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Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında bu yıl 
düzenlenecek 15. Taraflar Konferansı ile dünya genelindeki doğa kayıplarını 
tersine çevirmek için 2030 hedefli yeni bir küresel çerçevenin belirlenmesi 
bekleniyor. Halen 50’yi aşkın ülke, 2030 yılına kadar gezegenin %30’unun 
korunması fikrini destekliyor ve bu yönde çağrıda bulunuyor.

WWF, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) kapsamında, 2020 sonrası 
için güçlü ve iddialı bir küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesi çağrısında 
bulunuyor. Bir dizi dönüştürücü ilke ve uygulama mekanizmasıyla birlikte 
2021’de kabul edilmesi talep edilen bu çerçevenin amacı:

DOĞAL  
HABİTATLARI
ONARMAK

ARAZİ VE SU 
HAKLARINI  
TANIMAK

GİRİŞ
Akdeniz ekonomisi özellikle de balıkçılık ve turizm sektörleri sağlıklı deniz ekosistemleri 
sayesinde ayakta durabilir. Ancak Akdeniz’in biyolojik çeşitliliği ve balık stokları ciddi 
ölçüde azaldı ve iklim değişikliği ve hızlı ekonomik büyüme gibi etkenlerden ötürü daha da 
fazla kayıp verme tehlikesiyle karşı karşıya. Bölgenin ve bölge topluluklarının geleceğini 
güvence altına almak isteyen WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ve diğer kuruluşlar, 
etkin deniz koruma alanları (DKA) ile diğer alan bazlı koruma tedbirlerinden (ABKT) 
oluşan ve 2030’a kadar Akdeniz’in yüzde 30’unu kapsayacak bir ağ kurmak için çağrıda 
bulunuyor. 

Hâlihazırda belirlenmiş DKA’lar Akdeniz’in yüzde 9,68’ini kapsarken, gerçekten etkin 
bir şekilde yönetilenler sadece yüzde 1,27’lik bir bölümü koruyor. Biyolojik çeşitliliğin 
iyileştirilip sürdürülebilmesi için Akdeniz’in en az yüzde 30’unun etkin bir 
şekilde korunması şart. Bu sağlandığında, deniz ekosistemlerinin aşağıdaki işlevleri 
yerine getirmesi için gerekli temel atılmış olacak: 

n  Balık stoklarının eski seviyesine kavuşturulması,

n  İklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi,

n  Sürdürülebilir balıkçılık ve turizmin geleceğinin güvence altına alınması,

n  Yerel topluluklar için gıda, geçim ve refah güvenliğinin sağlanması.

WWF, önerilen yüzde 30 koruma hedefinin Akdeniz’deki biyolojik çeşitliliği ve balık 
stoklarını nasıl değiştireceğini inceleyen ilk bilimsel çalışmanın yapılması için deniz 
araştırma enstitüleriyle işbirliği yaptı. İncelenen senaryolarda, 2030’a kadar yüzde 
30’luk hedefe ulaşmak için korunması gereken aday bölgeler belirlendi. Senaryolar ayrıca 
sürdürülebilir olmayan endüstriyel balıkçılık ve diğer zararlı faaliyetlerin bu bölgelerden 
çıkarılması ile deniz ekosistemlerindeki azalma eğiliminin nasıl tersine çevrilebileceğini de 
gösterdi. 

Bu rapor, söz konusu araştırmada elde edilen başlıca bulgulara yer vermekte 
ve Akdeniz ülkelerinin yüzde 30 hedefine ulaşması için atılması gereken 
adımları özetlemektedir.

GEZEGENİN EN AZ 
%30’UNU KORUMAK
VE  GERİ KALANINI SÜRDÜRÜLEBİLİR  
ŞEKİLDE YÖNETMEK 

WWF’İN 2020 SONRASI KÜRESEL BİYOÇEŞİTLİLİK ÇERÇEVESİ ÇAĞRISI 
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1. BAĞLAM 
AKDENİZ’DEKİ ÇEVRE VE İKLİM KRİZİ VE SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ 
Denizle ilişkili faaliyetlerden her yıl 450 milyar dolarlık değer yaratan Akdeniz, ekonomik açıdan dünyanın en önemli 
denizlerinden biri.

Akdeniz’de trol teknesi © Isaac VEGA / WWF

MEVCUT MAVİ   EKONOMİ 
MODELİ SÜRDÜRÜLEBİLİR 
DEĞİL VE KENDİSİNİ 
BESLEYEN  VARLIKLARI 
TEHLİKEYE ATMA 
YOLUNDA İLERLİYOR.
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505,000
BALIKÇILIK 

SEKTÖRÜNDE 
İSTİHDAM EDİLEN 

KİŞİ SAYISI 

AKDENİZ’İN MAVİ EKONOMİSİ 
Denizle ilişkili faaliyetlerden her yıl 450 milyar dolarlık bir değer yaratan 
Akdeniz, ekonomik açıdan dünyanın en önemli denizlerinden biri (Randone vd., 
2017).

Bununla birlikte, başta balıkçılık ve turizm sektörü olmak üzere, bölge ekonomisi 
sağlıklı deniz ekosistemleri ve biyolojik çeşitlilik sayesinde ayakta durabilir. 
Yüzde 55’i küçük ölçekli balıkçılardan oluşan balıkçılık sektörü doğrudan veya 
dolaylı olarak 505 bin kişiyi istihdam ederken, Akdeniz nüfusunun yüzde 16’sı, 
doğrudan veya dolaylı olarak turizm sektöründe çalışıyor (Randone vd., 2017, 
FAO/GFCM, 2020).

Bugün ise, kuzeyden güneye, doğudan batıya Akdeniz ülkelerindeki yerel 
ekonomilerin tamamı COVID-19 salgınının etkisi altında. Sokağa çıkma 
yasakları ve seyahat kısıtlamalarıyla birlikte hızlı bir küçülme yaşayan turizm 
sektörünün kısa süre içinde toparlanması beklenmiyor. Benzer şekilde küçük 
ölçekli balıkçılık sektörü de pazarın ani kapanışından, devam eden belirsizlikten, 
ekonominin gerilemesinden ve turizmde yaşanan daralmadan olumsuz 
etkileniyor (FAO/GFCM, 2020).

Yaşanan sosyoekonomik krizin temellerinde ne yazık ki daha derin yapısal 
problemler yatıyor. Hızlı ve sürdürülebilir olmayan kalkınma eğilimi, devam 
eden biyolojik çeşitlilik kaybı ile birleştiğinde hâlihazırda kırılgan bir 
yapıya sahip çevre üzerindeki baskıyı artırıyor (FAO/GFCM, 2020). Akdeniz’de 
değerlendirilen balık stoklarının yaklaşık yüzde 75’i aşırı avlanıyor. Önemli 
bir karbon tutucu  ve deniz asitlenmesine karşı tampon görevi gören deniz 
çayırları (Posidonia oceanica) (Hendriks vd., 2014), son 50 yıl içinde yüzde 34 
azaldı (Telasca vd., 2015). Daha genel çerçeveden bakıldığında, habitat kaybı ve 
bozulması, kirlilik, deniz kaynaklarının aşırı tüketimi, yabancı türlerin bölgeye 
girişi ve iklim değişikliği gibi etkenlerden ötürü denizdeki canlı çeşitliliğinin 
ciddi ölçüde azaldığı görülüyor (Coll vd., 2010).

Üstelik geleceğe yönelik eğilimler, geride bıraktıklarımızdan daha da endişe 
verici. Akdeniz, 2030’a kadar katlanarak artması beklenen rüzgâr enerjisi, 
petrol ve doğalgaz çıkarma, deniz taşımacılığı ve kitle turizmi gibi denize dayalı 
faaliyetlerle kendisini  gösterecek bir çeşit “mavi altına hücum” dalgası ile 
karşı karşıya. (Randone vd., 2017).  Bütün bu sektörlerin aynı anda gelişmesi 
muhtemelen deniz alanının kullanımında çatışmalara ve doğal kaynaklar ve 
deniz ekosistemleri üzerinde bileşik olumsuz etkilere neden olacak.

%55
KÜÇÜK 

ÖLÇEKLİ 
BALIKÇILIĞIN 

ORANI

%16
AKDENİZ’DE 

TURİZM 
SEKTÖRÜNDE 

ÇALIŞAN 
NÜFUSUN 

ORANI

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN ÇÖKÜŞÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

EKONOMİK  DURGUNLUK

COVID-19
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DENİZİN 
ISINMASI

2100’e kadar deniz 
suyu sıcaklıklarında 
1,8°C ila 3,5°C artış 

bekleniyor

DENİZİN 
ASİTLENMESİ

Deniz suyu pH 
değerinin her on 
yılda bir 0,018 ila 

0,028 birim değişerek 
asitlenmenin artması 

bekleniyor

GELİR  
KAYBI

İklim değişikliği, geçimini 
deniz balıkçılığı ile 

sağlayanların gıda ve gelir 
elde etme kapasitesini 

hâlihazırda büyük ölçüde 
değiştirdi

BALIK 
STOKLARINDA 

AZALMA 
Ekosistem modelleri, 

ılıman bölgelerde 
av verimliliğinin 

azalacağını öngörüyor 

VÜCUT 
AĞIRLIĞINDA 

DÜŞÜŞ
Balıkların ortalama 

azami vücut 
ağırlığının 2000’den 
2050’ye kadar yüzde 

4 ila 49 azalacağı 
tahmin ediliyor 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AKDENİZ’E ETKİLERİ 

Sıcaklıkların küresel ortalamaya kıyasla yüzde 20 daha hızlı yükseldiği (MedECC, 2019), 
Akdeniz, iklim değişikliği açısından sıcak nokta. Deniz suyu sıcaklıklarında 
2100’e kadar 1,8°C ila 3,5°C artış beklenirken, pH değerinin her on yılda bir 0,018 ila 
0,028 birim azalarak daha çok karbon tutulmasına yol açması ve asitlenmenin artması 
öngörülüyor (MedECC, 2019). Bu kaymalar, tür kompozisyonu, bolluğu ve dağılımını da 
değiştirecek (Moatti ve Thiébault, 2016),  besin ağı dinamiklerini ve ekosistem işleyişini 
etkileyen sonuçlar doğuracak. 

 Daha net ifadeyle, iklim değişikliği geçimini deniz balıkçılığı ile sağlayanların gıda ve 
gelir elde etme kapasitesini hâlihazırda büyük ölçüde değiştirmiştir (IPCC, 2019).

Ekosistem modelleri, tropikal ve ılıman bölgelerde  av verimliliğinin düşeceğine dair 
tahminlerini istikrarlı bir şekilde yenilemektedir (Lotze vd., 2019). Akdeniz’de deniz suyu 
sıcaklıklarındaki artışa, oksijenlenmedeki azalmaya ve aşırı avcılığa bağlı olarak balıkların 
ortalama azami vücut ağırlığının 2000’den 2050’ye kadar yüzde 4 ila 49 azalacağı tahmin 
ediliyor (MedECC 2019).
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Tüm bu olumsuzluklara rağmen, ekonomik kalkınmanın Akdeniz’in doğal 
varlıklarına daha fazla zarar vermesinin önüne geçilmesi şart. Deniz ekosistemleri 
ile bu ekosistemlerin gıda güvenliğini sağlama, istihdam yaratma, iklimi 
düzenleme ve insanların refah içinde yaşamasını sağlama kapasitesinin temelinde 
yatan biyolojik çeşitliliği korumak ve onarmak zorundayız. Deniz kaynaklarının 
sağlığına yeniden kavuşturulması, bölgenin ve bölge halkının geleceğini güvence 
altına almanın ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşmanın ön 
koşuludur. 

AKDENİZ İÇİN DAHA İDDİALI KORUMA HEDEFLERİ
Dünya Ekonomik Forumu ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem 
Hizmetleri Hükümetlerarası Bilim Politika Platformu (IPBES), biyolojik çeşitlilik 
kaybının küresel ekonomik refahı tehdit eden başlıca unsurlardan biri olduğunu 
belirtiyor. Deniz ekosistemlerinin süregelen yok oluşuna ilişkin giderek artan 
kaygılar neticesinde, biyolojik çeşitliliği ve deniz ekosistemlerinin işleyişini 
korumak ve onarmak için en önemli araçlardan biri olan DKA’ların sayısını 
artırmaya yönelik acil çağrılarda bulunuluyor (Claudet vd., 2008; Edgar vd., 
2014). Bunların yanı sıra, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), deniz 
tabanlı iklim eylemlerinin beş alanından biri olarak atmosferdeki karbonu tutup 
depolama işlevine sahip kıyı ve deniz ekosistemlerinin, diğer bir deyişle “mavi 
karbon” ekosistemlerinin korunması ve onarılmasını öneriyor (Hoegh-Guldberg 
vd., 2019).

EKOSİSTEM 
DAYANIKLILIĞINDA 

VE KARBON TUTMA 
KAPASİTESİNDE 

ARTIŞ
DENİZ KORUMA 

ALANLARI VE ALAN 
BAZLI KORUMA 
TEDBİRLERİNİN 

FAYDALARI

TÜRLERİN 
KORUNMASI 

VE EKOSİSTEM 
ÇEŞİTLİLİĞİNİN 
ONARILMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TURİZME İMKAN 

TANINMASI

DOĞAL AFET 
RİSKİNİN 

AZALMASI

BALIK 
STOKLARINDA 

ARTIŞ

GELİŞMİŞ 
YÖNETİŞİMİN 

DESTEKLENMESİ

KÜLTÜREL 
MİRASIN 

KORUNMASI

DENİZLERİN 
DAHA İYİ 

ANLAŞILMASI

Şekil 2: DKA’ların ve ABKT’lerin faydaları
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BUGÜN AKDENİZİN

%9.68’i 
DKA’LAR  İLE KORUNUYOR
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FasYÖNETİM PLANI UYGULAYAN  
DKA’LAR İLE KORUNAN KISIM İSE SADECE 

%1,27
Şekil 3: Akdeniz’in %9,68’i Deniz Koruma Alanı olarak tahsis edilmiş durumdayken (üstteki harita) bir yönetim planının uygulandığı DKA’lar Akdeniz’in sadece %1,27’sini koruyor (alttaki harita)

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Aichi Hedefleri kapsamında, taraf ülkelerin 2020 sonuna kadar 
denizlerinin yüzde 10’unu koruması gerekiyordu. Bölge genelinde bu hedef doğrultusunda 
sarf edilen yoğun çabalar sayesinde, Akdeniz’in yüzde 9,68’i DKA olarak belirlendi. Ancak 
bu alanların çok küçük bir kısmı etkin bir şekilde yönetiliyor. Kısa süre önce yapılan bir 
değerlendirmede, bir yönetim planının uygulandığı DKA’ların, Akdeniz’in sadece yüzde 
1,27’sini kapsadığı ortaya çıktı (Gomei vd., 2019). Aşağıdaki haritada da görüldüğü üzere, 

Akdeniz’in büyük bölümü koruma altında değil. Yüzde 10 hedefi, denizlerimizi korumak 
ve onarmak için ulaşmamız gereken oranın çok altında. Bilim insanlarından iş dünyası 
liderlerine, sivil toplumdan üst düzey devlet yetkililerine kadar birçok kişi ve kuruluş, 
hükümetleri BÇS kapsamındaki 2020 sonrası küresel biyoçeşitlilik çerçevesi aracılığıyla daha 
iddialı doğa koruma hedefleri belirlemeye çağırıyor.  
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WWF, 2020 sonrası için bir dizi dönüştürücü ilke ve uygulama 
mekanizmasını da içeren güçlü ve iddialı bir küresel biyolojik çeşitlilik 
çerçevesi çağrısında bulunuyor. Bu yeni çerçevenin aşağıda belirtilen 
tedbirler aracılığıyla gezegenimizin yüzde 30’unu korumaya dair güçlü bir 
hedef içermesi gerekiyor:  
 
2030’a kadar sırasıyla karaların, içsuların, kıyı ve deniz alanlarının en az yüzde 30’unu, 
Önemli Doğa Alanları (ÖDA) ve Ekolojik ve Biyolojik açıdan Önemli Alanlar (EBÖA)  
gibi biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri açısından öneme sahip alanların 
korunmasına dikkat edilerek, etraflarındaki kara ve deniz ortamlarıyla entegre bir 
biçimde, etkin ve adil yönetilen, ekolojik temsiliyeti yüksek ve birbiriyle bağlantılı 
korunan alanlardan ve diğer etkin alan bazlı koruma tedbirlerinden (ABKT) oluşan 
ekolojik ağlar aracılığıyla belgelemek ve korumak. 

© Avrupa’nın Yaban Harikaları / Zankl / WWF

AKDENİZ İÇİN DAHA İDDİALI KORUMA HEDEFLERİ
Korunan alanların kapsamı için hedef  belirlemeye çalışmak tartışmaları da beraberinde 
getirebilir. Bazı durumlarda konulan hedefler işe yarasa da çoğu zaman, özellikle de yeni 
alanların hiçbir kaynak ayrılmadan sadece ulusal mevzuatta korunan alan olarak ilan edildiği 
durumlarda, hedeflere ulaşmak için gösterilen çabalar koruma açısından herhangi bir ilerleme 
ile sonuçlanmamıştır (Agardy vd., 2016). Bununla birlikte, uluslararası hedeflerin koyulması 
hem karada hem denizde koruma düzeyini artırma yolunda uluslararası ve ulusal politikaların 
benimsenmesinin ve toplu hareketin önünü açmıştır (Lubchenco ve Grorud-Colvert, 2015). Politik 
olmakla birlikte, bu tür hedefler çevre için belirlenen amaçlara ulaşmak için sağlam bilimsel 
kanıtlara dayanmalıdır. 

Henüz korunmayan deniz habitatlarının ve yaban hayatının boyutu, rekor seviyelere ulaşan aşırı 
avlanma, yükselen deniz suyu sıcaklıklarının yarattığı tehlike ve giderek artan ekonomik baskılar 
düşünüldüğünde, 2030’a kadar yüzde 30’unun korunması gereken öncelikli alanlardan biri, 
Akdeniz’dir. Korunacak alanları, bir taraftan bölgenin sosyoekonomik refahını desteklerken diğer 
taraftan ekolojik açıdan en faydalı sonuçları elde edecek şekilde belirlemek, önümüzdeki birkaç yıl 
boyunca bizi meşgul edecek zorlu bir görev olarak görünüyor. 

Biyolojik çeşitliliğin iyileştirilip sürdürülebilmesi için Akdeniz’in en az yüzde 
30’unun DKA’lar ve ABKT’ler ile etkin bir şekilde korunması şart. Bu sağlandığında, 
deniz ekosistemlerinin aşağıdaki işlevleri yerine getirmesi için gerekli temel atılmış 
olacak: 

n Balık stoklarının eski seviyesine kavuşturulması. 
n İklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi. 
n Sürdürülebilir balıkçılık ve turizmin geleceğinin güvence altına alınması. 
n Yerel topluluklar için gıda, geçim ve refah güvenliğinin sağlanması.

DİĞER ALAN BAZLI KORUMA TEDBİRLERİ (ABKT’LER) 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, diğer alan bazlı koruma tedbirlerini (ABKT’ler) şu 
şekilde tanımlıyor: “Korunan alan olmayıp, biyolojik çeşitliliğin ilgili ekosistem işlevleri 
ve hizmetleri ile mümkün hallerde, kültürel, manevi, sosyoekonomik ve diğer ilgili yerel 
değerler ile birlikte yerinde korunması amacıyla, olumlu ve sürdürülebilir uzun vadeli 
sonuçlar elde edecek şekilde yönetilen coğrafi alanlar.” Korunan alanlar ve ABKT’ler 
arasındaki fark, korunan alanların birincil hedefinin koruma olması, ABKT’lerin ise 
oluşturulma amaçlarına bakılmaksızın, biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için 
etkili çözümler sunmasıdır (IUCN-WCPA, 2019). Örneğin, uzun vadeli bir yönetim 
planı eşliğinde oluşturulan ve biyolojik çeşitlilik açısından olumlu sonuçlar 
doğuran ticari balıkçılık yasakları, ABKT olarak kabul edilebilir ve BÇS ve 
SKA hedeflerine katkı sağlar.
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2. %30 KORUMA SENARYOLARI İÇİN BİLİMSEL DAYANAK
WWF bilimsel kuruluşlarla işbirliği yaparak, önerilen yüzde 30’luk koruma hedefinin Akdeniz’in biyolojik 
çeşitliliğini ve balık stoklarını nasıl değiştireceğini inceleyen ilk bilimsel analizi gerçekleştirdi. Bu 
girişim, etkin politika yapma ve uygulama süreçlerine dayanak olacak bilimsel bir analiz sunmayı amaçlıyor.

Akdeniz’in kayalık kıyıları, Korsika, Fransa © Michel Gunther / WWF

BİLİMSEL MODELLEME, 
2030’A KADAR %30 
HEDEFİNE ULAŞMAK 
İÇİN AKDENİZ’DE 
UYGULANABİLECEK BİR 
DİZİ MEKANSAL KORUMA 
SENARYOSU GELİŞTİRMEYİ 
AMAÇLIYOR. 
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%30
HEDEFİ 
2030’A 
KADAR 

BİLİMSEL MODELLEMENİN AMAÇLARI 
WWF Akdeniz Girişimi (WWF Mediterranean Marine Inıtiative), 2030’a 
kadar yüzde 30 hedefine ulaşmak için Akdeniz’de uygulanabilecek 
bir dizi mekânsal koruma senaryosu geliştirmek üzere Fransız Ulusal 
Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS)- Centre de Recherches Insulaires 
et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE), Ecopath Uluslararası 
Girişimi (EII) ve Deniz Bilimi Enstitüsü (ICM-CSIC) ile işbirliği yaptı. 

Çalışma ile aşağıdakiler amaçlandı:

n  Bilimsel kanıtlar ışığında, Akdeniz’in yüzde 30’unun kapsanmasıyla 
ekolojik açıdan faydalı sonuçlar doğuracak yeni DKA’lara ilişkin aday 
bölgeler önermek; 

n   Akdeniz’in etkin bir şekilde korunmasına ve sürdürülebilir yönetimine 
katkıda bulunacak yeni ABKT’ler belirlemek. 

İncelenen senaryolar, Akdeniz’in yüzde 30’unu kapsayan DKA’ların 
tümünün tamamen veya yüksek seviyede korunan alan statüsünde olduğu 
varsayımına dayanmaktadır; bunlar, biyolojik çeşitlilik kaybını tersine 
çevirdiği, yerel balık stoklarını canlandırdığı, somut ekolojik faydalar 
sağladığı ve yerel topluluklara sosyoekonomik avantajlar sağladığı 
ispatlanmış koruma kategorileridir (Zupan vd., 2018; Horta e Costa vd., 
2016). Bilimsel modelleme kaçınılmaz olarak doğal ortamın karmaşık 
yapısını sadeleştirse de, senaryolar, balıkçılık baskısı ve diğer zararlı 
faaliyetler bu alanlardan kaldırıldığında deniz ekosistemlerinin nasıl 
değişeceğini tahmin etmeye çalışmıştır.   

Modellenen senaryolar aday DKA’ların ve ABKT’lerin önerildiği 
bir dizi deniz makro alanı seçeneği sunmakta ve ulusal ve 
bölgesel düzeyde (UNEP Akdeniz Eylem Planı, Barselona 
Sözleşmesi ve Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) 
aracılığıyla) politika tartışmalarına bilgi sağlamaktadır. 
Senaryolar aynı zamanda politika yapıcılara, uluslararası 
ölçekteki BÇS hedeflerinin Akdeniz bağlamına nasıl 
oturtulacağını ve uygulanacağını değerlendirmek için mekânsal 
alternatifler hakkında en iyi kanıtları sunmayı amaçlamaktadır.

Mevcut özet, Jeroen Steenbeek ve Marta Coll (2019) tarafından kaleme 
alınan, Support to develop a series of scenarios for the Mediterranean 
under the 30NetMPA target (30NetMPA kapsamında Akdeniz için bir dizi 
senaryo geliştirmeye destek) başlıklı rapora dayanmaktadır. 

METODOLOJİ 
Geçmişte, araştırma ekipleri, BM kurumları ve STK’lar, çeşitli standartlara, önceliklendirme 
süreçlerine ve/veya planlama araçlarına dayanarak Akdeniz için bir dizi öncelikli koruma alanı 
belirlemişti. Mevcut çalışma ise balıkçılık ve diğer yıkıcı faaliyetler bu alanlardan 
çıkarıldığında Akdeniz’in ekolojik durumunun nasıl değişeceğini test etmiştir. 

Koruma senaryoları, Akdeniz’de yer alan aşağıdaki öncelikli alanlar veya yönetim alanları 
üzerinde test edildi: 

n   Natura 2000 Deniz Alanları (AB, 2019): Natura 2000, Habitat Direktifi ve 
Kuş Direktifi’nde listelenen türlerin ve habitatların korunması içi Avrupa genelinde 
oluşturulmuş bir ağdır. Natura 2000 alanları, Akdeniz’in yüzde 2,4’ünü kapsar.

n   Ekolojik veya Biyolojik Açıdan Önemli Alanlar (EBÖA’lar) (BÇS, 2019): 
EBÖA’lar uzmanlarla yürütülen istişare süreci sonucu uluslararası kabul görmüş bilimsel 
standartlara dayanarak belirlenmiş, BÇS’ye taraf olan ülkelerce onaylanmış ve BÇS 
tarafından küresel düzeyde kabul edilmiştir. EBÖA’lar Akdeniz’in yüzde 46,1’ini kapsar. 

n   Uzlaşı Alanları: Diğer önceliklendirme girişimlerinin düzenli olarak önemli koruma alanı 
ilan ettiği ve Akdeniz’in yüzde 19’unu kapsayan beş alan (Micheli vd., 2013).

n   Tehlike Altındaki Türler İçin Öncelikli Koruma Alanları (TATÖKA’lar): Bu 
alanlar, IUCN Kırmızı Listesi’ne göre tehlike altında olan tür çeşitliliğinin yüksek, ancak 
tehdit seviyesinin düşük olduğu, böylece uygulanacak koruma tedbirlerinin etkin olma 
ihtimalinin yüksek olduğu alanlardır (Coll vd., 2015). TATÖKA’lar Akdeniz’in yüzde 
9,4%’ünü kapsar.

n   Önemli Balık Habitatları (ÖBH’ler): Bu alanlar, avlanan balık türleri için ekolojik 
ve biyolojik koşulları sağlamada önem taşıyan ve stok durumunu ve uzun vadeli 
sürdürülebilirliği iyileştirmek için özel olarak korunması gerekebilen habitatlardır (STECF, 
2006; Giannoulaki vd., 2013). ÖBH’ler Akdeniz’in yüzde 14,69’unu kapsar.

n   Önemli Kuş ve Doğa Alanları (ÖKA ve ÖDA): Kuş popülasyonlarının korunması için 
küresel ölçekte önem taşıyan bu alanlar, bir dizi uluslararası standart ışığında belirlenir. 
ÖKA ve ÖDA’lar Akdeniz’in yüzde 3,6%’sını kapsar. 

n   Rastgele Belirlenen Koruma Alanları: Bu senaryo, (mevcut korunan alanlarla 
birlikte) yüzde 30 hedefine ulaşmak için gereken diğer alanları rastgele belirlemek üzere 
matematiksel bir model kullanılarak bu çalışmaya özel geliştirilmiştir. 

n   Mekânsal Optimizasyon: Bu senaryo, (mevcut korunan alanlarla birlikte) yüzde 30 
hedefine ulaşmak için gereken en yüksek ekolojik değeri sağlayan coğrafi alanları belirlemek 
üzere matematiksel bir model kullanılarak bu çalışmaya özel geliştirilmiştir.
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Farklı mekânsal senaryolarının ortaya çıkaracağı koruma sonuçlar araştırma için 
işbirliği yapılan Ecopath Uluslararası Girişimi tarafından geliştirilen “Ecopath with 
Ecosim” ekosistem modeli kullanılarak test edildi.. Sağlam ekolojik göstergelere 
dayanan bu model, ekosistemlerin genel durumuna dair nicel çıkarımlarda bulunmak 
ve AB SafeNet Projesi kapsamında verilen kararlar dahil olmak üzere, yönetim 
kararlarınıı bilgilendirmek için geliştirilmiştir. Ecopath with Ecosim, ticari ve ticari 
olmayan deniz türlerinin karmaşık dinamiklerini (örneğin, türlerin büyüme ve ölüm 
oranları, etkileşimleri ve hareketleri) dikkate alır ve balıkçılık faaliyetlerinin etkisi 
ortadan kaldırıldığında hangi mekânsal ve zamansal değişimlerin ortaya çıkacağını 
araştırır. 

Model, fitoplanktonve omurgasızlardan tepe avcılara (büyük balıklar, deniz memelileri 
ve deniz kuşları) kadar çok sayıda türe ait zaman içinde toplanmış biyolojik, ekolojik 
ve av verilerine dayanıyor. Model aynı zamanda tek bir türe ilişkin (genç/yetişkin 
bireyler) veya benzer biyolojik (ör: avcı/av) veya ekolojik (ör: pelajik veya demersal 
habitat kullanımı) özellikler taşıyan tür gruplarının ontogenetik aşamalarını ve farklı 
av faaliyetlerini de dikkate alıyor. 

Alternatif koruma senaryolarının ekolojik faydaları ve balıkçılık faaliyetlerini 
ilgilendiren faydaları, modelin bir araya getirdiği türler arasındaki karmaşık 
etkileşimlerden kaynaklanıyor. Bu rapor bağlamında, ticari türlerin biyokütlesi, olası 
av miktarına dair temsili örnek teşkil ediyor. 

Ticari türlerin biyokütlesi, olası av miktarına dair temsili 
örnek teşkil ediyor. © Isaac VEGA / WWF

TEST EDİLEN SENARYOLAR 
Bu çalışmada, Akdeniz’deki DKA’lar farklı koruma seviyelerine göre gruplara ayrıldı: tamamen 
korunan alanlar, yüksek seviyede korunan alanlar, orta seviyede korunan alanlar, düşük seviyede 
korunan alanlar ve sınıflandırılamayan korunan alanlar. Analiz kapsamında, Akdeniz’in yüzde 
30’unu etkin bir şekilde korumak için, bu alanların mevcut koruma statülerinden (mevcut 
durum) başka senaryolara geçmesiyle doğacak ekolojik faydalar karşılaştırıldı.

MEVCUT DURUMDAN 
Mevcut durumun kapsamı:

n  Akdeniz’de DKA olarak belirlenmiş tüm mevcut alanlar

n  Dip trollerinin sınırlandırıldığı veya yasaklandığı balıkçılığa kapalı bölgeler gibi bir dizi diğer 
alan.

                KORUMA SENARYOLARINA 
Varsayımsal koruma senaryolarımızda, Akdeniz’in yüzde 30’unun tamamen ve etkin bir şekilde 
korunması için mevcut durum kapsamındaki alanları yeni alanlarla birleştirdik. Bu alanların 
aşağıdaki özellikleri taşıdığını varsaydık:

n Hiçbir maden/petrol/doğalgaz çıkarma faaliyetine izin verilmeyen tamamen korunan 
alanlar;

n  Küçük ölçekli (endüstriyel olmayan), oldukça seçici, düşük etkin amatör, ticari veya geçimlik 
balıkçılık faaliyetlerine izin verilen yüksek seviyede korunan alanlar. 

Ecopath with Ecosim’de  yer alan Ecospace mekân-zaman modülü kullanılarak simülasyonlar 
gerçekleştirildi ve elde edilen sonuçlardan bir dizi ekolojik gösterge çıkarıldı (Coll ve Steenbeek, 
2017). Alternatif koruma senaryoları ile karşılaştırma yapılmasını kolaylaştırmak için, sonuçlar, 
ekosistemlerin statülerine, özellikle balıkçılık etkisine (ör: biyokütle cinsinden ticari türlerin olası av 
miktarı) ve biyolojik çeşitlilik etkisine (ör: tepeavcıların biyokütlesi) ilişkin göstergeler kullanılarak 
sunuldu.    

Modelleme çalışması, daha fazla verinin bulunduğu Batı Akdeniz’e daha fazla odaklanmak suretiyle, 
Akdeniz’in tamamına uygulandı. Güneydoğu Akdeniz’e ilişkin veri bulmak daha zor ve bu bölgede 
daha az korunan alan bulunuyor. Bu durum, çalışmamızın sonuçlarını bu bölge için kısıtlıyor ve 
Güneydoğu Akdeniz için alternatif yönetim önerileri getirmemizi gerektiriyor.

EKOLOJİK MODELLEME ARACI
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3. SONUÇLAR
Raporun bu bölümünde, en iyi sonuçlara ulaşılacağı düşünülen senaryolar paylaşılmaktadır. Bu senaryolar, yüzde 
30’luk koruma hedefine ulaşmak için DKA ve ABKT’lerin konuşlandırılabileceği deniz makro alanı seçenekleri 
olarak değerlendirilmelidir. 

GİDİŞATI TERSİNE ÇEVİRMEK 
İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMADAN  
BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSEK 
EKOLOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ VE 
TİCARİ TÜRLERİN BİYOKÜTLESİ 
2030’DA AZALACAK. 

lKüçük ölçekli orkinos avcılığı, Tarifa, İspanya. © Jorge Bartolome / WWF
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Analizler, ekolojik açıdan ve balıkçılık açısından en iyi sonuçların, öncelikli alanlar her tür 
balıkçılık faaliyetine kapatıldığında elde edildiğini doğrulamıştır.  

 4. BULGU
Etkili olmak için, Akdeniz’de çok amaçlı korunan alanlar, tamamen korunan alanlar ile 
birleştirilmelidir.  

Bu raporda kullanılan analiz, sosyoekonomik bir analiz ile tamamlanamadı. Balıkçılık 
alanlarının kapatılmasından kaynaklanacak maliyetler dikkate alındığında, sürdürülebilir 
olmayan balıkçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik mekânsal yasakların, balıkçılık 
yönetim planlarının ve diğer yönetim çözümlerinin kabul edilip eksiksiz bir şekilde 
yerine getirilmesini sağlamak için, balıkçılar ve balıkçılık sektörü paydaşları karar verme 
süreçlerine dahil edilmelidir.    

Model, mevcut durumun devam etmesi halinde, ekolojik açıdan önemli ve ticari türlerin 
biyokütlesinin 2030’da azalacağını ortaya koydu.  

 1. BULGU
Akdeniz’deki mevcut DKA ve ABKT ağı, gerekli koruma sonuçlarına ulaşmaya 
yetmiyor ve yetmeyecek. Bu durum yerel seviyede yapılan çok sayıda çalışma ile 
halihazırda kanıtlanmış olsa da, artık elimizde tüm Akdeniz ölçeğinde kanıt var: 
biyolojik çeşitliliği ve doğanın insanlara sunduğu hizmetlerin sürdürülebilirliğini 
korumak için DKA’ların etkili bir şekilde yönetilmesi şart.

 2. BULGU
Balıkçılık faaliyetlerini sınırlandırmazsak, yakalanan balık miktarının azalması 
bekleniyor. 

Denizlerdeki biyolojik çeşitlilik kaybını 2030’a kadar tersine çevirmek, stratejik 
alanlarda etkili koruma seviyesini artırmakla ancak mümkün. Tamamen veya yüksek 
seviyede korunan alanların rastgele, belirlenmesi, mevcut durumdan daha iyi bir 
sonuç doğurmayacaktır. En iyi sonucu verebilecek işlevsel alanlar farklı senaryolar ile 
gösterilmektedir.  

 3. BULGU
Mevcut gidişatı tersine çevirmek için, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri 
açısından önem taşıdığı halde yeteri kadar temsil edilmeyen alanlar arasından yeni 
koruma alanları belirlenmelidir. 

Sardalye avından dönen yerel 
balıkçılar, Tabarka, Tunus.
© Michel Gunther / WWF
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Analiz kapsamında, Akdeniz’de yüzde 30’luk koruma hedefine ulaşmak için DKA ve ABKT’lerin 
konuşlandırılabileceği deniz makro alanı seçeneklerini içeren senaryolar üretildi. Biyolojik çeşitlilik 
ve balıkçılık açısından en faydalı sonuçları doğuracağı tahmin edilen dört senaryo, aşağıdaki alanların 
yüksek seviyede veya tamamen korunan alanlar olarak belirlenmesini gerektiriyor: 

n  Ekolojik veya Biyolojik açıdan Önemli Alanlar kapsanan alan yüzde 46,07;
n  Uzlaşı Alanları kapsanan alan yüzde 19,1;
n  Önemli Balık Habitatları kapsanan alan yüzde 14,7;
n  Mekânsal Optimizasyon denizin yüzde 30’unu kapsamak için 
Bunların yanında, mevcut tüm DKA’ları, tamamen/yüksek seviyede korunan 
alana dönüştürmek.

 5. BULGU 
Akdeniz ’de koruma açısından en faydalı sonuçları doğurması beklenen mekânsal 
alanlar: Alboran Denizi, Kuzeybatı Akdeniz, Sicilya Kanalı, Adriyatik Denizi, Helen Yayı, 
Ege Denizi ve Doğu Akdeniz

Şekil 5: A) Ekolojik veya Biyolojik açıdan Önemli Alanlar, B) Uzlaşı Alanları, C) Önemli Balık Habitatları, D) Mekânsal optimizasyon seçeneklerine dayanan deniz koruma senaryoları 

A B

C D
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SEÇİLEN KORUMA SENARYOLARININ EKOLOJİYE VE 
BALIKÇILIĞA FAYDALARI 
Avcı türlerin ve büyük pelajik balıkların biyokütlesinde kayda değer 
artış gözlemlendi. Avcı türler arasında deniz memelileri, Akdeniz 
foku ve avcı balıklar gibi gruplar; büyük pelajik balıklar arasında, 
kılıçbalığı, orkinos ve köpekbalığı gibi türler yer alıyor. Bu türlerden 
bazıları şu an tehlike altında. Mevcut durum senaryosuna kıyasla, 
diğer senaryolarda, avcı türlerin biyokütlesinde yüzde 4’e, büyük 
pelajik balıkların biyokütlesinde ise yüzde 9’a varan artış görüleceği 
tahmin ediliyor.  

Avcı balıklardaki artışın daha çok kıyı bölgelerinde ve kıta 
sahanlıklarında görülmesi beklenirken, büyük pelajik balıklardaki 
artışın özellikle Akdeniz’in kuzeyinde ve batısında, açık denizde 
görüleceği tahmin ediliyor. Bu bulgular, söz konusu alanlarda koruma 
seviyesini artırma gereğini gözler önüne seriyor. 

İzmaritgiller (Sparidae) ve berlam balığı (büyük, ticari bir 
demersal balık türü) gibi ticari türlerin biyokütlesinde de önemli 
artışlar görüldü. Biyokütlede yaşanacak değişim dikkate alındığında, 
izmaritgillerde olası av miktarının yüzde 4 ila 20, büyük dip 
balıklarında ise av miktarının yüzde 5’e kadar artacağı tahmin ediliyor. 
Av miktarının özellikle kıyı bölgelerde daha çok artacağı öngörülüyor.  

 6. BULGU
Akdeniz’de daha önce korunmayan yeni ve daha büyük alanlarda 
koruma çabalarını artırmak, ekosistemleri 2030’a kadar daha 
sağlıklı ve daha üretken kılacaktır. 

Akdeniz’de koruma seviyesini artırmakla köpekbalığı biyokütlesinde yüzde 10’a kadar artış elde 
edileceği öngörülüyor. © naturepl.com / Nuno Sa / WWF
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Şekil 6: Alternatifli dört koruma senaryosu 
ile Yeni Yüksek Seviyede Korunan Alanlar 
(YSKA) ve Tamamen Korunan Alanlar (TKA) 
açılmasının ardından 2030 itibariyle türlerin 
biyokütlelerinin veya fonksiyonel grup 
göstergelerinin değişimi

ANAHTAR:
1a  Mevcut durum (MD) 

2a  MD’den (DKA’lar+Natura 2000) Tamamen  
Korunan Alana (TKA) geçiş

3a  MD’den (DKA’lar+Natura 2000) Yüksek Seviyede 
Korunan Alana (YSKA) geçiş

 4a  Ekolojik veya Biyolojik Açıdan Önemli Alandan TKA’ya

5a  Ekolojik veya Biyolojik Açıdan Önemli Alandan YSKA’ya

6a  Uzlaşı alanından TKA’ya

7a  Uzlaşı alanından YSKA’ya

8a  Önemli Balık Habitatından TKA’ya

9a  Önemli Balık Habitatından YSKA’ya

10a  %30 mekânsal optimizasyondan TKA’ya

11a  %30 mekânsal optimizasyondan YSKA’ya

%5’E 
VARANBERLAM ORFOZ
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BATI AKDENİZ’E ODAKLANMAK 
Akdeniz’in batısıyla ilgili daha fazla veri bulunduğundan, ekolojiyi ve balıkçılığı etkileyecek 
faydaları daha iyi tespit etmek için bu bölgeye odaklandık.  

Model, bu bölgede hâlihazırda belirlenmiş öncelikli alanların tamamı korunduğunda, deniz 
ekosisteminin daha sağlıklı olacağını öngörüyor. 

En iyi sonuçlar aşağıdaki dört koruma senaryosu ile ortaya çıkıyor: 
n   Önemli Balık Habitatları (Batı Akdeniz’in yüzde 23’ü) 
n   Ekolojik veya Biyolojik açıdan Önemli Alanlar (yüzde 47,4) 
n    Uzlaşı alanları (yüzde 22,57)
n   Mekânsal optimizasyon – denizin yüzde 30’unu kapsamak için

Bunların yanında, mevcut tüm DKA’ları, tamamen/yüksek seviyede korunan 
alana dönüştürmek. 

Şekil 7: Batı Akdeniz’de A) Ekolojik veya Biyolojik açıdan Önemli Alanlar, B) Uzlaşı Alanları, C) Önemli Balık Habitatları, D) Mekânsal optimizasyon seçeneklerine dayanan deniz koruma senaryoları.
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Bu dört senaryo için, yeni yüksek seviyede  ve tamamen korunan alanlar oluşturmanın 
sağlayacağı olumlu sonuçlar şunlardır: 

n  Avcı türlerin (ör: deniz memelileri, büyük köpekbalıkları, büyük pelajik balıklar, büyük 
demersal balıklar) biyokütlesinde, mevcut duruma kıyasla yüzde 10 ila 45 artış öngörülüyor. 
Bu artışın özellikle çalışılan alanın kuzeyi ve doğusunda görülmesi bekleniyor. 

n  Genel olarak, ticari türlerin biyokütlesinde yüzde 10 ila 23 artış öngörülüyor.

Batı Akdeniz’e odaklanan derinlemesine analiz, belli türlerin (ve bu türlerin potansiyel av 
miktarlarının) biyokütlesinde görülecek değişimi araştırdı: 

n  Besin ağının en üstünde yer alan orfoz, berlam ve mavi yüzgeçli orkinos gibi avcı türlerin 
biyokütlesinde kayda değer artış görüldü. Berlam yüzde 70 ila 100 artarken; orfoz 
biyokütlesinde yüzde 10 ila 50 artış görüldü ve bu tür, bir alanın yüksek seviyede veya 
tamamen korunmasıyla ortaya çıkan sonuçlar kıyaslandığında en büyük farkı gösterdi. Mavi 
yüzgeçli orkinos ise EBÖA’lar ve ÖBH’lerin korunmasıyla, yüzde 120 ila 140’ı bulan ciddi 
bir artış sergiledi.

n  Yukarıdaki sonuçların aksine, sargoz balığında hiç artış görülmedi. Bu sonuç, model  
tarafından bu kadar büyük bir coğrafi ölçekte hesaplanan kademeli beslenme etkisi ile 
açıklanabilir; burada, hedef avcı türlerin artması, bu türlerin avladığı sargoz gibi balıkların 
azalmasına neden olur. 

 7. BULGU
Büyük avcı türlerin artmasıyla bazı türlerde azalma görülmesi doğal bir sonuçtur. Türler 
arası avlanma ve rekabetin etkileri, koruma ve balıkçılık yönetimine ilişkin kararlar 
alınırken hesaba katılmalı, alanın ekolojik özellikleri ile koruma ve balıkçılık hedefleri 
arasında yerel topluluklarla birlikte bir denge bulunmalıdır.
Alternatif mekânsal koruma senaryolarının Batı Akdeniz ile Akdeniz’in tamamı arasında farklı 
sonuçlar göstermesi, kısmen aşağıdaki etkenlere bağlıdır: 

n  Akdeniz’in değişen çevresel özellikler sergilemesi (örneğin, üretkenlik) 

n Geniş pelajik habitat ile kıyı ve kıta sahanlığı ekosistemleri arasındaki fark

n Bazı senaryolarda, Güneydoğu Akdeniz’in koruma kapsamına alınmaması 

n Güneydoğu Akdeniz ile ilgili yeterli veri bulunmaması ve bu nedenle derinlemesine analiz 
yapılamaması. Bu durum, çalışmaların devam ettirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

 8. BULGU 
Bilimsel modelleme, daha sağlam verilerin bulunduğu Batı Akdeniz için net sonuçlar 
sergilemektedir. Karar vericilerin daha iyi bilgilendirilebilmesi için deniz gözlemlerinin 
ve araştırmalarının, Akdeniz’in doğusunu da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekir. 
Bununla birlikte, söz konusu bölgeyle ilgili veri eksikliği, yeni koruma girişimlerine ket 
vurmamalıdır. Bu bölgeyi temsil eden birkaç sahada yapılacak kapsamlı araştırmalar, 
geleneksel bilgi taramaları ve daha ayrıntılı bir coğrafi ölçekte yapılacak bilimsel 
modelleme ile birleştirilmelidir. 

Akdeniz’de iri başlı deniz kaplumbağası (Caretta caretta) © Michel Gunther / WWF
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A. ORFOZ BİYOKÜTLESİ
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B. BERLAM BİYOKÜTLESİ 

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

De
ğiş

im
 (%

) 0
’da

n k
oru

ma

C. MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS BİYOKÜTLESİ
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D. SARGOZ BİYOKÜTLESİ
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Şekil 8: Modelde test edilen tüm koruma senaryolarında, yeni yüksek seviyede ve tamamen korunan alanlar oluşturulmasıyla belli türlerin biyokütlesinde veya işlevsel grup göstergelerinde 
2030’a kadar görülecek değişim  

ANAHTAR:
1a   Mevcut durum (MD) 

1b   Mevcut durumu Tamamen 
Korunan Alanlara (TKA) çevirmek

1c   Mevcut durumu Yüksek Seviyede 
Korunan Alanlara (YSKA) çevirmek

2a  Natura 2000’İ TKA’ya çevirmek

2b  Natura 2000’İ YSKA’ya çevirmek    

3a   MD + Natura 2000’den TKA’ya    

3b   MD + Natura 2000’den YSKA’ya  

4a   Ekolojik veya Biyolojik açıdan 
Önemli Alanlar+ MD’den TKA’ya

4b  Ekolojik veya Biyolojik açıdan  
       Önemli Alanlar+ MD’den YSKA’ya

5a  Uzlaşı alanları + MD’den TKA’ya

5b  Uzlaşı alanları + MD’den YSKA’ya

6a   Tehlike altındaki türleri korumak 
açısından öncelikli alanlar + 
MD’den TKA’ya

6b   Tehlike altındaki türleri korumak 
açısından öncelikli alanlar + 
MD’den YSKA’ya

7a   Önemli Balık Habitatı + MD’den 
TKA’ya

7b   Önemli Balık Habitatı + MD’den 
YSKA’ya

8a   Önemli Kuş Alanı + MD’den 
TKA’ya

8b   Önemli Kuş Alanı + MD’den 
YSKA’ya

9a   Rastgele mekânsal optimizasyon + 
MD’den TKA’ya 

9b   Rastgele mekânsal optimizasyon + 
MD’den YSKA’ya 

10a   Ekolojik bölge mekânsal 
optimizasyon + MD’den YSKA’ya

10b   Ekolojik bölge mekânsal 
optimizasyon + MD’den TKA’ya

BERLAM
%50’ye

KADAR  
%95’e

KADAR  OFROZ
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4. AKDENİZ’İN %30’UNU KORUMAK İÇİN ATILACAK ADIMLAR
Deniz ekosistemlerini onarmak ve bölge halkına uzun vadede fayda sağlamak için, Akdeniz’in en az yüzde 30’unun, 
ekolojik temsiliyeti yüksek ve birbiriyle bağlantılı bir DKA ve ABKT ağı ile korunması ve etkili ve adil bir şekilde 
yönetilmesi gerekiyor. Aşağıda belirtilen adımlar, bu beklentiyi hayata geçirmeye ve bilimsel araştırmanın temel attığı 
tartışmanın yönünü politika ve uygulamaya çevirmeye yardımcı olabilir. 

© F. Bassemayousse / WWF Fransa

WWF, BİYOLOJİK 
ÇEŞİTLİLİĞİN 
KORUNMASI AMACIYLA, 
2020 SONRASI İÇİN 
DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR 
STRATEJİK EYLEM 
PLANI ÖNERİYOR 
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1. POLİTİKALARIN VE MEVZUATIN UYGULANMASINI 
SAĞLAMAK
Denizlerin doğal ortamının korunmasını destekleyen politika ve mevzuat, 
uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeyde hâlihazırda mevcut olsa da etkili bir şekilde 
uygulanmamaktadır. Akdeniz’de mevcut ve planlanan DKA’ların ve ABKT’lerin 
etkili bir şekilde uygulanması, izlenmesi ve devamlılığının sağlanması için gereken 
mali kaynakları tahsis etmek, yönetişim yapılarını iyileştirmek, kapasiteleri 
güçlendirmek ve sektörler arası işbirliğini artırmak üzere sağlam taahhütlere ihtiyaç 
vardır.

2.BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA HEDEFİNİ YÜKSELTMEK 
VE HAYATA GEÇİRMEK
Akdeniz’in en az yüzde 30’unun korunması gerekiyor. Bu hedef kapsamında, 
biyolojik çeşitliliğin uzun vadeli ve etkili bir şekilde korunmasını sağlayacak yüksek 
seviyede korunan ve tamamen korunan alanlar, ABKT’ler (ör: yerelde yönetilen 
deniz alanları, yerel deniz koruma alanları, balıkçılığa kapalı alanlar, ekolojik 
koridorlar ve korunan hassas deniz ekosistemleri) ile birleştirilmelidir. 

DKA’lar ve ABKT’lerin yüzde 30’un içinde yer alabilmesi için, denizlerdeki tüm 
faaliyetlerin yönetilmesine yarayan bir alan planı ve sahaya özel tedbirler içeren 
entegre koruma ve yönetim tedbirleri uygulamaları, izlemeleri ve devam ettirmeleri 
gerekir. Biyolojik çeşitliliğin onarılmasına ve iyileşmesine zemin hazırlamak için, 
DKA’lar ve ABKT’ler tamamen korunan alanlar içermelidir.    

3. DKA AĞINI EKOSİSTEM TABANLI BÜTÜNLEŞİK DENİZ 
YÖNETİMİ İLE BİRLEŞTİRMEK
Çalışmamız kapsamında, Akdeniz’de öncelikli korunması gereken alanların Alboran 
Denizi, Akdeniz’in kuzeybatısı, Sicilya Kanalı, Adriyatik Denizi, Helen Yayı, Ege 
Denizi ve Doğu Akdeniz olduğunu tespit ettik. Bu alanların korunmasının, 2030’a 
kadar koruma ve balıkçılık açısından en faydalı sonuçları doğuracağı tahmin 
edilmektedir. Bu alanlar aynı zamanda bugün ve gelecekte deniz faaliyetlerinin en 
yoğun yaşandığı mavi ekonomi sıcak noktalarıdır. Akdeniz’de beslenen deniz kuşları ve orkinos © Frédéric Bassemayousse / WWF-Akdeniz
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Artan endüstriyel faaliyetlerin olumsuz etkisini azaltmak ve balık stoklarının 
çoğalmasını sağlamak için bu alanların korunmasına ve sürdürülebilir yönetimine 
öncelik verilmelidir. Akdeniz’de ekosistem tabanlı entegre yönetim (denizlerde 
mekânsal planlama, entegre kıyı alanları yönetimi) uygulamaları, merkezine 
DKA’ları ve ABKT’leri almalı, bir taraftan da tüm bölgede sürdürülebilir ve 
kapsayıcı bir mavi ekonomiye ulaşılmasını desteklemelidir. 

Ayrıca, Akdeniz’deki balık stoklarının çoğalması için, DKA ve ABKT ağı dışında 
kalan bölgelerde de uzun vadeli yönetim planları aracılığıyla ve yasa dışı, kural dışı 
ve kayıt dışı balıkçılığın engellenmesi yoluyla balıkçılık faaliyetleri azaltılmalıdır. 

4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNİN AZALTILMASI İÇİN 
DOĞA TEMELLİ ÇÖZÜMLERİ YAYGINLAŞTIRMAK 
İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve Paris Anlaşması’nı uygulamak için 
deniz koruma çalışmaları, doğa temelli çözümler ile desteklenmelidir. Bunun için 
yapılması gerekenler: 

n   Deniz ekosistemlerinin dayanıklılığını artırmak ve doğal olarak sahip oldukları 
biyolojik çeşitliliği onarmak. Bu, iklim değişikliğine uyumu, iklim değişikliği 
etkilerinin hafifletilmesini ve afet riskinin azaltılmasını destekleyecektir.  

n   Kıyıların korunması, karbon depolama ve dayanıklı biyolojik çeşitlilik için “mavi 
karbon” ekosistemlerini korumak ve onarmak. Özellikle deniz çayırı yatakları, 
atmosferdeki karbondioksiti tutup deniz tabanında depolayan oldukça verimli 
ekosistemlerdir.  

n   Uzun soluklu yaşamları boyunca vücutlarında karbon biriktiren büyük balıklar 
ve deniz memelileri gibi deniz canlıları için yaşamsal öneme sahip habitatları 
korumak. Bu canlıların yaşamı sona erdiğinde, biyokütleleri ve vücutlarında 
tutulan karbon genellikle denizin derinlerine batar.

n   İklim değişikliğine uyumlu balıkçılık yönetimi reformları uygulamak suretiyle, av 
verimliliğinde ve ekonomik öneme sahip türlerin mekânsal dağılımında görülen 
iklim değişikliğine bağlı değişimi yönetmek. 

5. TEMSİL EDİLMEYEN ÖNEMLİ EKOSİSTEMLERİ 
KORUMAK
Bu çalışma, tüm Akdeniz ekosisteminin işlevselliğini kurtarmak için gelecekte 
korunması ve alan tabanlı yönetim uygulanması gereken alanlara ilişkin bir dizi 

seçenek sunmaktadır. Politika yapıcılar küresel hedefleri Akdeniz bağlamına 
uyarlamak ve uygulamak için raporda önerilen alternatif alanları kullanabilir. 

Koruma çalışmaları özellikle aşağıdaki alanlara yönlendirilmelidir: 

n    Güney ve Doğu Akdeniz’deki kıyı ve açık deniz alanları 

Akdeniz’in büyük bir kısmı hâlâ korunmuyor. Güneyde ve doğuda çok az sayıda 
DKA oluşturuldu ve bunların çoğu küçük ölçekli. Devletler, mevcut en iyi verilere, 
bilimsel modellemeye ve uzman bilgisine dayanarak bir an önce bu alanlar için 
koruma ve sürdürülebilir kullanım planları geliştirmelidir. Aynı zamanda, bu 
alanlardaki büyük bilgi boşluklarını doldurmak için araştırmaya öncelik verilmeli 
ve kaynak ayrılmalıdır. 

n    Açık deniz habitatları 

Akdeniz’deki DKA’ların neredeyse tamamı küçük ölçekli ve kıyı bölgelerinde 
yer alıyor. Şimdiye kadar, açık denizde çok az DKA ve balıkçılığa kapalı alan 
belirlendi; bunların da çok azı iyi uygulanıyor ve yönetiliyor. İyi yönetilen 
DKA’lar ve balıkçılığa kapalı alanlara dair ilham verici örnekler çoğaltılmalı ve 
ölçeklendirilmelidir (Gomei vd., 2019; FAO/GFCM 2019). Mevcut DKA’larda, 
açık deniz kıta sahanlığında ve açık denizde koruma çabaları artırılmalıdır. Deniz 
memelileri, köpekbalıkları, deniz kaplumbağaları, deniz kuşları ve ticari balık 
türleri gibi göçmen türlerin tümü yaşam döngüleri boyunca bu alanlardan geçiyor 
ve çeşitli denizcilik faaliyetlerinin tehdidi altında. 

n    Derin deniz ve açık denizdeki hassas deniz ekosistemleri 

Soğuk su mercanları, sünger yatakları gibi derin deniz bentik habitatları, nadir 
ve hassas türlere ev sahipliği yapar ve birçok ticari balık türü için yavruların 
büyüyüp gelişme alanıdır. Hâlâ büyük ölçüde keşfedilmemiş olsa da, derin 
denizlerdeki biyolojik çeşitlilik sıcak noktaları, hem çevre politikaları (BÇS/
EBÖA’lar, AB Habitat Direktifi ve Barselona Sözleşmesi/Karanlık Habitatlar 
Eylem Planı) hem de balıkçılık politikaları (61/105 sayılı BM Genel Kurulu 
kararına istinaden, 2006) uyarınca korunmalıdır. Hassas deniz ekosistemlerini 
korumak için balıkçılığa kapalı alanlardan oluşan bir ağ, ekolojik olarak temsili 
bir DKA ağı ile birleştirilmelidir. Bunun yanı sıra, Akdeniz ülkeleri, deniz dibi 
tarama, madencilik, açık deniz altyapısı ve petrol ve doğalgaz arama ve üretme 
gibi yıkıcı faaliyetleri yasaklayarak hassas deniz ekosistemlerini koruyacak ilave 
DKA’lar oluşturmalıdır.
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6. DENİZLERİN ULUSLARARASI YÖNETİŞİMİNİ 
GELİŞTİRMEK
Akdeniz’de yeknesak bir yargı sistemi mevcut değil ve bölgesel yönetişim 
mekanizmaları zayıf ve etkisiz. Deniz üzerindeki hakimiyet tartışmaları 
bölgenin büyük bir kısmını etkiliyor ve bu tartışmaların yaşandığı 
yerlerde yasal düzenleme geliştirmek ve uygulamak çok zor. Mevcut 
mekanizmaları güçlendirmek ve ulusal yetki alanı dışında kalan yerlerde 
deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için 
yeni ve bütünleşik politika araçları geliştirmek üzere devletler ve bölgesel 
organlar arasında, ilgili tüm sektörleri ve farklı hukuk sistemlerini bir araya 
getirecek bir işbirliği sürecine ihtiyaç var. Sağlıklı deniz ekosistemlerine 
muhtaç sektörlerin sinerji yaratması şart. BM Çevre Programı, GFCM ve 
Uluslararası Atlantik Orkinosunu Koruma Komisyonu (ICCAT), ortak 
çıkarların söz konusu olduğu durumlarda bu işbirliğinin bir parçası 
olmalıdır.    

Müzakerelerin süregeldiği yeni BM Okyanus Anlaşması, Akdeniz’de 
herhangi bir ülkenin ulusal yetki alanına girmeyen alanlar için geçerli 
olacak. Akdeniz ülkeleri, ulusal yetki alanlarının dışında kalan alanlarda 
DKA oluşturmayı mümkün kılmak ve Akdeniz genelinde sürdürülebilirliği 
sağlamak üzere ekosistem tabanlı entegre yönetim planlarının uygulanması 
için işbirliğine, açık ve net yönetişime ve etkili anlaşmazlık çözümü 
mekanizmalarına zemin hazırlayacak iddialı bir anlaşmanın 2021’de 
imzalanması için gerekli desteği göstermelidir.   

7. KORUMA HEDEFLERİNİN YÜKSELTİLMESİYLE 
DOĞACAK MALİYETLERİN HESABINI, ADİL VE 
EŞİTLİKÇİ DÖNÜŞÜMLE VERMEK
Yeni geliştirilen doğa koruma ve iklim değişikliğine uyum politikaları, 
önceden dikkate alınması gereken sosyal ve ekonomik sonuçları da 
beraberinde getirir. Politikalar eşitsizliğe mahal vermeden, etkili şekilde 
uygulanmalıdır. Küresel COVID-19 salgını, toplumlar ve ekonomiler 
üzerinde acil müdahale gerektiren vahim etkilere yol açmıştır. Bununla 
birlikte, yatırımlar uzun vadeli dayanıklılığı artıracak ve sosyal eşitsizlikler 
ile iklim ve çevre krizini bertaraf edecek şekilde tasarlanmalıdır.   

Doğayı korumanın faydaları, uzun vadede maliyetlerden ağır basar 
(Waldron vd., 2020). DKA’ları planlamanın ve uygulamanın maliyeti, 
doğanın bozulmasıyla ortaya çıkması muhtemel yıkıcı kayıplar ile 
sağlıklı ekosistemlerin ürettiği sayısız ekonomik faydaya kıyasla 
değerlendirilmelidir. 

Yeni kurulacak DKA’ların ve ABKT’lerin sadece kâğıt üzerinde bir park 
olmaktan çıkıp etkili koruma ve yönetim merkezleri haline gelmeleri için, 
bunu sağlayacak mali kaynakların seferber edilmesi gerekir. Bu süreç zarfında, 
yeni yönetim tedbirlerinden etkilenecek yerel topluluklar için alternatif geçim 
kaynakları da oluşturulmalıdır. 

Adil ve eşitlikçi bir geçiş için, aşağıdaki alanlarda dönüşüm sağlanmalıdır:

●  Korumaya ayrılan finansmanı artırmak: Doğa için ayrılan kamu 
kaynakları, koruma çabalarının temel taşıdır ve ciddi ölçüde yükseltilmeleri 
gerekir. 

●  “Zarar vermemek” ilkesini uygulamak: Hükümetler ve özel sektör, 
mali akışları gerçekten sürdürülebilir ekonomik faaliyetlere yönlendirmeli ve 
ekosistemleri koruyan ve onaran faaliyetlere yatırım yapmalıdır. 

●  Doğal sermayeyi korumak: Üst düzey ekonomik karar verme süreçleri, 
doğanın uzun vadede gerçek değerini hesaba katmalıdır.  

●  Katılımcılığı gözetmek: Yerel idareler, kaynak kullananlar ve araştırma 
merkezleri, doğal kaynakların korunmasına ve yerel sürdürülebilir ekonomik 
kalkınmaya adil geçişi sağlayıcı tedbirler almak üzere işbirliği yapmalıdır. 

Eşitsizliği daha da körüklememek adına, Akdeniz’deki en kırılgan ekonomiler, 
yeni korunan alanların oluşturulup yönetilmesiyle doğacak maliyetlere tek 
başlarına göğüs germek zorunda bırakılmamalıdır. Bu ülkeler, Akdeniz’in geri 
kalanına kıyasla, iklim ve çevre krizinden daha fazla etkilenme tehlikesiyle karşı 
karşıya olup araştırma, izleme ve koruma çalışmalarına yatırım yapacak yeterli 
kapasiteye sahip değil. Bu nedenle, bu ülkeler, çok taraflı kalkınma yardımları ve 
doğa için borç takası ve mavi tahvil gibi alternatif araçlarla desteklenmelidir. 

8. PAYDAŞLARI KARAR VERME SÜREÇLERİNE DAHİL 
ETMEK 
Akdeniz’in yüzde 30’unu korumanın ve bölge halkının faydalanacağı sonuçlara 
imza atmanın temelinde katılımcı yaklaşım yatar. 
n  Yerel, ulusal ve bölgesel seviyede, devlet yönetiminin tüm kurumlarıyla 

seferber olduğu yekpare devlet yaklaşımı benimsenmeli, ilgili tüm 
paydaşların ve sektör temsilcilerinin dahil olduğu, tutarlı politika geliştirme, 
işbirliği, şeffaflık ve etkili DKA uygulamalarının temin edildiği bir süreç 
oluşturulmalıdır.

n  Yeni DKA’lar ve ABKT’ler, başta kadınlar ve gençler olmak üzere yerel 
toplulukların geçim kaynaklarını ve kullanım haklarını etkileyen kararların 
verildiği süreçlere katılımının sağlanmasıyla, adil ve katılımcı bir şekilde 
oluşturulmalıdır. Koruma hedeflerine ancak, doğal kaynak kullanımının 
tasarımı ve yönetimine ilişkin sorumluluk, aralarında balıkçıların da yer 
aldığı farklı paydaşlar tarafından da üstlenildiğinde ve paylaşıldığında 
ulaşılır.
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5.  DOĞA POZİTİF: SONUÇLAR
Bu rapor, bilimden politikaya nasıl geçileceğini göstermekte ve Akdeniz için yüzde 30 koruma hedefine nasıl 
ulaşılacağına dair somut tavsiyeler sunmaktadır. Ancak bu, genel tablonun yalnızca bir bölümüdür. 2030 yılına kadar 
kara ve denizin yüzde 30’unu korumayı da içeren iddialı doğa koruma hedefleri, ihtiyaç duyulan küresel seferberliğin 
yalnızca bir unsurudur.

Sağlıklı bir sarı yelpaze mercanı (Paramuricea clavata)
Akdeniz © naturepl.com / ARCO / WWF

DÜNYA GENELİNDE HÜKÜMETLER, 
İŞ DÜNYASI, LİDERLER VE SİVİL 
TOPLUM, 2030’A KADAR DOĞAYI 
İYİLEŞME YOLUNA KOYACAK 
VE DOĞA POZİTİF BİR DÜNYAYA 
GEÇİŞİ SAĞLAYACAK YENİ 
BİR BAŞLANGIÇ ÇAĞRISINDA 
BULUNUYOR.
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WWF, Akdeniz ülkelerini Doğa ve İnsan için Yeni Başlangıcı desteklemeye ve 2020 sonrası için BÇS 
aracılığıyla iddialı bir küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesi oluşturmaya çağırıyor.  

Deniz varlıklarının iyileşmesi, ekonomik fayda sağlamaya devam etmesi ve iklim değişikliğinin etkilerini 
azaltmaya katkı sağlaması için, bu küresel taahhütler, 2030’a kadar Akdeniz’in en az yüzde 30’unu 
koruma altına alacak iddialı bir bölgesel plana (POST-2020 SAP BIO) dönüştürülmelidir. WWF olarak, 
ülkelere çağrımız: 

1. DKA’LARIN VE ABKT’LERİN KAPSAMINI 2030’A KADAR AKDENİZ’İN %30’UNU KAPSAYACAK ŞEKİLDE 
GENİŞLETİN. Araştırmamız, ulusal yetki alanları dışında kalan ve yeteri kadar temsil edilmeyen 
ekosistemler de dahil olmak üzere, ekolojik ve sosyoekonomik açıdan en faydalı sonuçları doğuracak 
alanların tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.  

2. GELECEKTE AV MİKTARINI ARTIRMAK İÇİN DENİZ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ SICAK NOKTALARINI KORUYUN 
Akdeniz’de balıkların aşırı avlandığı alanlardaki sıcak noktaların korunması, gelecek nesillerin deniz 
mahsullerine erişimini ve geçim kaynaklarını güvence altına alır. 

3. ABKT’LER OLUŞTURMAK İÇİN DİĞER SEKTÖRLERLE İŞBİRLİĞİ YAPILMASI. ABKT’lere giden yolda, 
aşağıda belirtilen tedbirler alınmalıdır: 
n Yerelde yönetilen deniz koruma alanlarının kurulması  
n Balıkçılığa Kapalı Alanların kurulması 
n Ekoloji koridorlarının kurulması 
n Derin deniz ve kıyı trollerine getirilen yasakların genişletilmesi.

4. DKA VE ABKT AĞINI, DAHA GENİŞ KAPSAMLI EKOSİSTEM BAZLI ENTEGRE DENİZ YÖNETİMİ AĞLARI İLE 
BÜTÜNLEŞTİREREK Akdeniz’deki tüm faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin sağlanması.

5. MEVCUT VE KURULMASI PLANLANAN DKA’LARIN VE ABKT’LERİN KORUMA SEVİYELERİNİN BİR AN 
ÖNCE YÜKSELTİLMESİ.  Bunun için, ekosistemleri onaran ve en yüksek faydayı sağlayan tamamen 
korunan ve yüksek seviyede korunan alanların birleştirilmesi. 

6. TÜM DKA’LAR VE ABKT’LERİN ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİN SAĞLANMASI. Bunun için, alan ve 
yönetim planları geliştirin ve bu planların uygulanması ve izlenmesi için yeterli kaynak ayrılması. 

7. MEVCUT DURUMDAN, ETKİLİ KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MAVİ EKONOMİYE GEÇİŞİ SAĞLAYACAK 
ADİL VE EŞİTLİKÇİ MALİ ARAŞLARIN SEFERBER EDİLMESİ. Düşük gelirli ülkelerin araştırmaları, 
mekânsal planlamayı ve koruma tedbirlerini finanse etmek için maddi desteğe ihtiyacı olacaktır. 

8. ORTAK YÖNETİM VE KATILIMCI SÜREÇLERLE, YEREL PAYDAŞLARIN SÜRECİN TÜM AŞAMALARINA 
DAHİL EDİLMESİ. Balıkçılar ve diğer yerel topluluk paydaşları, kullanım haklarını ve geçimlerini 
etkileyen kararlara dahil edilmeli, kaynak kullanımının yönetiminde sorumluluk almalıdır.

WWF’İN 2020 SONRASI İÇİN AKDENİZ’DE BİYOLOJİK 
ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINI AMAÇLAYAN DÖNÜŞTÜRÜCÜ VE 
İDDİALI STRATEJİK EYLEM PROGRAMI TEKLİFİ (SAP BIO)

Biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliğine 
duyarlı mekânsal planlama gibi 
ekosistem tabanlı yaklaşımlar 
uygulamak ve çevresel etki analizleri 
ile stratejik çevresel değerlendirmeler 
yapmak suretiyle, 2030’a kadar 
Akdeniz’in yüzde 30’unu sürdürülebilir 
şekilde yönetir hale gelmek.  

2030’a kadar, başta biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri 
açısından önem taşıyan ve karbon zengini ekosistemler olmak 
üzere, Akdeniz’in en az yüzde 30’unun etkili ve adil bir şekilde 
yönetilen, ekolojik temsiliyeti yüksek ve birbiriyle bağlantılı 
deniz koruma alanları ve diğer alan tabanlı koruma tedbirleri ile 
korunmasını, onarılmasını ve ekosistem tabanlı entegre deniz 
yönetimi planları aracılığıyla etraflarındaki daha geniş deniz 
ortamları ile bütünleştirilmesini sağlamak. 
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Türkiye, genel olarak 1988’den itibaren, Akdeniz ve Ege kıyıları 
boyunca deniz koruma alanı ilan etmeye başladı. Bugün Türkiye’de 
farklı statülerde (özel çevre koruma bölgesi, milli park, tabiat parkı, vb) 
koruma altında olan ve farklı bakanlıklarca yönetilen yaklaşık 32 deniz ve 
kıyı koruma alanı bulunuyor. Bunun yanında Tabiat Varlıkları Koruma 
Genel Müdürlüğü’nce yönetilen toplam 18 Özel Çevre Koruma Bölgesi 
(ÖÇKB)”nin 12’si, yaklaşık 17.575,79 km² deniz ve kıyı alanını kapsıyor. 
Halen Türkiye karasularının yaklaşık %4’ü yasal koruma alanı statüsüne 
sahip.

Son yıllarda Türkiye’de, denizel biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla 
bir ulusal deniz-kıyı koruma alanları ağı geliştirme konusundaki 
çabalara karşın, bu alanların sayısı ve toplam büyüklüğü, uluslararası 
sözleşmelerle belirlenen nicel hedeflerden ve ülkemizin ekolojik 
çeşitliliğini bütünüyle temsil etmekten uzak. Örneğin, mevcut deniz 
koruma alanlarımızın neredeyse tamamı Ege ve Akdeniz kıyılarında; 
Karadeniz ve Marmara’da bulunmuyor. Mevcut deniz koruma 
alanlarımızdan yalnızca birkaçı bir yönetim ve izleme planına sahip; 
birçoğu etkin koruma ve yönetim için gerekli yerel idari yönetim 
biriminden ve yerel paydaş katılımından yoksun. 2014 yılında hazırlanan 
Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Ulusal Stratejisi halen onaylanmamış 
durumda.

Bu bağlamda, WWF-Türkiye’ye göre;  
n  Ülkemizdeki Deniz Koruma Alanlarının yüzölçümü Doğu Akdeniz 

kıyılarından başlayarak Karadeniz kıyılarını ve Marmara’yı da içine 
alacak şekilde, 2030 yılına kadar en az % 30’a yükseltilmeli ve tüm 
alanların etkin yönetimi ve korunması için gerekli şartlar sağlanmalıdır.

n  2014 yılında hazırlanan Ulusal Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Ulusal 
Stratejisi (Taslak) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak 
bir an önce hayata geçirmeye başlanmalıdır.

n  Daha etkin koruma ve yönetim (planların uygulanması, izleme, 
denetleme, koruma) için ilgili kurumların yapısı ve yerel birimleri 
güçlendirilerek STK’lar, uzmanlar ve yerel paydaşların katılımına olanak 
sağlayacak ortak yönetim mekanizmaları geliştirilmelidir.

TÜRKİYE’DE DENİZ KIYI KORUMA ALANLARI 

Kaş - Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi @Mert Gökalp

Kaş - Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi @Mert Gökalp
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TEŞEKKÜR
Koordinatör:  Marina Gomei,  WWF Akdeniz Deniz Girişimi (MMI)

Bilimsel Ekip: Rapor, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi- Centre de Recerches Insulaires 
et Observatoire de l’Environnement’tan Joachim Claudet tarafından yazılan “How to best 
reach 30% of protection in the Mediterranean Sea by 2030?” (2020) (*Akdeniz’de yüzde 30’luk 
koruma hedefine 2030’a kadar en iyi nasıl ulaşılır?) başlıklı raporuna ve Ecopath Uluslararası 
Girişimi’nden Jeroen Steenback ve İspanya Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden (ICM-CSIC) Marta 
Coll tarafından kaleme alınan, asıl raporun özeti niteliğindeki “Support to develop a series of 
scenarios for the Mediterranean under the 30NetMPA target” (2019) (*30NetMPA kapsamında 
Akdeniz için bir dizi senaryo geliştirmeye destek) başlıklı rapora dayanmaktadır. 
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isimlere teşekkür ederiz: Amalia Alberini, Marco Constantini, Giuseppe Di Carlo, Oscar Esparza, 
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