
ürkiye, yaklaşık 8 bin 300 kilometre 
uzunluğunda kıyı şeridi, 100 civarında 
ada ve adacığı ile oldukça büyük bir 
yarımada ülkesi. Etrafında bulunan 4 

ayrı karakterdeki denizleri, gerek kıyı gerekse 
içerdiği canlılar bakımından oldukça büyük 
farklılıklar gösterir. Tuzluluk ve ortalama 
deniz sıcaklığı  –sırasıyla azdan çoğa– Karade
niz, Marmara, Ege ve Akdeniz’e doğru gittikçe 
artan bir özellik gösterir. Göçmen bazı balık
lar dışında, özellikle dipte yuva yaparak bölge 
tutan teritoryal canlılar ve diğer bentik balıklar 
bakımından dört denizimiz birbirinden farklı
dır. Örneğin kuvvetli bölgesel davranış göste
ren orfoz (Epinephelus marginatus) ve ahtapot 
(Octopus vulgaris), Ege ve Akdeniz’de yaygın 
olarak gözlenmekle birlikte Karadeniz ve Mar
mara denizlerinde yaşamazlar. Öte yandan 
Karadeniz’e has dip balığı olan kalkan (Psetta 
maxima) ise diğer denizlerimizde kesinlikle 
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Teknolojik açıdan gelişmiş cihazlarla donanan 
balıkçılık filoları, uyguladıkları dip sürütme av 
yöntemleriyle diplere büyük zarar veriyorlar. 
Canlıların barındığı kayalık ve çayırlık alanlar 
onarılmayacak biçimde tahrip oluyor.

Deniz ve kıyılarımızda birçok canlı 
türü yaşıyor. Ne yazık ki ekonomik 
değeri olsun olmasın, tümünde 
tehlikeli bir azalma söz konusu. Bu 
azalma bazı türlerde öylesine ileri 
boyutlara ulaştı ki soyları tükenme 
noktasına geldi.
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yılların sonunda az sayıda ve zayıf donanım
lı teknelerin yerini, çok sayıda ve teknolojik 
cihazlarla donanmış balıkçılık filoları alınca, 
1968’de 122 bin ton olan balık üretimi 1970’te 
166 bin tona, 1980’de ise 392 bin ton seviyesi
ne yükseldi. Balıkçılık filosu 1980’lerdeki üreti
mini, artan gücü ile ciddi şekilde yükselterek 
580 bin tona getirdi. Ancak bu artış bir iyiye 
gidiş miydi? Bunun cevabını 1989’da başlayan 
ve 1990 yılında 297 bin tona kadar düşen üre
tim verdi. Büyük bir gerileme olmuştu. Bilinen 
herhangi bir balık hastalığı yoktu. Bunun net 
olarak cevabı hâlâ bilinmiyor. 

1990 sonrasında balık üretimi yavaş yavaş 
arttı ve 1995’te 580 bin ton seviyelerine geldi. 
Ancak 1995’ten sonra günümüze kadar balık 
hasadı, yeniden düşüş göstedi. 2000’li yıllara 
girdiğimiz şu günlerde, Türkiye denizlerinde 
deniz balıkçılığında büyük ve önemli bir kriz 
yaşanmakta. Ancak şu kesin ki, günümüzde 
uygulanan balıkçılık şiddeti, mevcut su ürün
leri stoklarının kaldırabileceğinden birkaç kat 
daha fazla ve balıkçılar kontrolsüz stoklara 
yüklenmeye devam etmekte. 

Balıkçılık filosunun önemli elemanlarından 
olan büyük gırgır teknelerinin bazılarında 
bulunan ve teknenin 360 derece çevresini 1 
mil mesafeye kadar tarayabilen oldukça geliş

miş balık bulucular (balıkçıların balık sürü
lerinin yerini kolay bulmaları amacıyla özel 
olarak tasarlanmış oldukça pahalı bir çeşit 
sonar) sayesinde artık balık sürüleri tekneler
den kaçamıyorlar. Bin beygir motor gücüne 
sahip bu gırgır tekneleri, uzaktan da olsa sürü
nün yerini tespit ediyor ve daha sonra tamyol 
seyrederek sürüyü ağlarıyla çeviriyor.

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. Çün
kü, özellikle kıyılarda yapılan dip sürütme 
av metotları, yavruların yetişip büyüdüğü sığ 
sularda dibi bozar ve canlıların barındığı kaya
lık veya çayırlık alanları tahrip ettiği gibi büyü
dükten 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 yasa
dışı ve yoğun olarak yapılmakta. Ancak 2001 
yılından itibaren uygulanmak üzere Tarım 
Bakanlığı kıyı sürütme avlanma tekniklerine 
yasak getirdi. Bunun sıkı bir şekilde denetlen
mesini ümit ediyoruz. 

FAO’nun 1998 yılı raporuna göre  aşırı 

görülmez. Dünyada, Akdeniz Havzası dışında 
yayılım göstermeyen denizçayırları (Posidonia 
oceanica), ülkemizde Ege ve Akdeniz’de 040 
metre derinlikte kıyı kuşağında yaşar, ancak 
Marmara ve Karadeniz’de görülmezler. 

Öte yandan az tuzlu ve daha soğuk sularda 
yaşayan deniz bitkisi Phyllophora (bir çeşit 
yosun) ise yoğunlukla Karadeniz’de yaşar. İşte 
Karadeniz ve Akdeniz arasındaki canlı farklılı
ğının bir nedeni de bu farklı deniz bitkileridir 
diyebiliriz. Kendilerine farklı deniz bitkilerini 
yaşama ortamı olarak seçen canlılar da doğal 
olarak denizlerimizde dağılım farklılıkları gös
terirler. Denizlerimizde çakışmayan canlı tür 
örneklerini bu şekilde artırmak mümkün. 

Palamut (Sarda sarda) gibi uzun mesafeler 
göç eden balıklar, Doğu Karadeniz’den Doğu 
Akdeniz’e kadar 4 denizimizi kapsayacak şekil
de geniş bir coğrafyayı yaşama alanı olarak 
seçer. Bilim adamlarının yaptığı çalışmalar 
sonucunda, denizlerimizde şu ana kadar 405 
balık türü tespit edildi. Bunların 250’si, yani 
tüm türlerin yüzde 61.7’si AtlantoMediteran 
balıklardır. Tüm türlerin yüzde 17.5’ini oluştu
ran 71 tür Akdeniz’e özgü endemik türlerdir. 
Tüm türlerin yüzde 13.6’sını oluşturan 55 tür 
ise kozmopolit balıklardır.  Toplam türlerin 
yüzde 7.2’sini oluşturan 29 tür de Lesepsiyan 

balıklardır (Süveyş Kanalı üzerinden Akde
niz’e geçen Kızıldeniz balıkları). 

Sularımızda deniz memelisi olarak toplam 
10 tür yunus ve balina da görülür. Bunların 
arasında şişeburun (afalina), yunus (tırtak) 
ve mutur devamlı görülür. Sularımızdaki tek 
yüzgeçayaklı ise aynı zamanda Akdeniz’in en 
nadir canlısı durumundaki Akdeniz fokudur.    

Genel olarak bir değerlendirme yapmak 
gerekirse Türkiye deniz ve kıyılarında yaşayan 
canlıların genelde bir azalma gösterdiğini söy
lemek mümkün. Ekonomik değeri olan canlı
lar için bunun en büyük nedeni, aşırı ve yasa
dışı avcılık. Aşırı av baskısı sonucunda sürü 
balıklarının popülasyonunda çöküş diyebilece
ğimiz dibe vurmalar görülmektedir. Bunun en 
çarpıcı örnekleri, büyük miktarlarda avlanan 
hamsi, palamut, uskumru gibi yüzey (pelajik) 
balıklarıdır. Avlanma zamanına ve bölge yasak
larına uyulmaması, avlanacak balığın boyutu 
gibi faktörlerin göz önünde bulundurulma
ması ve büyük balıkçı filolarının hiçbir kota 
olmaksızın balıklara yüklenmesi sonucunda, 
stoklarda ani azalmalar kaçınılmaz oluyor. 
Türkiye’de tüketilen balıkların yaklaşık yüz
de 90’lık bölümü, özellikle doğu kısmında 
olmak üzere Karadeniz’den gelmekte ve yüzey 
(pelajik) balıklarından oluşmaktadır. 1960’lı 
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Akdeniz fokunu artık sularımızda görmek bir mucize gibi. Son 
yıllarda deniz kirliliği, avcılık, kıyıların yazlıklar ve turizm tesisleriyle 
yağmalanması, bu deniz memelisinin soyunu tükenme noktasına 
getirdi (en solda). Akdeniz foklarının yaşam alanlarından olan Bodrum 
Gümüşlük açıklarındaki Çavuş Adası, bir tanker kazası sonucu petrole 
bulandıktan sonra, 1997 Nisan’ında Sualtı Araştırmaları Derneği, 
Bodrum Gönüllüleri ve Çevre Bakanlığı’nın çabalarıyla temizlenebildi 
(solda). Karadeniz’de Bartın sahillerindeki kayalıklar, nadir korunmuş 
alanlardan. Ama avcılık Akdeniz foklarının burada soyunu tüketti 
(üstte).CE
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mümkün olabilir. 
Yunusların ise binlercesi, 1983 tarihli Su 

Ürünleri Sirküleri’nde yer alan “Yunus Öldür
me” yasağına kadar, üstelik bedava verilen 
tüfek ve mermi ile yapılan devlet teşviği sonu
cunda, özellikle tüm Karadeniz sahillerinde 
katliama uğradı. Bu yasak öncesinde, sadece 
yağ elde etmek için yapılan ve ticari değeri 
olan “yunusçuluk” faaliyeti, yasaktan sonra 
durdu. Ancak eskisine göre daha az olmakla 
birlikte bu defa, pelajik balık sürülerini kovala
yarak avlanan yunusları “günah keçisi” olarak 
gören gırgır avcıları, yasadışı olarak tüfeklerle 
yunusları kasıtlı öldürmeye devam ettiler, hâlâ 
da ediyorlar. 

Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında balıkçılı
ğın çöktüğünü işaret eden en önemli olaylar
dan biri de balıkçılarımızın kaçak olarak Rusya, 
Ukrayna ve Romanya gibi komşu ülkelerin 
karasularında yaptıkları balıkçılık. 1989 yılında 

görülen balık stoklarındaki büyük azalmadan 
sonra, ekonomik değeri yüksek olan kalkan 
avcılığı için komşu karasularında kaçak avlan
ma eğilimi gitgide arttı ve buna paralel olarak 
üzücü olaylar yaşandı. Balıkçı teknelerimize 
ateş açılması sonucunda tekneler hasar gör
dü, birçok balıkçımız yaralandı, hatta bazıları 
hayatlarını kaybettiler.   

Deniz kaynaklarını olumsuz etkileyen bir 
önemli faktör de deniz kirliliği. Deniz kirliliği
nin iki ana nedeni var: Gemilerden kaynakla
nan kirlilik ile karasal kökenli kirlilik. Ulusla
rarası deniz taşımacılığı yapan büyük tanker 
ve yük gemileri, deniz kazaları yüzünden ciddi 
boyutlarda akut deniz kirliliklerine neden olu
yorlar. Büyük boyutlu yük gemilerinin denize 
sintine (petrol ve yağlı atık su) basmaları sonu
cunda, yavaş ancak kalıcı kirlilik meydana 
geliyor. Türkiye geneline baktığımızda, İzmit 
Körfezi, İstanbul Boğazı, Aliağa Körfezi, İsken

avlanılmış deniz kaynakları üzerindeki baskıyı 
azaltmak ve balık stoklarının yeniden toparlan
masına fırsat tanımak amacıyla dünya çapında 
balık stoklarının yüzde 6070’lik bir bölümü 
acil müdahaleye gereksinim duyuyor.

Dünya balık üretimi her sene artarak 1997 
yılı itibariyle 122 milyon tona ulaştı. Ancak 
son yıllardaki artışın nedeni yakalanan deniz 
balıklarında artış değil, balık çiftliklerinde üre
tilen balık miktarındaki artış. Dünyadaki balık 
üretme eğilimi henüz gelişmekle birlikte, 1980 
sonrasında ülkemizde de kendisini gösterdi. 
Çevre kirliliğine neden olmadan ve kıyı alanla
rına zarar vermeden, planlı kullanım prensip
leri çerçevesinde, ülkemizde çiftlik balığı üreti
mini artırmamız genel anlamda faydamıza ola
cak. Ancak, şu anda Güllük Körfezi’nde görü
len ve kıyılarda hemen hiç boşluk bırakmadan 
üst üste kurulan balık çiftlikleri, faydadan çok 
zarar getiriyor. Türkiye’nin gerekli altyapıyı 
oluşturarak okyanuslarda yapılan “açık deniz 
balıkçılığı”na yönelmesi gerekiyor. Gerek plan
lı çiftlik balığı üretimi, gerek açık deniz balık

çılığı sayesinde, kıyılarımızda oldukça fazla 
yüklendiğimiz balık stokları biraz rahatlama 
ve toparlama şansına sahip olacak.

Deniz habitatlarına uyum göstermiş bir 
deniz kuşu olan ada martısı, adından da anla
şılacağı üzere dünyada sadece Akdeniz’deki 
adalarda görülen ve bu tip yaşam ortamlarını 
üreme alanı olarak kullanan nadir bir canlı. 
Ama ne yazık ki yok olmak üzere. Bu türün 
yok olma nedenlerinin başında yaşam alanı 
adaların, insan faaliyetleri sonucu özelliklerini 
kaybetmesi geliyor. 

Deniz memelilerinden en fazla zarar gören 
türler ise, başta Akdeniz foku olmak üzere 
şişeburun ve mutur gibi bazı yunus türleridir 
diyebiliriz. 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 ağla
rına zarar vermesi nedeniyle kasıtlı öldürülme
siydi. 1980 ve sonrasında hızla gelişen turizm, 
aşırı ve plansız kıyı yapılaşması sonucunda 
yok olma nedeni olarak “avlamaöldürme” 
faktörünün yerini, büyük oranda yaşam alanla
rının, yani kıyıların tahrip edilmesi aldı. Artık 
bir “hayalet” gibi yaşayan Akdeniz foku ile 
karşılaşmanız, ancak ve ancak bu nadir deniz 
memelisinin yaşadığı sarp kayalık ve ıssız kıyı
larda uzun süreler beklemeniz durumunda 
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Orfoz (Epinephelus marginatus) diplerde yaşamayı seçen bir tür. Son 
yıllardaki aşırı zıpkınla balık avcılığı sonucu, nadir olarak görülüyor. 

2000’li yıllarda büyük orfozlara çok nadir rastlanıyor.

Ahtapot (Octopus vulgaris) Ege ve Akdeniz’de yaygın olarak görülen türlerden 
biriydi. Aşırı avlanma, onu da ender rastlanan deniz canıları arasına soktu (solda). 
Taraklı medüz (Minemiopsis leidyi) transit taşımacılık yapan gemilerin balast 
sularıyla Karadeniz’e gelen bir canlı. Hamsi yumurtalarıyla besleniyor (en üstte). 
Diplerde yaşamayı seçen böcek (Palinorus vulgaris) Akdeniz’de 
aşırı avcılık nedeniyle artık çok nadir görülüyor (üstte).
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Özellikle bölge yasakları olmak üzere yasadı
şı su ürünleri avcılığının denetlenmesi ise başlı 
başına bir önlem maddesi. Bu konuda birinci 
sorumlu kuruluş olan Tarım Bakanlığı’nın 
elindeki imkânların kısıtlı olması, bu görevin 
zamanla ağırlıklı olarak Sahil Güvenlik Komu
tanlığı’na kaymasına neden oldu. Güçlü ve 
organize bir sahil güvenlik sistemi, ticari değe
ri olmayan ancak soyu tükenme tehlikesi altın
da olan nadir canlıların ve yaşam alanlarının 
korunması açısından da büyük önem taşıyor. 
Denize bağımlı yaşayan canlıların avcılığını 
kontrol etmek için ise jandarma ve Orman 
Bakanlığı kolluk teşkilatının etkin bir şekilde 
çalışması ve uzun kıyıları olan ülkemizde bu 
boşluğu en kısa zamanda doldurmaları gere
kiyor. 

derun Körfezi, Güllük Körfezi gibi sanayi ve 
yerleşim yerlerinin yoğun olduğu bölgelerde 
özellikle hidrokarbon (petrol kökenli) kirlilik
lerine rastlanmakta. Ayrıca, Fethiye’deki Ölü
deniz gibi sirkülasyonu çok kısıtlı olan kapalı 
koylarda, evsel atıkların arıtılmadan sürekli 
olarak direkt denize deşarjı sonucunda, deniz
ler aşırı şekilde kirlenmekte. Bugün Ölüde
niz’in dibi yoğun bir balçık tabakası ile kaplı. 

 Gemi kaynaklı bir kirlilik türü de gemilerin 
balast suları ile başka denizlerden taşıdıkları 
yabancı türdeki canlıları, balast sularının ülke
miz deniz veya limanlarında basmaları sonu
cunda ortaya çıkıyor. Yabancı türler doğal 
deniz ekosistemine karışıyor. Denizlerimize 
gemilerin balast suları yolu ile gelen yabancı 
türler, bazen ekonomik önemi olan türler hali
ne de gelebiliyorlar. Örneğin Rus kefali diye 
adlandırılan ve Karadeniz’de 1990’lı yıllarda 
çoğalan balık türü (Mugil so-iuy) ve daha önce 

getirilen salyangoz (Rapana tomasiana) kıyı 
halkı için önemli besin ve gelir kaynağı oldu. 
Ancak bu türlerin, misafir geldikleri ortamda 
baskın duruma gelmeleri de karşılaşılan bir 
olgu. Bilim adamlarına göre, salyangoz, Kara
deniz’in yerli istiridyesinin yerini alarak bu 
türün azalmasına neden oldu. Bu arada, yine 
balast suları ile Karadeniz’e taşınan taraklı 
medüz (Minemiopsis leidyidenizanası benzeri 
küçük bir deniz canlısı), hamsi yumurtalarını 
yiyerek 1990’lı yıllarda meydana gelen balık 
avı miktarındaki büyük düşüşün sorumlusu 
gösterildi. Taraklı medüz, balık yumurtaları 
üzerinden geçinen bir tür. 

 Bu kötüye gidişin durdurulması, doğal kay
nakların akılcı kullanım politikalarının gelişti
rilmesi ve bunların tavizsiz uygulanmasından 
geçiyor. Bunun en önemli basamaklarından 
biri de su ürünleri istatistiklerinin sağlıklı 
toplanması. Türkiye’de balıkçılar, daha faz
la vergi yükü getirir kaygısı ile yakaladıkları 
balık miktarını ya hiç beyan etmiyor ya da çok 
eksik beyanda bulunuyorlar. Ayrıca balıkçıla
rın bir bölümü yakaladıkları balıkları limana 
indirdiğinde balık haline satmak yerine direkt 
alıcılara, çoğunlukla balık restoranlarına sat
makta, böylece yakalanan balığın bir bölümü
nün kayıttan geçme olasılığı baştan ortadan 
kalkmış oluyor. Bunu önlemenin yollarından 
biri, balıkçıların limana indirdikleri av ürünü
nün ilgili birimlerce anında denetimi olabilir. 
Böylece, oldukça maliyetli, zahmetli ve ger
çekten zor olan balıkçının “denizde avlandığı 
sırada” denetlenmesi yerine çok daha düşük 
maliyetli ve zahmetsiz olan “limana avını indir
diği sırada” denetlenmesi sonucunda iki fak
tör kontrol altına alınmış olacaktır; yasadışı 
avlanan su ürünlerinin denetlenmesi (boy ve 
tür) ve yakalanan balıkların tür ve miktarla
rına göre tasnifi ve zorunlu beyanı. Böylece 
güvenilir ve detaylı istatistikler elde edilecek, 
bu da su ürünleri potansiyelimizdeki artış 
veya azalmayı yakından, doğru  biçimde takip 
etmemizi sağlayacaktır. Bu işlem, yabancı bir 
geminin Türk limanlarına girdiğinde maruz 
kaldığı gümrük prosedürü gibi zorunlu hale 
getirilebilir. Ayrıca, stokları korumak ama
cıyla, bilimsel veriler ışığında olmak üzere, 
balıkçı tekne sayısında bir kota uygulanabi
leceği gibi, her teknenin avlanma metodu ve 
kapasitesine (örneğin motor gücü) göre avlaya
bileceği maksimum su ürünü kotası getirmek 
de mümkün. Tekne ve avlanma miktarlarına 
getirilecek kotalar sayesinde, balık stoklarının 
sürekli kendilerini yenileyecek düzeyde korun
masına fırsat tanınmış olacaktır. Deniz doğal 
kaynaklarımızı bilinçsizce tüketme noktasına 
geldiğimizden, acı şurup içme zamanı geldi 
gibi görünüyor. 
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Rus kefali (Mugil so-iuy), 1990’lı yıllarda Karadeniz’de çoğalan yayılmacı yabancı balık 
türlerinden biri. Ama aşırı avlanma, son zamanlarda sayılarını hayli azalttı.

(*) CEM ORKUN KIRAÇ,
SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ KURUCU ÜYESİ
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