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Marmara Denizi ve
k›y›lar› halen yafl›yor 

Marmara için “entegre deniz-k›ya alanlar› yönetim plan›”n›n ç›kar›lmas› ve tavizsiz uygulanmas› gerek.
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Marmara Denizi dünyada efline az rastlan›r ve her taraf›yla tek bir ülke
taraf›ndan çevrili dünyadaki tek deniz. Kendine has deniz ve k›y›
biyolojikçeflitlili¤i, k›y› deltalar›, uzun kumullar› ve kayal›k sahilleri ile hâlâ
bilinmeyenleri olan bir bölge. Ayn› zamanda büyük bir insan bask›s› ve
kullan›m etkisi alt›nda da olan bir deniz. K›y›lar›nda ve deniz alan›nda bu
kadar insan faaliyeti ve endüstriyel bask› olan bir yerde, hâlâ yaban
hayattan, biyolojikçeflitlilikten ve korunmaya de¤er do¤al alanlardan söz
etmek mümkün mü? Belki flafl›racaks›n›z ama evet, çok mümkün!

Tepeli karabataklar Kap›da¤ Yar›madas›’n›n k›y›lar›nda ürüyor.



Baz› kirli sular için ise bal›klar kullan›l›r.
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Marmara Bölgesi, Türkiye’nin en sanayileflmifl bölgesi; ‹stanbul, ‹zmit,
Yalova, Gemlik, Mudanya, Band›rma, Erdek, Karabiga, Lapseki, Tekir-
da¤ ve Silivri gibi çok kalabal›k yerleflimlere sahip. Özellikle ‹zmit Kör-
fezi, ülkemizin en fazla gemi trafi¤inin yer ald›¤› yaklafl›k 40 liman ve
iskeleye ev sahipli¤i yap›yor. Çanakkale ve ‹stanbul Bo¤azlar›’ndan
geçen ve Akdeniz ile Karadeniz aras›nda mekik dokuyan senede 50
bin civar›nda büyük yük gemisi ve tanker bu iç denizi çok daha “ka-
labal›k” ve ne yaz›k ki “kirli” yap›yor.

SAD-AFAG belgeledi
2008 A¤ustos ay›nda, dört gün süren ve Marmara’n›n sadece güney
k›y›lar›n› kapsayan k›y› habitat sörveyi ve küçük k›y› bal›kç›s› araflt›r-

mas› s›ras›nda bunu aç›kça gördük ve belgeledik. 2008 fiubat ay›nda
ise tüm Armutlu Yar›madas› k›y›lar› araflt›r›ld›. SAD-AFAG üyeleri ola-
rak ben ve Meral K›raç bat›da fiahmelek ile do¤uda Tirilye aras›nda
kalan tüm k›y› fleridini, köyleri, bakir koylar›, kayal›k k›y›lar› ve kum-
sallar› inceledik ve foto¤raf ve video çekimleri yapt›k. Bozulmam›fl k›-
y›lar› kay›tlara geçirdik. Nesli tehlike alt›nda olan Tepeli karabataklar-
dan Phalacrocorax aristotelis desmaresti-
i yüzlerce gördük. Az say›da y›rt›c› kufl türlerinin yan› s›ra kuzgunla-
r› ve di¤er ötücüleri gözledik. Küçük k›y› bal›kç›lar› farkl› yunus türle-
riyle her bal›¤a ç›kt›klar›nda 10’luk, 20’lik hatta daha büyük gruplar-
da mutlaka karfl›laflt›klar›n› belirttiler. Daha önce Armutlu Yar›mada-
s› ve ‹stanbul yak›nlar›nda olmak üzere iki foto¤raf› bize ulaflan Ak-

deniz fokunun Monachus mo-
nachus nadir de olsa Marma-
ra’n›n güney k›y›lar›nda bal›kç›-
lar taraf›ndan gözlendi¤ini ve
türün varl›¤›n› tekrar teyit ettik. 

Entegre yönetim plan›
Marmara güney k›y›lar›nda Do-
¤a Derne¤i’nin “Türkiye’nin
Önemli Do¤a Alanlar›” kitab›nda
yer ald›¤› üzere oldukça önemli
ÖDA’lar mevcut. Kap›da¤ Yar›-

madas›, Kocaçay Deltas›, Ar-
mutlu Yar›madas› gerçekten
büyük ve önemli do¤al alanlar›
bar›nd›r›yor. Sanayileflmenin
mevcut alanlarda s›n›rl› kalma-
s›n› sa¤layarak, bu bakir kalma-
y› bir flekilde baflarm›fl güney
Marmara k›y›lar›n›n (Yalova-
Lapseki aras›) ve Marmara ada-
lar› ile Mola adalar›n›n mutlaka
çok dikkatli ele al›nmas›,  tüm
Marmara için bir “entegre de-
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Marmara k›y›lar›n›n ve Marmara adalar› ile Mola adalar›n›n dikkatle ele al›nmas› gerekiyor.

yaz› ve foto¤raflar CEM ORKUN KIRAÇ

SAD-AFAG Koordinatörü
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niz-k›y› alanlar› yönetim pla-
n›”n›n ç›kar›lmas› ve tavizsiz uy-
gulanmas› gerekti¤ini düflünü-
yorum. 
‹mar planlar› art›k bu el de¤me-
mifl, gerek peyzaj güzelli¤i ge-
rekse biyolojikçeflitlili¤i ve do¤al
habitatlar› bar›nd›ran k›y› alan-
lar›n› yok etmemesi laz›m. El-
bette bu yönetim plan›na su
ürünleri avc›l›¤›, deniz tafl›mac›-
l›¤›, liman at›k al›m tesisleri ve
karasal kökenli kirlilik yönetimi
konular› da dâhil edilmeli. 

Bal›kç›lar ne diyor?
‹flin en ilginç yan› araflt›rmadan
önce de çok iyi bildi¤imiz üzere,
birçok farkl› limanda saatlerce
görüflme yapt›¤›m›z istisnas›z
tüm küçük k›y› bal›kç›lar› ve ba-
z› g›rg›rc›lar, Marmara denizin-
de tamam›yla yasak oldu¤u hal-
de hâlâ trollerin avlan›yor olma-
s›ndan alt›n› çizerek söz etmele-
ri oldu. Bunu trol de yapan baz›
bal›kç›lar bizzat itiraf etiler.

Marmara’da müthifl bir bal›kç›
nüfusu var. Yap›lan ankette, ba-
l›kç›lar›n alg›lad›klar› en önemli
sorunlardan biri olarak ne yaz›k
ki yunuslar›n a¤lar›na verdikleri
zararlar geliyor. Buna yak›n ola-
rak trollerden de ciddi flikâyetçi
olduklar›n›, yasak oldu¤u halde
dibi tarayarak büyük-küçük de-
meden deniz canl›lar›n› taraya-
rak toplad›klar›n› belirtiyorlar.
Daha sonra deniz kirlili¤inden
flikâyetçiler, bunun en önemli
kayna¤›n›n ise Band›rma’daki
fabrikalarla güney k›y›lar›ndaki
di¤er baz› iflletmelerin at›klar›n›
ar›tmadan denize b›rakmalar›
oldu¤unu düflünüyorlar. Kirlili-
¤in denizdeki bal›¤›n azalmas›n-
da önemli faktör oldu¤u fikrin-
deler. Denizdeki kirlilik dört gün
boyunca tüm araflt›rma nokta-
lar›nda taraf›m›zdan da bariz
olarak gözlendi. 
Birçok bal›kç›, ayr›ca bal›¤›n çok
azalmas›ndan ve bal›kç›l›k faali-
yetinin ekonomik olmaktan ç›k-
maya bafllad›¤›ndan söz ediyor.
Ekonomik de¤eri olan bal›klar
sadece palamut, lüfer, kefal, is-
tavrit ve sardalya olarak say›l›-
yor. “Eflkine, levrek, çupra ve
tekir çok az, barbun ise yok gi-
bi” diyor hepsi. K›l›ç, kalkan ve
hatta büyük beyaz köpekbal›¤›
uzun y›llar önce sizlere ömür…
Deniz kirlili¤i ve azalan bal›k
türleri konusunda hidrobiyolog
Levent Artüz’ün 2008 y›l› çal›fl-
ma sonuçlar›, do¤rudan göz-
lemlerimiz ve bal›kç›larla yap›-
lan anket çal›flma ve sonuçlar›-
n› do¤ruluyor. 
Farkl› limanlardaki bal›kç›lar,
2007–2008 sezonunda tüm
Marmara’da görülen k›rm›z› alg
patlamas›ndan, yerel a¤›zla
“salya”dan çok flikâyetçiler. G›r-

g›r, b›rakma ve voli (alamana)
yöntemini kullanan bal›kç›lar ve
hatta olta bal›kç›lar›n› bile tüm
sezon son derece olumsuz etki-
lemifl. Tüm tak›mlar sanki ça-
mura bulanm›fl gibi k›sa sürede
kullan›lamaz olmufl ve bal›kç›
ekipmanlar›n›n “ifle yaramaz
hale gelmesi” sonucunda bal›k
yakalayamam›fllar. Bundan ötü-
rü bankalara büyük kredi borç-
lar› oldu¤unu söylüyorlar. Bu
sene de ayn› sorunu yaflarlarsa
iflaslar›n arka arkaya gelece¤in-
den eminler ve bu onlar› korku-
tuyor. Ancak en son bundan
yaklafl›k 10 sene önce ayn› do¤a
olay› meydana geldi¤inden bu-
nun periyodik oldu¤unu ve üst
üste vuku bulmas› olas›l›¤›n›n
az oldu¤unu da idrak ediyorlar,
ancak ekonomik kayg› yaflan›-
yor tabii.
Bal›kç›lar, son zamanlarda çok
tart›fl›lan ve birçok kesim tara-
f›ndan tepki verilen –gösteri
amaçl›- canl› yunus avc›l›¤›ndan
da söz ettiler. Band›rmal› bal›k-
ç›lar yak›n zaman önce, farkl›
zamanlarda onlarca adet yunu-
sun Band›rma aç›klar›nda, Kap›-
da¤ Yar›madas› ve Mola Adalar›
civarlar›nda a¤larla canl› yaka-
land›¤›n› ve bal›kç› gemilerine
al›narak götürüldüklerini iddia
etti. Bu elbette birden fazla ba-
l›kç› taraf›ndan ayn› flekilde or-
taya at›lan bir gözlem ve bilgi
niteli¤inde… 
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ile
Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n
canl› yunus avc›l›¤› konusunda
verilen izinleri tekrar gözden
geçirmelerinde fayda var.
Marmara Denizi ve k›y›lar› hâlâ
yafl›yor! Kalan k›y›lar› ve denizi
korumak ve gelecek kuflaklara
aktarmak çok zor de¤il… n


