Apollo’dan Athena’ya Anti̇k Kentler Ve Endemi̇k Çi̇çek
ANTALYA ORKİDELERİNİ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

KORUMA DERNEĞİ

Projenin amacı, Türkiye ve Yunanistan’daki STK’lar
arasında sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu
geliştirilmesi, iyi uygulamaların sergilenmesi
ve pilot düzeyde uygulanmasıdır. Projenin
özel amacı, Türk ve Yunan STK’ları arasındaki
ortak inisiyatiflerin güçlendirilmesi; STK’ların
kapasitesinin geliştirilmesi ve AB’nin sivil katılım
konusundaki müktesebatının tanıtılması; Türkiye
ve Yunanistan’daki STK’lar arasında sürdürülebilir
bir ağ kurulması ve Türkiye’nin AB üyeliğinin
önemi ve faydalarına ilişkin inisiyatiflerle ilgili
farkındalığın arttırılmasıdır.
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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Arkeolojik alanlar önemli ve çoğunlukla endemik ve/veya
nadir görülen yerel çiçek türlerine ev sahipliği yapmaktadır.
Bu türler, etraftaki yapılaşmış alanlara kıyasla korumalı olduğu
için bu alanlarda yaşamaktadır. Endemik türlere ev sahipliği
yapan Antalya - Side ve Atina Akropolis Tepesi bu alanlar
arasındadır. Akropolis ve Side’nin arkeolojik alanlarında çok
özel ve önemli bir doğal miras bulunmaktadır; bu miras, iki
ülke arasındaki sivil toplum diyaloğu açısından bir fırsat olup
kardeşliğin de sembolüdür. Bu anlamda, projenin çıktıları,
sürdürülebilir kalkınma için paydaşlar arasında işbirliği; yerel
düzeydeki STK’ların bilimsel ve idari kapasitelerinin arttırılması;
yerel çevrenin daha iyi korunması; halkın farkındalık ve bilgi
düzeyinin arttırılması; paydaşların çevrenin ve kültürel mirasın
korunmasına katılımının arttırılması; arkeolojik alanlarda
tehdit altındaki yerel çiçek türlerinin izlenmesine yönelik
ortak metodoloji geliştirilmesi; arkeolojik alanlarda yerel çiçek
türlerinin daha iyi korunması için yönetim uygulamalarına
ilişkin tavsiyeleri hedefleyecektir. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Arkeolojik alanlarda yerel çiçek türlerinin yönetimine ilişkin
uygulamalı politika ve metodolojiler üzerine karşılaştırmalı
araştırma
• Arkeolojik alanlarda çiçek türlerinin izlenmesine yönelik
ortak metodolojiler hazırlanması
• Ortak çevre politika belgeleri ve protokoller hazırlanması ve
uygulanması
• Arkeolojik alanların yönetimi ve korunması sürecine dahil
olan tüm paydaşlarla bir ağ oluşturulması
• Arkeolojik alanlarda çiçek türlerinin sınıflandırılmasına
yönelik teknik kılavuzlar
• Bilgilendirici “Sanal Bahçe” uygulaması
• Çevre eğitimi materyali tasarlanması ve üretimi
• Arkeologlar, turist rehberleri ve ilgili paydaşlara yönelik
eğitimler
• Yunanistan’a Çalışma Ziyareti
• Farkındalık arttırma ve tanıtım kampanyası
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