.
Gruplar, ÖÇKKB Bölge Müdürlüğü temsilcileri, ÖÇKKB Alan
Yönetim Birimleri (AYB), Doğa Koruma Milli Parklar Genel
Müdürlüğü’nün (DKMPGM) yerel birimleri, Sahil Güvenlik
Komutanlığı Yerel Birimleri, ilgili kurum ve kuruluşlar, yerel
yönetimler, ilgili üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve
özel sektör temsilcilerinden oluşturulacak.

Gruplar nasıl çalışacak?
Yerel Çalışma Grupları, ÖÇKKB’nin Başkanlığında Valilik
tarafından toplanacak. Her çalışma grubunun kurulmasına
yönelik düzenlemeler, ilgili kamu kurumlarının yerel
birimleri ile yakın işbirliği içerisinde geliştirilecek.
ÖÇKKB’nin Alan Yönetim Birimleri’nin hizmete girmesi
ya da bölgenin özelliğine göre ÖÇKKB tarafından bölge

ile ilgili iletişim personelinin belirlenmesinin ardından
gruplar çalışmalarına başlayacak. Yerel Çalışma Gruplarının
çalışma usul ve esasları, grupların bir araya geldikleri ilk
toplantılarında nihai şeklini alacak ve karara bağlanacak.

Bu kapsamda:
• Yerel Çalışma Grupları arasındaki koordinasyon
Proje Yönetim Birimi tarafından, her proje alanında ise
ÖÇKKB Alan Yönetim Birimleri tarafından sağlanacak,
• Toplantıların sekretaryası ve organizasyonunda
ÖÇKKB Alan Yönetim Birimleri görev alacak,
• Yerel Çalışma Grupları toplantıları yılda iki defa
gerçekleştirilecek ve Proje Yönlendirme Komitesi
toplantılarından bir ay önce yapılacak. Gruplar ayrıca,
ilgili konular çerçevesinde çalışma gruplarının talebi
üzerine toplanabilecekler,
• Yerel Çalışma Grubu üyeleri görev ve sorumlulukları
kapsamında veri ve bilgi sağlama, alanın yönetimi için
uygulama çalışmalarına destek sağlamakla sorumlu
olacaklar,
• Proje Yönetim Birimi’ne raporlama ÖÇKKB Alan Yönetim
Birimleri tarafından yapılacak.

