
AB BİYOÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ
Doğayı tekrar hayatımızın bir parçası yapmak

“Doğanın yeniden sağlığına kavuşması hem fiziksel sağlığımız 
hem de ruh sağlığımız açısından kilit öneme sahiptir. Ayrıca, iklim 
değişikliği ve salgın hastalıklarla mücadelede de müttefikimizdir. Bu 
husus, büyüme stratejimiz olan Avrupa Yeşil Düzeninin merkezinde 
yer almaktadır ve gezegenden aldığından daha fazlasını gezegene 
geri veren Avrupa çapında toparlanmanın da bir parçasıdır.”

Ursula Von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı

İklim değişikliği gibi küresel değişimler, 
biyoçeşitliliğin daha önce hiç olmadığı kadar 
kayba uğraması ve yıkıcı salgın hastalıkların 
yayılması, çok açık bir mesaj veriyor: doğayla 
bozulan ilişkimizi onarmanın vakti çoktan 
geldi.

Dünya COVID-19 krizini geride bırakırken daha 
dirençli bir toplum inşa etmek her zamankinden 
daha önemli hale geldi. 2020 sonrası küresel 
biyoçeşitlilik çerçevesi, daha sürdürülebilir 
bir gelecek oluşturmada hayati bir rol 
oynayacaktır.

2030 Biyoçeşitlilik Stratejisi, Avrupa’nın 
biyoçeşitliliğini, insanların, iklimin ve gezegenin 
yararına olacak biçimde 2030 yılına kadar 
toparlanma yoluna sokacaktır.

Bu strateji, aynı zamanda, biyoçeşitlilik kaybını 
durdurmaya yönelik yeni küresel çerçeve konusunda 
gerçekleştirilecek uluslararası müzakerelerde AB’yi 
lider rolü üstlenmeye hazırlayacaktır.

Avrupa Yeşil Düzeninin merkezinde yer alan bu 
strateji, salgın sonrası dünyada istihdam yaratmak 
ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak suretiyle 
toparlanmayı destekleyecektir.

BİYOÇEŞİTLİLİK bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikro organizmalar 
dâhil olmak üzere Dünya üzerindeki yaşamın ve bu yaşam türlerinin içinde 
yaşadıkları habitatların çeşitliliğidir. Canlılardan oluşan bu ağ, tüm ekonomilerin 
ve toplumların temelinde yatan ekosistemleri oluşturur. 

Çevre



Biyoçeşitliliği 
neden korumalıyız?

Doğa bize yediğimiz gıdaları verir, içtiğimiz suyu damıtır ve 
soluduğumuz havayı tedarik eder.

Doğa, fiziksel ve ruh sağlığımızı ayakta tutar ve toplumumuzun 
iklim değişikliği, sağlık tehditleri ve felaketler ile başa çıkabilme 
becerisinde kilit rol oynar.

Vahşi türlerin küresel popülasyonu son 40 yıl içerisinde 
%60’dan fazla azaldı.

Dünyanın kara alanlarının yaklaşık %75’i ve deniz ortamlarının 
%40’ı büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır.

Kara ve denizin sürdürülebilir olmayan biçimde kullanılması, 
doğal kaynakların aşırı sömürülmesi, iklim değişikliği, kirlilik 
ve istilacı yabancı türler, biyoçeşitlilik kaybında en büyük rolü 
oynamaktadır.

Hasar görmüş ekosistemler daha kırılgan oldukları için 
toplumlarımızı da aşırı doğa olayları ve yeni hastalıkların 
etkilerine daha açık hale getirmektedir. 

HAYATTA KALABİLMEK İÇİN 
DOĞAYA İHTİYACIMIZ VAR...

...FAKAT İNSANLARIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAYAN 
FAALİYETLERİ DOĞAYI TEHDİT 
EDİYOR

EKONOMİMİZ BİYOÇEŞİTLİLİĞE BAĞLI

Küresel GSYİH'nın yarısı, yani 40 trilyon Euro, doğrudan doğaya bağlıdır.



Yeniden canlandır ve koru

2030 Biyoçeşitlilik Stratejisi, mevcut AB Kuşlar ve Habitatlar Direktifleri ve 
AB Natura 2000 koruma altındaki alanlar ağının kazanımları üzerine kurulu olup 
bunların da ötesine geçmektedir.

BU STRATEJİ, 2030 İTİBARIYLA SAĞLIKLI VE DAYANIKLI EKOSİSTEMLERİN 
OLUŞTURULMASINA YÖNELİK İDDİALI HEDEF VE TAAHHÜTLER BELİRLER. ÖRNEĞİN:

AB'NİN KARA ALANININ 
EN AZ %30'UNUN VE 
DENİZLERİNİN EN AZ 
%30'UNUN ETKİN 

ŞEKİLDE YÖNETİLEN 
VE TUTARLI KORUMA 
ALTINDAKİ ALANLARA 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

BOZULMUŞ 
EKOSİSTEMLERİN 

CANLANDIRILMASI VE 
DOĞAYA DAHA FAZLA 
ZARAR VERİLMESİNİN 

ENGELLENMESİ

TARIM ALANLARININ 
%25’İNİN ORGANİK 
TARIM KAPSAMINDA 

YÖNETİLMESİ VE 
AGROEKOLOJİ 

UYGULAMALARININ 
TEŞVİK EDİLMESİ 

BİYOÇEŞİTLİLİK 
AÇISINDAN 

ZENGİN 
VE FARKLI 

3 MİLYARDAN 
FAZLA AĞACIN 

DİKİLMESİ

HEDEF DIŞI 
AVIN NEDEN 
OLDUĞU VE 

DENİZ TABANINA 
VERİLEN ZARAR 
KONULARININ 
ELE ALINMASI

AB’NİN 
NEHİRLERİNİN EN 

AZ 25.000 KM’LİK 
KISMININ SERBEST 

AKAR HALE 
GELECEK ŞEKİLDE 
CANLANDIRILMASI

TARIM 
ALANLARININ EN 
AZ %10’UNDA 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

AÇISINDAN 
ZENGİN TABİAT 
ÖZELLİKLERİNİN 
OLUŞTURULMASI

PESTİSİT 
KULLANIMI VE 
RİSKİNİN EN AZ 
%50 ORANINDA 

AZALTILMASI

POLEN 
TAŞIYICILARIN 
SAYILARINDAKİ 

AZALMANIN 
TERSİNE 

ÇEVRİLMESİ

Dönüşüm niteliğindeki bu sistemik değişim, Avrupa toplumu ve ekonomisinin tüm kesim ve sektörlerini 
sürece dâhil edecektir. İşletmeler, kamu kurumları, şehirler ve yerel yönetimlerin biyoçeşitliliğe ilişkin endişeleri 
karar verme süreçlerine dâhil etmelerini teşvik etmek amacıyla doğaya yönelik olarak yıllık en az 20 milyar 
Euro'luk kaynak ayrılacaktır.



Küresel taahhüdümüz

Bu, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi uyarınca 
2021’de müzakereler gerçekleştirilirken biyoçeşitlilik 
kaybının durdurulmasına yönelik küresel güçlü bir 
çerçevenin kabul edilmesinde Avrupa’nın liderlik 
etme ve dünyaya yardımcı olma fırsatıdır.

Strateji, AB’nin başarmayı planladığı hedeflerin ve 
2021 BM Biyolojik Çeşitlilik Konferansı’nda 
vermeye hazır olduğu taahhütlerin aşağıdakileri de 
kapsayan bir çerçevesini çizmektedir:

2050 yılı itibarıyla dünyanın tüm ekosistemlerinin 
yeniden canlandırılmış, dayanıklı ve yeterince 
korunur bir hale gelmiş olmasını temin edecek, 
biyoçeşitlilik alanında geniş kapsamlı ve uzun vadeli 
hedefler

Finans, kapasite, araştırma, bilgi birikimi ve teknoloji 
gibi alanlarda uygulama imkanlarının iyileştirilmesi

Çok daha güçlü bir uygulama, izleme ve gözden 
geçirme süreci

Biyoçeşitlilik ve eşitlik prensibiyle bağlantılı olarak 
genetik kaynakların kullanımından elde edilen 
faydanın adil ve hakkaniyetli bir şekilde paylaşılması 

Strateji, okyanusların uluslararası yönetişimi, ticaret, 
kalkınma iş birliği, komşuluk politikaları ve kaynakların 
seferber edilmesi alanları dahil olmak üzere AB’nin 
‘Yeşil Düzen diplomasisi’ aracılığıyla AB dış eylemleri 
alanında iddialı önlemleri de belirlemektedir.

Yeni Biyoçeşitlilik Stratejisi kapsamında önerilen 
AB taahhütleri doğrultusunda iddialı küresel 2030 
hedefleri

Daha fazla bilgi için:
AB'nin 2030 Biyoçeşitlilik Stratejisi: https://europa.eu/!uc64jT
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