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Teşekkür:  
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yaptıkları bilimsel çalışmalarla farkındalık yaratmaya çalışan Prof.Dr. Mustafa 

SARI,Prof..Dr. İzzet ÖZTÜRK,Prof.Dr Lütfü AKÇA,Prof.Dr.Hasan ZUHURİ SARIKAYA, 

Prof.Dr. Dilek EDİGER,Prof.Dr. Gülşen ALTUĞ ,Prof. Dr. Barış SALİHOĞLU.,Doç. Dr. 

Mustafa YÜCEL,’,Levent ARTÜZ’ile  çalışma arkadaşlarını ve DİĞER BİLİM 

İNSANLARIMIZI Marmara Belediyeler  Birliğini kutluyoruz.Bu raporda kullandığımız 

birçok veriyi üreterek Marmara Denizindeki kötü gidişata dikkat çekmeye çalışan   bu bilim 

insanlarımıza ve kamu çalışanlarımıza, uzmanlarımıza   en içten teşekkürlerimizi ve 

saygılarımız  sunuyoruz.  
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Aslında bu konu Müsilaj kirliliğinin biyolojik oluşumu ve gelişimi açısından Deniz bilimi 

,Deniz Biyolojisi uzmanlarının ihtisas alanındaki bir konu . Bu uzmanlar daha çok bu işin 

denizdeki canlı yaşamının artan kirlilik yükü ile etkileşimini ve bunun sonuçlarını inceleyerek 

açıkladılar.Bu açıklamaların sonunda Müsilaj’ın hızla artmasının denizdeki değişen bazı 

çevresel koşullar nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı . Uzmanlara göre Marmara Deniz suyunun 

sıcaklığında 40 yıllık  ortalamanın  2,5  C üzerinde bir sıcaklığın oluşması ve Azot ve Fosfor 

kirlilik yükündeki artış  ve durağan deniz koşulları denizdeki mikroalglerin hızla çoğalmasını 

tetikledi. 

Bu mikroalgler deniz ekosistemini dengede tutmak için hızla çoğalırken ortaya çıkan stres 

şartları nedeniyle bir salgı bırakmaya başladılar. Bu salgılar  deniz yüzeyine çıkarak burada 

koku ve görüntü kirliliği yarattılar. Ancak deniz yüzeyinden 30 m derine uzanan bölgede 

musilaj oluşumunun devam etmekte olduğu da uzmanların açıklamaları arasında yer alıyor.  

 

Biz Su Politikaları Derneği olarak  denizdeki ekolojik dengenin değişiminin tetiklediği  bu 

sonucun yönetimsel sebepleri ile ilgiliyiz. Marmara Havzasında denize ulaşan  karasal kirlilik 

yükü arttığı biliniyor. Bunun en temel sebebi de Marmara çevresindeki su havzalarında su 

yönetimindeki zafiyetler olduğu da açık. Başka bir deyişle bu sonucun sebebi atık su 

yönetimi,su kalitesi yönetiminin gerektiği şekilde yapılamayışıdır. Özetle ortaya çıkan bu sonuç 

bir Atık Su Yönetimi sorunudur.  

Raporumuzun, su kaynaklarımızın ve denizlerimizin kullanımı ve korunması konusundaki  

farkındalığın  arttırılmasına  katkıda bulunmasını umuyoruz  

Saygılarımızla 

Dursun Yıldız  

SPD Başkanı   18 Haziran 2021  
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1.GİRİŞ  

 

Doğanın ekolojik dengesini bozabilecek oranda bir kirlilik yükünün sucul ortama verilmesi ve 

diğer yan etkenler böyle bir zincirleme kirlilik üretim reaksiyonu yaratmıştır . Su gibi doğadaki 

birçok oluşum doğal çevrimler sonucunda ortaya çıkıyor. Bu çevrimler bir ekolojik denge 

içinde oluşuyor. İnsanoğlu bu dengeyi sanayi devriminden bu yana çok zorladı. Ve hala da 

doğal dengenin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Doğa buna bir karşılık verebilecek bir 

üretim gücüne sahip. Musilaj konusunda bunun sadece birinci aşamasını gördük. İnsanlık 

ekolojik dengeye zarar vermemek için bilinçli davranıp kendi sınırlarına çekilmezse bu 

olumsuzluklar başlar ve birbirini tetikleyerek sarmal bir çevrime girebilirler .Bu da büyük 

çevresel felaketlere ve dolayısıyla da sosyal ve ekonomik sorunlara neden olur.  
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Marmara Denizi Havzası  

 

Yaklaşık 5 5,000 km2' 1ik toplam havza alanı içerisinde Marmara Denizi'nin kapladığı 

alan 11,140 km2'dir. Diğer bir deyişle havza alanının yaklaşık %20'si deniz suyu i le kaplıdır. 

Marmara Denizi, aşağıda listelenen su toplama havzalarıyla çevrilidir (Şekil 2): 

 1. istanbul ve istanbul Boğazı drenaj alanı  

2. izmit Körfezi drenaj alanı (toplu olarak)  

3. Gemlik Körfezi drenaj alanı (toplu olarak)  

4. Susurluk Nehri Havzası  

5. Gönen Çayı Havzası 

6. Bandırma-Kapıdağ drenaj alanı (toplu olarak)  

7. Biga Çayı Havzası  

8. Çanakkale Boğazı drenaj alanı (toplu olarak)  

9. Tekirdağ drenaj alanı (toplu olarak) 

10. Marmara Adaları drenaj alanı (toplu olarak) 

 

Marmara Denizi'ne ulaşan üç ana nehir ise Susurluk,Gönen ve Biga nehirleridir.  Bu 

nehirlerin taşıdıkları yükler sadece tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinden 

kaynaklanmamakta; aynı zamanda evlerde, endüstrilerde ve diğer noktasal kaynaklarda 

üretilen yaklaşık 1 ,5 milyar m3/yıl miktarında atıksuyun deşarjlarını akarsulara 

yapmaktadırlar. Havzalar aracılığı i le bu atıklar Marmara Denizi'ne ulaşmaktadır. 
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Marmara’ya Yapılan Deşarjlar  

 

Marmara Denizi Havzasının toplam nüfusu, 25  milyondan fazladır. Bu da, Türkiye 

nüfusunun yaklaşık %30’una   karşılık gelmektedir.  

İstanbul, Bursa ve izmit gibi illerin atıksu üretimi diğer illerden  çok daha fazladır. Mevcut 

durumda üretilen atıksuların sadece bir kısmı yüzey sularına ve Marmara Denizi'ne deşarj 

edilmeden önce arıtılmaktadır. Havzada hiç arıtma yapılmayan yerler olduğu gibi, %70 

mertebesinde nutrient (azot ve fosfor) giderimi anlamı na gelen üçüncü derece arıtma yapı lan 

yerler de bulunmaktadır. 

Havzada faaliyet gösteren endüstriler, hem sayıca hem de kapasite olarak Türkiye'deki toplam 

endüstrinin yaklaşık %50'sini oluşturmaktadır.  

2. MARMARA HAVZASININ KİRLİLİK YÜKLERİ  
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Marmara denizinde ortaya çıkan sorun bir kirlilik sorunu değildir. Özellikle karasal kirlilik 

yüklerinin   40 yıldır yeterli arıtma yapılmadan bırakılması sonucu ortaya çıkan ekolojik 

dengenin çökmesi sorunudur.  

Musilaj bu ekolojik dengedeki çöküşün bugün itibariyle bize yansıyan sonucudur. 2007 

yılından bu yana  kendini göstermiş ancak yönetimler bu mesajı almayınca daha geniş alanlara 

yayılmak zorunda kalmıştır.  

Su Yönetimi üç ayak üzerine oturur, Ekonomi, Ekoloji, Sosyoloji yi dikkate alarak yapılır. 

Ancak gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerdeki su ve atıksu yönetimi anlayışımız ekoloji-

ekonomi dengesini sağlamakta zorlanmış ve çoğu zaman ekolojiden ödün verilmiştir.  

Su ve sağlıklı bir çevrede yaşamak bir insan hakkıdır. Ancak bunun uygulamada gerçekleşmesi 

katılımcı,toplumcu-gerçekçi bir politikaya ihtiyaç gösterir. Bunun aksine Popülist su yönetimi 

yaklaşımı, özellikle yerel yönetimlerde  sadece suyu en ucuza tüketiciye ulaştırma anlayışına 

kilitlenmiş , bunu yaparken su yönetiminin ekolojik sürdürülebilirlik ilkesinden 

uzaklaşmıştır.Sonuç olarak hem su bedellerinin düşürülmesi  hem de sağlıklı bir doğal  çevrede 

yaşanması riske girmiştir.  

 

 

 

Ekosistem yerine Ekonomik Sistemin tercihi sonunda felaket getiriyor 

 

Yaklaşık yarım asırdır Marmara konusunda yapılan bilimsel çalışmaları dikkate almayan 

politika yapıcılar ve karar vericiler, ekosistem yerine ekonomik sistemden yana tavır koymuşlar 

ve ekolojik sistem dengesinin bozulmasına neden olmuşlardır.  

Marmara Denizinin çevresinde yaşayan nüfusun ve sanayi üretiminin çok hızlı artması kirlilik 

yükünün de çeşitlenip artmasına neden olmuştur. Sonunda denizin belirli bölümlerinde 

çözünmüş oksijen seviyesi kritik eşik değerlerinin altına inmiş ve canlı yaşamın besin zinciri 

kopmuştur.  
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Ergene Projesi’nin Atıksu Kalitesi Yeniden Değerlendirilmelidir  

 

Bir de Ergene Havzasının kirlilik yükünü toplayıp derin deniz deşarjı ile Marmara denizine 

ulaştıran bir sistem var. 2011 ‘de yayınlanan Ergene Havzası Koruma Planında Organize Sanayi 

Bölgelerinin (OSB) ileri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi çıkışlarının Derin Deşarj Projesi ile 

birlikte Marmara’ya aktaracağı yer alıyor. Bu proje bütünüyle devreye alındığında suyun 3. 

sınıf kaliteli bir sulama suyu olarak Marmara’ya bırakılacağından söz ediliyor.  

 

Tamamına yakını  Ergene Havzasında yer alan Çerkezköy OSB,Çorlu Deri OSB ve  Islah 

OSB’lerin (Ergene1 ,Ergene 2 ,Velimeşe ,Türkgücü,Yalı Karaağaç,Veliköy)  atık sularının ileri 

biyolojik arıtma uygulandıktan sonra derin deşarj boru hattı ile Marmara Denizine verilmesi 

düşünülmüştür.  

 

 

Bu sistemin 2020 yılının Kasım ayında  sadece doğu kollektörleri   devreye alınmıştır Tesis 

sadece % 2,5 kapasite ile çalışmakta ve günde 10 000 m3  atık su deşarj etmektedir. Bu 

nedenle Ergene Nehri’nin atık suyunun Marmara kirliliğine olabilecek  etkisinin şimdilik 

kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz . Su Yönetimi Genel Müdürlüğü(SYGM) tarafından hazırlanan 

Marmara Denizi Kirlilik Raporu (2013) ve Marmara Denizi Havzası  Çevre Master  Planı ve 

Yatırım Stratejisi 2006 raporunda Marmara Havzasından Marmara denizine deşarj edilecek 

çeşitli kirlilik yükleri hesap edilmiş ve bunların yıllara göre artışı konusunda da tahminler 

yapılmıştır. Ayrıca  SYGM’nin bir sunumunda  Ergene Havzası’ndan Marmara Denizi’ne 

taşınması öngörülen kirlilik yükünün toplam kirlilik yükü içindeki payı yaklaşık %2 olarak 

verilmiştir.Ancak bu tesisler tam kapasite ile çalışıldığında Marmara’ya sürekli 5 m3/slik 

  g n          nd n         D n    n  

  ş n      ngö    n              
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bir debi ile atık su boşaltımı yapacaktır. Bu debi Marmara’ya boşalan diğer atık debileri dikkate 

alındığında büyük bir debidir.Bu debinin 2030 yılında 6,74 m3/s ye ye çıkması da planlanmıştır. 

Bazı raporlarda bu debinin Marmara genelindeki  Kimyasal Oksijen İhtiyacı yükünü  %5 

oranında arttırabileceği de yer almaktadır.   Bu nedenlerle  bu  atık suyun kalite ölçümü anlık 

olarak yapılmalı ve standart dışı bir durumda derhal durdurulmalıdır. Bir diğer deyişle Marmara 

Denizi’ni Koruma Eylem Planı kapsamında kimyasal bir muhtevaya da sahip olabilecek olan 

bu atıksuyun yönetimi tekrar değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede önümüzdeki yıllarda 

artan debi ile ciddi boyutta kirlilik yükünün de yaşanacağı dikkate alınmalıdır. Suyun 

Marmara Denizine verilmesi yerine uygun yerlerde tekrar kullanımı da bir alternatif 

olarak ele alınmalıdır. Ayrıca bu atıksuyun her  türlü denetim, kontrol ve deşarj 

parametreleri şeffaf ve ulaşılabilir olmalıdır.  

 

Yukarıda sayılan atık sulara  özellikle İstanbul ,Gebze,Bursa ,Gemlik gibi bölgelerin sanayi 

atıkları, endüstriyel tesislerin  ve termik santrallerin sıcaklığı artmış  soğutma suyu deşarjları   
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ve Susurluk ve Biga  nehirleri havzasında aşırı gübre kullanımı sonucunda Marmara’ya taşınan 

azot ve fosfor yükleri de eklenmiş ve Marmara Denizi’nin dengesi tamamen bozulmuştur. Bu 

nedenle Marmara Denizinin acil eylem planı kapsamında hemen Oksijen Çadırına alınması 

gerekmiştir.  

KARADENİZ’DEN DE KİRLİLİK  YÜKÜ GELİYOR  
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4.MARMARA DENİZİ’NİN KİRLİLİK AÇISINDAN BUGÜNKÜ DURUMU  
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5. GÜNCEL İZLEME ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI  

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün ODTÜ Deniz 

Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda, 2017'den bu yana yürüttüğü Marmara Denizi 

Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında, Marmara Denizi'ndeki 100 

istasyondan Bilim-2 Gemisi ile örnek toplayan ODTÜ'lü bilim insanları, toplanan veriler ile 

denizdeki kirlilik ve müsilaj oluşumunu araştırıyor. 

MARMOD Projesi'nde görev alan ve salya oluşumları ile ilgili Bilim-2 Gemisi'nden gelen 

verileri analiz eden Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücelin açıklamaları son 

çalışmalar konusunda çok detaylı bilgiler içeriyor  

Marmara’nın Dijital İkizini Çıkartıyoruz 

Marmara Denizi'ndeki kirlilik, tuzluluk, sıcaklık, klorofil, fitoplankton, zooplankton, oksijen 

ve ışık miktarı ile bulanıklığın nedenlerini ortaya çıkarmak için İstanbul ve Çanakkale 

Boğazları dahil 100 ayrı istasyondan numuneler aldıklarını bildiren Yücel, son dönemde 

çalışmalarını, numunelerin Mersin Erdemli'deki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü 

Laboratuvarı'nda incelenmesine ve MARMOD Projesi kapsamında Marmara Denizi'nin dijital 

ikizinin çıkarılması üzerine yoğunlaştırdıklarını ifade etti. 

Uzaktan Kumanda ile takip yapıp veri toplayabiliyoruz 

 

Marmara seferinin DEKOSİM Ulusal Deniz Araştırmaları Altyapı Merkezi Projesi ve 

TÜBİTAK BİDEB Öncü Araştırmacılar Programı tarafından desteklendiğini hatırlatan Yücel, 

"Gemimizin denizdeki analizlerini daha sağlıklı yapabilmesi için uzaktan kumanda ile takip 
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yapabilen son teknoloji ürünü 'scanfish' cihazı takıldı. Deniz yüzeyinin ilk 50 metresini sürekli 

tarayabilen bu cihaz ile sürekli veri toplayabiliyoruz." bilgisini verdi. 

Marmara Denizi'nin tamamından, 100 farklı noktadan aldıkları örneklerin Mersin'deki Deniz 

Bilimleri Laboratuvarımızda analizlerine başladıklarını bildiren Yücel, şöyle devam etti: 

"Müsilajın üç boyutlu dağılımını ortaya çıkarıyoruz. Şu anki bulgularımız, müsilajın deniz 

yüzeyinden 40-50 metre bandına çöktüğünü gösteriyor. Bu nedenle cihazlarımızın sinyalleri 

denizin altına geçemiyor. Denizin içinde müsilaj üretiminin sürdüğünü ve yığılmanın deniz 

içinde olduğunu görüyoruz. Müsilajın denizin dibinden yukarı doğru çıktığı gözlemleniyor. 

 

Çözünmüş Oksijen Seviyesi Çok Düşük  

Ayrıca organik yükün rüzgarın da etkisiyle Marmara Denizi'nin güneyine doğru ilerlediğini 

gözlemliyoruz. Özellikle Mudanya Gemlik dolayında oksijen seviyesinin bu mevsimde olması 

gerekenden yüzde 20 daha az olduğunu tespit ettik. Bu nedenle Marmara'nın özellikle 

güneyinin hassas ve daha derin incelenmesi gerekiyor. Bu organik üretimin özellikle bir 

noktada duracağını ya da azalacağını öngörüyoruz ancak bunun sonrasında organik yük 

içindeki bakterilerin de çoğalmaya başlayacağını ve bunun da özellikle güneyde baş 

gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Marmara’da taşıyabileceğinden 5 kat daha fazla Müsilaj var  

 Normal deniz suyunda bulunan bakterinin bin katı bakterinin şu anda Marmara Denizi'nde 

olduğunu görüyoruz. Zaten üretken olan Marmara'nın taşıyabileceği bir birimlik müsilajın şu 

anda 5 kat fazla olduğunu gördük. Bu çok anormal bir yük." Marmara Denizi'ndeki atığın doğal 

organik atık olduğu yönünde de veriler elde ettiklerini belirten Yücel, analizlerden bilinmeyen 

bir atık gibi dışarıdan bir müdahalenin Marmara Denizi'ne yapılmadığı yönünde ön bilgiler de 

aldıklarını sözlerine ekledi. 
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6.MARMARA EKOSİSTEMİ NASIL GERİ DÖNER ? 

 

Marmara Denizi Havzasında  Havza Yönetimi  Gerekli  

 

Musilaj sorunu  biyolojik sonuçları nedeniyle bir kirlilik sorunudur.Ancak sebepleri itibariyle 

bir atık yönetimi, atıksu yönetimi,su kalitesi yönetimi sorunu olarak  görülmelidir. Bu nedenle 

sorunu ortaya çıkartan sebepleri ortadan kaldırılmadan çözülemez. Orta ve uzun vadede çözüm 

için şimdi yapılacak şey ise geçmişte yapılmaya çalışılan  klasik parçalı su yönetimi 

anlayışından farklı olmak zorundadır.  

Bu kapsamda önce sorunun yaşandığı Marmara Denizine boşalan akarsuları  birlikte ele alan 

bir havza alanı tanımlanmalıdır. 

Halen Türkiye’nin 25 Nehir havzasından Marmara ve Susurluk Nehir havzaları Marmara denizi 

çevresinde yer almaktadır.  

 

Marmara Havzası ve Susurluk Havzasının Havza Koruma Eylem Planları hazır olup Susurluk 

Havzası için  Havza  Su Yönetimi Planı da hazırlanmıştır. Marmara Denizine kıyısı olmayan 

ancak havzadaki toplanan atık suyun ön arıtma sonrası  Marmara Denizine boşaltıldığı Meriç 

Ergene Havzasının da Havza Yönetim Planı hazırdır.  

 

Bu hazırlıklar Marmara Denizi çevresinde entegre bir  su kalitesi yönetiminin oluşturulmasını 

önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Burada gerekli olan bu iki havzanın tek bir havza bütünlüğü 

içinde ele alınarak bir havza yönetimi yapısının hızla oluşturulmasıdır. Bu bölge Marmara 

Denizi Havza Bölgesi olarak adlandırılabilir. Bu anlamda daha önce özellikle çevre koruma 

planı kapsamında yapılan Marmara Denizi Havzası Çevre Master Planı ve Yatırım Stratejisi 

çalışmaları  gibi çalışmalardan da yararlanılarak  acilen Marmara Denizi Havzası Su Yönetimi 

Planı ve diğer eylem planları  hazırlanmalıdır. Marmara Denizi Havzasında tüm havza 

ölçeğindeki ölçüm ve denetleme  kurumları ile  çok iyi bir eşgüdüm içinde çalışacak etkin bir 

yönetim yapısı oluşturulmalıdır. 
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Marmara Denizine boşalan nehirlerin kirlilik yükleri ve Derin Deşarj ve Doğrudan boşalma ile 

gerçekleşmektedir. Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular dışında birçok başka atıksu kaynağı 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Düzenli depolama sahalarından ve vahşi depolama 

sahalarından kaynaklanan sızıntı suları ,Gemicilik faaliyetleri, Turizm ve rekreasyon,  

Madencilik, Atıksularını direkt olarak alıcı ortamlara deşarj eden müstakil endüstriler,  Organ 

ize Sanayi Bölgeleri (OSB) içerisinde yer alan ve atıksularını beraberce ve direkt olarak alıcı 

ortamlara deşarj eden endüstriler,  Belediye sınırları içerisinde yer alan ve atıksularını 

belediyelerin kanalizasyon sistemlerine deşarj eden endüstriler olarak sayılabilir. 

Dijital teknolojiler  öncelikle Marmara denizi çevresinde atıksu arıtma sistemlerinin daha 

verimli olarak işletilmesi için uygulanabilir. Kirli su kaçaklarının anlık olarak tespitinde ve 

önlemin önceden alınmasında  büyük fayda sağlarlar.  Dijital su altyapısı Marmara Denizi 

Havzası  Su Kalitesi Izleme Sistemi ağlarının kurulmasında  ve su kalitesinin  sürekli olarak 

izlenmesinde de önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca digital su uygulamaları, Marmara Denizi'nin 

dijital ikizi çıkartılıp anlık değişimlere müdahale edilmesi için de büyük fayda sağlarlar . Ayrıca 

çıkışları Marmara’ya deşarj edilen bütün atıksu arıtma tesislerinin sürekli ve daha etkin 

denetimleri için dijital su teknolojileri büyük fayda sağlayacaktır.  

Marmara Denizi havzasının kirlilik baskısından kurtulması  düzenli veri toplanması ve proses 

çalışmalarıyla desteklenen ve doğrulanan ekosistem temelli su kalitesi modelleme 

çalışmalarının yapılması ve sürekliliğinin sağlanması ile mümkün görünmektedir.Burada da 

dijital su teknolojileri çok önemli bir rol oynayacaktır.  

Artan kirlilik çeşitleri ve baskılar  Marmara Denizi  havzası ölçeğinde entegre bir su kalitesi 

yönetim planının uygulanmasını şart koşuyor. Bu dinamik süreç içinde ilgili/ilişkili tüm kurum 

ve kuruluşların  sürece hâkimiyeti ve sahiplenmesi gerekir. Bu da koordineli, sağlam ve etkin 
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bir Havza Yönetim Yapısını  gerektiriyor. 
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7.NEDEN HAVZA ÖLÇEĞİNDE BİR  YÖNETİM GEREKLİ ? 
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8.SONUÇ:TEDAVİ DÜZGÜN VE SÜREKLİ YAPILMAZSA  

 

MARMARA’YI KAYBEDERİZ  

 

 
Karadeniz’in Marmara üsündeki baskısı azalım eğilimi gösermesine rağmen Marmara ekolojik 

özellikleri 1980-2000 dönemine göre, özellikle dip su oksijen durumu ve üs tabakadaki 

plankton tür dağılımları ve bolluğu yönünden daha da kötüleşmiş durumdadır. Kentsel atıksu 

deşarjları devreye girmesine rağmen, Marmara’nın sınırlı atıksu özümleme kapasitesinin 

üstünde anorganik ve organik besin tuzları girdisinin göreceli artarak devam ettiği 

anlaşılmaktadır. Bu olumsuz gelişmeden özellikle İzmit Körfezi ekosistemi ve dip suları 

etkilenmektedir. Son yıllardaki iklimsel değişime bağlı olarak Ege-Marmara-Karadeniz 

arasındaki yıllık su akısının azalmış olabileceği dikkate alındığında, Marmara Denizi ekolojik 

durumun düzelmesi için karasal baskıların azaltılmasına yönelik ciddi yönetim planlamalarına 

ihtiyaç olduğu açıktır  

 

Yapılan çalışmalar Marmara Denizine havzadan gelen karasal kirlilik yükünün yaklaşık % 

70’inin evsel,%28’inin derelerden gelen yayılı yük, %2 sinin de sanayi kirlilik yükü olduğunu 

ortaya koymuştur. Marmara Denizine günde yaklaşık 6,9 milyon m3  atıksu deşarjı 

yapılmaktadır. Bunun %54’ü sadece fiziksel arıtmayı içeren  ön arıtma  proseslerinden 

geçirilmektedir. Bu suyun %42’si ileri arıtmaya, sadece %5’i biyolojik arıtmaya tabi 

tutulmaktadır. Denizdeki kentsel kirlilik yükünün önemli bir bölümü buradan gelmektedir.  

 

Mevcut durumun yanısıra havzada artan nüfus, artan sanayi tesisi sayısı  ve  su yönetiminin 

mevcut  sorunları alınacak tedbirlerin etkin ve sürekli uygulanabilmesini zorlayabilecektir. İşin 

en önemli kısmı da yeni yatrımlar için uygun bir finasman modeli bulabilmektir.  Örneğin Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığının bir çalışmasında   Kuzey Marmara kıyılarına kurulacak yeni Katı 

Atık Arıtma Tesisleri  için 20 milyon Euro , Güney kıyılarındaki mevcut katı atık arıtma 

tesislerinin iyileştirilmesi içinde 20 milyon Euro olmak üzere toplam 40 milyon Euro’luk 

yatırım yapılması gerektiği yer almaktadır.  

 

 

Marmara Denizini Koruma Eylem Planında koyulan hedefler doğrultusunda yapılacak 

olan çalışmalar  ekonomi,ekoloji ve sosyal    alanlarda sürdürülebilir bir dengeye ihtiyaç 

duymaktadır.Ayrıca Marmara Denizi’nin ekosistem dengesine tekrar kavuşması 

önlemlerin alınması kadar bu önlemlerin sürdürülebilir olmasını da gerekli kılmaktadır. 

Bu nedenle bu koruma çalışmalarının Marmara Denizi Havzası ölçeğinde  ve katılımcı 

bir anlayış  ile  yapılması gereklidir.  

 

Ayrıca Marmara Denizi ekosistemi çok ağır yara almıştır, Bu nedenle ekosistem tabanlı 

uygulama ve önlemlere ihtiyaç duymaktadır . Ekosistem yaklaşımlı yönetim, ekosistem 

içindeki tüm bileşenleri (insan ve aktiviteleri dahil) birbirleri ile olan ilişkileri ile ele 

alır.Koruma ve sürdürülebilir kullanım prensiplerine göre hareket eder .  Bu da ancak Havza 

ölçeğinde bir su yönetimi anlayışı ile gerçekleştirilebilir. 

 

 

Özetle Marmara Denizi’nin  çok yönlü ve uzun süreli bir tedavi sürecine ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bu tedavinin plan ve uygulama olarak yanlış ve eksik yapılması Marmara Denizi’nin tamamen 

elden çıkmasına neden olabilecektir.  
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Artan kirlilik çeşitleri ve baskılar  Marmara Denizi  havzası ölçeğinde entegre bir su kalitesi 

yönetim planının uygulanmasını şart koşmaktadır. Bu dinamik süreç içinde ilgili/ilişkili tüm 

yönetimin sürece hâkimiyeti ve tüm gerekli aktörleri ile sürece sahiplenmesi zorunludur. Bu da  

etkin bir Havza Yönetimi kurumsal  yapısı gerektirmektedir.  
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