Sualt›na beton bloklar inﬂa ediliyor!

Yapay
Bar›naklar
K›y›lardaki betonlaﬂma yetmiyormuﬂ gibi, bir de suyun alt›na m› beton
bloklar dikiliyor diye düﬂünmeyin. Denizlerin h›zla kirlenmesi, var olan yaﬂama alanlar›n›n bozulmas›, yo¤un ve
yasad›ﬂ› av bask›s› gibi nedenler deniz
canl›lar›n›n say›s›n› h›zla azalt›yor. Bu
durum böyle devam ederse, say›lar›
zaten s›n›rl› olan ekonomik deniz canl›lar› bir süre sonra yok olacaklar. Bilimadamlar›, bu canl›lara yeni yaﬂama
alan› oluﬂturarak, hem soylar›n› devam ettirmelerini sa¤layacak hem de
ekonomik katk› yapacak formüller ar›yorlar. Yapay bar›naklar da bunlardan
biri. Peki, bal›klara ve di¤er deniz canl›lar›na yeni yaﬂam alan› sa¤layan yapay bar›naklar›n çevresel, biyolojik ve
ekonomik etkileri neler? Dünyada çeB‹L‹M ve TEKN‹K 92 Aral›k 2003

ﬂitli uygulamalar› olan bu bar›naklar›n
Türkiye denizlerinde uygulamalar› nas›l? Bu amaçla, yapay bar›nak uygulamalar›n yap›ld›¤› ‹zmir’e bir dal›ﬂ
planl›yoruz. Kas›m ay›n›n ilk haftas›nda, bilimsel amaçl› ilk yapay bar›nak
uygulamas›n› baﬂlatan, Ege Üniversitesi’nden Doç Dr. Altan Lök ve Araﬂt›rma Görevlisi Benâl Gül’le birlikte
Dalyanköy’de (Çeﬂme) ilk dal›ﬂ›m›z›
gerçekleﬂtiriyoruz. Su s›cakl›¤› 21 °C,
görüﬂ çok iyi de¤il ve derinlik 21 metre. Bar›naklar, birbirine 20-30 metre
mesafede üç ayr› grup olarak kurulmuﬂ. Alan olarak buras›n›n seçilmesinin nedeni, bu bölgenin zemininin tümüyle, soyu tükenme tehlikesinde
olan, "Posidonia oceanica" türü deniz
çay›rlar›yla kapl› olmas›. Bar›naklar

buraya at›ld›ktan sonra, yasad›ﬂ› trolle
avlanma bu bölgede sonra ermiﬂ. Çünkü trol a¤lar›, bar›naklara tak›larak
parçaland›¤›ndan, bal›kç›lar art›k burada trol çekmiyor. Bu bar›naklar ayr›ca, bal›klara yeni yaﬂama alan› sa¤lad›¤›ndan k›y› bal›kç›lar› (küçük bal›kç›lar) için de yeni avlanma yerleri anlam›nda. Bunun yan›nda, yavru bal›klar›n da beslenme ve bar›nma sorunlar›n› kolayl›kla çözebilecekleri alanlar
sa¤l›yor. Yaln›z bal›klar de¤il, ahtapot,
böcek gibi ekonomik de¤eri olan bir
çok omurgas›z canl› da yeni yaﬂam
alanlar›na kavuﬂuyor. Bu alan, ayr›ca
dal›ﬂ turizmi ve sportif bal›kç›lar için
yeni yerler anlam›nda.
Bar›naklar› oluﬂturan beton bloklar›n yap›m› ve tasar›m›, ekonomi, mü-

hendislik ve biyoloji bilgileri bir araya
getirilerek oluﬂturuluyor. Burada en
önemli nokta, projenin amac›n›n belirlenmesi ve kullanaca¤›n›z malzemenin denizel ortamda kirlilik yaratmamas›. Örne¤in beton (çimento, kum,
demir) yap›lar denizde herhangi bir
kirlenmeye neden olmuyor. Ayr›ca
bunlar›n yap›lmas› ve taﬂ›nmas› kolay,
ucuza üretilebilir olmas› gerekir. Yasad›ﬂ› trol avc›l›¤›na karﬂ› büyük hacimli ve a¤›r modeller, kalamar, ahtapot böcek gibi hayvanlar için, bu canl›lar›n girebilece¤i küçük ve çok say›da delikleri olan modeller kullan›lmal›. Dald›¤›m›z bölgedeki bar›naklar
"(+) ﬂekilli" ve "kübik" yap›da. Her birinin a¤›rl›¤› 1.7 ton, hacmiyse 1 m3.
Zaten bunlar "beﬂgen kubbe" modeliyle birlikte en yayg›n olarak kullan›lanlar›. Ak›nt›lardan ve büyük bal›k a¤lar›n›n tak›lmas›ndan etkilenmiyorlar.
Yüzeyleri de canl›lar›n kolayca tutunabilece¤i bir yap›da. Bar›naklar›n kurulaca¤› alan seçilirken baz› özelliklere
de dikkat edilmesi gerekiyor. 30°’den
fazla e¤imli zeminler, balç›k, çamurlu,
ﬂiddetli ak›nt›lar›n bulundu¤u bölgeler, 40 metreden derin yerler, kirli ve
bulan›k sular yapay bar›naklar için uygun alanlar de¤il.
Buradaki bar›naklar 1995 y›l›nda
kurulmuﬂ. Uzaktan bak›ld›¤›nda ilk
göze çarpan, yüzeyin tümüyle alglerle
kapl› oldu¤u. Biraz daha yaklaﬂ›nca
tüplü kurtlar, süngerler, denizy›ld›zlar›, denizh›yarlar›, denizkestaneleri, deniz kabu¤u gibi çeﬂitli omurgas›z hayvanlar görülüyor. Bunlar›n yan›nda
tunikatlar (tulumlu hayvan), lapin ba-

l›klar›, izmarit, hani bal›klar›, m›¤r›,
sar›kuyruk, gümüﬂ ve papaz sürüleri
bizim rastlad›¤›m›z di¤er türler. Burada, uzun süreli yap›lan gözlemlerde
50 civar›nda (yar›s› ekonomik) bal›k
türü tespit edilmiﬂ. Üstelik bunlar›n
birço¤u da bar›nak inﬂa edildikten
sonra gelmiﬂ
Dalyanköy yapay bar›naklarda,
ekosistem art›k dengesini bulmuﬂ gibi. Bal›klar ve di¤er canl›lar sanki do¤al bir bar›naktaym›ﬂ gibi rahat ve güvenli davran›yorlar. Buradaki hayvan
ve bitkilerin yerleﬂimine bak›nca do¤al bir bar›naktan herhangi bir fark›
olmad›¤›n› görüyoruz.

Neler Yapay Bar›nak
Olarak Kullan›labilir?
Yapay bar›naklar özel olarak yap›ld›¤› gibi çeﬂitli kat› at›klar da yapay
bar›nak olarak kullan›labilir. Bir at›k

malzemenin, yapay bar›nak olarak
kullan›labilmesi için dayan›kl›, kolay
elde edilebilir, fonksiyonlu, sa¤lam ve
ekonomik olmas› gerekli. Fazladan
kirlilik yaratmamal›. Bu nitelikleri taﬂ›yan her ﬂey yapay bar›nak olarak
kullan›labilir. Ayr›ca, kirlilik yaratma
olas›l›¤› bulunanlar da çeﬂitli iﬂlemlerden geçirilerek kullan›labilir. Hurdaya
ç›km›ﬂ gemiler, vinçler, vagonlar, petrol platformlar›, arabalar, piﬂmiﬂ toprak, art›k beton ürünleri gibi maddeler yapay bar›nak olarak de¤erlendiriliyor. Ayr›ca baz› kat› at›k maddeler
de çimentoyla kar›ﬂt›r›larak yapay bar›nak olarak kullan›l›yor. Otomobil kasalar›, ucuzluklar›, kolay taﬂ›nmas› gibi nedenlerden dolay› avantajl›. Ancak
denizel ortamda 1.5 y›l sonra çürümeye baﬂl›yorlar. Bentik (zemine ba¤l›)
canl›lar›n ve sürekli bir bal›k populasyonunun oluﬂmas› için en az iki y›l gerekti¤inden bunlardan uzun süreli yararlan›lam›yor. Üstelik bu kasalar hafif oldu¤undan ak›nt›larla ve trol a¤lar›yla kolayl›kla sürüklenebiliyorlar.
E¤er kullan›lacaksa da ya¤, yak›t ve
antifriz gibi denizi kirletecek maddelerden ar›nd›r›ld›ktan sonra kullan›lmas› gerekir. Petrol platformlar› da
yapay bar›nak olarak s›kl›kla kullan›l›yor. Bunlar›n hidrokarbonlarla temas
etmeyen iskelet k›sm› kullan›ld›¤›ndan denizel ortama herhangi bir zarar› olmuyor. Yap›lar›n›n çok sa¤lam olmas›, geniﬂ yüzey alan› oluﬂturmalar›
ve ak›nt›lara karﬂ› dayan›kl› olmalar›
bunlardan uzun y›llar yararlan›lmas›n›
sa¤l›yor. Araba lastiklerinin depolanmas› karada büyük problemler do¤uruyor. Ya¤mur sular›n›n içine birikmesi sivrisinekler için üreme yeri oluﬂturur. Yak›larak yok edilmeye çal›ﬂ›ld›Aral›k 2003 93 B‹L‹M ve TEKN‹K

¤›ndaysa havaya toksik gaz vererek
kirlenmeye neden oluyor. Bunun için
ABD, Avustralya, Filipinler, ‹srail gibi
baz› ülkeler araba lastiklerinin içlerini
betonla doldurarak yapay bar›nak olarak kullan›yor. Bazen de lastikleri betonla kar›ﬂt›rarak yeni yapay bar›nak
inﬂa edip denizel ortama öyle b›rak›yorlar. Hurdaya ç›kan ahﬂap ya da demir gemiler de t›pk› arabalar gibi pet-

rol at›klar›ndan ar›nd›r›ld›ktan sonra
yapay bar›nak olarak kullan›labilir.
Bir de, bu at›k maddelerin karada m›
yoksa denizde mi durdu¤unda zararl›
oldu¤u iyice incelendikten sonra yapay bar›nak olarak de¤erlendirilmeli.
ABD ve Japonya gibi yapay bar›na¤›n
en iyi biçimde uyguland›¤› ülkelerin
k›y›lar›, okyanusa aç›k oldu¤u için
bunlar›n yarataca¤› kirlilik güçlü ak›n-

t›larla do¤al yollardan temizlenebiliyor. Kat› at›ktan yapay bar›nak uygulamas› Türkiye denizlerinde büyük sorunlar ç›karabilir. Çünkü bizim k›y›lar›m›z çok girintili ç›k›nt›l› ve güçlü
ak›nt›lar hemen hemen hiç olmaz.
Otomobil kasalar› gibi uygulamalar,
zaten kirlilik tehdidi alt›ndaki k›y›lar›m›zda fazladan kirlilik yaratmaktan
öteye gitmez. Bunun yerine oldukça
az olan beton blok uygulamalar›n›n
art›r›lmas›, hem ekonomik hem de denizel biyoçeﬂitlilik aç›s›ndan oldukça
yararl› olur.
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Yeni Yaﬂam Alanlar› Oluﬂturuluyor
.

BTD: Türkiye’de yapay bar›nak yap›lan
yerler?
Doç. Dr. Altan Lök: Yapay bar›nak konusundaki uygulamalar ülkemizde oldukça yeni. ‹lk uygulama, 1983’te ‹zmir Körfezi’ne beton ve metal yap›lar b›rak›larak baﬂlad›. Benzer uygulamalar ‹stanbul Bo¤az› ve Marmara Denizi’nde de
yap›ld›. 1989’da ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan 10 tane troleybüs ‹zmir Körfezi’ne b›rak›ld›. Bu çal›ﬂma, yapay bar›naklar›n gerçekten
yararl› olup olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas› için bir baﬂlang›ç oldu. Bu çal›ﬂmay› Ege Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün yürüttü¤ü farkl› ölçek ve amaçlardaki yapay resif
projeleri takip etti. Bu amaçla, ‹zmir Körfezi orta ve d›ﬂ kesimleri, Çeﬂme, Ürkmez, Gümüldür,
Zonguldak, Marmaris ve Kuﬂadas› projeleri yap›ld›.
BTD: Ne gibi etkileri var?
AL: Bizde yap›lan uygulamalar›nda ﬂimdiye
kadar herhangi bir olumsuz etkisine rastlamad›k.
Bunun yan›nda olumlu etkileri de çok fazla. Bulundu¤u habitatta bal›k ve di¤er deniz canl›lar›n
say›s›nda bir art›ﬂ meydana getiriyor. Ekonomik
anlamdaysa; projeyi uygulad›¤›m›z bölgelerde
amatör ve profesyonel (k›y› bal›kç›lar›) tüm bal›kç›lar bar›nak inﬂa edildikten sonra daha çok bal›k tuttuklar›n› söylüyorlar. K›y› bal›kç›lar›n›n daha iyi avlanmas›, hevesimizi art›r›yor. Hatta uygulama yapt›¤›m›z bölgelerde bal›kç›lar daha fazla
bar›nak at›lmas› yönünde bize bask› yap›yorlar.
BTD: Bar›nak üzerinde yeni bir ekosistem
nas›l oluﬂuyor?
AL: Bal›k türleri bar›nak at›ld›ktan hemen
sonra geliyor. Ancak bar›nak üzerine kal›c› olarak yerleﬂen ilk canl› grubu deniz yosunlar›. Daha sonra yerleﬂenler denizy›ld›zlar›, deniz kesta-
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neleri, istridyeler, deniz h›yarlar›, deniz kurtlar›
(poliket), süngerler gibi omurgas›z canl›lar. Sünger grubunun gelmesiyle buraya yerleﬂecek canl›
grubu tamamlanm›ﬂ demek oluyor. Yapay bar›nak üzerinde dengeli bir ekosistemin kurulabilmesi için 10-15 y›l gerekir. Bu süre, yapay bar›na¤›n kuruldu¤u yerin özelliklerine de ba¤l›.
E¤er ak›nt›n›n çok az oldu¤u bir koyun içindeyse
bu süre biraz daha uzun, çok oldu¤u alanlardaysa ekosistemin kurulmas› oldukça k›sa sürüyor.
BTD: Türkiye’de bu iﬂin maliyeti?
AL: Bu iﬂi en iyi belediyeler yap›yor. Belediyelerde beton bar›na¤› yapacak hem malzeme
hem de iﬂçi oldu¤undan ve taﬂ›ma problemleri
de olmad›¤›ndan çok ucuza yapabiliyorlar. Bu
konuda Selçuk (‹zmir) ve Marmaris (Mu¤la) belediyelerinin çal›ﬂmalar› da zaten bulunuyor.
2002 y›l›nda, 480 tane blo¤un deniz ortam›na
yerleﬂtirilmesinin maliyeti yaklaﬂ›k 100 milyar lira.
BTD: Peki yapay bar›naklar ne kadar zamanda kendini amorti ediyor?
AL: Her ﬂeyden önce olaya tek yönlü bakmamak gerekiyor. Bal›kç›l›k aç›s›ndan bakarsak, bu

iﬂin kayd›n›n tutulmas› gerekiyor. Yani orada avlanan bal›kç›lar›n ne kadar süreyle ve hangi bal›klar› avlad›¤›n›n kayd› tutulmas› gerekiyor.
Böyle bir çal›ﬂma bizde henüz yap›lmad›. Zaten
bizim bal›kç›lar›m›zdan da bu tür bilgileri almak
çok zor. Genelde bize yapay bar›naklar üzerinde
avlanmad›klar›n› söylüyorlar. Avland›klar›n› söyleseler bile tuttuklar›ndan daha az say›da bir rakam veriyorlar. Ama Japonya’da, bu bar›naklar›n 1-2 y›l içinde kendilerini amorti ettikleri ve
ondan sonra da getirdiklerini ortaya koyan çal›ﬂmalar var. Olay›n bir baﬂka yönü, buradan yaln›zca bal›kç›lar yararlanm›yor; dal›ﬂ merkezleri
de buraya zaman zaman dal›ﬂ turlar› düzenliyor.
Sportif bal›kç›lar (oltayla) da burada avlanabiliyor. Ayr›ca yasad›ﬂ› trol avc›lar›na karﬂ› uygulanacak en iyi yöntemlerden biri. Ancak bu iﬂin en
önemli taraf› burada deniz canl›lar›na yeni yaﬂama alan› sa¤lan›yor ve soyu tehlikede olan canl›lar da dahil bir çok tür, burada hem bar›nma
hem de üreme alan› buluyor. Bununsa de¤eri
hiçbir ﬂeyle ölçülemez.
BTD: Bununla ilgili yasal düzenlemeler nas›l?
AL: 1999 y›l›na kadar herhangi bir yasal düzenleme yoktu. Bu tarihe kadar yap›lan projeler
için Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’ne haber verilmesi yeterliydi. Daha sonra yapay bar›naklarla ilgili projelerin artmas›yla birlikte Tar›m Bakanl›¤›, projeleri kontrol alt›na almak için konunun uzmanlar›yla birlikte yasal bir düzenleme yapt›. Art›k
yapay bar›nak yapmak etmek isteyenler Tar›m
Bakanl›¤›’ndan izin almak zorunda. Ayr›ca bu
yasal düzenlemeyle birlikte belli bir standart ve
kurallar› içeren "Yapay Bar›nak Uygulamalar›n›
Projelendirme K›lavuzu" da haz›rland›. Böylece
her önüne gelenin, her malzemeyi "yapay bar›nak" ad› alt›nda denize istedi¤i gibi atmas›n›n
da önüne geçilmiﬂ oldu.

