
  

Bölgesel Yönetim Planları için Akdeniz'e Özgü Geliştirilecek Göstergeler ile Denizel Çevre 

Hedeflerinin Belirlenmesi 

  

MERMAID projesinin amacı Akdeniz'de, üç ayrı çalışma bölgesinde (Lions Körfezi, 

Saronikos Körfezi, Kilikya Havzası) geliştirilecek ve uygulanacak olan modern yöntemlerle, 

“İyi Çevresel Durum” 'un (İÇD) bütüne dayalı ve tutarlı bir biçimde değerlendirilmesi için ek 

bilimsel yaklaşım sunmak; İÇD'ye ulaşılması için gerekli hedeflerin belirlemek ve bu bölgeler 

için yönetim idare tedbirleriyle hedefleri ilişkilendirmektir. Bu çalışmanın ana odak noktası 

olarak, İÇD için balıkçılık (D3), hidroloji (D7), çevrenin kimyasal kirlenmesi (D8), biyota 

(canlılar) (D9) ve denizel çöp (D10) ile ilgili beş Deniz Strateji Çerçeve Direktifi (DSÇD) 

tanımlayıcısı seçilmiştir. Bu tanımlayıcılar, MERMAID'in sağlamayı hedeflediği, ilave 

bilimsel desteğe ihtiyacı olan, önceden belirlenmiş veri/bilgi açıklarının yanı sıra, çalışma 

alanlarındaki ekosistemlerin maruz kaldığı başlıca baskılarla ilgili varolan bilgi ve bu 

baskıların doğrudan toplumsal etkileri gözetilerek seçilmiştir. 

Proje, esas olarak çevresel koruma alanında gelişmelere katkıda bulunarak, veri ve bilginin 

sınırlı olduğu Akdeniz havzasında DSÇD göstergeleri için yeni bilgi sağlayacaktır. Aynı 

zamanda, önerilen sürdürülebilir eşgüdümlü araştırma çabaları, özellikle seçilmiş ilgili DSÇD 

tanımlayıcılarıyla ilgili işlem ve baskılara yönelik bilgi açıklarını doldurmak ve bilgiyi 

arttırmaya özel ilgi gösterecektir. Buna ek olarak yönetimsel taktiklerin önerilmesinde birkaç 

adım atılmasını sağlayarak, ulusal seviyelerden uluslararası seviyelere kadar, politika 

hazırlayanlar üzerinde bir etki yaratarak, DSÇD ve MAP bakış açısı altında kilit öneme sahip 

insan eylemlerinin yönetimine ekosistem değerlendirmelerinin nasıl dahil edileceğine 

rehberlik sağlayacak yönetimsel ölçülerle hedefleri ilişkilendirilmesini garanti edecektir. Son 

olarak, MERMAID bilgiye bir çatı sağlayarak bilim insanları arasındaki uluslararası 

işbirliğini ve etkileşimleri pekiştirecek ve özellikle AB üyesi olmayan ülkeye yöntem transferi 

ve terfi değerlendirmesi aracılığıyla bilim alanında işbirliğini güçlendirecektir. 

  

Marine Environmental targets linked to Regional MAnagement schemes based on Indicators 

Developed for the Mediterranean (MERMAID) 

  

The aim of MERMAID project is to provide additional scientific understanding for assessing 

“Good Environmental Status” (GES) in a coherent and holistic manner by a state of the art 

methodology that will be developed and applied in three study areas of the Mediterranean Sea 

(the Gulf of Lions, Saronikos gulf and Cilician basin); set targets for the achievement of GES; 

and proceed with linking management measures designed for these areas to the targets. Five 

Marine Strategy Framework Directive (MSFD) descriptors for GES were selected to be the 

main focus of this study related to fisheries (D3), hydrology (D7), chemical pollution of the 

environment (D8) and biota (D9)and marine litter (D10). These descriptors are selected based 

on the existing knowledge related to the main pressures exerted on the ecosystem of the study 

areas, on the direct societal impact of these pressures, as well as on already identified 

data/knowledge gaps that need further scientific support that MERMAID aims to provide.  

The project will mainly contribute to advances in the field of environmental protection, 

providing new knowledge for MSFD indicators, for which data and information are limited in 

the Mediterranean basin. At the same time the proposed sustainable coordinated research 

efforts will be made with special attention to locate, fill knowledge gaps and increase the 

knowledge base, especially with regards to processes and pressures that are relevant to the 

selected MSFD descriptors. It will also ensure that several steps are taken to propose 

management strategies and create an impact on policy-makers, from national to international 

levels, linking these targets with management measures that will provide guidance on how 



ecosystem considerations can be included in managing human activities of key importance 

under the MSFD and the MAP perspectives. Finally, MERMAID will reinforce international 

cooperation and interactions between scientists by providing a framework for knowledge and 

will strengthen cooperation in the science area particularly through transferring 

methodologies and promotion of the assessment procedure to a non-EU country. 
 


