SUNUŞ VE TEŞEKKÜR
Türkiye uygarlık tarihinde eski çağlardan beri önemli coğrafya üzerinde yer alan bir ülkedir.
Ülkenin birçok yöresi, tarihi, jeolojik, doğal ve kültürel miras önemi taşımaktadır. Bu yörelerin
1983’den beri değerlendirilerek Çevre kanunu çerçevesinde daha iyi korunmasını ve tüm
dünyaca tanınmasını sağlayacak düzenlemelere gidilmiştir. Bazı bölgeler 1988’den beri özellikle
Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak belirlenmiş ve bu bölgelerde çevrenin kullanımı kurallı bir
biçime dönüştürülerek çevrenin verdiği etkilerden olabildiğince zarar görmemesi için
çalışılmaktadır.
Denizli il sınırları içinde yer alan Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi de ülkemiz için ören
yeri ile tarihi, travertenleriyle eşsiz bir doğal güzellik ve aynı zamanda jeo-termal sıcak su
kaynaklarıyla sağlık açısından çoklu turistik özellik bulunduran bir bölgedir. Bu bölgeye
yapılacak yatırımın bölgenin belirtilen özellikli dokusuna zarar vermesini önleyecek biçimde
gelişmesini izlemek önemlidir. Bu nedenle bölgenin sosyo-ekonomik yapısının bilinmesi bölge
halkının sosyal gelişim beklentisinin ne olduğunun anlaşılması yapılacak düzenlemeler,
götürülecek hizmetler açısından önemlidir. Denizli ili ve Pamukkale Özel Çevre Koruma
Bölgesi içinde yer alan Pamukkale beldesi turizm, ekonomik gelişme durumu, çevresel
sürdürülebilirlik gibi çeşitli akademik çalışmalara konu olmuştur. Ancak Pamukkale Özel Çevre
Koruma Bölgesi’nin sosyo-ekonomik özelliklerinin incelendiği bölge içinde tanımlı yörelerde
yaşayan, çalışan ve yönetici olanların gözünde bölgeye bakılan bir çalışma yapılmamıştır.
SETAR tarafından yapılan bu araştırma konuyu geniş bir açıdan ele alarak hem bölgenin geneli
için hem de bölge içinde yer alan yerleşim yerlerinde yaşayan nüfusun özelliklerini,
beklentilerini ortaya koymuştur. Araştırmada konu ile ilgili anket uygulaması yanında
derinlemesine görüşmeler de yapılmış ve elde edilen veriler değerlendirilerek bölge halkının
özellikleri anlaşılırken yönetimden beklentilerinin neler olduğu da ortaya konmuştur.
Bu araştırmadan edinilen bilginin, bölgenin yönetimi, turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve
halkın refah düzeyinin iyileştirilmesi için gerekli önlemleri alacak ve düzenlemeleri
gerçekleştirecek biçimde bölge yönetimine katılan tüm birimlere, ÖÇKK’ya ve konu üzerinde
çalışanlara yararlı olmasını dilemekteyiz.
Araştırmanın başından sonuna dek emeği geçen herkese özellikle örneklem içinde yer alan anket
uygulamasına gönüllü katılan yöre halkına, tüm idareci, yönetici ve işletmecilere katkılarından
dolayı teşekkür ediyoruz.
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