Ek 1 – Kaz Dağları ve Edremit Körfezi
SGP Türkiye’nin 6. Uygulama Programı (OP6) çerçevesinde ele alınacak öncelikli alanlardan birisini
oluşturan ‘Kaz Dağları ve Edremit Körfezi’ aşağıdaki fiziki haritada görülmektedir. Proje önerilerinin
beklendiği çalışma alanı mavi kesik çizgilerle çevrilmiştir. Alandaki önemli doğa alanları kırmızı ile
işaretlenmiştir: Babale – Asos Kıyıları, Kaz Dağları, Ayvalık. Pembe alan Çanakkale, yeşil alan ise
Balıkesir ilini işaret etmektedir. Yeşil çizgiler mevcut milli parkları ve mavi çizgiler tabiat parklarını
göstermektedir.

Kaz Dağları ve Edremit Körfezi mevcut durum tespiti alanda tarafların davet edildiği bir toplantıda
harita üzerinde sorunları ve bu sorunları karşılayacak çözümlerin birlikte düşünülmesiyle ortaya
konmuştur. Bu toplantıda SGP genel stratejik öncelikleri yanında geliştirilen OP6 kapsamında Kaz
Dağları ve Edremit Körfezi’nde beklenebilecek çıktılara ve faaliyetlere örnekler özetle
sunulmaktadır:
1. Ormanlık arazi parçalarını restorasyonu yoluyla ekosistem hizmetlerinin özellikle su kalitesinin
ve su akışının korumasını sağlayacak faaliyetler.
2. Öncelikli türlerin yerel ve bölgesel koruma statülerini iyileştiren, yerel halkın desteğiyle koruyan
ve farkındalık yaratan faaliyetler (Kaz Dağları, Ayvalık ve Assos - Babakale yöresinin endemik bitki,
memeli ve omurgasız türleri - ayı, vaşak, Akdeniz foku, anıt ağaçlar, Edremit Körfezi'ndeki tehdit
altındaki balık türleri ve Posidonia çayırları vb.)
3. Karasal ve/veya denizel ekosistemlerde koruma ve iyileştirme faaliyetleri (ekolojik tampon
bölgelerinin, balıkçılığa kapalı alanların oluşturulması, yangınla mücadele, sürdürülebilir turizm
faaliyetleri, deniz dibinin ve kumsalların denize atılan veya denizde kaybolan balıkçılık
malzemelerinden temizlenmesi; deniz çayırları vb. türlerin korunması amacıyla şamandıra
sistemlerinin oluşturulması vb.)

4. Arazinin doğal kaynak ve üretim ilişkilerini güçlendirecek ve direnç seviyesini geliştirecek
faaliyetler (Göknar, meşe ve zeytin çeşitleri gibi yerel türlerin kullanımıyla koridorlar oluşturma vs.)
5. Kırsalda üretilen katı ve sıvı atıkların etkilerini azaltmaya yönelik faaliyetler
6. Deniz taşıtları kaynaklı katı ve sıvı atıkların etkilerini azaltmaya yönelik faaliyetler
7. Karasal ve denizel alanların daha fazla parçalanması ve bozulmasını engellemek amacıyla
sezonluk nüfus artışından kaynaklanan etkileri azaltmaya yönelik faaliyetler
8. Alanın sürdürülebilir kullanımını destekleyen ve yerel ürünlerin üretimini ve adil paylaşımını
sağlayan yöre halkının katılımcı ve gelir getirici faaliyetleri
9. Üreticilerin atadan kalma tohumlara ve yerel/geleneksel anlamda sürdürülen tarım
kaynaklarına erişimini destekleyen faaliyetler
10. Tüketicilerin yerel ve geleneksel anlamda sürdürülen gıda çeşitlerine erişimini destekleyen
aktiviteler
11. Yenilebilir yerel yabani türlerin ve tıbbi ya da aromatik bitkilerin üretim merkezleri kurulması
gibi yerel/bölgesel üretim tedbirleri yoluyla korunması; bu yabani türlerin doğadan aşırı
toplanmasını önleyecek kapasite geliştirme faaliyetleri
12. Tarımsal mozaiğin korunmasına yönelik faaliyetler (ör. atadan kalma teraslama yöntemlerinin
mevcut tarımsal çalışmalara uyarlanması, zeytinliklerin çeşit ve verimliliğinin artırılması)
13. Tarımsal üretim pratiklerinin çeşitlendirilmesi (tarımsal-ormancılık, odun dışı orman ürünleri,
tıbbi ve aromatik bitkiler vb.)
14. Tarımsal dayanıklılığın artırılması için üretim sistemlerinin çeşitlendirilmesi yönünde faaliyetler
(daha fazla çeşitlilik sağlayan ekim sistemleri, tarımsal ürün-besi hayvanı-ağaç bütünleşik işletimini
sağlayan sistemeler, stres koşullarına dayanıklı ve hızlı olgunlaşan türlerin ve çeşitlerinin kullanımı)
15. Kirlilik yaratmayan, düşük girdi ve düşük karbon içeren, geleneksel ve yerel türlere dayalı tarım
faaliyetleri (permakültür, organik tarım çalışmaları, suyun etkin kullanımı, yağmur suyu hasadı,
nadasa bırakma, karışık ekim, her yıl değişik ekin ekimi vb.)
16. Denizel/kıyı alanlarının, balık çiftlikleri, su ürünleri yetiştirme ve balıkçılık alanlarının
sürdürülebilir yönetimine yönelik faaliyetler
17. Geleneksel yöntemlerle yerel çeşitlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler (ör:
zeytinyağı üretiminin geliştirilmesi)
18. Yerel yönetimlerle işbirliği içinde düşük karbonlu yenilikçi uygulamaları destekleyici faaliyetler
(ör: Düşük karbonlu ulaşım için altyapı oluşturulması, yağmur suyu hasadı gibi yöre halkının
kullanımına sunulacak yenilikçi uygulamalar, ulaşımda motorize olmayan seçenekleri teşvik eden ve
enerji israfını önleyen etkin arazi kullanımı uygulamaları)
19. Alandaki enerji kullanımını azaltan veya etkin kullanımını teşvik eden uygulamalar
20. Alandaki Kalıcı Organik Kirleticileri (KOK) azaltılacak, bertaraf edecek uygulamalar ve atık
depolama ve kullanımı üzerine kapasite arttırma ve pilot çalışmalar
21. Alanla ilgili sorun ve fırsatların tartışılmasını sağlayan, yerel yönetişime yönelik platformların
oluşturulması ve kapasite geliştirme faaliyetleri
22. Sivil toplum kuruluşları, toplum temelli örgütler, kooperatifler vb. kurumlar arasında yerel
çalışma grupları, komiteler ve tematik platformlar kurmak suretiyle diyalog, destek ve savunuculuğa
yönelik ağların oluşturulması çalışmaları
23. Yöre halkının karar alma süreçleri konusunda özellikle de çevresel etki değerlendirme, bölgesel
planlama ve diğer katılımcı süreçler açısından savunuculuk ve katılımcılık ile ilgili farkındalıklarını ve
kapasitelerini arttıran faaliyetler

24. Kadınları güçlendiren, yaşam kalitelerini arttıran ve gelir getirici çalışmalara dahil eden veya
gelir getirici fırsatlar sunan faaliyetler
25. Edremit Körfezi denizel alanının sürdürülebilir yönetimi için genç kadın ve erkek balıkçıların
kapasitelerini geliştiren faaliyetler
26. Geleneksel balıkçı topluluklarını ayakta tutmak amacıyla yasadışı balıkçılığı azaltmaya yönelik
faaliyetler
27. Dezavantajlı grupların (kadınlar, engelliler, çocuklar, yaşlılar, yoksullar vb.) gelir yaratan ya da
artı değer oluşturan üretimlerini görünür kılmaya ve geniş toplumsal paydaşlar tarafından
tanınırlığını sağlamaya yönelik sosyo-ekonomik süreçlere katkı koyan faaliyetler
28. Yöre ve yöreden olmayan halkın genel anlamda alanın izleme ve değerlendirilmesi, öncelikli
türler ve habitatları ilgilendiren yasadışı faaliyetler ve koruma statüsü konularına katılımını mümkün
kılacak farkındalık yaratan çalışmalar
29. Alandaki korunan alanlar, ekolojik koridorlar veya önemli doğa alanları ve/veya içindeki türlerle
ilgili sürdürülebilir kullanıma örnek olan geleneksel halk bilgisinin tespit edilmesi,
korunması/yaşatılması ve bunlara ilişkin çok ortaklı katılımcı uygulamalar.

Ek 2 – Beyşehir Gölü ve Dedegöl Dağları
SGP Türkiye’nin 6. Uygulama Programı (OP6) çerçevesinde ele alınacak öncelikli alanlardan bir
diğeri ise ‘Beyşehir Gölü ve Dedegöl Dağları’ aşağıdaki fiziki haritada görülmektedir. Proje
önerilerinin beklendiği çalışma alanı mavi kesik çizgilerle çevrilmiştir. Alandaki Önemli Doğa Alanları
kırmızı ile işaretlenmiştir: Beyşehir Gölü ve Dedegöl Dağları. Sarı çizgiler ilçe sınırlarını, yeşil çizgiler
Milli Parkları ve mavi çizgiler Tabiat Parklarını göstermektedir.

Dedegöl Dağları ve Beyşehir Gölü mevcut durum tespiti alanda tarafların davet edildiği bir toplantıda
harita üzerinde sorunları ve bu sorunları karşılayacak çözümlerin birlikte düşünülmesiyle ortaya
konmuştur. Bu toplantıda SGP genel stratejik öncelikleri yanında geliştirilen OP6 kapsamında alanda
beklenebilecek çıktılara ve faaliyetlere örnekler özetle sunulmaktadır:
1. Ormanların ve su kaynaklarının akılcı kullanımı yoluyla göl ve dağ ekosistemlerinin ve bunlara
bağlı ekosistem hizmetlerinin korumasını veya artırılmasını sağlayacak faaliyetler
2. Öncelikli türlerin yerel ve bölgesel koruma statülerini iyileştiren, yerel halkın desteğiyle koruyan
ve farkındalık yaratan faaliyetler (ör: Beyşehir Gölü ve Dedegöl Dağları'ndaki endemik bitki, balık,
memeli ve omurgasız türleri ile aşırı avlanmış/kullanılmış veya tehdit altındaki diğer türler)
3. Karasal ve/veya sucul ekosistemlerde koruma ve restorasyon faaliyetleri (ekolojik tampon
bölgelerinin, balıkçılığa kapalı alanların oluşturulması, yangınla mücadele, sürdürülebilir turizm
faaliyetleri, balık popülasyonu ve stoklarını artıracak sürdürülebilir balıkçılık faaliyetleri, göl tabanın
temizlenmesi vb.)
4. Arazinin doğal kaynak ve üretim ilişkilerini güçlendirecek ve direnç seviyesini geliştirecek
faaliyetler
5. Özellikle Beyşehir Gölü çevresinde kentsel ve kırsal katı ve sıvı atıkların etkilerini azaltmaya
yönelik faaliyetler
6. Göldeki balıkçılık faaliyetlerinin etkilerini azaltmaya yönelik uygulamalar (ör. balık ağlarının göl
içine bırakılmasını, ağların temizliğinde kimyasal madde kullanılmasını, ağlarda naylon iplik
kullanılmasını engelleyen; balıkçı teknelerinin kontrol altında tutulmasını sağlayan uygulamalar)
7. Göl sularının akılcı kullanımına yönelik uygulamalar (ör. Suyun tarımda kontrollü kullanımı,
damlama sulamanın yaygınlaştırılması, doğal kaynak sularının korunması vb.)
8. Yöre halkına alternatif doğa dostu geçim kaynakları yaratılmasını destekleyen faaliyetler (ör. ekoturizm alternatiflerinin, arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi vb.)
9. Üreticilerin atadan kalma tohumlara ve yerel/geleneksel anlamda sürdürülen tarım kaynaklarına
erişimini destekleyen faaliyetler
10. Tüketicilerin yerel ve geleneksel anlamda sürdürülen gıda çeşitlerine erişimini destekleyen
aktiviteler
11. Yenilebilir yerel yabani türlerin ve tıbbi ya da aromatik bitkilerin üretim merkezleri kurulması gibi
yerel/bölgesel üretim tedbirleri yoluyla korunması; bu yabani türlerin doğadan aşırı toplanmasını
önleyecek kapasite geliştirme faaliyetleri
12. Tarımsal üretim pratiklerinin çeşitlendirilmesi (tarımsal-ormancılık, odun dışı orman ürünleri,
tıbbi ve aromatik bitkiler vb.)
13. Tarımsal dayanıklılığın artırılması için üretim sistemlerinin çeşitlendirilmesi yönünde faaliyetler
(daha fazla çeşitlilik sağlayan ekim sistemleri, tarımsal ürün-besi hayvanı-ağaç bütünleşimini
sağlayan sistemeler, stres koşullarına dayanıklı ve hızlı olgunlaşan türlerin ve çeşitlerinin kullanımı)
14. Özellikle Beyşehir Gölü çevresinde, kirlilik yaratmayan, düşük girdi ve düşük karbon içeren,
geleneksel ve yerel türlere dayalı tarım faaliyetleri (permakültür, organik tarım çalışmaları, suyun
etkin kullanımı, yağmur suyu hasadı, nadasa bırakma, karışık ekim, her yıl değişik ekin ekimi vb.)
15. Sürdürülebilir balıkçılık yönetimini destekleyen faaliyetler (ör. aşırı ve yasadışı balıkçılığın
azaltılmasına yönelik faaliyetler; balıkçı toplulukların kapasite artırımı vb.)

16. Geleneksel yöntemlerle yerel çeşitlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler (ör:
Akçabelen fasulyesi, yerel yenilebilir mantarlar vb.)
17. Doğaya etkisi düşük hayvancılık pratiklerini destekleyen faaliyetler (ör. çobanların ve çiftçilerin
eğitimi)
18. Yerel yönetimlerle işbirliği içinde düşük karbonlu yenilikçi uygulamaları destekleyici faaliyetler
(ör: Düşük karbonlu ulaşım için altyapı oluşturulması, yağmur suyu hasadı gibi yöre halkının
kullanımına sunulacak yenilikçi uygulamalar, ulaşımda motorize olmayan seçenekleri teşvik eden ve
enerji israfını önleyen etkin arazi kullanımı uygulamaları)
19. Alandaki enerji kullanımını azaltan veya etkin kullanımını teşvik eden uygulamalar
20. Alandaki Kalıcı Organik Kirleticileri (KOK) azaltılacak, bertaraf edecek uygulamalar ve atık
depolama ve kullanımı üzerine kapasite arttırma ve pilot çalışmalar
21. Alanla ilgili sorun ve fırsatların tartışılmasını sağlayan, yerel yönetişime yönelik platformların
oluşturulması ve kapasite geliştirme faaliyetleri
22. Sivil toplum kuruluşları, toplum temelli örgütler, kooperatifler vb. kurumlar arasında yerel
çalışma grupları, komiteler ve tematik platformlar kurmak suretiyle diyalog, destek ve savunuculuğa
yönelik ağların oluşturulması çalışmaları
23. Yöre halkının karar alma süreçleri konusunda özellikle de çevresel etki değerlendirme, bölgesel
planlama ve diğer katılımcı süreçler açısından savunuculuk ve katılımcılık ile ilgili farkındalıklarını ve
kapasitelerini arttıran faaliyetler
24. Kadınları güçlendiren, yaşam kalitelerini arttıran ve gelir getirici çalışmalara dahil eden veya gelir
getirici fırsatlar sunan faaliyetler
25. Alanının sürdürülebilir yönetimi için genç balıkçıların kapasitelerini geliştiren faaliyetler
26. Geleneksel balıkçı topluluklarını ayakta tutmak amacıyla yasadışı balıkçılığı azaltmaya yönelik
faaliyetler
27. Dezavantajlı grupların (kadınlar, engelliler, çocuklar, yaşlılar, yoksullar vb.) gelir yaratan ya da artı
değer oluşturan üretimlerini görünür kılmaya ve geniş toplumsal paydaşlar tarafından tanınırlığını
sağlamaya yönelik sosyo-ekonomik süreçlere katkı koyan faaliyetler
28. Yöre ve yöreden olmayan halkın genel anlamda alanın izleme ve değerlendirilmesi, öncelikli
türler ve habitatları ilgilendiren yasadışı faaliyetler ve koruma statüsü konularına katılımını mümkün
kılacak farkındalık yaratan çalışmalar
29. Alandaki korunan alanlar, ekolojik koridorlar veya önemli doğa alanları ve/veya içindeki türlerle
ilgili sürdürülebilir kullanıma örnek olan geleneksel halk bilgisinin tespit edilmesi,
korunması/yaşatılması ve bunlara ilişkin çok ortaklı katılımcı uygulamalar

