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PROJE ÖZETİ
Deniz ekolojik sistemlerinin bozulması, balık çeşitliliğinin ve 
miktarının azalması ve balıkçıların bunlarla bağlantılı gelir 
kayıpları karşısında kurulan Akdeniz Koruma Derneği (AKD), 
“avlanmaya kapalı alanlar” ağı oluşturmuş ve denizlerdeki 
biyolojik çeşitliliğinin korunması konusunda liderliği yerel 
balıkçı topluluklarına vermiştir. Türkiye’nin güneybatı 
Akdeniz kıyısında faaliyet gösteren dernek, yerel balıkçılık 
sektörünün uzun vadede sürdürülebilmesini sağlamak 
amacıyla sürdürülebilir balıkçılık tekniklerini etkili bir şekilde 
anlatmaktadır. Topluluk-temelli uygulama stratejileri, 
bölgesel ve ulusal kuruluşlar ile ekosistemin sağlığını izleyen 
bilimsel araştırmalarla desteklenmektedir. İşbirliği yapan 
üyelerin ortalama gelirlerinin artmasına paralel olarak, 
balık stokları da önemli ölçüde artmıştır. İzleme faaliyetleri, 
aralarında Akdeniz fokları ve kum köpekbalıklarının da 
(monk seals and sandbar sharks) bulunduğu, varlığı tehdit 
altındaki çeşitli deniz canlıları için önemli bir alan olan 
körfezdeki deniz canlılarının çeşitliliği ve miktarındaki artışı 
doğrulamaktadır. 

TEMEL VERİLER 
EKVATOR ÖDÜLÜ SAHİBİ: 2014

KURULUŞ: 2012

YER: Gökova Körfezi, Türkiye

FAYDALANICILAR: Gökova Körfezi’nde 200’den fazla erkek 
balıkçı ve 80’den fazla kadın balıkçı 

FAALİYET ALANI: Topluluk yönetiminde denizlerin 
korunması ve sürdürülebilir balıkçılık
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Deniz biyolojik çeşitliliği ve Gökova Körfezi

Gökova Körfezi, Türkiye’nin güneybatısında, Akdeniz Havzası’nın 
küresel biyolojik çeşitlilik sıcak noktasında ve WWF Global 200 (WWF 
Global 200 Ecoregion) ekolojik bölgesinde yer almaktadır. Belirlenmiş 
bir deniz koruma alanı olan Gökova Körfezi, aynı zamanda Türkiye’nin 
305 Önemli Biyolojik Çeşitlilik Alanı’ndan (305 Key Biodiversity Areas) 
biridir ve ender rastlanan, nesli tükenme tehlikesi altındaki türler 
için bir beslenme ve yuvalanma alanı olarak hedeflenmiştir. Gökova 
Körfezi, Ege Denizi’ndeki en büyüleyici deniz alanlarından biridir. 45 
mil uzunluğundaki körfezin turkuaz rengi suları bölgeyi yelkencilik 
ve turizm için cazip bir nokta haline getirmektedir. Gökova’nın 
doğal yaşam alanları yöreye özgü Akdeniz yosununun (Posidonia 
oceanica) bulunduğu ve ticari açıdan önem taşıyan balık türlerinin 
beslenmesi için güvenli alanlar sunan çok sayıda deniz yatağına 
sahiptir; bu alanlar ayrıca yöreye özgü büyük pina midyesi (Pinna 
nobilis) için de önemli bir yaşam alanı işlevi görmektedir. Türkiye 
sularında kayıtlı olduğu belirtilen balık türlerinin yaklaşık % 73’ü 
bu körfezde görülebilir, bunlar arasında orfoz balığı (Epinephelus 
marginatus), kulaklı fulya balığı (Mobula mobular), vatoz (Rostroraja 
alba), nesli ciddi şekilde tükenme tehlikesi altında bulunan keler 
köpekbalığı (Squatina aculeate) ve keler balığı (Squatina oculata) da 
bulunmaktadır. Gökova’daki Boncuk Koyu da nesli tükenme tehlikesi 
altındaki kumköpekbalığı (Carcharhinus plumbeus) Akdeniz’deki 
popülasyonu için bilinen tek üreme alanı ve yine nesli kritik derecede 
tehlike altında  olan Akdeniz foku (Monachus monachus) için bir 
üreme ve beslenme alanıdır.

Benzersiz deniz ve karasal biyolojik çeşitliliği nedeniyle, Gökova 
Körfezi’nin belirlenen deniz ve kara alanları 1988 yılında özel 
çevre koruma bölgesi (SEPA) ilan edilmiştir, yani denizdeki yaşam 
alanlarını ve biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla, sahil bölgesinde 
imara izin verilmemektedir. Sahil şeridinin büyük bölümü devlet 
mülkiyetindedir ve sahil köylerinin çok azı toplum temelli mülkiyet 
haklarına sahiptir. Karada ise, bütün sahil şeridi yine devlet 
mülkiyetindedir ve kızılçam ormanlarıyla kaplıdır, kaynakları 
çıkarma (extraction) ve kaynaklara erişim katı kurallara tabidir. Deniz 

kaynakları bu tür düzenlemelere tabi değildir. Sahil suları, deniz 
koruma alanları oluşturulana kadar, erişime açık balıkçılığa tabi idi ve 
bu durum yasadışı ve aşırı avlanmaya davetiye çıkarmaktaydı. 

Küçük ölçekli balıkçılık sektörüne yönelik tehditler

Mevsimlik turizm sektörünün yanısıra, balıkçılık Gökova Körfezi’ndeki 
başlıca istihdam alanıdır. Yerel balıkçılık kaynakları son on yılda sürekli 
ve ciddi bir azalış göstermekte, bu durum balıkçı topluluklarının 
önemli gelir kayıpları yaşamalarına neden olmaktaydı. Bu azalışın kısmi 
nedenleri arasında, deniz ekosistemleri üzerinde sürdürülebilir olmayan 
bir baskı oluşturan aşırı avlanma ve yasadışı balıkçılık uygulamaları 
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gösterilebilir. Aynı zamanda, iklim değişikliği ekosistemin işleyişini ve 
dengesini değiştirmiş ve istilacı türlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır. 
Örneğin, beyaz sokar balığı (Siganus rivulatus), siyah sokar balığı (Siganus 
luridus) ve balon balığı (Lagocephalus sceleratus) bu bölgeye gelerek 
önemli ticari türleri avlamaya ve balıkçı ağlarına zarar vermeye başlamış, 
yerel balıkçılık sektörünün iş verimini azaltmış ve ekosistemi olumsuz 
etkilemiştir. Akdeniz’deki ekosistemlerinin yapısı ve sağlığı konusunda 
yapılan son çalışmalar bu baskıların etkilerini doğrulamakta, Gökova’nın 
araştırma yapılan Akdeniz sahilleri arasında en az balık miktarına sahip 
bölge olduğunu göstermektedir.

Küçük balıkçılar aşırı avlanmanın ve çevresel bozulmanın başlıca 
nedeni olmamalarına karşın, bu ekosistemlerin bozulmasından 
önemli ölçüde etkilenmektedirler. Gökova Körfezi’nde üç balıkçılık 
kooperatifi bulunmakta ve toplamda yaklaşık 100 küçük balıkçı teknesi 
işletmektedirler. Bu balıkçılar yıl boyunca uzun ağlar ve galsama ağları 
gibi geleneksel ve küçük ölçek balıkçı ağlarıyla avlanmaktadırlar. 
Akdeniz Koruma Derneği’nin kurulmasından önce avlanma kotaları 
bulunmamaktaydı, avlanma araçlarına ve avlama boyuna ilişkin çok 
az düzenleme mevcuttu ve bazı türlerin korunmasına ve yeniden 
çoğalmasına imkân sağlayan sezon kapama uygulamaları yoktu. Asıl 
önemlisi, körfezdeki büyük boyutlu ticari balıkçılık botlarının ve trol 
teknelerin yayılmasını önleyecek bir düzenleme yoktu. Körfezdeki 
balıklara açık erişim, yerel balıkçılar arasında tartışmalara ve geçim 
kaynaklarının zarar görmesine neden olmakta ve türlerin işlevinde 
iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak meydana gelen değişiklikler, 
deniz ekosistemlerinin işlevini sürdürme yeteneğini zayıflatmaktaydı. 
Örneğin, yerel balıkçılık ekonomisinin iki temel ayağını (staples) 
oluşturan istirye (Epinephelus costae) ve karides (Melicertus kerathurus), 
2006 yılında balıkçılık gelirlerinin sırasıyla yaklaşık % 32 ve % 10’unu 
oluşturmuşlardır. 2009-2010 balıkçılık sezonunda, karidesin körfezdeki 
ekosistemden neredeyse tamamen tükenmesinin ardından bu 
rakamlar % 10 ve % 0,02 düzeylerine gerilemiştir. 

“Avlanmaya kapalı bölgeler” kurarak bir deniz koruma 
alanları ağı oluşturulması

Yerel paydaşlar mevcut balıkçılık yönetim stratejilerinin ve 
yaklaşımlarının deniz biyolojik çeşitliliğini korumak ve yerel deniz 
balıkçılığının uzun dönemli sürdürülebilirliğini sağlamak için yeterli 
olmadığını anlamıştır ve belirlenen adımların atılması gerekmiştir. Bu 
bağlamda, Gökova Körfezi’nin korunması ve yoksulluğun azaltılması 
için fikirler geliştirmek amacıyla yerel bilgi ve bilimsel verilerle 
ilgilenen yerel bir kuruluş olarak Akdeniz Koruma Derneği ortaya 
çıkmıştır. Derneğin başlıca amacı körfezdeki mevcut SEPA deniz 
koruma alanlarını tamamlamak için, birbiriyle ilişkili -balıkçılığın 
yasak olduğu- “avlanmaya kapalı” bir dizi bölge oluşturmak ve 
uygulamak olmuştur. Bu program kurallara uyulup uyulmadığının 
izlenmesi konusunda küçük balıkçıları ön plana çıkaran bir deniz 
koruma programı çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu yaklaşımın 
özünde çeşitli paydaşları izleme, değerlendirme ve program tasarımı 
sürecine dâhil eden katılımcı bir deniz kaynakları yönetimi modeli 
bulunmaktadır. Bu model yerel balıkçıların bu süreci büyük ölçüde 
sahiplenmelerini ve yönetmelerini de sağlamaktadır. 

Dernek, topluluk temelli izleme ve devriye faaliyetlerinin ulusal 
makamların desteğiyle yürütülmesini sağlamak amacıyla, bunların 

resmen tescil edilerek yasallaştırılması ve yaygınlaştırılması için 
hükümetle işbirliği içinde çalışmaktadır. Topluluk korucuları yasadışı 
faaliyet yürütenlere ceza kesememekle birlikte, bu tür olayları 
kameraya kaydederek Sahil Güvenlik birimlerine iletebilmektedirler. 
Fotoğraf ve kamera kanıtları çereçvesinde Sahil Güvenlik, kuralları 
ihlal edenlere karşı yasal işlem başlatabilmektedir. Bazı durumlarda, 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan yerel görevliler 
de topluluk devriyelerine katılarak hükümet ile yerel balıkçılar 
arasındaki ittifakı güçlendirmektedir. Devlet ile yapılan bu işbirliği 
sayesinde iletişim, izleme ve uygulama faaliyetleri ivme kazanmıştır.

Akdeniz Koruma Derneği, deniz ekosistemlerini korumak ve yeniden 
geliştirmek amacıyla, topluluk-temelli bu uygulama stratejilerini 
desteklemektedir. Bu yaklaşım balıkçılığa izin verilen fakat 
imarın sınırlandırıldığı deniz koruma alanlarında ve tüm balıkçılık 
faaliyetlerinin yasak olduğu avlanmaya kapalı, 2.400 hektarlık 
bir alanda oldukça başarılı olmuştur. Deniz koruma alanlarının,  
ekosistemlerin korunması konusunda fırsatlar sunmasına rağmen, 
yıllar süren aşırı avlanmanın ardından deniz ekosistemin işleyişinin 
tümüyle rehabilite edilmesi için avlanmaya kapalı bölgeler 
de büyük önem taşımaktadır. Akdeniz’deki avlanmaya kapalı 
bölgeler, hâlihazırda toplam deniz alanının %1’inden daha azını 
oluşturmaktadır. Dernek, yerel güçlendirme ve topluluk kapasitesi 
oluşturmak suretiyle bu oranı %20’ye yükseltmeyi öngörmektedir. 
Dernek, kuşaklar boyunca yerel balıkçılık koşulları ve Gökova 
Körfezi’nde insan-doğa etkileşiminin nasıl gerçekleştirildiği 
konusunda bilgi sahibi olan ve bu bilgilerle onları en iyi şekilde 
anlayan küçük ölçekli balıkçıların takdir ve saygısını kazanmıştır. 
Akdeniz Koruma Derneği’nin dünyadaki diğer deniz alanları için 
örnek alınacak bir model halinde getiren şey de bu geleneksel 
bilgilerin çeşitli paydaş ortaklıklarıyla ve uygulama mekanizmalarıyla 
bütünleştirilmesidir. 

Yönetim ve kurumsal yapı

Akdeniz Koruma Derneği aralarında yerel balıkçıların ve kurucuların 
da bulunduğu, kuruluşun tüm üyelerinden oluşan Genel Kurul 
tarafından yönetilmektedir. Genel Kurul iki yılda bir toplanmakta, 
üyeler derneğin belirli faaliyetlerini, balıkçılık yönetimini, 
deniz alanlarının korunmasını ve sosyo-ekonomik kalkınma 
konularındaki genel gidişatı tartışmakta ve eleştirel bir bakışla 
gözden geçirmektedir. Genel Kurul’un kurucu sözleşmede temel 
değişiklikler yapma, projeleri gözden geçirme ve son Genel Kurul 
toplantısından bu yana yaşanan gelişmeleri değerlendirme, bütçeyi 
gözden geçirme ve onaylama, yönetim kurulu üyelerini seçme gibi 
yetkileri bulunmaktadır. Akdeniz Koruma Derneği’nin beş kişiden 
oluşan yönetim kurulu üyeleri, çalışma gruplarının yönetimi, belirli 
projeler ve bütçe konuları gibi, derneğin günlük işlerini yürütmekten 
sorumludur. Yönetim Kurulu ayda bir toplanarak derneğin 
çalışmalarını gözden geçirmekte ve çalışmalarında hukukçular, 
mali danışmanlar ve diğer teknik uzmanlardan oluşan güvenilir bir 
ekip tarafından desteklenmektedir. Dernek, sürekli maaşlı personel 
istihdam etmemekte, proje personeline projenin niteliğine göre 
ücret ödemektedir.  Dernek, kural olarak, fonların en az % 80’ini 
proje uygulamalarına harcamaktadır. Her yıl, proje uygulamasını 
destekleyen iki öğrenciye burs verilmektedir. Dernek ayrıca iki tam 
zamanlı ve iki yarı-zamanlı devriye görevlisi çalıştırmaktadır. 
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Başlıca Faaliyetler ve Yenilikler

Bu proje, Türkiye’de doğal kaynakların yönetimi konusunda 
aşağıdan yukarıya karar alma girişimleri yürüten ilk kuruluşlardan 
biridir. Küçük ölçekli balıkçılar, deniz ekosistemlerinin korunması, 
yerel balıkçılık sektörünün uzun dönemli sürdürülebilirliğinin 
sağlanması, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunması, avlanmaya 
kapalı bölgelerin uygulaması, balıkçılık uygulamaları ve en aktif 
“deniz kullanıcılarının” davranışlarının dönüştürülmesi konularında 
temel paydaşlar arasında yer almaktadır. Yerel balıkçılar yasadışı 
balıkçılık faaliyetlerinin izlenmesi ve devlet kurumlarına bildirilmesi 
konusunda desteklenmekte ve böylece yerel bilgi ve uygulayıcı 
makamlar arasındaki boşluk giderilmektedir. Yerel topluluklar ve 
ulusal makamlar tam bir işbirliği içinde çalışmakta ve yerel balıkçılığın 
sürdürülebilirliğinin daha fazla nasıl geliştirilebileceği konusuda 
yenilikçi fikirler paylaşmaktadırlar. Bilimsel verilerin toplanması 
konusunda verilen eğitimler ve izleme çalışmaları zaman içinde yerel 
balıkçılara avlanmaya kapalı bölgelerde balık biyokütle miktarını 
izleme ve derneğin müdahalelerinin etkinliğini doğru şekilde 
değerlendirme imkânı sağlamıştır. Balıkçı ağlarının zarar verdiği 
deniz ortamlarının rehabilite edilmesi, geleneksel balıkçılık turizmi 
(pesca turismo) yoluyla alternatif geçim kaynakları oluşturulması, 
nesli tükenme riski altındaki Akdeniz foku ve kum köpekbalığının 
yaşam alanlarının izlenmesi ve korunması, amatör balıkçılığın ve 
istilacı ticari türlerin yerel deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerinin 
değerlendirilmesi ve istilacı ticari türlerin tüketiminin artırılmasına 
yönelik paralel projeler yürütülmektedir. 

Denizlerin topluluk merkezli olarak korunması

Akdeniz Koruma Derneği’nin başlıca faaliyeti Gökova Körfezi’ndeki 
deniz ve sahil ekosistemlerinin topluluk merkezli olarak korunmasının 
artırılmasıdır. Topluluk, derneğin koruma çalışmalarının merkezinde 
yer alan Gökova Körfezi’nde birbiriyle bağlantılı avlanmaya kapalı 
bölgeleri oluşturulması amacıyla, yerel topluluk üyeleriyle birlikte 
bilimsel verileri ve balıkçılık kooperatiflerinin kayıtlarını dikkatli 
bir şekilde gözden geçirmiştir. Sayı ve konum konusunda yerel 
kaynak kullanıcılarıyla mutabakat sağlanmak suretiyle, avlanmaya 

kapalı bölgeler oluşturulmuştur. Bununla birlikte, avlanmaya 
kapalı bölgelerin oluşturulması, derneğin çalışmalarının sadece 
başlangıcıdır; avlanmaya kapalı bölgeler birbiriyle uyumlu 
farkındalık artırma ve uygulama çalışmaları olmadan sürdürülebilir 
hale getirilemez. Dernek, yerel topluluklarda avlanmaya kapalı 
bölgeleri izleme ve uygulama kapasitesi oluşturmak amacıyla, teorik 
bilgi ile pratik eğitimi birleştiren deniz koruma eğitimi sunmaktadır. 
Eğitimler koruma alanlarında devriye gezilmesinden bot 
güvenliğine, denizlerde biyolojik çeşitliliğin değerlendirilmesinden 
toplumsal farkındalığın artırılması stratejilerine kadar bir dizi konuyu 
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kapsamaktadır. Yerel balıkçılık kooperatifleri, balıkçılık alanları ve 
önlenmesi gereken yasadışı faaliyetler konusunda ayrıntılı bilgi 
sahibi ve deneyimli balıkçılardan program için eğiticiler seçmektedir.

Bu uygulama kampanyasının merkezi, avlanmaya kapalı bölgelerin 
konumu ve önemi hakkında yerel farkındalığın artırılmasıdır. Deniz 
koruma birimleriyle işbirliği içinde hareket eden dernek, avlanmaya 
kapalı bölgelerde avlanma yasağı olan bölgelerin sınırları ve koruma 
statüleri hakkında ayrıntılı bilgi içeren 20 levha yerleştirmiştir. 
Topluluk üyeleri ve amatör balıkçılar arasında farkındalığı artırmak 
amacıyla, avlanmaya kapalı bölgelerin tüm girişleri işaret direkleriyle 
belirlenmiştir. Dernek ayrıca, avlanmaya kapalı bölgelerde ve civarında 
uygun hareket tarzlarını içeren ‘İyi Uygulama Kuralları’ oluşturarak tüm 
yerel kaynak kullanıcılarına dağıtmıştır. Balıkçılığa kapalı bölgelerde 
izleme ve ihlalcileri yakalamak için günde üç kez aktif bir şekilde arama 
faaliyeti gerçekleştiren deniz koruma birimlerinin etkili çalışmaları, 
farkındalığın artırılması çalışmalarını tamamlamaktadır. Akdeniz 
Koruma Derneği, topluluk-temelli uygulama stratejileri oluşturulması 
ve yerel balıkçıların, hükümet dahil olmak üzere diğer paydaşların 
desteğiyle, işbirliği çabalarına önderlik etmelerini sağlayacak şekilde 
desteklenmesi için bir çerçeve ve metodoloji sunmuştur. Bu yaklaşım, 
balıkçılığa kapalı bölgelerin ve faydalarının topluluk tarafından üst 
düzeyde sahiplenilmesini sağlamaktadır. 

Zararlı balıkçılık uygulamalarından uzaklaşılması 

Uygulama ve devriye çabalarının yanısıra, Akdeniz Koruma Derneği 
Gökova Körfezi’ndeki yerel halkla işbirliği içerisinde ‘hayalet ağları’, 
yani kullanılıp atılmış ve kıyı sularında kalmış olan ve yerel deniz 
alanlarına ve çevreye ciddi zararlar veren balıkçı ağlarını temizleme 
çalışmaları yürütmektedir. Bu süreçte, dernek, hayalet ağların yol 
açtığı zararlar ile ekosistemin korunması ve yenilenmesi konularında 
da farkındalığı artırmaktadır. Bu girişim, balıkçılar ile diğer yerel 
makamlar ve kurumlar arasında iletişime katkı yapan son derece 
güçlü bir platform olmuştur. Denizlerin restorasyonuna yönelik tek 
bir çalışmada, grup tarafından hayalet ağları ve 5.000 metrekarelik 
kıyı sularındaki paragatlar temizlenmiştir. Kayıp balıkçı ağlarının yol 
açtığı zararlar hakkında farkındalık da artmış ve kayıp balıkçı ağlarını 
haber vermek ve yürütülecek çalışmaları koordine etmek amacıyla 
balıkçıların, dalgıçların ve eğlence amaçlı şnorkel kullananların 
da aralarında bulunduğu bir dizi paydaşı kapsayan aktif bir ağ 
oluşturulmuştur.  Dernek, bu çalışmalar sonucunda ‘çok sayıda’ balık 
ve omurgasız türün hayalet ağlardan ve paragatlardan kurtarıldığını 
bildirmektedir. 
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Yayla Turizmi (‘Pesca Turizmo’): Ekoturizm ve deniz koruma 
alanlarının dengelenmesi

Topluluk-temelli koruma faaliyetlerinin desteklenmesinin yanında, 
Akdeniz Koruma Derneği Gökova Körfezi’nde topluluk tarafından 
ekoturizm çalışmaları yürütülmesi suretiyle yeni geçim kaynakları 
oluşturulmasını destekleme konusunda da aktif bir rol oynamaktadır. 
Buradaki amaç, sürdürülebilir balıkçılık ve deniz kaynaklarının korunması 
çalışmalarına yerel halkın nasıl katkı yaptığı konusunda ziyaretçilere 
ilk elden deneyimler aktararak, küçük ölçekli balıkçıların geleneksel 
balıkçılık uygulamalarını turizm deneyimine dönüştürmektir. Sözkonusu 
girişim kültür ve geleneksel bilgiyi turizmin merkezine koymaktadır. 
Böylece Akdeniz Koruma Derneği ‘geleneksel balıkçılık turizminden’ 
gelecek ilave gelirin yerel balık kaynakları üzerindeki baskıyı azaltacağını 
ve körfezde tercih edilen topluluk-temelli yaklaşımı destekleyeceğini 
ümit etmektedir. Gelirleri artırmasının yanısıra, bu girişim, topluluk-
temelli yaklaşımın yeni ve değerli olduğunu ve başkalarının ilgisini 
çektiğini göstererek, sadece turistler arasında değil yerel halk arasında 
da farkındalığını belirgin şekilde artırmayı amaçlamaktadır. Dernek, 
deneme turları düzenlemiş, bölgesel turizm operatörleriyle pazarlama 
anlaşmaları yapmış ve 15 topluluk üyesine ekoturizm rehberliği eğitimi 
vermiştir.  

Avlanmaya kapalı bölgelerde ve civarında türlerin  
kompozisyonunun bilimsel olarak değerlendirilmesi 

Faaliyetlerinin etkilerini değerlendirmek isteyen Akdeniz Koruma 
Derneği, denizdeki biyolojik çeşitliliği daha iyi izlemek amacıyla, 
bilimsel araştırmacılar ile yerel balıkçılar arasında ilişkiler kurmuştur. 
Çeşitli paydaşlarla işbirliği içerisinde, yerel balıkçılık kooperatifleri 
için daha iyi ve kapsamlı bildirimlerde bulunma imkânı sunan bir 
bildirim sistemi geliştirmişlerdir. Yerel balıkçılar genellikle yılda 
300’den fazla günü denizde geçirdiklerinden, bu kişiler balık 
stoklarındaki değişiklikleri, yakalanan balıkların büyüklüklerini ve 
deniz kaynaklarını ve türlerinin bolluğunu en iyi gözlemleyecek 
konumdadırlar. Grup, ekosistem hakkındaki bu yerel bilgiyi 
bilimsel numune alma teknikleriyle birleştirerek, yürütülen 
çalışmaların etkinliğini gösteren nicel veriler sunabilmektedir. 
Örneğin, İngiliz Koyu’ndaki avlanmaya kapalı bölgede, yerel balıkçı 
topluluğunun gelirinin önemli bir bölümünü oluşturan istirye 
lahos (Ephinephelus costae) miktarı 2008-2014 yılları arasında 38 kat 
artmıştır. Aynı türlerdeki artışın avlanmaya kapalı bölge dışındaki 
1 km.lik bölgede 8 kat olarak gözlenmiş olması, avlanmaya kapalı 
bölgelerin civar bölgelere de nispeten kısa sürede olumlu etkiler 
yaydığını kanıtlamaktadır. Bu sistem sayesinde, balıkçılar avlanmaya 
kapalı bölgelerde sıkça kaplumbağa gördüklerini bildirmişlerdir; 
kaplumbağalar 30 yıldır ilk kez görünmüşlerdir.  Yavru köpekbalıkları 
dâhil, ku köpekbalığı da yüksek sayılarda bildirilmiştir ve bu durum 
körfezin bu nesli tükenme riski altındaki köpekbalığı türleri için 
yeniden bir üreme alanı işlevi gördüğünü göstermektedir.

Gökova Körfezi’nde amatör balıkçılığın etkilerinin 
haritalandırılması

Grup Gökova Körfezi’nde amatör balıkçılığın deniz koruma alanları 
üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla, yerel balıkçılarla işbirliği 
yapmaktadır. Gökova Körfezi’ndeki’ndeki amatör balıkçıların yerel 

balık popülasyonu üzerindeki etkilerini sınırlamak için hangi 
düzenlemelerin gerektiğini belirlemek amacıyla, amatör balıkçıların 
genel profilini daha iyi anlamak amaçlanmaktadır. Dernek, amatör 
balıkçılık sektörünün tuttuğu balıkların toplam büyüklüğünü 
ve bunların deniz koruma alanlarındaki balık stokları üzerindeki 
etkilerini ölçmektedir. Amatör balıkçıların sayısını ve tuttukları balık 
miktarını haritalandırarak risk değerlendirmeleri yapabilmekte ve 
yerel ekonominin ihtiyaçlarını deniz ekosistemlerinin işleyişi ve 
bütünlüğü ile dengeleyecek düzenlemeler önermektedir. Bu veriler, 
tutulan balıkların boylarıyla ilgili sınırlamalara uyulmasını sağlamak 
ve kapsayıcı yönetim planları oluşturmak amacıyla, ilgili devlet 
kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Amatör balıkçıların haritalandırılması 
avlanmaya kapalı bölgeler, ekolojk açıdan hassas alanlar ve tehdit 
altındaki türler konusunda da farkındalığı artırmıştır. 

İstilacı yabancı türleri izleme ve pazarlama

Son 20 yılda yüzey sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, Doğu Akdeniz 
tropik türlerin gelişimi, üremesi ve hayatta kalması için giderek 
artan ölçüde uygun bir hale gelmiştir. Bu durum çeşitli istilacı deniz 
türlerinin giderek artan miktarda bölgeye göç etmesine yol açmış, 
yerel ekosistemi ve balıkçılık sektörünü derinden etkilemiştir. 
Balıkçılık ve yaşam alanları üzerinde yıkıcı istilacı türlerin arasında 
balon balığı (roughback blowfish, Lagocephalus sceleratus) en agresif 
istilacı olarak tespit edilmiştir. Bu türler Gökova Körfezi’nde ilk kez 
2003 yılında tespit edilmiş ve çok kısa bir süre sonra, Doğu Akdeniz’in 
yeni bölgelerini nispeten hızlı bir tempoda istila eden bir topluluk 
oluşturmuştur. 

L. sceleratus gelişme döneminde karides dâhil çeşitli kabuklularla 
beslenen, olgunluk döneminde ise yumuşakça yemeye başlayan 
etçil bir türdür. Dersinin en büyük üyelerinden olup boyu 110 cm, 
kilosu ise 7 kg.’ye ulaşabilmektedir. Bu istilacı, yerel kabuklu ve 
yumuşakça popülasyonunu tehdit etmekte ve balıkçı ağlarını kolayca 
parçalayabilmekte, yerel geçim kaynaklarını ve geçim kalitesini ciddi 
şekilde etkileyebilmektedir.  L. Sceleratus’un Gökova Körfezi’nde 
ilk kez görülmesinden sadece iki yıl sonra –ve Akdeniz’de ilk kez –
Gökova Körfezi’nde balıkçılık ekonomisinin belkemiğini oluşturan 
karides avcılığı tümüyle çökmüştür. Benzer şekilde, 2008 yılında, 
ahtapot yakalama oranları yok denecek kadar azalmıştır. L. sceleratus 
popülasyonunun Gökova Körfezi’ndeki balıkçıların gelirleri üzerindeki 
ekonomik etkilerini değerlendiren bir araştırmaya göre, L. Sceleratus’un 
paragat kullanan balıkçılara yıllık maliyeti 1,302 ABD Doları, balık ağları 
kullanan balıkçılara maliyeti ise yılda 1,616 ABD Doları’dır. 

Bir başka risk, bu balığın, balığı pazarlanamaz kılan ve tüketilmesi 
halinde insan sağlığına büyük risk oluşturan tetrodotoxin’in (TTX) 
biyolojik yoğunluğunu artırmasıdır. Araştırma, TTX’in besin zinciri 
yoluyla alındığını, fakat gerçek biyolojik yığılma zincirinin hala 
bilinmediğini ortaya koymaktadır. Bilimadamları toxin’e belirli bir 
bakteri türünün yol açtığına ve L. sceleratus gibi yırtıcıların yüksek 
yoğunluklarda kimyasal birikim yaptığına inanıyor. 

Bu tehdit karşısında, Akdeniz Koruma Derneği L. Sceleratus’un deniz 
koruma alanları üzerindeki olumsuz etkilerini izlemeye çalışarak, L. 
Sceleratus’un popülasyon dinamiklerini ve biyolojisini araştırmayı ve 
yerel balık stokları üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor. 
Proje ekibi, Gökova Körfezi’ndeki deniz koruma alanlarından toplanan 
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numunelerden TTX’i izole etmeye çalışıyor. İstilacı türlerin mevsimsel 
TTX yoğunluklarını –büyük farklılık göstermektedir– araştırmak ve 
TTX’in ilaç sektöründe ekonomik kullanım potansiyelini belirlemek 
için özel çaba harcanıyor. Doğada öldürücü olmasına karşın TTX, 
sinir sistemindeki ağrı iletim yollarını seçici şekilde engelleyebilmesi 
yeteneği nedeniyle ilaç sektöründe kullanılma konusunda yüksek 
potansiyele sahiptir. Bu özelliği ve bağımlılık yaratmaması, bazı 
firmaları şiddetli, kronik ağrıları tedavi etmek için morfine alternatif 
geliştirme çalışmaları yapmaya yöneltmiştir.

L. sceleratus ve diğer istilacı türlerin yerel balıkçılık üzerindeki etkilerini 
belgelendirmek amacıyla Akdeniz Koruma Derneği, yukarıda 
bahsedildiği gibi, yerel balıkçılık kooperatiflerinin istilacı türler 
hakkında bilgi toplaması için bilimsel bildirim sistemine güveniyor. 
Bu veriler şu anda Gökova Körfezi’ndeki balıkçıların yakaladıklarının 

% 40’tan fazlasını istilacı türlerin oluşturduğunu gösteriyor. Deniz 
ortamında istilacı türlerin yayılmasının engellenmesinin neredeyse 
imkânsız ve bu istilacıların çoğunun yenebilir olması fakat bunun 
yerel piyasalarda bilinmemesi nedeniyle, Akdeniz Koruma Derneği 
bunların tüketimi ve satışını yerel balıkçılık endüstrisinde ticari 
açıdan sürdürülebilir kılmak için de önemli çabalar harcamaktadır. 
Dernek, bu istilacı türler hakkında farkındalığı ve bu türlerin piyasa 
değerini artırmak için çalışmakta, genel olarak bu türlerin bölgesel 
piyasadaki değerini iki yılda %20 artırmayı hedeflemektedir. Bu 
proje kapsamında kılkuyruk mercan (Nemipterus randalli), iskarmoz  
(brushtooth lizardfish, Saurida undosquamis), sokar balığı (marbled 
spinefoot, Siganus rivulatus) ve paşa barbunu balığı (goldband 
goatfish, Upeneus moluccensis) balık türleri hedeflenmektedir. 
Sadece kılkuyruk mercan balığının 2013 yılında yakalanan toplam 
balık miktarı içindeki payı %31 olmuştur.
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Etkiler

ÇEVRESEL ETKİLER
Gökova’nın avlanmaya kapalı bölgelerinin Akdeniz Havzası küresel 
biyolojik çeşitlilik noktasındaki konumu, bölgedeki tehdit altında 
bulunan türler ile bölgenin başlıca türleri için mükemmel bir fırsat 
sunmaktadır. Bunlar arasında Akdeniz yosunu (Posidonia oceanica), 
Akdeniz foku (Monachus monachus), orfoz balığı (Epinephelus 
marginatus), kum köpekbalığı (Carcharhinus plumbeus), sini 
kaplumbağası (loggerhead sea turtle, Caretta carettai) ve yeşil 
kaplumbağa (Chelonia mydas) yer almaktadır. Körfez çevresindeki 
avlanmaya kapalı bölgeler, koruma alanları arasında ekolojik 
bağlantıyı desteklemektedir. Akdeniz Koruma Derneği standart 
ptorokoller kullanarak, ortak kuruluş Akdeniz Koruma Alanları 
Ağı (Med-PAN) tarafından başlatılan Akdeniz çapında izleme 
çalışmalarına katılarak, koruma alanlarının düzenli aralıklarla 
değerlendirilmesi sürecine katılmaktadır. Çevresel izleme süreci balık 
popülasyonlarının, deniz yosunlarının ve makro dip canlı türlerinin 
incelenmesini de kapsamaktadır. Fakat balık biyokütlesi, daha 
önce aşırı avlanmadan dolayı zarar gören deniz koruma alanlarının 
sağlığının en önemli göstergesidir.

2008 yılında, Gökova Körfezi’nde yapılan araştırmalar balık 
biyokütlesinin Akdeniz’deki diğer tüm alanlardan daha az olduğunu, 
metrekareye 4 gram düştüğünü, orfoz (Epinephelus spp.)  gibibesin 
zincirinin en üstündeki türler içerdiğini ve ekosistemin dengesini 
kontrol eden sinagrit’in (Dentex dentex) metrekare başına 1 
gramdan az olduğunu ortaya koymuştur. Avlanmaya kapalı bölge 
uygulamasının başlamasından bir yıl sonra 2013’te yapılan bir 
çalışma, toplam balık varlığının % 27 arttığını ve nesli tükenme riski 
altındaki orfoz balığının (Epinephelus marginatus) İngiliz Koyu’nda 
ve Akyaka avlanmaya kapalı bölgesinde % 19 arttığını göstermiştir. 
Akdeniz Koruma Derneği tarafından Gökova Körfezi’nde yapılan 
daha ayrıntılı bir çalışma ise, 2013 – 2015 yılları arasında uç yırtıcı 
balık biyokütlesinin çeşitli avlanmaya kapalı bölgelerde önemli 
ölçüde arttığını, İngiliz Koyu’ndaki avlanmaya kapalı bölgelerde 
ortalama biyokütle miktarının korunmayan alanlarda gözlenenden 

yaklaşık 25 kat fazla olduğunu gösterdi. Aynı çalışmada uç yırtıcı 
balık biyokütlesindeki artışın araştırılan diğer tüm türlerden 
dramatik ölçüde daha fazla olduğunu ve bu durumun istilacı otçul 
türlerin azalmasına neden olduğunu gösterdi. Çeşitli bilimsel 
araştırmalar, istilacı otçul türlerin Akdeniz genel ekosisteminin sağlığı 
üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteriyor, fakat avcı türlerin 
biyokütlesindeki bu artış ve istilacı otçulların biyokütlesindeki azalış 
bölgedeki ekosistemin korunması bakımından umut vericidir. Sonuç 
olarak, bu araştırmalar Akdeniz Koruma Derneği’nin ekosistem 
sağlığı ve biyolojik çeşitliliğin korunması konusundaki çalışmalarının 
olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.

Avlanmaya kapalı bölgelerde balık biyokütlesinde meydana gelen 
değişiklikler uygulamanın başlamasının ardından birkaç yıl içinde 
güvenilir şekilde izlenebilmesine karşın, kabuklular ile dip canlı 
topluluklarının iyileşmesi daha uzun zaman almakta, bu nedenle 
izleme çalışmalarının bu türlerin kompozisyonundaki değişiklikleri 
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ortaya koyması için 5 ila 10 yıl daha geçmesi gerekmektedir. Akdeniz 
Koruma Derneği bu amaca katkı sağlamak için 2015 yılında deniz 
koruma alanlarındaki fokların üreme mağaralarına ve camgöz 
köpekbalıklarının alanlarına kameralar yerleştirmeyi ve nesli tükenme 
riski altındaki bu karizmatik türleri izlemeyi içeren bir proje başlatmıştır.

Akdeniz Koruma Derneği’nin çalışmalarının önemli etkiler yarattığı 
alanlar arasında, avlanmaya kapalı bölgelerin konumları, kuralları ve 
yararları konusundaki toplumsal farkındalığın artırılması bulunuyor. 
UNDP tarafından gerçekleştirilen GEF Küçük Hibe Programı (SGP) ve 
AKD araştırmalarının sonuçlarına göre, yerel halkın % 93’ü avlanmaya 
kapalı bölgelerin ve Gökova Körfezi deniz koruma alanlarının farkında. 
Balıkçı topluluğunun %98 gibi ezici bir çoğunluğu, avlanmaya kapalı 
bölgelerin, uygun uygulamalar yapılması halinde, deniz kaynaklarının 
yönetimi için yararlı bir yöntem olduğuna inanmaktadır. Avlanmaya 
kapalı bölgelerde düzenli devriyelerin gezmesi sonucunda çok sayıda 
ihlalci yakalanmıştır. 2012 yılında dört aylık bir sürede Sahil Güvenlik 
ile işbirliği içinde gerçekleştirilen deniz korucuları, 12 yasadışı balık 
tuzağına el koymuş, 82 amatör balıkçıyı balıkçılığa kapalı bölgede 
avlanmaya çalıştıkları konusunda uyarmış, beş balıkçı botuna ve 
zıpkınla avlanan iki balıkçıya ceza yazmıştır.

Topluluk deniz korucuları sayesinde, avlanmaya kapalı bölgelerde 
ve deniz koruma alanlarında 2.400 hektarlık bir alan korunmuştur. 

İlk kez, körfezde yasak, uygulama birimleri tarafından desteklenen 
sürdürülebilir bir model oluşmuştur. Balıkçılık yönetimi, koruma ve 
uygulama konularına yönelik bu bütüncül yaklaşım, gerek çevrenin 
korunması gerek deniz kaynaklarına doğrudan bağımlı olan yerel 
geçim kaynakları bakımından gidişatı değiştirmiştir.

SOSYO-EKONOMİK ETKİLER
Yerel balıkçı toplulukları –Akdeniz Koruma Derneği’nin desteği ve 
yönlendirmesi ile– eskiden yerel gelirleri olumsuz etkileyen aşırı 
avlanmadan istilacı türlere kadar olan sorunlara etkili çözümler 
getirmişlerdir. Akdeniz Koruma Derneği’nin çalışmaları yerel 
balıkçılık yönetiminde yakalanan balık miktarını ve yerel balıkçıların 
gelirlerini artırarak olumlu gelişmeler sağlamıştır. Körfezdeki en 
büyük kooperatif olan ve benzerlerinden sadece biri olan Akyaka 
Balıkçılık Kooperatifi, avlanmaya kapalı bölgelerin topluluk-temelli 
olarak uygulanmasının ardından balıkçılık gelirlerinde üç yılda % 180 
artış kaydedildiğini bildirmiştir. Bu artış Gökova Körfezi’ndeki diğer 
balıkçılık kooperatiflerindeki gelişmelerin de göstergesidir. 

Akdeniz Koruma Derneği yerel balıkçıların birbirinden öğrenmesi ve 
bilgi paylaşımı konularında da çalışmalar yürütmekte ve balıkçıların 
benzer sorunlarla karşılaştığı dünyanın diğer bölgelerindeki en iyi 
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uygulamaları tespit etmekte, yeni fırsatları değerlendirmektedir. 
Geçim kaynaklarının artırılması ve yeni yetenekler geliştirerek ve 
koruma alanlarının turizm ve bilimsel araştırmalar için sunduğu 
çeşitli fırsatları değerlendirerek deniz kaynaklarına bağımlılığın 
azaltılmasına yönelik çeşitlendirme stratejileri bakımından bu 
durum özellikle önem taşımaktadır. Bilgi paylaşım seminerleri 
derneğin yerel yetenekleri, ilgi alanlarını ve fikirleri belirlemesini ve 
böylece sürdürülebilir deniz turizmi girişiminin ve Akyaka Balıkçılık 
Kooperatifi ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 
‘geleneksel balıkçılık turizmi’ girişiminin gerçekleştirilmesini 
sağlamıştır. Bu girişimler profesyonel balıkçılık turlarında turistler 
için rehberlik yapan balıkçılara ek gelir sağlamıştır. Aynı zamanda, 
balıkçıların turistler teknede iken daha az balıkçı ağı kullanmaları 
nedeniyle, balıkçılık kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmıştır. Akdeniz 
Koruma Derneği yerel ekosistemleri koruyarak ve yenileyerek yerel 
balıkçılık gelirlerinde artış sağlamış, alternatif geçim kaynaklarının 
geliştirilmesini desteklemiş ve böylece genel yaşam kalitesinde 
büyük bir artış sağlamıştır. 

CİNSİYET ETKİLERİ 
Türkiye’de kadın balıkçılar, geleneksel olarak deniz yönetimi 
kararlarından ve kooperatif üyeliklerinden dışlanmış ve kenara 
itilmişlerdir. Yakın dönemde yapılan bir araştırma, balıkçılıkla geçinen 
her beş kişiden biri kadın olmasına karşın balıkçılık kooperatiflerindeki 
kadın üye oranının % 1’den az olduğunu göstermiştir. Gökova 
Körfezi’ndeki, geleneksel sosyal roller katı bir kültürel hiyerarşi içinde 
sürdürülmekte ve bu sistemde kadınlar genellikle evde cinsiyete 
dayalı olarak belirlenen rolünü yerine getirmektedir. Kadın balıkçılar 
genellikle kocaları ve bazen de denizde çocuklarını kaybetmeleri veya 
çocuk doğurma becerileri olmaması gibi nadir koşulların zorlamasıyla, 
ticarete yönlendirilmektedir. Bölgede geleneksel cinsiyet rollerinin 
sürdürülmesi, kadının rolü ve balıkçılık yönetimine katkı potansiyelinin 
dikkate alınmaması, sivil toplum ve hükümet tarafından kadın 
balıkçılara önemli destek verilmemesi sonuçlarını doğurmuştur. 

Akdeniz Koruma Derneği bu durumu değiştirmeye çalışmaktadır. 
Deniz yönetimi konusunda işbirliğine dayalı yaklaşımın öneminin 
ve cinsiyet ayrımını önlemenin bölgedeki sosyo-ekonomik durumu 
iyileştireceğinin bilincinde olan dernek, 2013 yılında Gökova 
Körfezi’nin Bozburun-Datça bölgesinde 70’ten fazla kadın balıkçıya 
destek veren bir proje uygulamıştır. Akdeniz Koruma Derneği, bu 
bölgede yaşayan, sosyal güvenliğin birçok imkânından yoksun, kötü 
ve zor koşullarda çalışan kadın balıkçılar arasında bağlantı kurmuş 
ve aşırı avlanma ve bunun sonucunda gelirde meydana gelen 
azalma gibi sorunları tartışabilmeleri için mekânlar sağlamıştır. Bu 
ağ, üyelerinin sürdürülebilir, çevre dostu balıkçı ağlarını bulmalarını 
ve kullanmalarını desteklemiş, balıkçılığın ortak yönetimine 
katılmalarını aktif olarak desteklemiştir. Kadınlara sürdürülebilir 
balıkçılık, işçi hakları, kadınların liderliği ve mikro krediler konularında 
eğitim verilmiştir. Kooperatifin faaliyetleri ve başarıları kaydadeğer 
niteliktedir, fakat daha da önemlisi, erkek egemen, Müslüman bir 
toplumda bir kadın grubu olarak elde ettikleri başarıdır. Bu kooperatif, 
yerel kadınların kendilerini ifade edebilmeleri,  kaynak yönetimi 
konusunda diyalog kurmaları ve kadınlar tarafından kadınlar için 
çözümler geliştirerek kaynak yönetimine yön vermeleri konusunda 
benzersiz ve güçlendirici bir platform olmuştur. Kadınların çoğu, 

körfezin yönetiminde yer alan daha büyük balıkçılık kooperatiflerine 
daha geniş bir şekilde katılmak için kooperatifi bir sıçrama tahtası 
olarak kullanmıştır. 

Kadınlar Akdeniz Koruma Derneği Genel Kurulunda ve mevcut 
yönetim kurulunda da çoğunluğu oluşturmaktadır, mevcut toplam 
122 üyenin 62’si ve yönetim kurulunun beş üyesinden üçü kadındır. 
Derneğin çalışmalarının önemli bir unsuru bilimsel araştırma 
topluluğuyla işbirliği yapmaktır. Bu durum Akdeniz Koruma 
Derneği’ne, yaptığı çalışmaların körfezdeki biyolojik çeşitlilik 
ve türlerin bolluğu üzerindeki etkilerini belgelendirme imkânı 
sağlamaktadır.  Bu programı destekleyen birçok araştırmacı ve istilacı 
balon balığını (L. lagocephalus) inceleyen program lideri kadındır. 
Kadınların seslerinin derneğin çalışmalarının tüm boyutlarında 
duyulması konusundaki bu bilinçli faaliyet, bölgede daha eşitlikçi 
cinsiyet rollerine giden yolda önemli bir değişimdir. 

POLİTİK ETKİLERİ
2010 yılında hem yerel topluluklar hem de ulusal devlet tarafından 
izleme ve uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü avlanmaya kapalı 
bölgeler, politika ile uygulamanın bağlantılandırılması konusunda 
Akdeniz Havzası’nın acil ihtiyaçlarına yanıt vermiştir. Bu başarı Akdeniz 
Koruma Derneği’nin endüstriyel balıkçılık firmalarının ve Gökova 
Körfezi’nin iç bölgesindeki gırgır ağı ve trol gibi deniz vasıtalarının 
erişimlerinin kısıtlanmasına yönelik başarılı kampanyasıyla daha 
da artmıştır. Günümüzde, Gökova deniz koruma alanında 150.000 
hektarlık bir alanda alanda gırgır ağı ile balıkçılık yapmak yasaktır ve  
260.000 hektardan büyük bir alan trollü teknelere kapalıdır. 

Bölgede daha önce benzeri görülmemiş bu başarılara karşın, körfezde 
aşırı avlanma, çatışan balıkçılık çıkarlarını çözüme kavuşturacak ve 
koruma ihtiyaçları ile yerel gelirleri uzun dönemde dengeleyecek 
kapsamlı balıkçılık yönetimi konusunda hala karşılanmamış bir 
ihtiyaç bulunmaktadır. Akdeniz Koruma Derneği’ni oluşturan erkek 
ve kadın balıkçıların küçük ölçekli balıkçılık kooperatifleri Gökova 
Körfezi’nde bütüncül bir yönetim planı oluşturulmasını güçlü 
şekilde desteklemektedir ve bu tür bir planın temellerini atmaya 
başlamışlardır. Topluluk koruma programının başarısı ve avlanmaya 
kapalı bölgelerin geniş ölçekte sağladığı faydalar gözönüne 
alındığında, yerel balıkçılık kooperatifleri, deniz alanlarının topluluk-
temelli yönetimini desteklemektedir. Bu çağrı karşısında Avrupa 
Birliği, Gökova Körfezi’nde Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikalarını 
(European Union Common Fisheries Policies) uygulaması için Akdeniz 
Koruma Derneği’ne fon sağlamıştır. BM Gıda ve Tarım Kuruluşu’nun 
Doğu Akdeniz Projesi de (UN Food and Agricultural Organization’s 
East Mediterranean Project) ekosistem-temelli balıkçılık yönetimi 
şablonunu uygulamak için Gökova Körfezi’ni seçmiştir ve bu proje 
Akdeniz Koruma Derneği’ni önemli bir paydaş olarak kapsamaktadır. 
Bu da yerel toplulukların Gökova Körfezi’ni koruma ve yönetmeye 
istekli olduğu, bu ilginin topluluk-temelli yönetimin etkinliğinin 
güçlü verilerle desteklendiği ve çeşitli paydaşlar tarafından fonlandığı 
bir duruma işaret etmektedir. Akdeniz Koruma Derneği’nin çalışması 
topluluk-temelli koruma ve devlet politikalarının oluşturulması 
arasında daha önce mevcut olmayan bir köprü oluşturmuştur; bu 
köprü halen karşılanamamış olan, Gökova Körfezi’nde işbirliğine 
dayalı balıkçılık yönetimi planının gerçekleştirilmesi ihtiyacı için bir 
temel sunmaktadır.
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Sürdürebilirlik ve Tekrarlama

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Akdeniz Koruma Derneği’nin sürdürülebilir olduğu çevresel, sosyal, 
ekonomik ve siyasi zorlukları bütüncül bir şekilde ele almasıyla 
açık bir şekilde görülmektedir. Bu yaklaşım farklı alanlar arasında 
ölçülebilir ve birbiriyle bağlantılı etkilere neden olmuştur. Avlanmaya 
kapalı bölgelerde ve civarındaki denizlerdeki balık biyokütlesi 
ve türlerin çeşitliliğindeki artışların gösterdiği gibi, denizlerdeki 
biyolojik çeşitlilikte ve ekosistem sağlığında önemli bir iyileşme 
meydana gelmiştir. Balık stoklarındaki artışlar yerel balıkçı erkek ve 
kadınlar için ekonomik faydalara dönüşmüş, bu insanlar daha fazla 
gıda güvenliğine ve piyasalara sunabilecekleri daha fazla miktarda 
balığa kavuşmuşlardır. Topluluk-temelli eylem ve yerel balıkçılar 
tarafından yönetilen bir deniz koruma sisteminin sağladığı bu 
faydalar, sosyal dayanışma ve yerel özgüven artışına yol açmıştır. 
Birbiriyle bağlantılı olan bu fayda zincirlerinin başarısı belirgin hale 
geldikçe, devlet politika yapıcıları topluluğun kapasitesinin farkına 
daha fazla varmaya ve topluluk-temelli çözümlere daha fazla yatırım 
yapmaya istekli hale gelmeye başlamışlardır. Birbirini güçlendiren 
faydalar, deniz kaynaklarının bunlara en çok bağımlı olan insanlar 
tarafından uygulanması ve yönetilmesi sayesinde elde edilmektedir. 

Bu girişim, balıkçılık yönetimi ve ekosistemin korunması konularında 
toplumsal liderlik bakımından Türkiye’deki ilk çalışmalar arasında 
yer almaktadır. Aşağıdan yukarıya ortak yönetim stratejisi, bozulan 
ekosistemin korunması, yenilenmesi ve bu süreçte yerel gelirlerin 
artırılması bakımından çok etkili olmuştur. Tarihsel olarak yukarıdan 
aşağıda politika ve düzenlemeler oluşturma alışkanlığından farklı olan 
bu girişim, yerel balıkçıları balıkçılık yönetiminin başına koymaktadır.

Akdeniz Koruma Derneği, çalışmanın uzun dönemde başarılı 
olma şansını artırmak için de çaba sarfetmektedir ve kurumsal 
sürdürülebilirliği sağlamak için uygulanan modeller mevcuttur. 
Derneğin avlanmaya kapalı bölgeleri Gökova Körfezi’nin en popüler 
yelkencilik ve tekne gezinti güzergâhları arasında yer almaktadır. 
Dernek, deniz parkına erişim için ücret uygulanmasını savunmaktadır 
ve bu durum devletin desteğini gerektirmektedir. Devletin onayıyla 

konulacak bu tür bir ücret, topluluk koruculuk sistemini finanse 
edebilecek ve Gökova Körfezi’nde izleme, uygulama ve gelir 
çeşitlendirmesi gibi bir dizi başka faaliyetin gerçekleştirilebilmesi 
için bir koruma fonu oluşturulmasını sağlayabilecektir. Akdeniz 
Koruma Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde, hem bu erişim ücretinin 
konulması için çaba harcamakta, hem de ulusal topluluk koruma 
sertifikasyon programı oluşturmak için, Gökova Körfezi’ndeki 
topluluk-temelli modelin ulusal ölçeğe yayılması gibi ulvi bir amacı 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Akyaka, Gökova’da bulunacak bir 
tekne sağlamıştır. Akdeniz Koruma Derneği, ulusal ölçekte bir deniz 
koruma sistemi oluşturma nihai amacı doğrultusunda, 2016 yılında 
anılan Genel Müdürlük personeline eğitim verecek ve bir ortak 
devriye programında işbirliği yapacaktır.

 TEKRARLAMA
Bu girişim başlatıldığından bu yana, Akdeniz Koruma Derneği 
Türkiye’de bir dizi bilgi paylaşım etkinliğine katılmıştır. Dernek ayrıca, 
devam eden projelerin etkileri konusunda toplumsal farkındalığın 
artmasını kolaylaştırmak amacıyla basın açıklamaları, toplumsal 
etkinlikler ve yerel gazete ve dergilerdeki özetleri kullanarak, yerel 
ve ulusal basın kuruluşlarıyla iyi iş ilişkileri kurmuştur. Üyeleri sahada 
yaptıkları güncel video röportajlarını Akdeniz Koruma Derneği’nin 
internet sitesinde düzenli olarak yayınlamakta ve sosyal medyayı 
kullanarak bunları paylaşmaktadırlar. Dernek, yerel balıkçıların 
hikâyelerini anlatan fotoğraf sergileri de düzenlemektedir. Akdeniz 
Koruma Derneği aralarında UNDP GEF Küçük Hibe Programı (UNDP 
GEF Small Grants Programme) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
da aralarında bulunduğu ‘Türkiye’de Deniz Koruma Alanları Ağının 
Güçlendirilmesi’ konulu ortak bir proje ile bölgedeki diğer koruma 
alanlarıyla sinerji oluşturma sürecindedir.

Akdeniz Koruma Derneği’nin sunduğu modelin Türkiye ve 
Akdeniz’deki diğer deniz alanlarında uygulanabilir olduğu kolayca 
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görülmektedir.  Dernek Gökova Körfezi’ndeki topluluk koruma 
programının başarıları ve karşılaştığı zorlukları paylaşmak amacıyla 
Datça Yarımadası ve Hisarönü Körfezi ile toplantılar yapılmasını 
sağlamıştır. Bu toplantılar sonucunda Datça bölgesi ve Hisarönü 
Körfezi’nde dört yeni avlanmaya kapalı bölge oluşturulmuştur. 
Datça ve Hisarönü’ndeki avlanmaya kapalı bölgeler Gökova’dakilere 
nazaran küçük olmakla birlikte, bu uygulamanın başlatılması 
Akdeniz Koruma Derneği’nin sunduğu modelin diğer alanlarda 
da başarıyla başlatılabileceği konusunda kanıt oluşturmaktadır. 
Akdeniz Koruma Derneği’nin Gökova Körfezi’ndeki çalışmalarının 
ardından, WWF Türkiye de Kaş-Kekova deniz koruma alanında 
benzer bir proje başlatmıştır.  2013 yılında, Akdeniz’de en büyük tek 
parça sahil bölgesi haklarına sahip olan bir uluslararası emlak yatırım 
firması da Akdeniz Koruma Derneği ile irtibata geçerek avlanmaya 
kapalı bölgelerin nasıl uygulandığı konusunda tavsiye almak istemiş 
olması da derneğin sunduğu modelin çekiciliğini göstermektedir. 
Sahilde 10 km uzunluğunda bölgeye sahip olan sözkonusu emlak 
firması, Akdeniz Koruma Derneği’nin çalışması temelinde avlanmaya 
kapalı bir bölge kurmak istemektedir. Gerçekleşmesi halinde bu 
proje Akdeniz’deki koruma altındaki deniz alanlarında kurulu en 
büyük avlanmaya kapalı bölge olacaktır. Derneğin uygulamalarının 
tekrarlanabileceğinin son kanıtı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü’nün Akdeniz Koruma Derneği’nin bölgelerin belirlenmesi 
ve paydaşların eğitilmesi sürecine derneğin aktif katılımı sağlanarak 
topluluk-temelli koruma modelinin Türkiye çapında uygulanması 
yönünde aldığı karardır.

ORTAKLAR
• Fauna and Flora International: Fauna and Flora International 

kuruluşundan bu yana AKD’yi desteklemiştir: Topluluk Deniz 
Koruculuk programı dâhil, çok sayıda proje için önemli kaynaklar 
sağlamıştır.

• Akdeniz Koruma Alanları Ağı (Mediterranean Protected 
Areas Network) (Med-PAN): Med-PAN, dünyada deniz koruma 
alanlarıyla ilgili en önemli ağlardan biridir. Gruplar, kapasite 
inşası, proje desteği, değişim ziyaretleri ve seminerler yoluyla, 
Akdeniz havzasındaki deniz koruma alan yöneticileri arasında 
ağ oluşturmak için aktif şekilde çalışmaktadır. Med-Pan belirli 
projelere ve bölgedeki diğer topluluklar ile bilgi değişimleri 
konusunda AKD’ye destek sağlamıştır. 

• Ege Üniversitesi, Balıkçılık Fakültesi: Ege Üniversitesi, bilimsel 
iklim değişikliğinin ve istilacı türlerin ekosistemin yapısı 
üzerindeki etkilerini ve korumayı bilimsel olarak belgelendirmek 
için AKD ile işbirliği yapmaktadır.

• Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi: Bu kooperatif, kaynak ve bilgi 
paylaşımında bulunarak AKD’yi desteklemektedir.

• GEF Küçük Hibe Programı (UNDP-Implemented GEF Small 
Grants Programme) (GEF SGP): GEF SGP, Gökova Körfezi’nin 
Bozburun-Datça bölgesindeki kadın balıkçıların projeleri ve 
Med-PAN için fon desteği sağlamıştır.
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• Doğa İçin Whitley Fonu (Whitley Fund for Nature): Whitley 
Fonu, AKD Projeleri için fon sağlamış ve bilgi paylaşımını 
desteklemiştir.

• National Geographic Görev Programı (National Geographic 
Mission Program): National Geographic Akdeniz bölgesinde 
bilgi paylaşımını desteklemiştir.

• Akçapınar Su Ürünleri Kooperatifi: Bu kooperatif AKD’ye 
kaynak ve bilgi paylaşımı sağlamıştır.

• Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü: Müdürlük, AKD ile 
kaynak paylaşımında bulunmuştur.

• Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü: Müdürlük kaynak  ve bilgi paylaşımında bulunmuştur.

• Jandarma Genel Komutanlığı: Türk Jandarması AKD’ye ihtiyaç 
duyulan kaynakları sağlamıştır. 

• Sahil Güvenlik: Sahil Güvenlik, Topluluk Deniz Korucularyla 
işbirliği çerçevesinde avlanmaya kapalı bölgeleri denetlemektedir.
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“Avlanmaya kapalı bölgeler konusunda mutabakata varmak ve sonunda 
uygulamaya başlamak 20 yılımızı aldı. Ne deniz ne de ben, birilerinin bu işi 

yapması için 20 yıl daha bekleyemeyiz, çünkü o zaman çok geç olacak.”
Gökova Körfezi Balıkçısı
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