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1.  DENİZ KİRLİLİĞİ VE KAYNAKLARI:
    Deniz kirlenmesi; deniz ekosistemine zarar 
veren, insan sağlığını bozan, balıkçılık da dâhil 
olmak üzere denizlerdeki faaliyetleri engelleyen, 
denizin kullanım kalitesini etkileyen ve değerini 
azaltan madde veya enerjinin insanlar tarafından 
deniz ortamına doğrudan veya dolaylı olarak 
bırakılması olarak tanımlanabilir.
    Denizlerimizde canlı yaşamının sayıca ve 
türce giderek azalması, kentsel, endüstriyel ve 
tarımsal atıklardan kaynaklanan deniz kirliliğinin 
artması kıyısal yapılaşmanın büyümesi ve aşırı 
avlanmanın önemli sonucudur. Çeşitli yollardan 
meydana gelen deniz kirliliği, doğal kaynakların 
sürdürülebilirliği ve insanların geleceği 
bakımından büyük önem arz etmektedir.
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   Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, tüm 
dünyada olduğu gibi, deniz kirliliği ve kıyılar ile 
ilgili sorunlar ayrı bir önem taşımaktadır. Sanayi, 
deniz taşımacılığı, şehirleşme, turizm ve atıkların 
boşaltılmasının yanı sıra oluşan deniz kazaları 
ile de her geçen gün denizlerimiz daha hızlı 
kirlenmeye başlamıştır.
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    Denizlerin kullanım alanlarından birisi, 
kirlilik veren deşarjlar için bir alıcı ortam olarak 
kullanılmasıdır. Bu kirlilik deniz kıyısındaki 
yerleşim yerleri ve endüstrilerden doğrudan 
verilebileceği gibi akarsular, yağmur suları ve  
hava kirliliği ile de daha uzak bölgelere taşıma 
yoluyla verilebilir. Bunun yanında endüstriyel 
olarak petrol ve petrol türevlerinin yaygın bir 
şekilde üretilip kullanılması, kullanım sonucunda 
yapılan deşarjlar, deniz taşıması ve kazalar 
denizlerin kirlenmesinde önemli rol oynar.
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2. DENİZLERDE MEYDANA GELEN KİRLİLİK:
     a. Deniz kıyıları boyunca kurulmuş 
bulunan yerleşim merkezleri ve sanayi 
tesislerinden,
    b. Hava yolu araçlarından,
    c. Denizlerde kurulmuş bulunan platform ve 
boru hatlarından,
    ç. Gemi ve deniz araçlarından, meydana 
gelmektedir.

    Gemilerden meydana gelen kirlenmeler; 
kazadan kaynaklanan kirlenmeler ve kasıtlı 
veya bilgisizce yapılan kirlenmeler olarak iki ana 
grupta incelenebilir.
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3. DENİZ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN 
KİRLİLİK:
    Türkiye, deniz ulaştırması açısından 
dünyanın en önemli geçiş bölgelerinden biridir. 
Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek deniz 
ulaşım yolu İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile 
Marmara Denizi vasıtası ile sağlanmaktadır. 
Boğazlarımızdaki deniz trafiği,özellikle İstanbul 
Boğazı gibi yoğun  yapılaşmanın görüldüğü 
noktalarda doğal ve yapay çevre bakımından çok 
ciddi çevresel riskler oluşturmaktadır. Bu riskler 
şu şekilde sınıflandırılabilir;

    a. Gemilerin normal operasyonlarından 
kaynaklanan sintine ve balast gibi atıklar ile 
çöplerini denize boşaltmaları,
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     b. Gemilerin legal veya illegal yollardan 
taşıdıkları tehlikeleri atıkların veya maddelerin 
denize boşaltması,
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    c.   Kaza durumunda denize petrol veya diğer 
zararlı maddelerin yayılmasıdır.

    Gemilerin ve diğer deniz araçlarından denizlerin 
kirletilmesine neden olan maddeler, özelikle 
uluslararası sözleşmeler ve deniz kirlenmesini 
önleme kuralları göz önünde bulundurularak, 
aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

        (1) Petrol ürünleri,
    
        (2) Radyoaktif maddeler,
    
        (3) Kitle halinde taşınan zehirli sıvı maddeler,
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        (4) Gemilerin sintine, balast ve tank
yıkama suları,
  
        (5) Gemi kaynaklı evsel atık sular
(tuvalet, lavabo, duş ve mutfaklardan gelen sular,
    
         (6) Gemilerin çöpleri,

   Ayrıca gemilerin limanlarda yükleme ve 
boşaltma işlemleri ve temizlik işlemleri sırasında 
meydana gelen kirlilik en önemli kirlilik 
konularından birini teşkil etmektedir. Özellikle 
petrol tanklarının yıkanması sırasında 
ortaya çıkan kirlilik büyük problem 
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oluşturmaktadır. Gemilerin sintine sularını 
denizlere basmaları, gemilerdeki diğer pis suların 
ve ambar temizleme işlemi sırasında çıkarılan 
çöp ve atıkların denizlere atılması, kirli balast 
sularının denize verilmesi, gemilerin gaz free 
işlemlerinden kaynaklanan kirliliklerin verilmesi 
denizlerin kirlenmesine neden olmaktadır.
    Diğer yandan ham petrol ve petrol ürünleri, 
LNG veya LPG ile kimyasal yükler ve benzeri 
yükleri taşıyan gemiler boğazlarımızda önemli 
ölçüde çevre kirliliği yanında, can ve mal 
güvenliklerini de tehlikeye sokmaktadır.

    Denizlerde gemilerle yapılan bu yoğun ulaşım ve 
yük taşımacılığı beraberindeki deniz  kazalarının 
meydana gelmesine neden olmaktadır.
Özellikle deniz ve deniz canlıları için tehlike 
oluşturabilecek yükleri taşıyan gemilerin kazaya 
uğraması yoğun ve etkili kirlenmeye neden 
olmaktadır.
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4. PETROL KİRLİLİĞİ NEDİR?
    Denizde petrol kirlenmesi tankerlerden, deniz 
yatağında yapılan petrol arama ve çıkarma 
çalışmalarından, rafinelerden, kaza sonucu 
ortama saçılma, nehirlerle taşıma işlemlerinden 
ve endüstrilerden kaynaklanmaktadır.
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   Denizlerin petrol ve petrol türevleri tarafından 
kirletilmesinin en önemli kaynağını, insanlar 
tarafından boşaltımlar oluşturur.
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5. PETROLÜN DENİZ CANLILARINA ETKİSİ:
    Son zamanlarda yapılan çok sayıdaki 
araştırma ve bunları içeren yayınlara göre 
insanoğlu tarafından ortama bırakılan petrol 
hidrokarbonları deniz canlılarının besin 
zincirinde önemli etkiler yaratmaktadır. 
Canlılardaki bu kadar düşük yoğunlukların 
canlı yaşamına ne şekilde etki yaptıkları henüz 
kesinleşmemiştir.
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    Organizmanın direnci fiziksel ve kimyasal, 
örneğin sıcaklık ve oksijen içeriği gibi 
faktörlere de bağlıdır. Bu nedenle yapılan 
laboratuar deney sonuçlarının ortamdaki 
koşullara uygulama olanağı kısıtlanmaktadır. 
Petrol hidrokarbonlarının bir organizmanın 
metabolizması üzerine yaptığı direkt etkinin yanı 
sıra ortamda bulunan diğer maddelerle karşılıklı 
ilişkisi de göz önünde tutulmalıdır.
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   Örneğin bazı petrol bileşikleri duyu 
organlarında yer alan kemoreseptörleri 
(kimyasal algılayıcıları) kapatarak organizmanın 
besin alma açısından yeteneksiz duruma 
geçmesine yol açmaktadır. Diğer taraftan 
balıklar ise kütle halindeki petrol yığışımından
kaçarak temiz sulara göçmektedirler.
Buna karşılık deniz dibinde yaşayanlar 
hareketsiz veya sınırlı hareket edebilen midye, 
istiridye, karides ve bazı dip balığı türleri, aşağı 
doğru çöken ve sedimana  ulaşan petrolden 
etkilenerek kitle halinde ölmektedirler.
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   Bu patlamada Meksika Körfezi’ne yaklaşık 
20 milyon varillik petrolün döküldüğü tahmin 
edilmektedir. Bu patlamada da gözlendiği gibi 
büyük miktarlardaki akaryakıtın denizlere
dökülmesindeki en büyük sorun kıyılarda 
görülmektedir. Sahil yüzeyini kaplayan 
petrol, kum ve taşlarda yaşayan midye 
gibi deniz canlılarının oksijene ulaşmasına 
imkânsızlaştırdığı için toplu ölümlere neden 
olurken, deniz yüzeyini kalın bir tabaka halinde 
kaplayan petrol, denizle atmosfer arasındaki
oksijen alışverişini engellediği için de
deniz eko-sisteminde sorunlara yol  açmaktadır 
ve toksin özelliğinden dolayı da toplu balık 
ölümlerine sebep olmaktadır. 
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6. KAZA SONUCU MEYDAN GELEN DENİZ 
KİRLİLİĞİ:
   Deniz kirliliğine neden olan en önemli 
maddelerden biri de akaryakıttır. Denizlere 
akaryakıt sürekli olarak gemilerdeki kaçaklardan 
akmaktadır. Bu kaçaklar az miktarda oldukları 
için genelde eko sistemde çok ciddi bir soruna 
yol açmazlar. Henüz daha çok iyi bilinmeyen 
bir bakteri tarafından bu az miktardaki petrol 
zararsız hale getirilebilir. Asıl sorun deniz 
kazalarının sonucu büyük miktarlarda denize 
dökülen akaryakıttan kaynaklanır. Bu kazaların 
en bilineni 20 Nisan 2010’da Meksika Körfezi’nde 
meydana gelen BP’ye ait “Deepwater Horizon” 
adlı petrol platformunun patlamasıdır.
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   Türkiye’de ise 1979 yılında İstanbul Limanı’nda 
patlayan “Indepentenda” tankerinin taşıdığı 
petrol, İstanbul Boğazı’ndan başlayarak Marmara
Denizi’nin büyük bir kısmına yayılmıştır. Bu 
kazayı takiben de Marmara Denizi’nde büyük 
miktarda balık ölümü gözlenmiştir. Sonuç 
itibariyle gemilerden gerek kasti, gerekse de kaza 
sonucu oluşan kirliliğin giderilmesi; denizde
sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda 
kullanım için önem arz etmektedir.
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7. PETROL KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ:

   a.  Denizlerde tabii sızıntılarla petrol 
kirlenmesi daima bir problem olmuş ise de, son 
yıllarda insanların sebep olduğu kirlenme onu 
geçmiştir. Modern endüstri, modern ziraat ve 
21’inci yüzyıl insanlarının hayatı petrole dayalı
olduğundan, bütün dünyada petrolün nakli 
şaşırtıcı bir hızla artmıştır. Petrol kirlenmesini 
önlemek için iki yol takip edilebilir; insan 
faaliyetleri sonucu denizlere gidecek petrol 
miktarını azaltmak (girişi önleme) ve denizlere
herhangi bir sebeple dökülmüş olan petrolü 
uzaklaştırmak veya tesirlerini en aza indirmek 
(çıkış kontrolü)’dir.

    b. Petrol kirliliği ile mücadele seçenekleri;

        (1)  Petrol izleme ve değerlendirme,

        (2) Denizdeki petrolün sarılması
ve geri kazanımı,
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        (3) Denizdeki petrolün kimyasal dağılımı,
  
        (4) Denizde yüzer durumda olan petrolün 
yakılması.
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    c. Gemi/tekne donatan/personeli,
işletme ve vatandaşlarca alınacak
tedbirler;

       (1) Gemi/teknelerden 4922 sayılı
Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında
Kanun ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ve
bu Kanunlar kapsamında çıkarılan
mevzuata uygun olarak;

           (a) Gemi/teknelerin seyir emniyetine 
yönelik tedbirlerin alınması,

            (b) Gemi/tekne bakımlarının zamanında 
yapılması,
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            (c) Gemi/teknelerin 29 Nisan 1978 tarihli, 
16273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Denizde Çatışmayı Önleme 
Tüzüğü’ne riayet edilerek mevzuatta belirtilen 
yeterlilikteki gemi adamlarınca kullanılması,

      (2) Gemi/tekne sahilde konuşlanmış liman, 
barınak, çekek yerleri vb. iskelelerde;

          (a) Akaryakıt transferleriöncesinde 
akaryakıtın denize sızmasını önleyici tedbirlerin 
alınması,
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        (b) Onarım, bakım vb. faaliyetler
öncesinde akaryakıt ve türevlerinin denize
sızmasının önlenmesi konusunda önceden
akaryakıt vb.nin gemi/teknelerden alınarak bu 
tür malzemenin depolandığı ambar/tankların 
mevzuata uygun olarak temizlenmesi, 

        (c) Gemi söküm faaliyetlerinde işletmenin 
gemi/tekneleri sökümü kapsamında;
                               
           (ı) Gemi/teknelerin deniz
ile irtibatının kesilmesi,
                      
          (ıı) Söküm işlemi süresince akaryakıt ve 
türevlerinin bulunduğu bölümlerin doğaya zarar 
vermeyecek şekilde tecrit edilmesi/temizlenmesi,

     (3) Gemi/teknelerin güverte üzerinde bulunan 
lastik bot benzin depolarından denize petrol 
sızmasının önlenmesi konusunda tedbir alınması,

      (4) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 26 Eylül 
2013 tarihli, Sayı: 84973951-140.07-31792 
sayılı ve “Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama 
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Genelgesi” konulu yazısı gereğince şimdilik Muğla 
ve Antalya illeri için Mavi Kart, diğer iller için atık
transfer formu kullanılarak seyir öncesi/seyir
sonrasında toplama tankları ve sintinelerde
biriken akaryakıt ve türevi malzemelerin
liman, barınak vb.ndeki atık alım tesisine
verilmesi,
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      (5) Gemi/teknelerin yağ değişiminde çıkan 
atık yağların mevzuata uygun olarak bertaraf/
atık alım tesisine teslim edilmesi,

      (6) Karadaki tesislerin çeşitli nedenlerle 
kullandıkları akaryakıt ve türevlerinin 
sızdırmazlık kontrollerinin yapılarak 
sızdırmazlığın test edilmesi, gibi çok basit 
kişisel/kurumsal tedbirlerin alınması ile 
halihazırda yaşanan petrol kaynaklı deniz 
kirliliğinin büyük bir kısmının önlenebileceği 
değerlendirilmektedir.
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8. PETROL VE TÜREVLERİNE İLİŞKİN
KİRLİLİK:
   a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından hazırlanan 5312 Sayılı Deniz
Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı
Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Müdahale ve Zararların
Tazmini Esaslarına Dair Kanun’un Amacı: 
       (1) Acil durumlarda gemilerden ve
kıyı tesislerindeki faaliyetlerden kaynaklanan
kirlenme tehlikesini ortadan kaldırmak veya
kirlenmeyi azaltmak, sınırlamak ve gidermek
üzere uygulanacak müdahale ve hazırlıklı
olma esaslarını,
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       (2) Olay sonucu ortaya çıkan zararların 
tespit ve tazmini esaslarını,
 
       (3) Uluslararası yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi esaslarını, 

       (4) Kanun kapsamına giren kişilerle, kurum, 
kuruluş, gemi ve tesislerin Kanu’nda belirtilen 
ilgililerinin yetki, görev ve sorumlulukları, 
belirlemektir.

    b. 5312 Sayılı Kanun’un Kapsamı:
Uygulama alanlarında bulunan veya herhangi
bir nedenle uygulama alanlarına girmek 
isteyen, 500 groston ve daha büyük petrol ve 
diğer zararlı maddeleri taşıyan gemiler ile petrol 
ve diğer zararlı maddelerle kirlenmeye neden 
olabilecek faaliyetleri icra eden kıyı tesislerinin 
sorumlu taraflarının, bakanlıkların ve 
kamu kurum ve kuruluşlarının yetki, görev ve 
sorumluluklarını kapsar.
 
   c. 5312 Sayılı Kanun Kapsamında Görev, 
Yetki ve Sorumluluklar:

       (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına;

             (a) Acil müdahale planlarının
hazırlanması,



26 2726 27

         (b) Kıyı alanlarında acil müdahale 
planlarının uygulaması,

         (c) Kirlenmenin türü ve etkilerinin 
belirlenmesi,
    
         (ç)  Çevreye olan zararların tespiti,

         (d) Olay sonrası kirlilikten etkilenen 
alanların rehabilitasyonuna, 

       (2) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığına;

           (a) Deniz araçlarından kaynaklanan deniz 
kirliliğinin önlenmesine yönelik acil müdahale 
planlarının uygulanması,

           (b)  Hazırlıklı olma,
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        (c) Kirliliğe müdahale,

         (ç) Zararların tazmini,

         (d) Mali sorumluluk garantilerinin
bildirimi konularında icraya,
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      (3) Sahil Güvenlik Komutanlığına asayiş 
ve kolluk görevlerine ilişkin yetki, görev
ve sorumluluklar verilmiştir.
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   Ancak acil müdahale gerektiren bir deniz
kirliliği olayında ihbarın alınması ile teyidi,deniz 
kirliliğinin tespiti, sahanın ilk kontrollerinin 
yapılması, gerektiğinde arama ve kurtarma 
faaliyetlerinin icrası, tıbbı tahliye, kirliliğin 
havadan yayılımının izlenmesi ve ölçümü ve ilgili 
diğer kurumlara alana müdahale konusunda 
strateji belirlenebilmesi için bilgi aktarımı ile
müdahaleye yönelik yürütülen çalışmalar
esnasında sahanın emniyetinin sağlanması
konularında Sahil Güvenlik Komutanlığı
önemli faaliyetler icra etmektedir.
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9.Petrol Kirliliğine Acil Müdahalede 
Kullanılan Ekipmanlar:

     a. Oil Boom (Deniz Bariyeri): Kirliliğin 
 olduğu operasyon bölgesindeki su derinliği,
kıyıya olan mesafe, rüzgar hızı, dalga
yüksekliği ve kirliliği kontrol altında tutma/
engelleme/belli bir noktada toplama/pompalarla 
emme gibi değişik  kullanma amaçlarına göre 
farklı tipte bariyer çeşitleri bulunmaktadır. 
Bariyerler, sıvı ve katı atıkların etrafını çevirerek 
yayılmasını önlemek ve bertaraf edilmek üzere 
bir alana toplanması için kullanılır.

   Gerilme ve kopma direnci çok yüksek,
kullanıldıktan sonra kolaylıkla temizlenebilen, 
alevlenmeyi geciktirici (flame retardment) 
özelliğe sahip, kısa sürede denize döşenip 
toplanabilen türleri vardır. Operasyonlarda 
kullanılacak, bariyerlerin güneş ışığına, deniz 
suyuna, yağ ve petrol türevlerine dayanıklı 
olması da ayrıca önem taşıyan hususlardandır. 
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   Bariyerler birbirlerine eklenip, 
ayrılabilmektedir. Ancak benzer veya aynı 
tür bariyerler için bu söz konusu olduğundan 
herhangi bir deniz kirliliğine acil müdahale 
planlanması ve hazırlıkları yapılırken malzeme 
standartlarının önceden belirlenip, olay 
esnasında uyumlu şekilde kullanılabilmesinin 
sağlanması önem taşımaktadır. 
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   b. Bariyer Çeşitleri: Yüzen katı bariyerler, 
yüzen katı perde bariyerler, hava ile şişirilebilir 
yüzebilen bariyerler, kendinden şişirilebilir 
bariyerler, çit bariyerler, dış gerilim elemanlı çit 
bariyerler ve kıyı kaplama bariyerleridir.

      (1) Çit Tipi Bariyerler: Çit bariyerler
sert veya yarı sert maddeden yapılmış olup,
su yüzeyinde yayılan dik bir duvar
görünümündeki yapısıyla kontrol eder. Perde
ve içi plastik dolu yüzebilir şamandıra veya
köpük bloklar yarımı ile yüzeyde
deniz yüzeyinde tutulur.

 Genelde perdenin alt kısmına 
yerleştirilen ağırlıklar ile dengelenir.
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   (2) Perde Tipi Bariyerler: Kullanımı yaygın olan 
diğer perde bariyeri uzun ve tek
parça yüzebilir borular üzerinde ağırlıklarla
aşağıya salınan bir “etek” görünümündedir.
Bu bariyerler kullanılmadan önce hava ile 
doldurulur ve kullanıldıktan sonra bu hava geri 
boşaltılır. 
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   Her ne kadar bu özelliğinden dolayı muhafaza 
etmek kolay olsa da, borulara hava pompalayacak 
mekanizmanın sürekli olarak beraberinde 
taşınması gerekmektedir.
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       (3) Şişirilebilir Bariyerler: Bu tip bariyerler, 
kendi bünyelerinde bulunan şişirilebilir hava 
odaları ya da tüplerden oluşmaktadır. Pek çok 
durumda, hava düşük basınçlı bir körükten 
verilmektedir.  
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   Bunun yanında bazı şişirilebilir bariyerlerde, 
bariyerin kendi kendine şişmesini sağlayan 
tek yollu vanalar veya dâhili çeşmeler 
bulunmaktadır.

       (4) Yüzen Katı Bariyerler: Bu tip 
yüzme bariyeri, plastik köpük gibi yüzme 
materyallerinden ibarettir; etek kısmı ise alçak 
kösede dengesi sağlanmış su ve petrole dayanıklı 
çeşit bir kumaştan yapılmıştır.
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    c. Bariyer Serme Tekniği:
 
       (1) U Konfigürasyonu: Bariyer iki tekne 
tarafından U şeklinde akıntının tersi yönünde 
sabit pozisyonda tutulur ya da döküntü 
kaynağına doğru hareket ettirilir.
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       (2) V Konfigürasyonu: Bu tip bariyerler 
üç tane tekne, bir adet skimmer ile V şeklinde 
kurulur. Orta kısma bağlantı elemanı koyulur.
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       (3) J Konfigürasyonu: Bariyer J şeklinde 
şekillendirilerek bir tekne ile birucundan çekilir. 
Böylece, döküntü skimmer’a yönlendirilir ve 
toplanması kolaylaştırılır.
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  d. Bariyer Tamburu: Deniz bariyerlerinin 
depolanması ve acil olarak denize serilmesi için 
kullanılan malzeme ise tamburlardır. Operasyon 
esnasında tamburasarılı olarak depolanan 
bariyerler denize serilmekte ve sonrasında ise 
geri sarılmaktadır.
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   e. Sorbent Boom (Absorbent): Kendi
ağırlığının 25-30 misli yağı/petrol atığını
bünyesine alan ve geriye bırakmayan yağ
emici deniz bariyeridir. Üzerindeki 
paslanmaz malzeme ile birbirine eklenerek
istenilen uzunluk elde edilmektedir. Suyu
değil, deniz yüzeyindeki mazot ve yağları
hemen hemen her türlü hava şartında
kullanılabilen bariyerler deniz yüzeyindeki
ince yağları bünyesine alır. 



42 4342 43

   Kurutularak defalarca kullanılır. İyice 
doyduğunda yenileri ile değiştirilir. İki tekne
arasında u veya j figürü oluşturularak deniz
yüzeyindeki petrol atıkları, trol çeker gibi
kolayca toplanıp temizlenir. Marinalarda 
olabilecek sintine kaçağı hallerinde 3-5 
sorbent boom birbirine eklenip denize atılır,
yüzeydeki yağlar kolayca toplanır.
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   f. Oil Skimmer (Sıyırıcı): Petrol geri kazanım 
işlemlerinde ise, oil skimmer adı verilen ve 
pek çok türü olan ekipmanlardır. Petrolün geri 
kazanım işlemleri içim hava şartları ile mevsimsel 
koşulların uygun olması gerekmektedir. 
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   Oil skimmer cihazlarını kullanılabilmesi için 
belli bir petrol kalınlığına ulaşılması gerekli 
olduğundan, önce petrollü bölgenin bariyerlerle 
etrafı sarılarak istenen petrol kalınlığına 
ulaşılması gerekli olduğundan, önce petrollü 
bölgenin bariyerlerle etrafı sarılarak petrol belli 
bir alanda toplanmakta ve petrol tabakasının 
belli kalınlığa ulaşmasından sonra oil skimmer 
cihazı çalıştırılmaktadır. Toplanan petrollü
malzeme ise ayrıştırılmak üzere tesislere
gönderilmektedir.



46 4746 47

    g. Dispersantlar: Deniz yüzeyine dökülen 
petrol ve yağ kirliliğine karşı ayrıştırıcı olarak 
geliştirilmiş güçlü ayrıştırıcı ve dağıtıcı etkisi olan 
ürünler dispersant olarak adlandırılmaktadır. 
Özel teçhizatla donatılmış gemi veya uçak/
helikopter ile sprey şeklinde kirlenmiş alana 
tatbik edilebilmektedir. Dispersant kullanımı çok 
tavsiye edilmeyen ve en son düşünülmesi gereken 
bir seçenek olarak değerlendirilmektedir.
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    Dispersantların kullanımı açısından 
temizlenecek alanın yapısı, hassaslığı ve biyolojik 
çeşitliliği dikkate alınmalıdır. 
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    Ülkemizde dispersant kullanımı Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının müsaadesi/oluru ile 
kullanılmaktadır.
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10. Sahil Güvenlik Arama/kurtarma
Gemilerinin Deniz Kirliliği İle İlgili
İmkân ve Kabiliyetleri:

      a. Sahil Güvenlik arama/kurtarma
gemileri 2692 sayılı Sahil Güvenlik
Komutanlığı Kanunu ve yürürlükteki
mevzuata istinaden görevler icra 
etmektedir. Bunun yanı sıra gemilerden
yakıt sızması gibi büyük boyutlu deniz
kirliliği faaliyetlerinin önlenmesine yönelik
olarak yetkili makamlardan talep gelmesi
durumunda; 
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(1) Kirletici maddelerin yayılmasının 
durdurulması maksadıyla yüzer tip 
bariyerlerin döşenmesinde,
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(2)  Yağ sıyırıcı sistemi ile kirliliğin 
depolama sarnıcında toplanmasında,

(3)  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
talep edildiği takdirde kimyasal madde 
(dispersant) yardımıyla kirleticilerin 
seyreltilerek çökeltilmesinde, ilgili kurum/
kuruluşlarla koordine edilmek suretiyle 
Sahil Güvenlik Komutanlığı önemli 
faaliyetler icra etmektedir.
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(4) Sahil Güvenlik arama/kurtarma 
gemilerinde yukarıda belirtilen kirliliğe 
müdahale sistemlerine ilave olarak, kirliğin 
tespit ve incelenmesinde kullanılan derin 
sudan numune alma kiti, Ph metre ve su
içerisindeki yağ miktarını ölçme cihazı 
bulunmaktadır.

Derin Sudan Numune Alma Kiti.
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Su İçerisindeki Yağ Miktarını Ölçme Cihazı.
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Ph Metre.
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“POLENLER”
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MEVSİMSEL GEÇİŞLERDE YAŞANAN
DOĞA OLAYLARINDAN

KAYNAKLANAN POLEN KÜMESİ:

   Deniz yüzeyinde görünen polenlerden kaynaklı 
sarı tabaka mevsimsel bir olaydır. Bitki ve 
ağaçların doğal ürünü olan polenler mevsimsel 
geçişlerde rüzgârın da etkisiyle denize ulaşarak 
yüzeysel akıntıyla kıyıya vurmaktadır. Polenler 
deniz yüzeyinde sarı bir tabaka oluşturmaktadır. 
Bu tabakada vatandaşlar tarafından kirlilik 
olarak algılanmaktadır. Ancak bu tabaka 
kirlilik değildir.



56 5756 57

    Polen ya da halk arasındaki ismiyle çiçek tozları 
bitkilerin üremeleri için tabiatın bir gereği olarak 
diğer bitkilere taşınması gerekmektedir. Bu 
taşınım doğada rüzgârla gerçekleşir. Polenlerin 
çapları ortalama olarak 100 mikron boyutunda 
olup yapıları balmumu formunda olduğundan su
yüzeyinde yüzerler ve suya karışmamaktadırlar. 
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    Araştırmalara göre, bir orta boy meyve ağacı 
ortalama 600 milyon ve bir çam kozalağının yılda 
5 milyondan fazla tek bir ağacın ise 10 milyardan 
fazla polen üretebildiği göz önüne alınırsa
kıyılarımızda deniz yüzeyinde olumsuz bir 
görüntü yaratan polenlerin tabiatın doğal 
bir sonucu olduğu görülmektedir.
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“KORUNMASI GEREKEN TÜRLER”
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1.Caretta caretta (Adi Deniz Kaplumbağası):

Yetişkin Büyüklüğü: 96-114cm
Ağırlığı: 113-182kg
Beslenme Alışkanlığı: Etçil; deniz 
omurgasızları, denizanaları
Dağılım Alanı: Tropikal ve subtropikal denizler, 
Akdeniz’de Yunanistan, Türkiye,Tunus, Mısır, 
Libya.
Bir Yuvadaki Ortalama Yumurta Sayısı :En
çok 100 adet



60 6160 61

2. ChelonIia mydas (Yeşil Deniz 
Kaplumbağası):

Yetişkin Büyüklüğü: 90-110 cm
Ağırlığı: 100-200 kg
Beslenme Alışkanlığı: Yaşamın ilk döneminde 
etçil ancak yetişkinler otçul; bentik yosun ve 
bitkiler özellikle Posidonia oceanica (deniz 
çayırı).
Dağılım Alanı: Tropikal ve subtropikal 
denizler, Akdeniz’de yalnızca Türkiye’nin doğu 
kıyıları ve KKTC
Bir Yuvadaki Ortalama Yumurta Sayısı: En
çok 200 Adet

Chelonıa Mydas (Yeşil Deniz Kaplumbağası) Resmi.
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3. Caretta caretta (Adi Deniz Kaplumbağası) 
ve Chelonıa mydas (Yeşil Deniz 
Kaplumbağaları): 

    Ülkemizin Akdeniz sahillerinde düzenli olarak 
her yıl yuva yapmaktadır. Caretta caretta türünün 
ülkemizdeki önemli yuvalama alanlarından 
birini oluşturan Fethiye Kumsalı, bunun yanı 
sıra Chelonia mydas bireyleri için beslenme 
alanı konumunda olması bakımından da ayrı 
bir öneme sahiptir. Fethiye Kumsalı’nı deniz 
kaplumbağaları açısından önemli kılan bir
diğer etmen de, ülkemizdeki diğer üreme 
alanlarına göre daha yüksek oranda erkek yavru 
üreten bir özelliğe sahip olmasıdır.
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4. Deniz Kaplumbağaları Nerelerde
Yumurtlar?

    a. Deniz kaplumbağaları dünya çevresindeki 
geniş, ılıman kuşak içinde yaşarlar. Akdeniz’de 
olduğu gibi Pasifik ve Atlantik okyanuslarında 
yaşayan kaplumbağa topluluklarının sayıları 
da hergeçen gün azalmaktadır. Deniz 
kaplumbağalarının başka bir özelliği büyüdükleri 
zaman yumurta bırakmak için doğdukları 
kumsallara geri dönmeleridir. 

    Bu kaplumbağaların yumurtlamak için  
binlerce kilometre yüzdükten sonra doğdukları 
yeri nasıl buldukları bilim adamlarınca halen tam 
anlaşılamamıştır. 

     Akdeniz’deki deniz kaplumbağalarının bir 
kısmının da sadece Akdeniz’de yaşadığı ve 
kışladığı sanılmaktadır. Kaplumbağaların bu göç 
hareketleri markalama, yani üzerlerine konan 
özel işaretler ile ancak izlenebilmektedir. 
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Türkiye’deki Deniz Kaplumbağaları Yuvalama 
Alanlarının Fethiye Kumsalının Alt Bölümleri 
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Türkiye’deki Deniz Kaplumbağaları Yuvalama 
Alanları.
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    b. Deniz Kaplumbağalarının yuvalama 
alanları yukarıdaki haritalarda mevcuttur. Bu 
kapsamda özellikle yaz aylarında Sahil Güvenlik 
Komutanlığına gelen ihbarlar incelendiğinde bu 
bölgelerde gemi/teknelerin atıklarını (özellikle 
tuvalet atıklarını) denize boşalttığı yönünde
ihbarlar bildirilmektedir. Ancak bahse konu 
ihbarlar incelendiğinde Deniz Kaplumbağası 
dışkısının insan dışkısı ile karıştırıldığı 
tespit edilmiştir. Söz konusu ihbarlara 
istinaden insan dışkısına benzer şekilde oluşan 
kirlilik unsurlarından alınan numunelerin 
Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma ve 
Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından 
incelenmesi neticesinde;  

        (1) Deniz suyu sıcaklığının yükselmesine 
bağlı olarak deniz kaplumbağasının beslenme 
fizyolojisinin arttığı,

        (2) Fizyolojik beslenme artışına bağlı olarak 
daha çok beslenen kaplumbağaların daha fazla 
dışkı ürettiği ve özellikle deniz çayırları (Zostere
marina ve Posidonia ocenica) ile beslenen yeşil 
kaplumbağa olarak adlandırılan “Chelonia mydas”  
dışkısının seliloz lifleri içerdiği, 

        (3) Yeşil renkli olan ve seliloz lifleri içeren 
dışkının dayanıklı bir konum kazandığı ve yaz 
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aylarında denizin sakinliği nedeniyle parçalanıp
dağılmadan uzun süre su yüzeyinde kaldığı,

      (4) Yaz aylarında hafif esen meltemler 
nedeniyle bu dışkıların sahillerdeki plajlara 
taşındığı, 

tespit edilmiştir. 

5. Hayatı Denizde Geçen Bir Canlı Niçin 
Karaya Çıksın?
    Denizde yaşayıp, beslenen kaplumbağa karaya 
bir tek amaç için çıkar; soy devamını sağlamak. 
Yüzlerce kilometreyi ve büyük tehlikeleri 
aşarak karaya çıkan deniz kaplumbağaları 
yumurtlamak için kendisine uygun kum arar. 
Kumu bulunca yuva yapmaya başlar. Önce, ön ve 
arka yüzgeçlerini ritmik bir şekilde kullanarak 
geniş bir çukur oluşturur. Bu geniş çukur içine 
arkayüzgeçlerini kullanarak 30-40 cm çapında 
60-70 cm derinlikte bir çukur açar. Arka 
yüzgeçlerini kullanarak kumu pençe hareketi ile 
dışarı atar, çukur oluştuktan sonra çukur ağzına, 
saracak şekilde, arka yüzgeçlerini yerleştirir. 
Böylece çukura kumun dökülmesine engel teşkil 
etmiş olur. Bundan sonra çukura yumurtalarını
bırakır. Yumurtalar ping-pong topu 
büyüklüğündedir. Yumurta bırakma işi
bitince arka yüzgeçlerini kullanarak çukuru
kapatır.
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Dişi Yeşil Kaplumbağa Yumurtası.
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    Yuvaların denizden uzaklığı; yuvanın denize 
olan dik uzaklığıdır. Yuvasız çıkışlar için bu 
uzaklık dişi bireyin denizden itibaren karada 
iz bıraktığı en uzak nokta ile arasındaki dik 
mesafedir

Yuvaların Denizden Uzaklığının Ölçülmesi
 (DDU: Denize dik uzaklık, YY: Yuva yüksekliği).
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   Yuvaların üzerine predasyon (Bir canlının diğer 
bir canlı üzerinden onu parçalayarak beslenmesi.) 
etkisini minimum düzeye indirebilmek adına 
yüzey üstü kafesleri yerleştirilmiştir.

Predasyon etkisine karşı deniz kaplumbağası 
yuvalarının üstüne yerleştirilen yuva üstü kafesi.
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Fethiye  Kumsalı’ndaki Yuvaların Kumsalın Alt 
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Bölümlerine Göre Dağılımı.
6. Denize Doğru Yarış:

    Kaplumbağa yavruları deniz yönünü denizin 
pırıltısından hissederler. Suyun üzerindeki 
parlaklık onları çeker. Yuvadan çıkıp sel gibi 
akarak denize doğru yarışlarına başlarlar. Hayat 
dolu ama savunmasız yavrular, kumsal boyunca
beceriksizce çabalayıp dururlar. Bunların da 
anneleri gibi denize varabilmeleri için etrafın 
tamamen karanlık olması gerekmektedir. Işık 
yanan bir ev, araba, sokak lambası varsa yavrular 
ışığa doğru ilerler ve sonunda hepsi ölürler. 
Yavruların gece çıkmalarının asıl sebebi ise kızgın
güneşten korunmak içindir. Gündüz çıkacak 
olsalar güneşin kavurucu sıcaklığı onları derhal 
kurutup öldürür. 

Yuvalarından Çıkan Kaplumbağa Resmi.
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7. Kaplumbağa Yaşamını Tehdit Eden
Faktörler Nelerdir?

     a. Predatörler (yengeç, tilki, deniz kuşu, köpek 
gibi),

      b. Deniz kirliliği,

      c. İnsanoğlunun bilinçli ve bilinçsizce
yaptığı tahribat,

     ç. Kumsalların insan eliyle farklı amaçlar için 
işgal edilmesi (turizm amaçlı faaliyetler, kum 
alımı, otlatma, tarım için kumsalların toprak ile 
örtülmesi),

      d. Trol vb. ağlarla balıkçılar tarafından 
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tesadüfü yakalanmaları gibi faktörlerdir.
NOT:

   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından yayımlanan 18 Ağustos 2012 
tarihli, 28388 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 3/1 Numaralı 
Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını 
Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ
Nu: 2012/65)’da Belirtilen Yer Yasakları:

    Deniz kaplumbağası üreme alanı olarak 
tespit edilen yerlerde (MUĞLA; Dalyan, 
Ekincik, Dalaman, Fethiye-Çalış, ANTALYA; 
Patara, Demre, Kumluca, Tekirova, Belek, 
Kızılot, Gazipaşa, Demirtaş, Olympos-Çıralı, 
MERSİN; Alata, Anamur, Kazanlı, Göksu 
deltası, ADANA;  Akyatan, Yumurtalık, HATAY; 
Samandağ) I (a) grubu maden çıkarılması ve 
01 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında sürat 
teknelerinin kıyıdan 1 mil mesafe içerisinde 8 
milden daha süratli seyretmeleri yasaktır. Deniz
kaplumbağalarının üreme zamanlarında 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl 
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Müdürlüklerince gerekli koruma tedbirleri alınır.
Yararlanılan Kaynaklar

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Durum 
Raporu.

2. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi AkdenizFoku 
(Monachus monachus) Koruma ve İzleme Projesi 
Final Raporu.

3. Fethiye-Göcek (Çalış Kumsalı) Özel Çevre 
Koruma Bölgesindeki Kumsal Alanlarda 
Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonio 
mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) 
Popülasyonlarının İzlenmesi ve Korunması 
Projesi Final Raporu. 

4. TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi.

5.  www.akdeniz.edu.tr

6. www.denizce.com

7. Egemen, Çevre ve Su Kirliliği, Ege Üniversitesi 
Su Ürünleri Fakültesi Yayınlar, İzmir, 2000

8. http://cevreci.wordpress.com/cevreci 
karikatürler/

9. http://bozkurthakki63.wordpress.com/

10. http://halisdokgoz.blogspot.com/2011/01/
cizgisel-berlinde.html






