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Özet 
 

Kıyı ve deniz alanlarının sürdürülebilir kullanımı için kirlenmeye neden 
olabilecek her türlü etkenin kontrol edilmesi zorunludur. Deniz ve Kıyı Koruma 
Alanlarında (DKKA), özellikle katı ve sıvı atıkların deniz ortamına geçiúi 
nedeniyle oluúan olumsuz etkilerin önlenebilmesi ve bu alanların sürdürülebilir 
kullanımı için deniz ortamına geçen katı ve sıvı atıkların kontrol altına alınması 
önemlidir. DKKA'nda karadan gelen her türlü katı ve sıvı atıkların düzenli biçimde 
toplanması ve arıtılması konusunda önemli geliúmeler ve baúarımlar sa÷lanmıúken, 
deniz araçlarında biriken atık suların kontrolü, toplanması ve arıtılması konusunda 
önemli yatırımlar ve yaptırımlar gerekli görülmektedir. Önemli maliyetlere neden 
olabilecek bu yatırım ve yaptırımlara gerek oluúmaması için DKKA'nda tekne 
taúıma kapasitesinin belirlenmesi ve taúıma kapasitesi sınırları dikkate alınarak 
yönetim planlarının oluúturulması gereklidir. DKKA'nda tekne taúıma 
kapasitelerinin belirlenmesi konusunda ülkemizde, Özel Çevre Koruma Kurumu 
Baúkanlı÷ı (ÖÇKKB) tarafından 2007 yılında Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma 
Bölgesi (ÖÇKB) içinde Göcek Körfezi'nde Biyolojik Çeúitlilik Araútırma Projesi, 
Göcek Körfezi Hidrografik ve Oúinografik Ölçümleme Projesi ve Göcek Körfezi 
Tekne Taúıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi olmak üzere üç ayrı proje 
gerçekleútirilmiútir. Bu projeler, sadece ülkemizde de÷il dünyada da öncü ve örnek 
nitelikte projeler olarak çevre koruma tarihi içinde önemli bir adım olarak yer 
almıútır. Sonraki yıllarda, Foça ÖÇKB için 2008’de ve Kaú-Kekova ÖÇKB 
alanında ise 2010 yılında benzer projeler yine ÖÇKKB tarafından desteklenerek 
Sualtı Araútırmaları Derne÷i ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Enstitüsü tarafından tamamlanmıútır. Aynı konudaki olumlu 
geliúmelere güncel örnek olmak üzere, Fethiye Belediyesi tarafından desteklenen 
Fethiye-Göcek ÖÇKB Fethiye Körfezi Tekne Taúıma Kapasitesi Projesi de Tabiat 
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlü÷ü denetiminde ODTÜ ønúaat Mühendisli÷i 
Bölümü Deniz Mühendisli÷i Araútırma Merkezi tarafından yürütülmüútür. Bildiri 
kapsamında, ülkemizde gerçekleútirilen tekne taúıma kapasitesi belirlenmesi 
projeleri de÷erlendirilmiú, karúılaútırmalar yapılarak izlenen yöntemler 
anlatılmıútır.  

 
 

Anahtar Sözcükler  
 
Tekne taúıma kapasitesi, DKKA, ÖÇKB, kıyı yapıları, deniz kirlili÷i, 

BKAY 
 
 

Giriú  
 
Tekne taúıma kapasitesi "bir kıyı/deniz alanının fiziksel, ekolojik, 

ekonomik ve sosyo-kültürel yapısında bozulmalara yol açmadan ve yerel halk ile 
kullanıcı/ziyaretçi memnuniyet kalitesinde kabul edilemez bir azalmaya neden 
olmadan aynı anda kullanılabilecek teknelerin azami sayısı" olarak tanımlanabilir 
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(ÖÇKKB, 2008 ve 2010). Tekne taúıma kapasitesinin belirlenmesi, sadece 
ülkemizde de÷il, dünyada da yeni uygulamalar arasında yer almaktadır. Ülkemizde, 
Dünya Turizm Örgütü'nün Turizm Taúıma Kapasitesi tanımı uygulamanın 
baúlangıç noktası olarak alınmıú, ülkemiz Özel Çevre Koruma Bölgelerinde 
gerçekleútirilen dört çalıúmaya uyarlanmıútır. 

 
Bir alanın tekne taúıma kapasitesinin belirlenmesinde üç aúama 

uygulanmaktadır. Fiziksel Tekne Taúıma Kapasitesi (FTTK), Gerçek Taúıma 
Kapasitesi (GTTK) ve Etkin Tekne Taúıma Kapasitesi (ETTK) hesaplamaları 
sırasıyla de÷erlendirilmelidir (ÖÇKKB, 2077). FTTK, bir alanda belli bir zaman 
aralı÷ında fiziksel olarak yanaúma/demirleme yapabilecek maksimum tekne 
sayısıdır ve alanın co÷rafi özellikleri (kıyı úeridi uzunlu÷u ve batimetrik yapısı), 
yanaúma yapılarının (iskele, rıhtım, liman, marina, vb) kapasiteleri, hesaplamada 
kullanılan birim tekne yanaúma/demirleme alanı ve bölgedeki tekne kullanım 
karakteristi÷ine (rotasyon faktörü) ba÷lıdır. GTTK bir alandaki fiziksel, ekolojik, 
sosyo-kültürel ve politik-ekonomik yapı de÷erlendirilerek hesaplanan 
yanaúma/demirleme yapabilecek maksimum tekne sayısıdır ve alanın özel 
niteliklerinden elde edilen øndirgeme Faktörleri ve Kısıtlayıcı Faktörlere ba÷lıdır. 
ETTK ise, bir kıyı/deniz alanının belli bir yönetim stratejisi içerisinde 
taúıyabilece÷i en uygun yanaúma/demirleme yeri sayısıdır ve alandaki idari 
kapasite ve yönetim stratejisi dikkate alınarak belirlenir. 

 
Ülkemizde, günümüze kadar gerçekleútirilen çalıúmaların DKKA özelli÷i 

olan ÖÇKB statüsüne sahip alanlarda yapıldı÷ı dikkate alındı÷ında, insan 
faaliyetleri ile ilgili bilgilerin korunan alan yönetiminde temel verisetlerinden 
olması (Kelleher, 1999); denizel ve kıyısal ekosistemde insan faaliyetlerinden 
kaynaklanan tehditler arasında yaúam alanlarının tahrip edilmesi ve biyoçeúitlili÷in 
aúırı tüketimine ek olarak denizel kaynakları elde etme yöntemi (örn. balık avcılı÷ı 
tipi), su/deniz kirlili÷i ve turizmin yer alması (CBD Teknik Serisi No: 13, 2004); 
sürdürülebilir kalkınmanın ekosistemin taúıma kapasitesi sınırları içinde olan 
kalkınma olması (PAP RAC, 1997 ve 1999) ve tekne taúıma kapasitesinin denizel 
ve kıyısal ortama zarar vermeyen kullanım limitinin eúik de÷eri olarak 
de÷erlendirilmesi gereklili÷i, tekne taúıma kapasitesi çalıúmalarının önemini 
artırmakta ve yönteminin geliútirilmesi ve standartlaútırılması yönünde çabaların 
elzem oldu÷unu iúaret etmektedir. 

 
 

Çalıúma Alanı 
 
Günümüze kadar gerçekleútirilen 4 çalıúma, farklı do÷al ve kullanım 

özelliklerine sahip alanlarda yapılmıútır. Bu alanlardan 2 tanesi Fethiye-Göcek 
ÖÇKB, di÷erleri ise Foça ÖÇKB ve Kaú-Kekova ÖÇKB sınırları içinde yer 
almaktadır (Çizim 1).  

 
Yapılan çalıúmalarda, tekne taúıma kapasiteleri tüm koruma alanı için 

de÷il, Çizim 1'de turuncu çizgilerle gösterilen alt alanlar için hesaplanmıútır. Bu 
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alanlar Foça ÖÇKB'de Liman bölgesi, Kaú-Kekova ÖÇKB'de Kekova Kanalı ve 
Fethiye-Göcek ÖÇKB'de Göcek-Dalaman koyları ile Fethiye Limanı bölgesidir. 

 

 
Çizim 1: Çalıúma yapılan alanlar a) Türkiye'de genel konum, b) Foça ÖÇKB,  

c) Kaú-Kekova ÖÇKB, d) Fethiye-Göcek ÖÇKB 
 
Deniz taúıtları kullanımı açısından Foça ÖÇKB'de balıkçılık kullanımı, 

Kaú-Kekova ÖÇKB'de tur ve dalıú turizmi, Fethiye-Göcek ÖÇKB'de ise tur turizmi 
ile yatçılık baskın kullanımlardır. 

 
-a- 

 
-b- 

 
-c- 

 
-d- 
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Çalıúmalar, Yöntem ve Sonuçlar 
 
Bir alanın tekne taúıma kapasitesinin hesaplanması bir çok farklı 

verisetinin bir arada de÷erlendirilmesini gerektirmektedir. Fiziksel-ekolojik, sosyo-
demografik ve politik-ekonomik bileúenlerin alana has özellikleri tespit edilir ve 
FTTK, GTTK ve ETTK hesaplamalarına uygulanır.  

 
FTTK kıyı yapıları, kıyı boyu ve deniz alanı tekne yanaúma kapasiteleri 

toplamı olarak ele alınabilir. Hesaplamalar, birim tekne yanaúma boyu veya alanına 
dayanmaktadır (Çizim 2). Alanın indirgeme faktörleri ile kısıtlayıcı faktörler tespit 
edilerek FTTK'ya uygulanır ve GTTK hesaplanır. Son aúamada ise, alanın yönetim 
hedefleri ve alandaki yönetim birimlerinin kapasitelerini GTTK'ya uygulayarak 
ETTK belirlenir. Alanın yönetim planlarında esas alınması gereken tekne taúıma 
kapasitesi de÷eri de ETTK olmalıdır.  

 

 
Çizim 2: FTTK hesabında a) kıyı yapısında, b) kıyı boyunca, c) deniz alanında 

birim tekne yanaúma/demirleme boyu ve alanına örnekler 
 
Ülkemizde günümüze kadar tamamlanmıú çalıúmalarda, bileúenlerin tümü 

aynı anda de÷erlendirilmemiú, genel itibarıyla benzer olsa da farklı çalıúmalarda 
farklı verisetleri ve hesaplama teknikleri kullanılmıútır. Farklı çalıúmalarda yapılan 
ölçüm, analiz ve de÷erlendirmeler Çizelge 1'de gösterilmiútir.  

 

 
-a- 

 
-b- 

 -c- 
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Çizelge 1: Tekne taúıma kapasitesi belirleme çalıúmalarında izlenen yöntemler 
(Anahtar: ¥: yapıldı, X: yapılmadı, +: sadece de÷erlendirme yapıldı, MV: mevcut veri 

kullanıldı, GV: güncel veri toplandı ve kullanıldı) 
Yapılan Çalıúma Göcek-

Dalaman  
Foça  

Limanı 
Kekova 
Kanalı 

Fethiye 
Limanı 

Rüzgar Analizi ¥,MV ¥,MV ¥,MV ¥,MV 
Dalga Analizi ¥,MV ¥,MV ¥,MV ¥,MV 
Kıyı çizgisi haritalama ¥,GV ¥,GV+MV ¥,GV ¥,GV 
Kıyı yapıları haritalama ¥,GV ¥,GV ¥,GV ¥,GV 
Fiziksel yapı: CTD + Secchi disk ¥,GV ¥,GV ¥,GV X 
Akıntı yapısı ¥,GV ¥,GV ¥,GV ¥,GV 
Batimetrik yapı ¥,GV ¥,MV ¥,GV ¥,MV 
Su hacmi hesaplaması ¥,GV ¥,MV ¥,GV ¥,MV 
Sediman taúınımı hesaplaması X X X ¥,MV 
Tekne sayımı: arazi çalıúması + ¥,GV ¥,GV + 
Tekne sayımı: kamera+yazılım ¥,GV ¥,GV X X 
Tekne gürültü haritalaması X ¥,GV ¥,GV X 
Biyo-ekoloji: makrobentos ¥,GV ¥,GV ¥,GV + 
Biyo-ekoloji: fasiyes haritalama ¥,GV ¥,GV+MV ¥,GV + 
Biyo-ekoloji: balıklar + ¥,GV ¥,GV + 
Biyo-ekoloji: deniz algleri + ¥,GV ¥,GV + 
Biyo-ekoloji: avifauna X ¥,MV X X 
Biyo-ekoloji: Akdeniz keúiú foku ¥,GV ¥,GV+MV ¥,GV + 
Model: Kıyı Alanları Duyarlılık Modeli ¥,GV+MV X X X 
Model: Su Çevrim Modellemesi ¥,GV+MV X ¥,GV+MV ¥,GV+MV 
Senaryo: rüzgar ve gel-gite göre akıntı 
yapısı ve su seviyesi ¥,GV+MV X ¥,GV+MV ¥,MV 

Senaryo: katı madde da÷ılımı X X X ¥,MV 
Su de÷iúim hacmi hesaplamaları ¥,GV X ¥,GV ¥,MV 
Yenilenme zamanı hesaplaması ¥,GV+MV X ¥,GV ¥,GV+MV 
Su kalitesi analizi ¥,MV ¥,MV ¥,MV ¥,MV 
Teknelerden kaynaklanan sıvı atık 
tahminleri ¥,GV+MV ¥,GV+MV ¥,GV+MV ¥,MV 

Teknelerden kaynaklanan katı atık 
tahminleri ¥,GV+MV + ¥,GV+MV ¥,MV 

Noktasal kara kökenli kirlilik tahmini ¥,MV X ¥,MV X 
Yayılı kara kökenli kirlilik tahmini X X ¥,MV X 
Sosyo-ekonomik yapı ¥,MV ¥,GV+MV ¥,GV+MV ¥,MV 
Sektör faaliyet analizi: balıkçılık X ¥,GV+MV ¥,GV+MV X 
Sektör faaliyet analizi: turculuk X ¥,GV+MV ¥,GV+MV X 
Sektör faaliyet analizi: yatçılık X ¥,GV+MV ¥,GV+MV X 
FTTK hesaplaması ¥ ¥ ¥ ¥ 
GTTK hesaplaması ¥ ¥ ¥ ¥ 
ETTK hesaplaması + + ¥ + 

 
Gerçekleútirilen bu ölçüm, analiz ve de÷erlendirmeler sonucunda, Çizelge 

2'de sunulan parametreler kullanılarak her alan için FTTK, GTTK ve ETTK 
de÷erleri hesaplanmıútır. FTTK ve GTTK hesaplamalarında sırasıyla Formül 1 ve 
Formül 2 kullanılırken, ETTK, hesaplandı÷ı tek çalıúma olan Kaú-Kekova ÖÇKB 
Kekova Kanalı için durum betimlemelerine göre katsayı varsayımları ile 
hesaplanmıútır. 
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Çizelge 2: Tekne taúıma kapasitesi hesabında kullanılan parametreler 
(Anahtar: +: kullanıldı, -: kullanılmadı, øF: indirgeme faktörü, KF: kısıtlayıcı faktör) 

 Parametre  Göcek-
Dalaman 

Foça 
Limanı 

Kekova 
Kanalı 

Fethiye 
Limanı 

FTTK 

Kıyı uzunlu÷u + + + + 
Demirleme alanı - - + - 
Kıyı yapıları kapasitesi + + + + 
Rotasyon faktörü + + + + 

GTTK 

Plaj-kumsal (øF) + + - + 
Sulak alan (øF) + - + + 
Kayalık-sı÷lık (øF) + + - + 
Posidonia (øF) + + + - 
Cymodocea (øF) + - - - 
Cystoseira (øF) - - + - 
Zostera (øF) - - + - 
Akdeniz foku (øF) - + + - 
Sualtı tarihi de÷er (øF) - - + - 
Seyir güvenli÷i (øF) - - + - 
T-koliform (KF) - - + - 
Seyrelme miktarı (KF) - - - + 

ETTK Yönetim hedefi - - + - 
ødari kapasite - - + - 

 
FTTK = (AD / ABT) x RF      (Formül 1) 

      (Formül 2) 
(AD: demirleme yapılabilecek toplam alan, ABT: birim tekne demirleme alanı, RF: rotasyon 
faktörü, IF: indirgeme faktörü, m: IF sayısı, LF: kısıtlayıcı faktör, n: LF sayısı) 

 
Yapılan çalıúmalar sonucunda, Fethiye Limanı bölgesi için maksimum, 

Foça Liman bölgesi için ise minimum FTTK ve GTTK de÷erleri hesaplanmıútır 
(Çizelge 3). En uzun kıyı úeridine sahip oldu÷u, ve hatta deniz alanı bile 
hesaplamaya dahil edilen tek alan oldu÷u halde, Kekova Kanalı'nda FTTK ve 
GTTK de÷erlerinin Fethiye Limanı de÷erlerinden düúük oldu÷u görülmektedir. 
Bunun nedeni, alana özel indirgeme faktörlerinin çoklu÷u ve hesaplama tekni÷inde 
"birim yanaúma uzunlu÷u" yerine "birim yanaúma alanı"nın kullanılmasıdır.  

 
Çizelge 3: Hesaplanan tekne taúıma kapasitesi de÷erleri 

 Göcek-Dalaman  Foça Limanı Kekova Kanalı Fethiye Limanı 
Kıyı úeridi uzunlu÷u (m) 13561 6383 61199 21939 
FTTK (tekne sayısı) 2755 1208 3061 3656 
GTTK (tekne sayısı) 1111 413 1079 1657 
ETTK (tekne sayısı) - - 647 - 

 
 

De÷erlendirme 
 
Günümüze kadar elde edilen deneyimler göstermiútir ki, tekne taúıma 

kapasitelerinin belirlenmesinde hesaplama yönteminin geliútirilmesi ve 
standartlaútırılması, bölgeler arası kıyaslamalar yapabilme açısından büyük önem 
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taúımaktadır. Özellikle, indirgeme faktörü ve/veya kısıtlayıcı faktör olabilecek 
parametrelerin hesaplanabilmesi için ihtiyaç duyulacak verisetlerini içeren iki ayrı 
kontrol listesinin uzmanlar tarafından oluúturulması, önümüzdeki yıllarda 
yapılacak olan çalıúmaların Bütünleúik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY) 
yaklaúımıyla yürütülmesine çok somut ve önemli bir katkı sa÷layacaktır. Öte 
yandan, alanların yönetiminde esas alınması gereken de÷erin ETTK olması, 
planlama ve uygulama aúamaları için ETTK hesaplamalarının önemini açıkça 
ortaya koymaktaysa da ETTK için belirlenmesi gereken "yönetim hedefi ve idari 
kapasite" hususlarının bilinen sosyo-ekonomik özelliklerinden ziyade, do÷rudan ve 
dolaylı politik tercihlerle iliúkilendirilebilmesi, ETTK de÷erlerinin hesaplanma 
yöntemleri üzerine odaklı çalıúmalarda en yo÷un çaba harcanması gereken nokta 
olarak önümüzde durmaktadır. 

 
Bir di÷er önemli konu ise, her ne kadar bildiride bahsedilen 4 çalıúma 

ÖÇKB statüsüne sahip koruma alanlarında gerçekleútirilmiú ise de, izlenen 
yöntemlerin herhangi bir koruma statüsüne sahip alanlar için de÷il, kıyı ve deniz 
alanlarına genel olarak uygulanabilecek yöntemler olmasıdır. øzlenen yöntemler, 
ülkemizin taraf oldu÷u uluslar arası sözleúmeler veya ulusal mevzuatımız gere÷i 
yapılması zorunlu olan çalıúmaları ve de÷erlendirmeleri içermekte, hesaplama 
teknikleri koruma bölgeleri için herhangi bir ilave aúama veya de÷erlendirme 
içermemektedir. Oysa ki, bir BKAY prensibi de olan "tedbirlilik ilkesi" gere÷i 
oluúturulan kıyı/deniz koruma bölgelerinde, mevcut de÷erlerin korunması ve 
sürdürülebilir kullanımı önceliklidir ve bu alanların yönetimiyle ilgili her türlü 
çalıúma ilave tedbirleri ve de÷erlendirmeleri içermelidir. Kıyı/deniz kullanımlarının 
ihtiyaç duyabilece÷i kıyı yapıları yatırımlarının zamansal ve mekansal olarak do÷ru 
planlanması bakımından da oldukça önem arz eden tekne taúıma kapasitesi 
çalıúmaları sonucunda tespit edilen kapasitenin, yeni yatırımlarla bir anda 
tamamının kullanılmaması ve yatırımların zamana yayılması da hem tedbirlilik 
açısından akılcıl bir strateji olacak hem de izleme çalıúmalarına göre tayin edilen 
kapasitenin revize edilebilmesine olanak sa÷layabilecektir. Ülkemizin tüm kıyı ve 
deniz alanlarının akılcıl, bütüncül ve sürdürülebilir kullanımı için uygulanabilir 
olan tekne taúıma kapasitesi çalıúmalarının, kıyı/deniz koruma bölgeleri ve yo÷un 
tekne kullanımlarının oldu÷u turizm alanları öncelikli olmak üzere, ulusal ölçekte 
belli programlar dahilinde tamamlanması balıkçılık, yat turizmi, tur turizmi, dalıú 
turizmi, deniz ulaúımı ve taúımacılı÷ı gibi deniz taúıtlarının kullanımı ve çevreyle 
etkileúimini ilgilendiren her türlü yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte planlamaya katkı 
sa÷layabilece÷i aúikardır.  
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