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Akdeniz'de Yabancı Türlerin Etkilerinin Yönetilmesinde Bilim ve 
Sürdürülebilir Eylem Arasında Bir Köprü Kurmak" 

TEMATİK ODAK 

Önerilen yan etkinliğimiz, aşağıdaki tema ile uyumludur:
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14'ün Uygulanması için Bilim ve Yeniliğe Dayalı Okyanus 
Eyleminin Büyütülmesi: Stok sayımı, Ortaklıklar ve Çözümler. 

Konferans, "Deniz ve kıyı ekosistemlerinin yönetilmesi, korunması, muhafaza edilmesi ve 
restore edilmesi" tematik odağındadır. 

Yabancı türler, Akdeniz havzasındaki denizel ekosistemin bozulmasına neden olmaktadır. Bu 
tehdidin ekosisteme verebileceği geri dönüşü olmayan zararı önlemek için acil eylem 
gerekmektedir. Panel; deniz bilimciler, uluslararası hukuk uzmanları, eğitimciler, aktivistler, sivil 
toplum ile akademisyenlerden oluşmakta ve cinsiyet dengesi gözetilerek organize edilmektedir. 
Denizel biyoçeşitliliği korumak, yerli olmayan türlerin kıyı ekosistemi üzerindeki etkilerini 
engellemek, farklı koşullarda mevcut havzayı korumak, yönetme biçimlerini araştırmak, birden 
fazla olumsuz koşulun (örneğin, ısınma, kirlilik, balıkçılık, istilacı türler) ekosistemler 
üzerindeki etkisini anlamak ve bu ekosistemlerin dayanıklılığını artırmak için çözümler 
geliştirmek; denizel ekosistemlerin etkin yönetiminin anahtarıdır. Bununla beraber yabancı 
türlerin belirlenmesi, envanterinin çıkarılması ve raporlanması, vatandaş bilimi, Akdeniz 
ülkelerinin beslenme ve tedarik zincirine yabancı türlerin de dahil edilmesi gibi sosyo-ekonomik 
etkiler ve yenilikçi adaptasyon teknikleri de önemli tematik alanlar olarak görülmektedir.

KONFERANSA POTANSİYEL KATKI 

Akdeniz, dünyanın biyolojik çeşitliliği en fazla olan noktalarından biri olarak tanımlanmaktadır. 
Bununla birlikte Akdeniz; iklim değişikliği, kirlilik, aşırı avlanma ve yerli olmayan türlerin 
istilası gibi çeşitli tehditlere karşı, zengin biyoçeşitliliğini korumak için mücadele ediyor. Deniz 
suyundaki sıcaklık artışının ve Süveyş Kanalı'nın açılması nedeniyle yabancı türlerin deniz 
ortamı ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri Akdeniz'in sağlığı için giderek artan 
bir tehdit haline geliyor. Yabancı türler, mevcut ekosistemde bir niş alan bulabilirlerse kolayca 
yerleşip yayılabilirler. Bazı durumlarda, aslan balığı örneğinde görüldüğü gibi, yerel faunayı 
agresif bir şekilde avlarlar. Karadeniz'de (Akdeniz Havzası dahil) Mnemiopsis leidyi örneğinde 
olduğu gibi; pelajik balıklarının yumurta ve larvalarını avladıkları için, iyileşmesi yıllar süren 
sağlıklı ekosistem dengesine zarar verebilirler. Akdeniz Havzasında, 14’üncü Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi’ne ulaşmaya kararlıyız. Yerli olmayan 



Kalkınma Hedefi’ne ulaşmaya kararlıyız. Yabancı türler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
içindeki birçok hedefe uygunluk gösteriyor. Havza çapında; sürdürülebilir politikalar, 
uygulamalar ve yanıtlar geliştirmek için temel bilgi eksikliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. 
Bilimsel araştırma, yerli olmayan türlerin istilasını en uygun şekilde izleme ve yanıt verme 
yöntemlerini belirlemek ve muhtemelen yerli olmayan türler tarafından yapılan bu tür olumsuz 
etkileri azaltmak için son derece önemlidir. Yabancı türlerin etkileriyle ilişkili olan sosyo-
ekonomik maliyetlerin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ekonomik maliyetler, istiladan 
kaynaklanan hasar ve kayıpları, yönetim maliyetlerini ve havza çevresindeki kıyı topluluklarının 
çoğu için kritik olan mavi ekonominin sektörleri üzerindeki etkisiyle ilgili maliyetleri içerir. 
Önemli ekonomik sektörler, ana kaynak olarak deniz ekosistemine güvenme eğilimindedir. Ticari 
balık stoku ile turizm olumsuz etkilenen sektörlere örnek olarak verilebilir. Zehirli denizanası 
sokmaları veya balon balığı gibi artan sağlık maliyetleri de bu zararların içerisinde 
değerlendirilebilir. Ekonomik maliyetlerin maddi olarak belirlenebilmesi zorlu bir iştir; yine de 
Akdeniz'deki yabancı türlerin istilasının maliyetlerini hesaplamaya çalışan bir dizi çalışma da 
vardır. Bölgedeki birçok ülkede yapılan araştırmalar; maddi açıdan tam olarak belirlenemese de 
ekonomik maliyetlerin milyarlarca dolar (25 Milyar dolar kadar) olduğunu gösteriyor. Bu 
hedeflere ulaşmanın en etkili yolu; bilim insanlarının, politika yapıcıların, işletmelerin ve sivil 
toplumun yaratıcı ve sürdürülebilir çözümler bulmak için birlikte çalışmasıdır.

KONUŞMACILAR 
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