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İçerik

q MarIAS

q MarIAS’ta Kurullar ve Çalışma Grupları

q Pilot Bölgeler ve Paydaşlar



Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında 
İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin 

Değerlendirilmesi Projesi



Denizel İYT Projesi

• Proje Süresi: 60 ay (2018 – 2023)
• Proje Yürütücü Kuruluş: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel

Müdürlüğü
• Proje Uygulayıcı Kuruluş: UNDP Türkiye Ülke Ofisi
• Projenin Hedefi: İstilacı türlerin önlenmesi, saptanması, kontrol

ve yönetimi için finansal ve kurumsal kapasitenin
güçlendirilmesi yoluyla dirençli bir deniz ve kıyı ekosisteminin
oluşturulması



Proje Bileşenleri

Projenin eş zamanlı ilerleyecek 3 ana bileşeni bulunmaktadır:
1) Denizel istilacı yabancı türlere (İYT) ilişkin etkili ulusal politika 

çerçevesi
2) İYT tehditleriyle mücadeleye yönelik kapasite oluşturma, bilgi ve 

bilgi paylaşımı sistemleri
3) İYT'nin sürdürülebilir yönetimi, engellenmesi, yok edilmesi ve 

kontrolüne, ayrıca önemli deniz ve kıyı bölgelerindeki İYT 
tarafından tahrip edilmiş habitatların restorasyonuna yönelik 
yatırımlar



Proje Uygulama Alanları

• Ulusal
• Yerel
• İğneada, Kırklareli
• Marmara Adaları, Balıkesir
• Ayvalık Adaları, Balıkesir
• Samandağ, Hatay 



MarIAS’ta Kurullar ve Çalışma Grupları

• Ulusal İstilacı Yabancı Türler Danışma Kurulu
• Ulusal Teknik (Deniz) Çalışma Grubu
• Yerel Teknik Çalışma Grubu
+
• Balast Suyu Ulusal Teknik Çalışma Grubu

(Balast Suyu Sözleşmesinin uygulanmasına yönelik)



Pilot Bölgeler ve Paydaşlar



Pilot Bölgeler Paydaş Araştırması

q Paydaş Yapısı
q Öne Çıkan Meseleler
q Doğa / Deniz / Kıyı Koruma Yaklaşımı
q İstilacı Yabancı Türler Farkındalığı
q Projeye Yaklaşım / İş Birliği Olanakları
q Toplumsal Cinsiyet Perspektifi
q Riskler, Fırsatlar, Öneriler
q Benzerlikler / Farklılıklar



İğneada (Kırklareli) - 1
q Paydaş Yapısı

q Kamu kurumlarının kapasitesi ve etki gücü çok yüksek değil.
q Sahil Güvenlik, Liman Başkanlığı, Milli Parklar
q Belediye imkanları kısıtlı
q İğneada özelinde sivil toplum faaliyeti bulunmuyor
q Özel sektör: Hotel, balıkçı

q Öne Çıkan Meseleler
q Turizm
q Vahşi balıkçılık
q Ulaşım

q Doğa / Deniz / Kıyı Koruma Yaklaşımı
q “Çok iyi korunan bir bölge” + milli park
q Çöp, kuralsız rekreasyon, İstanbul’a su götürme projesi
q Ekonomik çıkar – Doğa koruma



İğneada (Kırklareli) - 2

q İstilacı Yabancı Türler Farkındalığı
q İYT yeni bir kavram
q Görev ve yetkilerle İYT arasında bağlantı kurulamıyor
q Balıkçıların ve dalgıçların gözlemleri biraz daha güçlü

q Projeye Yaklaşım / İş Birliği Olanakları
q Bilgi ve donanım ihtiyacı
q Katkı sunma konusunda pozitif yaklaşım
q Katkı ve fayda elde etme beklentisi
q Kamunun halka karşı yargısı



İğneada (Kırklareli) - 3

q Toplumsal Cinsiyet Perspektifi
q Kadınların yaşam koşulları iyi
q Çalışma hayatındalar
q Kadın hakları açısından iyi durumdalar
q Bölge sorunlarına yönelik tepki geliştirebilme

q Riskler, Fırsatlar, Öneriler
q Milli Parkların itibarı güçlü
q Doğa turizmi ve doğa koruma
q Nükleer santral, termik santral gibi yatırımlar
q İYT kavramı bilinmiyor
q Kadınların aktvism potansiyeli



Marmara Adaları (Balıkesir) - 1
q Paydaş Yapısı

q Kamu kurumlarının kapasiteleri düşük, Liman başkanlığı daha bilinir
q “Mahrumiyet bölgesi”
q Sivil toplum az, çalışmaları kısıtlı, doğa koruma derneği yok
q Belediye turizm için önemli
q Özel sektör Avşa adasında, yaz turizmi, su ürünleri, mermer ocakları

q Öne Çıkan Meseleler
q Ulaşım
q “Mahrumiyet bölgesi”
q Turizmin gelişmesi

q Doğa / Deniz / Kıyı Koruma Yaklaşımı
q Doğa koruma algısı zayıf
q Mermercilik faaliyetleri
q Kurallara uyulması çevreyi korur
q Su ürünleri kooperatifi ilgili



Marmara Adaları (Balıkesir) - 2

q İstilacı Yabancı Türler Farkındalığı
q İYT algısında denizlerdeki balıkların azalması temel kaygı olarak öne çıkıyor.
q Kavram, “yaşadığı ortamı tehdit eden tür” olarak bilinse de nedenleri ve

etkileri açısından güçlü bir farkındalık yok.
q Sivil toplumda ve bölge halkında kavrama dair bilgi yok

q Projeye Yaklaşım / İş Birliği Olanakları
q Kurumlar işbirliğine açık
q Denizler için iyi olacak projenin turizmi olumlu etkileyeceği
q “Yerli halkın projeye destek vermeyeceği, ilgisiz ve bilgisiz oldukları” ifade

ediliyor



Marmara Adaları (Balıkesir) - 3

q Toplumsal Cinsiyet Perspektifi
q Eğitim ve iş için civar kentlere, eğitim için aile ile
q Eğitim sonunda ilçeye döndüklerinde işsizlik ve ev hayatı
q Kışın “erkek kahvehanesi”

q Riskler, Fırsatlar, Öneriler
q Güçlü paydaş eksikliği
q Bölge halkının yeniliklere kapalı ve ilgisiz olması
q Her şeyden önce geçim derdi
q Ulaşım sorunu
q İYT’ye yönelik algının bulunmaması
q Toplumsal cinsiyet çalışmalarının yapılması imkanı



Ayvalık Adaları (Balıkesir) - 1
q Paydaş Yapısı

q Kamu kurumu temsilcilerinin gündemlerinde insan odaklı bir doğa koruma anlayışı
ve turizmi geliştirme gündemi öne çıkıyor.

q Yoğun bir sivil toplum hareketliliği mevcut
q Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi çatışması
q Özel sektör ağırlıklı olarak turizm, büyük sermaye gruplarının yatırımları

q Öne Çıkan Meseleler
q Altyapı sorunu / Deniz kirliliği
q Plansız imarlaşma
q Vahsi balıkçılık

q Doğa / Deniz / Kıyı Koruma Yaklaşımı
q İnsan odaklı yaklaşım
q Doğa odaklı yaklaşım



Ayvalık Adaları (Balıkesir) - 2

q İstilacı Yabancı Türler Farkındalığı
q İYT kavramı genel olark bilinmiyor
q Su ürünleri Kooperatifi ekonomik etkileri konusunda algı sahibi
q Türleri yok etme kavramı iyi karşılanmıyor

q Projeye Yaklaşım / İş Birliği Olanakları
q Mevzuat dahilinde olması
q Sürdürülebilirlik
q Sivil toplumla işbirliği
q Paydaşlara iyi açıklanması
q Uzmanlık ve akademik temeller



Ayvalık Adaları (Balıkesir) - 3

q Toplumsal Cinsiyet Perspektifi
q Sivil toplum alanında kadınlar aktifler
q Öne çıkan bir sorundan bahsedilmiyor

q Riskler, Fırsatlar, Öneriler
q Doğa koruma, bölgede en azından söylem düzeyinde tüm paydaşlar için önemli bir gündem
q Bölgede doğa koruma odaklı güçlü bir sivil toplum hareketliliği mevcut.
q Sivil toplumun muhalif ve aktivist duruşu, yürütücülüğünü bir kamu kurumunun yaptığı

projeye karşı önyargı geliştirilmesine neden olabilir.
q Turizme engel olacak veya bölge turizmini dikkate almayan bir girişimin tüm paydaşlardan

tepki alabileceği öngörülüyor.
q Kamu kurumlarındaki rotasyonun fazla olması uzun vadede iş birliklerine engel olabilir.
q İstilacı Yabancı Tür kavramı bölgenin gündeminde değil.
q Kırmızı mercanlar



Samandağ (Hatay) - 1
q Paydaş Yapısı

q Kamu kurumlarının gündemi değişiyor (Örn. Suriye)
q Sivil toplum hareketli, farklı alanlarda, çok sayıda
q Belediye etkili, önceliği turizm

q Öne Çıkan Meseleler
q Turizmin gelişmesi
q Çarpık kentleşme ve altyapı sorunları
q Sahil kirliliği
q Hatalı balıkçılık ve tarım uygulamaları
q Bölgedeki siyasi ve askeri hareketlilik

q Doğa / Deniz / Kıyı Koruma Yaklaşımı
q Doğa koruma ilçe gündeminde önemli bir konu olaral algılanmıyor
q Kıyı kenar çizgisi sorunları
q Deniz kaplumbağaları



Samandağ (Hatay) - 2

q İstilacı Yabancı Türler Farkındalığı
q İYT’ye ilişkin bilgi ve farkındalık zayıf
q Kamu kurumları türlere ve etkilerine yönelik bilgi sahibi
q Su sümbülü ve deniz anası

q Projeye Yaklaşım / İş Birliği Olanakları
q Merkezdeki kamu kurumlarınca biliniyor
q Sivil toplum kuruluşlarında projeye önemli destek verebilecekleri ve mutlaka paydaş

olmaları gerektiği düşüncesi hakim
q Projeye herkesin destek vereceği ifade ediliyor. Ancak bölge halkı özellikle üzerinde

durulması gereken bir paydaş olarak öne çıkıyor. Geçim sıkıntısı çeken insanların bu
ihtiyaçlarına bir yanıt vermeksizin, hatta gelir kaynaklarına engel olacak nitelikte bir
çalışma yapmanın halkın tepkisiyle karşılaşacağı öngörülüyor.



Samandağ (Hatay) - 3

q Toplumsal Cinsiyet Perspektifi
q Kadın Dayanışma Derneği
q Bölgede geçim kaynaklarının sınırlı olması, kadınlara yönelik çalışmalarda

gelir getirici faaliyetlerin öne çıkabileceğini gösteriyor.

q Riskler, Fırsatlar, Öneriler
q Önceliklerin farklı olması, İYT’nin öncelikli görülmemesi
q Geçim sıkıntısı
q Kamu kurumlarının farklı önceliklerinin olması (Suriyeli mülteciler, vb.)
q Bölgede su sümbüllerinin varlığı, halkın doğrudan temas ettiği bir istilacı tür

olması açısından önemli.



Benzerlikler / Farklılıklar

q Bölge halkı
q Sivil toplum hareketliliği
q Kamu kurumları ve yerel yönetim etki gücü
q Ekonomik olanaklar
q Öne çıkan meseleler
q Doğa koruma yaklaşımı
q İstilacı yabancı türler
q Projeye yaklaşım ve işbirliği olanakları
qToplumsal cinsiyet



Mehmet Gölge
mehmet. go lge@undp.org


