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Denizlerimizde ve kıyılarımızda birçok canlı türü 
yaşıyor. Bunlardan bazıları nesli dünya çapında 
tehlike altında olan türler ve ne şanslıyız ki bu 
canlıların bazıları ülkemizi üreme alanı olarak 
kullanıyor.

Deniz ve kıyı alanlarımız sahip oldukları biyolojik 
çeşitlilik bakımından da dünyada ve Akdeniz’de 
hatırı sayılır bir konumdadır. Deniz ve kıyı 
canlılarından ülkemizde bulunanlarından bazıları 
dünyada sadece birkaç ülkede yaşamakta ya da 
dünya ölçeğinde nesli azalan canlılar grubuna 
girmektedir. Türkiye yaklaşık 8 bin 500 kilometre 
kıyı şeridi, yüzlerce ada ve adacığıyla büyük 
bir yarımada ülkesi. Etrafında bulunan 4 ayrı 
karakterdeki denizleri, gerek kıyı gerekse içerdiği 
canlılar bakımında oldukça büyük farklılıklar 

gösteriyor. Göçmen balıkların dışında, dipte yuva 
yaparak bölge tutan teritoryal canlılar ve diğer 
bentik balık türleri mevcut. Örneğin kuvvetli 
bölgesel davranış gösteren orfoz (Epinephelus 
marginatus) deniz tabanında taşların arasında, 
altında yuva tutan bir tür. Dünyada, Akdeniz 
havzası dışında yayılım göstermeyen deniz çayırları 
(Posidonia oceanica), ülkemizde Ege ve Akdeniz’de 
0–40 metre derinlikte sualtı kuşağında yaşar, 
ancak Marmara kıyı sularında çok az rastlanırken 
Karadeniz’de hiç görülmezler. Bu çiçekli deniz bitkisi 
denizlere oksijen sağlamasının yanısıra birçok deniz 
canlısına ya habitat sağlar ya da besin.

Sularımızda deniz memelisi olarak toplam 10 
tür setase (yunus ve balinalar) ler de görülür. 
Bunların arasında şişeburun (afalina), yunus 
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gereken Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) 
cihazlarının balıkçı teknelerinde etkin çalışmadığı 
bir vakıa. SAD, OTS etkinliğinin artırılması ile 
yasadışı trol ve gırgırların masraflı deniz denetleme 
maliyetlerini azaltacağı gibi yasadışı balıkçılığın ciddi 
şekilde azaltılmasında önemli bir faktör olduğunu 
düşünmektedir. Bu arada, karada; limanlarda balık 
pazarları ve restoranlarda satışa çıkarılan yasadışı 
balıkların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
yetkilileri tarafından çok daha yakından izlenmesi 
ve tavizsiz yaptırımların uygulanması da önemli. Bu 
şüphesiz ciddi bir caydırıcılık yaratacak ve yasadışı 
balığın alınıp satılmasında yaptırımlardan dolayı 
azalma görülecektir. Yasadışı balığı satamayacağını 
bilen balıkçı, yasadışı balık avlamayı bırakır.

Deniz habitatlarına uyum göstermiş bir deniz 
kuşu olan ada martısı (Larus audouinii) adından 
da anlaşılacağı üzere dünyada sadece Akdeniz’deki 
adalarda görülen ve el değmemiş ve bozulmamış 
yaşam ortamlarını üreme alanı olarak kullanan 
nadir bir canlı ve nesli azalma tehlikesi altında. Bu 
türün yok olma nedenlerinin başında yaşam alanı 
adaların, insan faaliyetleri sonucu özelliklerini 
kaybetmesi geliyor. Türkiye kıyılarında kesin 
olarak 3, muhtemelen sadece 5 noktada ürüyor. 
Türkiye’den başka Yunanistan’da bazı Ege adaları ile 
batı Akdeniz’de İspanya’da bazı adalarda nispeten 

(tırtak), çizgili yunus ve mutur devamlı karşılaşılan 
türlerdir. Sularımızdaki tek yüzgeçayaklı ise aynı 
zamanda Akdeniz’in ve dünyanın en nadir canlısı 
durumundaki Akdeniz fokudur. 

Denizlerimizde yaşayan dip (demersal) balıkları, 
özellikle hani balıkları (orfoz, lagos) ve kaya levreği 
gibi belli bir bölgeye kuvvetli olarak tutunan 
balıklar, trol, şebeke, trata ve ığrıp gibi metotlarla 
avlanan balıkçı tekneleri yüzünden büyük oranda 
zarar gördü. Çünkü, özellikle kıyılarda yapılan dip 
sürütme av metotları, yavruların yetişip büyüdüğü 
sığ sularda dibi bozar ve canlıların barındığı kayalık 
veya çayırlık alanları tahrip ettiği gibi büyüdükten 
sonra açığa giden yavru balıkları cinsel olgunluğa 
ulaşmasına olanak vermeden daha baştan yok eder. 
Ne yazık ki ülkemizde belli bölgelerde, özellikle 
Ege’de trata ve ığrıp yasadışı ve yoğun olarak 
yapılmakta iken Sualtı Araştırmaları Derneği’nin 
de yoğun çabaları ve başvurusu sonucunda 2001 
yılından itibaren uygulanmak üzere Tarım Bakanlığı 
tarafından trata ve ığrıp kıyısal dip sürütme 
avlanma tekniklerine yasak getirdi. Trata ve ığrıp 
artık 12 senedir yasak ve ülkemizde uygulanmıyor, 
ancak gittikçe artan yasadışı ve aşırı trol ve gırgır 
avcılığının tüm denizlerimizde çok daha sıkı takip 
edilmesinin çarelerine bakılmalı. 14 metreden büyük 
balıkçılık teknelerinin zorunlu olarak takmaları 

Fotoğraf: Posidonia deniz çayırı Barış Akçalı
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daha fazla sayılarda üremektedir. Ayrıca sadece 
Akdeniz’de görülen tepeli karabatak (Akdeniz 
alttürü) Phalacrocorax aristotelis desmarestii yine 
sadece temiz deniz ve kıyı ekosistemlerinde yaşar. 
Bu saf deniz kuşu bataklıklarda veya yerleşim 
yerlerine yakın bölgelerde veya iç bölgelerde veya 
iç sularda yaşamaz. Sadece el değmemiş ve insan 
baskısından uzak kayalık kıyılarda ürer.

Akdeniz foku (Monachus monachus) Avrupa’nın en 
nadir canlısı olup, yine IUCN’e göre tüm dünyada 
nesli kritik derecede tehlike altındadır. Tüm dünyada 
sadece 650–700 civarında kalmıştır. Akdeniz 
fokunun 1970’li yılların sonuna kadar en önemli 
yok olma nedeni, yağı ve derisi için avlanması, canlı 
yakalanarak sirk ve hayvanat bahçelerine satılması 
ve balık ağlarına zarar vermesi nedeniyle kasıtlı 
öldürülmesiydi. 1980 ve sonrasında hızla gelişen 
turizm, aşırı ve plansız kıyı yapılaşması sonucunda 
yok olma nedeni olarak “avlama-öldürme” 
faktörünün yerini, büyük oranda yaşam alanlarının, 
yani kıyıların betonlaşması ve bakir kıyılara yol 
açılması (yani habitat bozulması) aldı. Ülkemizde 
kalan son bakir ve ıssız kıyılarda yaklaşık 100 kadar 
Akdeniz foku yaşıyor bu nadir türle karşılaşmak 
neredeyse büyük şans.

Sürüngenlerden deniz kaplumbağası Caretta 
caretta ve Yeşil deniz kaplumbağası Chelonia mydas 

Akdeniz’de hatırı sayılır oranda sadece Türkiye ve 
Yunanistan’ın nispeten korunmuş kumsallarında 
yumurtlamaktadır. Her iki deniz kaplumbağası türü 
de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği 
(IUCN) çalışmalarına göre nesli tehlike altında olan 
türler. Ülkemizde Tümü Akdeniz kıyılarımızda 
olmak üzere 20 önemli deniz kaplumbağası 
üreme alanı mevcut. C.caretta ülkemizde ağırlıklı 
olarak batı Akdeniz kıyılarındaki kumsallarda 
yumurtlarken C.mydas ise daha çok doğuda 
kalan kumsalları kullanır ve ürer. Bu 2 tür deniz 
kaplumbağası, ülkemizin sadece Akdeniz kıyılarında 
bakir kumsallarda yumurta bırakmaktadır. En 
batıda Ekincik Koyu ile en doğuda hatay Samandağ 
kumsalında toplam 20 kumsalda üreme olmaktadır. 
Yine Akdeniz fokunda olduğu gibi yok olmalarının 
birinci nedeni yaşam alanı olan üreme kumsallarının 
yapılaşmaya açılması sonucu habitat bozulmasıdır. 
Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus) tüm 
Avrupa’da sadece Türkiye’de ve ülkemizde ise 
sadece Dicle ve Fırat boylarında görülebilen oldukça 
nadir bir sucul canlıdır. Ana yok olma nedeni ise 
ekoloji hesaba katılmadan inşa edilen barajlar ve 
HES’lerden kaynaklanan doğal yaşam alanı kaybıdır.

Denizlerin oksijenini sağlayan deniz çayırları 
Posidonia oceanica sadece Akdeniz’e has (Akdeniz’e 
endemik) bir deniz bitkisi. Deniz canlılarına barınak 

Fotoğraf: Akdeniz foku Cem Orkun Kıraç
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sağlaması, beslenme alanları oluşturması ve ayrıca 
oksijen sağlaması bakımından hayati öneme sahip 
bir deniz bitkisi ve sadece 0,2–40 m. arasında 
derinliklerde yaşayan, yani kıyılarda bulunan bir 
canlıdır. Ülkemiz karasularında Marmara’da çok 
küçük bir bölgede, ancak esasen Ege ve Akdeniz 
sahillerimizde görülür. El değmemiş ve nispeten 
daha az insan baskısı görmüş kıyılarımızda ve 
adalarımızda bazı deniz kuşları ve yırtıcı kuşlar da 
barınmaktadır ki, yine yukarıda bahsedilen canlıları 
gibi dünyada sadece birkaç ülkede bulunmaktadır. 
Küçük kerkenez Falco naumanni, Kara doğan Falco 
eleonorae, Tepeli karabatak Phalacrocorax aristotelis, 
Ada martısı Larus audouinii ve Tepeli Pelikan 
(Pelecanus crispus) ülkemiz kıyılarında bulunan 
dünya çapında önemli yabani kuş türleridir.

Tüm bu canlılar, ülkemizin taraf olduğu Bern 
Sözleşmesi, Barselona Sözleşmesi, Biyolojik 
Çeşitlilik Sözleşmesi, Ramsar Sözleşmesi gibi önemli 
uluslararası sözleşmelerle yaşam alanları ile birlikte 
korunması taahhüt edilen türler olmasına rağmen 
ülkemiz gereken esaslı ve kapsamlı koruma ve 
yönetim planlaması önlemlerini almada çok büyük 
eksikliklere sahip. Artık doğanın korunmasında 
bazı alanlarda dibe vurma veya birçok alanda 
düşüş eğiliminde olan doğal habitatlar ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması için “pozitif ayrımcılık” 
yapmak zorunda olduğumuzu idrak etmemiz lazım. 
Kıyıların imara açılması, betonlaşma ve özellikle 
kıyısal SIT alanların, Milli Parkların ve Özel Çevre 
Koruma Bölgelerinin oldukları gibi korunması 

hayati derecede önemli. Bu anlamda mevcut Tabiatı 
ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı içinde 
barındırdığı “korunan alanların yapılaşmaya veya 
madencilik, turizm, betonlaşmaya izin verilmesi” 
yolunu açtığından tüm ilgili çevreler, akademisyenler 
ve STK’lar tarafından büyük tepki görüyor. Bu 
haliyle doğa korumacı kesimler tarafından bir 
nevi “Tabiatı Korumama Kanunu” yasa tasarısı 
olarak görülüyor. Bu yasa tasarısının, mutlaka 
en başında, yaklaşık 4 sene önce yapıldığı gibi, 
konusunda uzmanlaşmış, STK’lar, akademisyenler 
ve araştırmacıların katılımı ile baştan aşağıya tekrar 
gözden geçirilmeli ve uzmanların görüşleri her 
aşamada dikkate alınmalıdır.

Umarız yakın bir gelecekte çok geç olmadan başta 
doğal yaşam alanları (yabanıl habitatlar) gerçek 
anlamda korunarak sadece hukuksal zorunluluklar 
değil birlikte yaşama ilkesine ve doğa anaya saygının 
gereği de yerine getirilir. Bu makaledeki deniz 
ve kıyı canlı türlerini korumak ciddi bir görev ve 
sorumluluk. Bu da bilgiye dayalı, bilime saygılı ve 
koordineli çalışmalarla mümkün. Sanırım doğayı 
ve barındırdığı deniz canlılarını korumak için bu 
aşamadan sonra doğal hayata pozitif ayrımcılık 
yapmaktan başka çare yok. Bunu zor  da olsa 
kabullenmek durumundayız. Zira “koruma/
kullanma” yanlış algılamasında terazi ne yazık ki 
doğal yaşam ortamları ve yabanıl canlılar aleyhinde, 
artık bariz olarak bir tarafa basmış durumda.
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