
Akarsu Kıyısı Bölgeleri – İhmal Edilen Politikalardan Entegre Politikalara*

Uygulanabilir öneriler

Gelişmiş akarsu kıyısı bölgesi yönetimi politikasını geliştirirken ve uygularken, mevcut ve ilgili 
kanıtlara dayalı kısa bir açıklama ile birlikte eyleme geçirilebilir önerilerle birlikte aşağıdaki beş 
temel mesajı sunuyoruz. Tavsiyelerin bazıları “siyasi iradeye” bağlı olduğu anda 
uygulanabilirken, diğerleri, örneğin AB politika değişiklikleri, süreç politika revizyon döngüsü 
ile ilgili olduğundan daha uzun vadelidir.

1. Akarsu kıyısı bölgelerinde entegre bir sosyo-ekonomik ve çevresel olarak dinamik bir bakış 
açısı benimseyin.

Akarsu kıyısı bölgeleri ayrı kritik varlıklar olarak tanınmamaktadır ve sürdürülebilir yönetimleri,
tüm karar alma seviyelerinde ve tüm paydaşlar arasında yeterince desteklenmemektedir. Entegre 
bir sosyo-ekonomik ve çevresel olarak dinamik görünümün teşvik edilmesi, akarsu kıyısı 
bölgelerinin sürdürülebilir yönetimini sağlayacaktır.

2. AB Direktiflerini ve ulusal mevzuatları güncelleyin.

Akarsu kıyısı bölgesi, tatlı su ekosistemleri için kritik rolüne rağmen, pek çok Avrupa 
politikasına açıkça entegre edilemiyor. Avrupa Birliği Direktifleri ve ulusal ölçekli mevzuat ve 
yönetmelikler, akarsu kıyısı bölgelerinin su kaynakları yönetimi ve mekansal planlamaya daha 
iyi entegre edilmesini sağlamak için bilimsel kanıtlara dayalı olarak güncellenmelidir.

3. Tüm akarsu kıyısı bölgeleriyle ilgili politikaları etkin bir şekilde koordine edin.

Akarsu kıyısı bölgelerinin ekolojik işlevlerinin çeşitli politika sektörlerini etkilediği açıktır. 
Farklı sektörlerin birbirinden izole politikalar oluşturma, boşluklar bırakma veya çatışmalar 
yaratma riski vardır. Hem büyük stratejik hem de yerel operasyonel ölçeklerde ortak 
değerlendirmeler yoluyla farklı politikaları daha iyi ifade etmeye ihtiyaç vardır.

4. Uygun bir izleme ve değerlendirme ile uyarlanabilir yönetimi uygulayın.

Akarsu kıyısındaki bölgenin karmaşıklığı, sistem davranışının tahminini zorlaştırır ve bu nedenle
yönetimde belirsizliği birleştirme ihtiyacına yol açar. Bu nedenle, yönetim hedefleri ile tutarlılığı
sağlamak ve yönetim uygulamalarını ayarlamak için izleme ve değerlendirme gereklidir.

5. Politika oluşturma yaklaşımını uygulayın ve bilgi transferini teşvik edin.

Çağdaş bilimsel bilgi ile karar verme arasında boşluklar vardır. Bu zorlukların üstesinden 
gelmenin anahtarı, karar vermeyi zenginleştirmek amacıyla bilgi alışverişine ve bilginin birlikte 
yaratılmasına izin veren politika-bilim arayüzünü birlikte oluşturma modelinin kullanılmasıdır. 
Politikaların birlikte oluşturulması, akarsu kıyısı bölgesinin sürdürülebilirliğine katkıda 
bulunacak ve böylece hem dayanıklı akarsu kıyısı ekosistemleri hem de sürdürülebilir insan 
refahı ile sonuçlanacaktır.
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