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BASIN BÜLTENİ
Uluslararası DKKA merkezinin “Deniz Koruma Alanları uygulayıcılarına yönelik” eğitim müfredatı Ankara’da uluslararası
ekiple hazırlanacak
Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları (DKKA) Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Muğla’nın Akyaka
beldesinde hizmete giren Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin “Deniz Koruma Alanları
uygulayıcılarına yönelik” eğitim müfredatı Ankara’da şekilleniyor. 20-22 Haziran 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek
çalıştayda, WWF Akdeniz Program Ofisi, ABD Atmosfer ve Oşinografi İdaresi (NOAA) uzmanları ve ilgili kamu kurumlarının
uzmanları, merkezin kısa ve uzun vadeli eğitim müfredatının oluşturulması için bir araya gelecek.
Muğla’nın Akyaka beldesinde, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
- Türkiye’nin uygulama ortaklığında yürütülen “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”
kapsamında ulusal, bölgesel ve uluslararası amaçlı hizmet vermek üzere, faaliyete geçen DKKA Eğitim ve Uygulama Merkezi için
müfredat çalışmaları başladı.
Uluslararası ve ulusal uzmanlar bir arada
20-22 Haziran 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan çalıştay ile çerçevesi belirlenecek olan eğitim müfredatı
oluşturma çalışmaları, konunun önde gelen ulusal ve uluslararası uzmanlarının katılımıyla hayata geçirilecek. WWF Akdeniz
Program Ofisi, ABD Atmosfer ve Oşinografi İdaresi (NOAA) uzmanları ve ilgili kamu kurumlarının uzmanları ile söz konusu
Merkezin kısa ve uzun vadeli eğitim müfredatının oluşturulması amacıyla 2.5 gün boyunca değerlendirme ve çalışmalarda
bulunacaklar.
Projeler için kılavuz oluşturulacak
Çalıştayda, Türkiye’de DKKA ağı için, DKKA kapasite geliştirme programı ihtiyacının ve program amacının netleştirilmesi
hedefleniyor. Halihazırdaki mevcut kapasitenin belirlenmesi, kapasite geliştirme programı için bir kaynak olarak kullanılması
amacı ile mevcut deneyimin belirleneceği çalıştay kapsamında ayrıca; bu alanda ortaya konulan her bir proje için uzun dönem
hedeflerinin karşılanması için hangi spesifik faaliyetlerin etkin olacağı konusunda kılavuz oluşturulması da amaçlanıyor.
Ulaşılacak hedefler belirlenecek
Uygulama ve değerlendirme stratejisinin, program planlamanın önemli bir bölümü olduğunun anlaşılmasının hedefler arasında
bulunduğu çalıştayda, planlama ekibinde kimlerin olacağının ve bu kişi ve kurumların rol ve sorumluluklarının açıkça
belirlenmesi de amaçlanıyor. Kapasite geliştirme programı sonuçlarının ve programın bir sonucu olarak 3-5 yıl içerisinde
ulaşılacak hedeflerin belirlenmesi de çalıştay ile elde edilecek sonuçlar arasında bulunuyor.
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