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Deniz, insanlığın tek umudu. 
Bugün, eski deyiş daha önce 
hiç olmadığı kadar doğru: 
Hepimiz aynı gemideyiz

Jaques Yves Cousteau

“

”



Akdeniz’de Ekonominin Canlandırılması: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Atılacak Adımlar | 54 | Akdeniz’de Ekonominin Canlandırılması: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Atılacak Adımlar

Onlarca yıl boyunca, genellikle kontrol dışı ve haddini aşan 
pek çok ekonomik faaliyete maruz kalmasının ardından, 
bugün Akdeniz’in sağlığı ‘sarp bir kayalıktan yokuş aşağı 
yuvarlanıyor’. Ekosistemler ve sağladıkları hizmetler hızla 
bozularak, ekonomiyi ve denize bağımlı insanların yaşam 
biçimlerini tehlikeye atıyor.   

Bu raporda, Akdeniz’in doğrudan sağlıklı deniz varlıklarına dayalı ekonomik değerini ortaya 
koymak için iki kilit kavramdan yararlandık 1) bir ülkenin yıllık gayri safi yurtiçi hasılası 
(GSYİH) ile karşılaştırılabilecek ‘gayri safi denizel hasıla (GSDH), ve 2) denizin toplam 
“varlık” temelini yansıtan ‘ortak varlık fonu’. 

Yaptığımız analize göre, Akdeniz’de denizle ilgili faaliyetlerin sağladığı yıllık ekonomik değer 
450 milyar Amerikan doları. Bölgesel GSYİH’lerle karşılaştırıldığında Akdeniz, Fransa, 
İtalya, İspanya ve Türkiye’den sonra bölgenin beşinci en büyük ekonomisine sahip. Bu değer 
aynı zamanda, dünya denizlerinin yalnızca %1’ine sahip bir alanda, dünyanın yıllık GSDH’sinin 
yaklaşık %20’sini temsil ediyor. Ayrıca, Akdeniz’in ekonomik varlıklarının değeri ihtiyatlı bir 
yaklaşımla bile 5,6 trilyon Amerikan doları gibi sarsıcı bir rakama işaret ediyor. Her ne kadar 
bu rakamlar etkileyici olsalar da, Akdeniz’in ekonomik açıdan öneminin yalnızca bir kısmını 
yansıtıyorlar. Zira, biyoçeşitliliğin başlı başına ihtiva ettiği değer ile sağlıklı bir denizen 
sağladığı çok sayıda manevi değerin ekonomik açıdan yeterli bir biçimde yansıtılması 
mümkün değil. 

Bölgedeki nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin büyük bir kısmının artması bekleniyor. 
Dolayısıyla Akdeniz’in ortak varlık fonu sürdürelebilir olmayan kalkınma yoluyla 
çökertilmeden önce, bizlerin, bugün hala açık olan fırsat penceresini kullanarak, gündemi yeniden 
şekillendirmemiz gerekiyor. Bu amaçla, onlarca yıldır devam eden pervasız insan faaliyetlerine 
karşı önlem almak üzere, yerel, ulusal ve bölgesel düzeylerde acil olarak harekete 
geçilmesine ve güçlü bir liderliğe ihtiyaç var. 

Akdeniz’de sürdürülebilir bir ekonomik modele ulaşmada, her biri Birleşmiş Milletler’in 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine kurulu altı tane stratejik öncelik sunuyoruz:

> 5,6 trilyon $
Akdenİz’İn ekonomİk
vArlıklArının değerİ

5,6 trİlyon AmerİkAn 
dolArındAn fAzlA

1. Bütünleşik ve ekosistem temelli deniz planlaması ile yönetiminin 
uygulanması

2. Sürdürülebilir bir Mavi Ekonomi yaklaşımının benimsenmesi
3. İklim değişikliğine karşı dirençli ve karbon-nötr ekonomi 

modellerinin oluşturulması
4. Kamu ve özel finansman yoluyla doğal varlıkların sürdürülebilir 

üretkenliğinin açığa çıkarılması
5. Kitlesel turizmin ayakizinin azaltılması ve daha sürdürülebilir 

turizm modellerine doğru yol alınması
6. Balıkçılık sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması
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Bu Rapor WWF-Türkiye tarafından aşağıda künyesi verilen 
yayından özetlenerek çevrilmiştir.

Orijinal Rapor Kaynak Gösterimi: Randone et al. 2017. 
Reviving the Economy of the Mediterranean Sea: Actions 
for a Sustainable Future.

WWF Mediterranean Marine Initiative, Rome, Italy. 64 pp.

Yayına hazırlayan: Ayşe Oruç, Yaz Güvendi (WWF-Türkiye)

Çeviri: Nilay Aygüney Berke

Türkçe Tasarım Uygulama: Ender Ergün
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Bu önceliklere ek olarak, Akdeniz açısından taşıdıkları önem sebebiyle iki kilit sektör olan 
turizm ve balıkçılığı da detaylı bir biçimde araştırdık. Denizle ilgili sektörler içinde, bölge 
ekonomisine en fazla katkıyı sağlayan turizm, Akdeniz ülkelerinin kümülatif gayri safi yurtiçi 
hasılalarının (GSYİH) %11’ini oluşturuyor. Ancak, mevcut kitlesel turizm modeli genellikle 
kıyıların saldırgan bir biçimde imara açılması, aşırı su ve enerji kullanımı ile başka şeylerle 
birlikte katı atık ve atık suların sürdürülebilir olmayan şekillerde yönetimini de beraberinde 
getiren bugüne kadar gerek denizel, gerekse kıyısal çevrenin bozulmasına sebep olmuştur. 
Mevcut turizm modeli ayrıca, hızla yenileri ortaya çıkan tüketici eğilimleri ile birlikte, 
Akdeniz’deki turizmin ekonomik sürdürülebilirliğini uzun vadede tehlikeye atıyor; kısa 
dönemde gelen toplam turist sayısı azalmasa da, her bir turistin ödeme istekliliğinin ve 
ortalama harcamasının azalması bekleniyor. 

Bölge ekonomisine katkı sağlayan kilit sektörlerden bir tanesi olan balıkçılık da son yıllarda 
gittikçe derinleşen bir kriz yaşıyor. Kolektif değerinin bugün hala 3 milyar Amerikan doları 
olduğu tahmin edilen balıkçılık, 180.000’den fazla insana doğrudan istihdam sağlıyor. 
Öte yandan, aşırı avcılık ve diğer insan etkileri (örn. kirlilik, habitat tahribatı) balıkçılık 
endüstrisini önemli ölçüde etkilemiştir ve Akdeniz’de erişilebilen balık rezervlerinin %80’i 
aşırı avlanmaya maruz kalmaktadır. 

Bu sektörlerin her biri için, politika yapıcılara, yatırımcılara ve müteahitlere sunmak 
üzere hazırladığımız bir dizi öneri var. Bu öneriler turizm ve balıkçılık sektörlerinin 
sürdürülebilirliğini arttırarak deniz varlıklarının devamını sağlayacak ve aynı zamanda 
bölgenin refahına katkıda bulunacak “Mavi Ekonomi” kalkınma modeline geçişin 
gerçekleşmesini hedefliyor.  
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denİz vArlıklArının kıyı 
toPlUlUklArı 
ve ekonomİlerİ İÇİn Önemİ 
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1.Akdenİz’İn ekonomİk değerİ
Akdeniz’in ekonomik değerini ortaya koymak için iki kavramdan yararlanıyoruz: ‘gayri safi 
denizel hasıla (GSDH)’, ve ‘ortak varlık fonu’. GSDH, denizle ilgili sektörlerin tamamının 
yıllık ekonomik hasılasını, ortak varlık fonu ise kıyı şeridi, balıkçılık ve deniz çayırı gibi 
denizin toplam üretken biyoçeşitlilik ve ekosistem varlıklarını tanımlar. 

1.1. Akdeniz’in gayri safi denizel hasılası
Akdeniz’de, denizle ilgili faaliyetlerin ekonomik değeri olan ‘gayri safi denizel hasıla’nın yıllık 
450 milyar Amerikan doları olduğu tahmin ediliyor. Her ne kadar Akdeniz dünyanın toplam 
deniz alanlarının yalnızca %1’ini temsil etse de, dünya GSDH’sinin %20’sini oluşturuyor. 
GSDH’ye en fazla katkıyı sağlayan İtalya’yı, İspanya, Fransa ve Türkiye izliyor (Şekil 1). 

Akdeniz’in GSDH’sinin büyük bir kısmı (%92) turizmden elde ediliyor. Kıyı turizmi tek başına  
yıllık 300 milyar Amerikan doları değerinde üretim sağlıyor. Bu rakamı 110 milyar dolarlık 
üretimiyle deniz turizmi takip ediyor. Balıkçılık ve su ürünleri, yıllık yaklaşık 8 milyar 
dolarlık üretimle GSDH’nin kabaca %2’lik bir kısmını oluşturuyor ama bunların bölgesel 
önemi ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. 

1.2 Akdeniz’in ortak varlık fonu
‘Ortak varlık fonu’, yıllık ekonomik üretimin (örn. GSDH) kaynağı olan denizin toplam varlık 
temeli olarak tanımlanabilir. Akdeniz’in ortak varlık fonunun değeri 5,6 trilyon Amerikan 
dolarına eş değerdir. Varlıkların büyük bölümünü üretken kıyı şeritleri (%83) oluşturmakta, 
ardından %13’lük bir payla deniz çayırları gelmektedir. 

Akdeniz’in sağladığı çok sayıda manevi değeri de aklımızda bulundurmalıyız. Deniz, 
güvenliğin  (insanların yaşam biçimlerini destekler, gıda sağlar, vb. gibi) yanısıra manevi 
ve kültürel zenginlik sağlar, kıyıları korur, iklimi düzenler ve rekreasyon değerine sahiptir. 
Her ne kadar bu gibi etmenler henüz etkin bir biçimde klasik ekonomik analizlere 
dahil edilemeseler de...Deniz aynı zamanda, balık işleme, ulaşım ve kültür turizmi gibi 
kendisinden doğan sanayi sektörleriyle kuvvetli bir dayanışma içerisindedir. Bu raporda 
ekonomik ve sermaye değeri ele alınsa da, Akdeniz’in kendi başına ihtiva ettiği öz değeri 
de en az diğerleri kadar önemlidir. Denizin bu öz değeri politik kararlarda gözönünde 
bulundurulmalı ve bizlere bütün denizleri kurtarmak üzere şimdi harekete geçmenin ahlaki 
zorunluluğun hatırlatıcısı olmalıdır.

% 92
Akdenİz’İn GSdH’Sİnİn 

büyük bİr kıSmı (%92) 
tUrİzmden elde 

edİlİyor.
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(data from 2016) (data from 2016)

1. FRANSA
2463,2 

Rakamlar: 
Milyar ABD doları

2. İTALYA
1850,7 

3. İSPANYA
1232,6 

4. TÜRKİYE
857,4 

6. MISIR
332,4 

7. İSRAİL
318,4 

8. YUNANİSTAN
194,3 

9. CEZAYİR
160,8  

10. FAS
103,6  

11. LÜBNAN
 51,9  

12. HIRVATİSTAN
50,4  

13. SLOVENYA
44  
14. TUNUS

41,9  

AKDENIZ’İN GAYRİ SAFİ DENİZEL HASILASI İLE BÖLGESEL GSYİH’LERİN KARŞILAŞTIRMASIAKDENİZ GAYRİ SAFİ DENİZEL HASILA (GSDH)

%92
Deniz ve kıyı turizmi

%2
Balıkçılık ve deniz ürünleri

Akdeniz’deki deniz varlıkları 
farkında olduğumuzdan çok 
daha fazla değere sahip ve eğer 
doğru yönetilirse bu değer 
daha da artabilir.

%6
Deniz tarafından sağlanan 
doğrudan hizmetler

39,0 milyar ABD $ 

716,9  milyar ABD $ Deniz çayırları

Deniz balıkçılığı

ÖNCELİKLİ VARLIKLAR

4.650,6 milyar ABD $ Üretken kıyı şeridi

173,5 milyar ABD $ Karbon emilimi

YAN VARLIKLAR

TOPLAM ORTAK VARLIK FONU
VARLIK TABAN DEĞERİ 

AKDENİZ’İN DENİZ VARLIK DEĞERİ – ORTAK VARLIK FONU

Gayri Safi Denizel Hasıla (GSDH) 
denizin yıllık ekonomik değeridir.

5. AKDENİZ GSDH’Sİ 450 MİLYAR ABD $
Akdeniz’in ekonomisi bölgenin 
en büyük 5. ekonomisi

 

yıllık ekonomik üretimin 
(Gayri Safi Denizel Hasıla) kaynağı olan 
deniz varlıklarının toplamıdır – kıyı şeridi, 
balıkçılık ve deniz çayırı gibi.

%20’SİNİ

AKDENİZ TOPLAM DENİZLERİN 
YALNIZCA %1’İNİ 

%1

AMA KÜRESEL GSDH’NİN  

OLUŞTURUYOR 

Yunanistan

Malta

SlovenyaMonako Hırvatistan

Karadağ

Arnavutluk

Bosna Hersek

Cezayir

Tunus

Libya
Mısır İsrail

KIbrıs
Lübnan

Filistin

Suriye

Fas

Cebelitarık

İspanya
Fransa

İtalya

Türkiye

ORTAK VARLIK FONU

* GSYİH’si 40 milyar Amerikan dolarından düşük olan ülkeler gösterilmemiştir(2015-2016 verileri)

 

5,6 
trilyon ABD $

IMF World Economic Outlook 2016.
KAYNAKLAR:Tüm hakları saklıdır. BCG metodolojisi 

hakkında daha fazla bilgi almak için, 
lütfen ziyaret edin:
ocean.panda.org

Bu bölümün analizleri

tarafından sağlanmıştır.

Akdenİz’İn ekonomİk değerİ       Akdenİz’İn ekonomİk değerİ
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Akdeniz dünyanın en büyük iç denizidir. Avrupa, Afrika ve 
Asya kıtalarının buluştuğu yerde, yüzyıllar boyunca ulaşım, 
ticaret ve turizmin merkezi konumunda olmuştur. Yaptığımız 
analiz, Akdeniz’in çevresindeki ülkelerin ekonomilerine 
sağladığı katkıyı açıkça ortaya koyuyor (Şekil 1). Ancak, 
onlarca yıl boyunca genellikle kontrol dışı ve haddini 
aşan pek çok ekonomik faaliyetin sebep olduğu ağır hasar 
sonucu Akdeniz’in sağlığı ‘sarp bir kayalıktan yokuş aşağı 
yuvarlanıyor’.

2. korkUtUCU büyüme eğİlİmlerİ
Ekonomik açıdan düşünüldüğünde, kıyı ekonomilerinin sürdürülebilirliği için Akdeniz’in iyi 
bir geleceği olması kritik öneme sahip. WWF tarafından 2015 yılında yayımlanan MedTrends 
Raporu bize Akdeniz’in gelecekteki 15 ila 20 yıl içinde nasıl görüneceğini gösteriyor. Raporda 
bölgede gerçekleşmesi olası, büyün deniz sanayinin gelişmeye devam edeceği bir ‘mavi 
altın akını’ betimleniyor. Bölgedeki deniz trafiğinde, kısmen Avrupa ile Asya arasında artan 
ticarete bağlı bir artış bekleniyor. Petrol taşımacılığının da 2025 yılına kadar 750 milyon 
tona çıkması söz konusu (2006 yılında bu miktar 500 milyon ton civarındaydı), ki bu her 
yıl 6.700 tankerin denizde olması anlamına geliyor. Bölgesel enerji talebi de artmaya devam 
ediyor; denizde petrol ve gaz arama anlaşmaları Akdeniz’in %20’sinden fazlasını kapsıyor ve 
olası yeni anlaşmalar da Havzanın bir başka %20’lik kısmına talip. Su ürünleri üretiminin 
de yılda %112’lik bir artışla, 280.000 tondan 600.000 tona çıkması bekleniyor (Şekil 2). 
Bu düzeyde bir büyümenin en sonunda mekan ve diğer kaynakların kullanıma ilişkin 
anlaşmazlıklarla sonuçlanması kaçınılmaz. 

bU düzeyde bır 
büyümenın en 

SonUndA mekAn ve 
dığer kAynAklArın 

kUllAnımA ılışkın 
AnlAşmAzlıklArlA 

SonUÇlAnmASı 
kAÇınılmAz.

AKDENİZ
ADRIATIC

BAŞLICA EKONOMİK FAALİYETLER VE EĞİLİMLER

TURİZM

KIYI GELİŞİMİ

SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİ

DENİZ ULAŞIMI

Küresel ticarette yıllık %4 
oranında büyüme 

(2025’e kadar Akdeniz’in tamamında)

AMATÖR BALIKÇILIK
HIZLA GELİŞİYOR
(Akdeniz’in tamamında)

PETROL VE GAZ SANAYİ
Mevcut durumda petrol ve 
gaz arama sözleşmeleri 
Akdeniz Havzası’nın 
%20’SİNDEN FAZLASINI kapsıyor.
 
Açık deniz gaz üretiminin 
2030’a kadar BEŞ KATINA 
çıkması bekleniyor 
  (2010’dan 2030’a kadar, 
      daha ziyade doğu                                      
         Akdeniz’de)

DERİN DENİZ 
MADENCİLİĞİ
büyük olasılıkla 
HIZLA GELİŞİYOR 
(Akdeniz’in 
tamamında)

2025’e kadar 
+5.000 KM yapay 

kıyı şeridi 
(2005’deki duruma 

kıyasla)

KARASAL KİRLİLİK 
KAYNAKLARI

Ağır metal kirliliği 

ARTMA EĞİLİMİNDE 
(Akdeniz’in tamamında)

2030’a kadar 
+500 MİLYON 

yabancı turist 
(Akdeniz’in tamamında)

TİCARİ 
BALIKÇILIK

Daha ziyade aşırı 
avlanmaya bağlı 
olarak DÜŞME EĞİLİMİNDE 
(Akdeniz’in tamamında)

AÇIK DENİZ RÜZGAR 
ENERJİSİ 
2030’kadar üretimin 
12 GW’a çıkması bekleniyor 
(Akdeniz AB ülkelerinde)

2030’a kadar
+%112 üretim

(Akdeniz AB ülkelerinde)

kAynAklAr
Piante c., ody D. (2015) Blue Growth in the Mediterranean Sea: The Challenge of Good 
Environmental Status. MedTrends Project. WWF-France. 189 pp.

Bilgi grafiği

Bianco tangerine snc
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Akdeniz’de onlarca yıldır süregelen ekonomik 
faaliyetlerin sebep olduğu ağır hasarlar, 
bölgenin ekolojik sağlığını sarp bir 
kayalıktan aşağı yuvarlıyor.

KAYNAKLAR1:  Piroddi et al., 2017. 2.Dulvy et al., 2016. 3.IUCN Red List, 2017.  4.Telesca et al., 2015. 5.Otero et al., 2017.  6.Galassi et al., 2014. 

DENİZ MEMELİLERİ VE BALIKLAR AZALIYOR KÖPEKBALIKLARI TEHDİT ALTINDA

.

%41
%34

%53

%13

%34

DENİZ ÇAYIRLARI AZALIYOR

4

KAPLUMBAĞALAR RİSK ALTINDA 

Akdeniz’deki yeşil deniz 
kaplumbağası popülasyonu 
TEHLİKEDE 3

DENİZ SEVİYELERİ YÜKSELİYOR
Deniz seviyelerinin 
2040-2050’ye kadar 
25 cm yükselmesi 
söz konusu 

Son 50 yılda

ANTHOZOALAR (RESİFLER VE ANEMONLAR) TEHDİT ALTINDA 

.

Akdeniz, deniz memeli 
popülasyonlarının 
%41’ini 

ve toplam balık 
popülasyonunun 
%34’ünü kaybetti. 1

Akdeniz’deki 
köpekbalıklarının 
%53’ü TÜKENME 
riski altında. 2 

Mercanları ve ilgili diğer türleri içine 
alan Anthozoa sınıfına ait hayvan 
türlerinin %13’ünden fazlası 
TÜKENME tehdidi altında. 5

Posidonia türü deniz çayırlarının 
yayılma alanları son 50 yılda %34 
oranında azaldı ya da bozuldu.

5

6

şekİl 3       Akdenİz’İn denİz vArlıklArının dUrUmU
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Sürdürülebİlİr mAvİ ekonomİ İÇİn WWf PrenSİPlerİ
Mavi Ekonomi’nin büyük ölçüde benimsenmesi, ilgili politikalar ve yatırımlar açısından bir hedef olarak kabul edilse 
de, bu terimin hala geniş çapta kabul görmüş bir tanımı mevcut değil. Söz konusu boşluğun doldurulması amacıyla 
WWF, Sürdürülebilir Mavi Ekonomi için bir dizi prensip geliştirdi. Bu prensipler kapsamında, Mavi Ekonomi’nin 
anlamına dair açık tanımların yanısıra, Mavi Ekonomi’ye ulaşmak için yapılabileceklerin nasıl yönetileceğine ilişkin 
yönergelere yer veriliyor. Ayrıca, paydaşların bu yolda başvurabilecekleri eylemleri de ortaya konuyor. 

Gerçek anlamda bütünleşik denizcilik politikaları, yeterli derecede ekonomik ve kanuni teşvikler, kamu ve özel 
yatırımlardan sağlanan destek ve ekosistem temelli mekansal planların başarıyla uygulanması da bu bileşime dahil. 

Mavi Ekonomi ancak karada da, çeşitliliği zengin, üretken ve dirençli ekosistemleri yenileyen, koruyan ve muhafaza 
eden, aynı zamanda temiz teknolojilere, yenilenebilr enerjiye ve döngüsel malzeme akışlarına dayalı bir ekonomi 
yaratabilirsek mümkün olur.

WWF, kamu, özel sektör ve sivil toplumdaki aktörleri, Sürdürülebilir Mavi Ekonomi için ortaya koyduğu prensipleri 
Akdeniz bölgesinde sürdürebilir Mavi Ekonomi’nin tanımlanmasında bir mercek olarak kullanmaya, eylemlerimizin 
bizi doğru yöne götürüp götürmediğini değerlendirmeye ve gerek insanlar, gerekse doğa için daha refah dolu bir 
geleceğe yelken açmaya çağırıyor. 

bütünleşik ve ekosistem temelli deniz planlaması ile 
yönetiminin uygulanması

StrAteJİk ÖnCelİk  1

Sürdürülebilir bir mavi ekonomi yaklaşımının benimsenmesiStrAteJİk ÖnCelİk  2
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İklim değişikliğine karşı dirençli ve karbon-nötr ekonomi 
modellerinin oluşturulması

StrAteJİk ÖnCelİk  3

kamu ve özel finansman yoluyla doğal varlıkların 
sürdürülebilir üretkenliğinin açığa çıkarılması

StrAteJİk ÖnCelİk  4

kitlesel turizmin ayakizinin azaltılması ve daha 
sürdürülebilir turizm modellerine doğru yol alınması

StrAteJİk ÖnCelİk  5

balıkçılık sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanmasıStrAteJİk ÖnCelİk  6

3. Akdenİz İÇİn Sürdürülebİlİr bİr tUrİzm modelİ GerekSİnİmİ
Turizm, yıllık 420 milyar Amerikan dolar değerindeki 
katkısıyla, Akdeniz’in en hızla büyüyen sanayi sektörlerinden 
bir tanesi. Ancak, turizmin kontrolsüz bir biçimde gelişmesi 
önemli ekosistemleri tehdit ediyor. Deniz ve kıyı alanlarının 
sağladığı hizmetler ile onları etkin bir şekilde koruyacak 
sürdürülebilir modellere olan gereksinimin de altını çiziyor.

1970’lerden bu yana, Akdeniz ülkeleri son derece gözde turizm merkezleri halindedir. Bu 
durum, özellikle kıyı alanlarında eşi benzeri görülmemiş bir gelişmeye sebep olmuştur. 
Turizmin önümüzdeki 10 yılda da yıllık yaklaşık %2,9 oranında büyümesi, turizmle ilişkili 
istihdamın da yıllık %2,8 oranında artması bekleniyor. Ancak, devam eden bu son derece 
hızlı büyümenin maliyeti oldukça yüksek. Sürdürülebilirliğin üç boyutu açısından da – 
ekonomi, çevre ve insan – Akdeniz büyük stres altında. 

3.1 turizmin etkileri
Denizle ilgili sektörler arasında, bölge ekonomisine en fazla katkıyı sağlayan turizm 
sektörüdür. Turizmin bugünkü yıllık değerinin, bölgesel kümülatif GSYİH’nin %4,8’ini 
oluşturduğu tahmin ediliyor. Turizmin dolaylı katkısı daha da çarpıcı; bölgesel kümülatif 
GSYİH’nin %11’inden fazla.Turizm ayrıca istihdam yaratıyor. Turizmin 2015 yılında 
doğrudan iş sağladığı insan sayısı 7,8 milyon (toplam istihdamın %4,5’i), dolaylı olarak katkı 
sağladığı insan sayısı ise 20 milyon (toplam istihdamın %11,5’i).

Turizmin değeri bir Akdeniz ülkesinden diğerine farklılık gösteriyor ve bu değer bazı 
ülkelerde GSYİH’ye önemli katkılar sağlıyor. Italya, İspanya, Fransa, Yunanistan ve Türkiye 
gibi ülkeler, geleneksel olarak Avrupalı gezginler için gözde turizm merkezleri olarak 
karşımıza çıkıyor ve bu ülkeler gittikçe Asyalı ve Rus turistleri daha fazla çekiyor. Eski 
tatil köylerinin altyapıları, çevresel etkilerine ya da ekonomik sızıntıya dikkat edilmeksizin 
daha fazla sayıda turisti çekmek için yenileniyor. Antalya (Türkiye) ve Mayorka (İspanya) 
geçmişte yoğun biçimde gelişen turizm merkezlerine verilebilecek tipik örnekler. Ancak, 
Hırvatistan, Karadağ ve Arnavutluk gibi yeni gelişen merkezlerin de daha sürdürülebilir 
turizm modelleri geliştirmenin yollarını aramaları gerekiyor. 

Ekosistemlerin halihazırda baskı altında olduğu bu en gözde alanlara devam eden turist akışı 
gözönüne alındığında, doğal çevrenin hızla bozulması hiç de süpriz değil. Kıyıların saldırgan 
bir biçimde imara açılması, kıyı erozyonu, enerji ve suyun aşırı kullanımı ve katı atıklarla 
atık suyun sürdür ülebilir olmayan şekillerde yönetilmesi, kitlesel turizmin beraberinde 
getirdiği sorunların yalnızca bazıları. Söz konusu çevresel hususlar turizm merkezlerini 
turistler açısından daha az çekici kılmakla kalmıyor, aynı zamanda yöre halkının yaşam 
kalitesini de tehdit ediyor. 

%2,9
tUrİzmİn Önümüzdekİ 

10 yıldA yıllık yAklAşık 
%2,9 orAnındA büyümeSİ 

beklenİyor

SÖz konUSU ÇevreSel 
HUSUSlAr tUrİzm 

merkezlerİnİ tUrİStler 
AÇıSındAn dAHA Az ÇekİCİ 

kılmAklA kAlmıyor, Aynı 
zAmAndA yÖre HAlkının 

yAşAm kAlİteSınİ de 
teHdİt edİyor
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2030500 milyonun
 üzerinde 
turistin 
gelmesi 

bekleniyor

2030’a kadar 
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Akdeniz Gayri Safi Denizel 
Hasılası’nın %92’sini 
oluşturuyor

%92

3-4 katı
Turistler yöre 
sakinlerinin

daha fazla su 
kullanıyor

KRİTİK KONULAR SÜRDÜRÜLEBİLİR AKDENİZ TURİZMİ İÇİN YAPILACAKLAR

Standartların 
benimsenmesi ve en iyi 
uygulamaların hayata 
geçirilmesi

Çevre varlıklarının korunması, 
akıllı kıyı planlama ve 
bölgelendirmenin uygulanması

Araştırma ve 
teknolojik gelişmeler 
arasındaki dengenin 

sağlanması 

Sürdürülebilir turizm için 
kapsamlı ulusal stratejik 
planların geliştirilmesi

Turizmin 
sürdürülebilirliğine 
ilişkin teşviklerin ve 

önlemlerin geliştirilmesi €€€

Yerel, ulusal ve bölgesel 
düzeydeki yönetim 

yapılarının etkin biçimde 
devreye sokulması

İtalyan kıyı şeridinin uzunluğu

0 km

%43

7.600 km
Daha çok turizmle ilişkili olarak, tamamen 

şehirleşmiş alanlar

3’te 1’
Akdeniz turizmi 
küresel turizmin 

ini 
oluşturuyor

Turizm sektöründe istihdam 
edilen Akdeniz nüfusunun 
oranı (doğrudan ve dolaylı)

%16

€
%52

ÖNEMLİ GERÇEKLER

TURİZM

Kıyı/plaj turizminin, 
deniz/kumsal atık 
miktarındaki payı

Kaynak: Arcadis (2015)

Kaynak: ARLEM (2013)Kaynak: UNWTO (2015)

UNWTO (2016)

Kaynak: WTTC (2016) Kaynak: Borelli (2000)
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4. Akdenİz bAlıkÇılık SektÖrü:  
Son ÇAğrı
Deniz mahsülleri binlerce yıldır Akdeniz kültürlerinin 
merkezinde yer alıyor. Ancak bugün erişilebilen balık 
rezervlerinin yaklaşık %80’i aşırı avlanma tehdidi altında.32 
Bunun anlamı, eğer mevcut uygulamalar devam ederse, 
balık rezervlerinin iyileşmesi mümkün olmayacak ve 
popülasyonlarda şiddetli bir düşüş yaşanacak. Bu durum, 
Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya kadar birçok yerel topluluğun 
ekonomisi için felaketle sonuçlanacak, kaldı ki bir de deniz 
ekosistemi üzerine yıkıcı etkiler meydana gelmesi söz konusu. 

Balıkçılık sektörü, büyük sanayi işletmelerinden küçük-ölçekli esnaflara kadar, her bir tür 
için değişik teçhizat kullanan birçok farklı paydaştan oluşuyor. Bölgede, 180.000’den fazla 
insana istihdam sağlayan 80.000’den fazla tekne faaliyet gösteriyor. Kıyı sektörü de– işleme, 
pazarlama, perakende satış, gemi yapımı, vb. gibi- neredeyse aynı sayıda insana istihdam sağlıyor. 
Balıkçı filolarının %80’i küçük ölçekli olarak sınıflandırılıyor. 

Balıkçılık sektörünün bölgesel ekonomiye olan katkısı oldukça önemli. Akdeniz Genel 
Balıkçılık Konseyi (General Fisheries Commission for the Mediteraanean-GFCM) 2016 yılı 
verilerine göre, Akdeniz balıkçılık faaliyetlerinin kolektif değerinin 3 milyar dolar olduğu 
tahmin ediliyor. Rekreasyon amaçlı ve geçinmek için yapılan balıkçılığın da 200 milyon 
dolarlık ilave katkısı mevcut. 

Tedarik noktalarının korkutucu bir eğilime maruz kalmasının tarihi sürecine bakıldığında, 
sorunların son 50 yılda ortaya çıkmaya başladığı görülüyor. Akdeniz daha önceleri, 
ahtopottan orkinosa, derin deniz karideslerinden kılıç balığına simgesel türlerinin sağlıklı 
popülasyonlarını barındırıyordu ve bunlar dışında gerek ticari, gerekse ticari olmayan birçok 
başka balık türüne de ev sahipliği yapıyordu. Ancak endüstriyel balıkçılık yöntemleri, izleme 
ve kontrolün zayıf olması, yasadışı, denetlenmeyen ve raporlanmayan balıkçılık faaliyetleri 
ile çevresel faktörler, bu bir zamanlar hayat saçan verimli denizel kaynağa son derece ağır 
hasarlar verdi. 

1990’ların ortalarına kadar avlanan balık miktarı her yıl artmaya devam etti ve 1994 yılında 
avlanan 1 milyondan fazla balıkla zirveye ulaştı. Sonra düşmeye başladı. 2013 yılında genel 
av miktarı 70.000 tona kadar düşmüştü – avlanma çabasında azalma olduğu için değil, 
kısaca artık denizde balık bulunmadığı için.

Rezervlerin bu şekilde azalması yalnızca sualtı ekosistemini etkilemekle kalmayıp aynı 
zamanda, civarda yaşayan ve hayatta kalmak için denize bağımlı olan insan topluluklarının 
gıda güvenliğini de tehdit edecektir. Ayrıca, balıkçıların işsiz kalmasına neden olacak ve balık 
işleme ile turizm gibi balıkçılığa dayalı sektörlere de zarar verecektir. 
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180.000
Akdenİz’de 180.000’den 
fAzlA İnSAnA İStİHdAm 

SAğlAyAn 80.000’den 
fAzlA tekne fAAlİyet 

GÖSterİyor



360.000
istihdam edilen 

insan sayısı 
(doğrudan ve dolaylı istihdam)

3 MİLYAR ABD$ 
Akdeniz’de balıkçılık 
sektörünün kolektif 

değeri

Küçük ölçekli 
balıkçılık

Bölgede incelenen balık
rezervlerinin aşırı avlanma 
tehdidi altında olan kısmı

  balıkçılık faaliyetleri sırasında tesadüfen yakalanıyor

AKDENİZ’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK İÇİN KİLİT ÖNERİLERÖNEMLİ GERÇEKLER KRİTİK KONULAR

Yılda 132.000 kaplumbağa  

%80

X5
Mezgit Avı MEVCUT durum

ÖNERİLEN hedef

Etkin izleme ve kontrol 
sistemlerinin 
oluşturulması

Amatör balıkçılığın 
düzenlenmesi 

Daha sürdürülebilir 
balıkçılık 
yöntemlerinin 
teşvik edilmesi

Bilinçli bir 
tüketim 

anlayışının 
geliştirilmesi

Anahtar türlerin ve 
habitatların korunması 

için yönetilen 
deniz alanlarının 

kullanılması

Küçük ölçekli 
balıkçıların 
desteklenmesi

Planlamanın 
uzun vadeli 
bölgesel bir 

odakla 
yapılması

Kaynak: GFCM (2016)

Kaynak: GFCM (2016)
Kaynak: GFCM (2016)

Kaynak: GFCM (2017)

Kaynak: GFCM (2016)

Kaynak: Casale (2011)

Kaynak: GFCM (2016)

%80
Toplam balıkçı filolarının 

%80’ini oluşturuyor
İstihdamın %60’ını 

karşılıyor

%60

Avlanan 
balıkların 

13 TÜR 
oluşturuyor%65’ini Yıllık ıskarta balık 

oranı, toplam avın oluşturuyor
%18’ini

BALIKÇILIK
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Akdeniz‘in bölge ekonomisine sağladığı doğrudan 
katkı oldukça önemli. Akdeniz insanların 
kültürlerinin ve kimliklerinin vazgeçilmez bir parçası 
ve gerek ekonomik refahımız, gerekse sağladığı 

SonUÇ
diğer yararlardan elde ettiğimiz varlık nedeniyle Akdeniz’e 
bağımlıyız. Ancak, sürdürülebilir olmayan kalkınma ve insan 
baskısı; kirlilik, habitat tahribatı ve aşırı avlanma, deniz 
sağlığına ağır zarar vermiş, Akdeniz’in varlıklarını önemli 
hasara uğratmıştır. Sanayi kuruluşlarının, hükümetlerin, sivil 
toplumun ve diğer paydaşların, mevcut kalkınma modelini 
değiştirerek, sağlıklı ve üretken deniz varlıklarına dayalı 
Akdeniz için Sürdürülebilir Mavi Ekonomi’ye dönüşüm için 
harekete geçmeleri gerekiyor.

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, mevcut ekonomik modelin ötesine geçmek 
için önemli bir çerçeve sunuyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, sağlıklı toplumların 
doğal, sosyal ve ekonomik hakları ile yönetilme biçimleri üzerine görülmemiş biçimde 
odaklanmaya devam ediyor. Akdeniz ülkelerinin de, ulusal düzeyde, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri‘ni uygulamaları, ekonomilerini ve yurttaşlarını desteklemek için gerekli olabilecek 
politikalara ve kalkınma planlarına uyum sağlarken doğal çevreyi de korumaları gerekiyor. 
Bölgesel düzeyde ise, Barselona Sözleşmesi’nin 2016 yılında gerçekleşen 19. Taraflar 
Konferansı’nda kabul edilen “Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi de (Mediterranean 
Strategy for Sustainable Development (MSSD 2016-2025), BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri, özellikle de Hedef 1 (Deniz ve kıyı alanlarında sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanması) ve Hedef 5’i (Yeşil ve mavi ekonomiye geçiş) üzerinde duruyor. 

Deniz ekonomisinin canlandırılmasında karşılaşılanlar sıradan zorluklar değil ama 
denizlerin iyileştirilmesi için gösterdiğimiz çabaların başarısız olması halinde, yüzlerce 
milyon insanın yaşamını ve yaşam biçimini tehlikeye atan sonuçlar ortaya çıkacak. Bu 
raporda sunulan stratejik öncelikler ve önerilerin amacı, ekonomik kalkınmayı desteklerken 
denizin altında yatan varlıkların korunmasını sağlayacak bilinçli politik kararların temelini 
oluşturmak. 
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>5,6 
trİlyon $

Akdeniz’in ekonomik 
varlıklarının değeri 
5,6 trilyon Amerikan 
dolarından fazla

% 2,9
Turizmin önümüzdeki 
10 yılda yıllık yaklaşık 
%2,9 oranında büyümesi 
bekleniyor 250 mİlyon

250 milyon kişi (toplam 
nüfusun %55’i) kıyı 
havzalarında yaşıyor

% 7,14
Akdeniz’in sadece  
% 7,14’ü koruma altında

≈ 360.000
Akdeniz’de balıkçılık ve yan 
sektörlerinde çalışan kişi 
sayısı

sAyılArlA Akdenİz

Neden buradayız:
Dünyanın doğal çevresinin bozulmasını durdurmak ve insanların 
doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek kurulması için.
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