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Basın Bildirisi    

 

BSB NET ECO FİNAL TOPLANTISI KİŞİNEV DE YAPILDI 
 

Yürütücülüğünü Üniversitemiz Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Kadir Seyhan’ın yaptığı, 2013 
yılında başlayan Avrupa Birliği Projesinin, BSB Net-Eco (Karadeniz Havzasında Çeşitli Faktörlerin 
Ekolojik Etkileri ve Çevresel İzleme-Araştırma Projesi) kapanış toplantısı 29-31 Ekim 2015 tarihinde 
Moldova’nın başkenti Kişinev de yapıldı.  Üniversitemizi Doç.Dr. Nigar Alkanla birlikte temsil eden 
Prof. Dr. kadir SEYHAN 2 yıl süren Doğu Karadeniz deki Derelerin (Çağlayan, Fırtına ve İkizdere nin 
ekolojik problemlerinin araştırıldığı bu projenin bulgularını  Final konferansta sundu. Bilindiği üzere 
BSB NET ECO Projesinin genel amacı; Karadeniz havzasında yer alan, ulusal ve yerel yetkililerin su 
kirliliğine karşı zamanında ve etkili bir biçimde müdahale edebilme olanaklarını geliştirmek ve 
Karadeniz havzasındaki nehirlerde kirlilik sorunlarıyla ilgili proje ortakları ve hedef gruplar arasındaki 
temel bilgi birikiminin güçlendirilmesini sağlamaktı. Toplam altı ülkenin katılımı ile yürütülen projenin 
ortakları; Türkiye’den Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Moldova’dan 
Elektronik Mühendisliği ve Nanoteknoloji Araştırma Enstitüsü (IEEN) ve Ekoloji ve Coğrafya Enstitüsü 
(IEG), Romanya’dan Tuna Deltası Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DDNIRD), Yunanistan’dan 
Aristotale Üniversitesi 
(AUTH) ve Ukrayna’dan 
Kerç Devlet Denizcilik 
Teknolojisi Üniversitesi 
(KSMTU)’dir. Proje 
süresince tüm ortaklar 
kendi ülkelerinde çeşitli 
toplantı ve aktiviteler 
düzenleyerek ortakların 
kendi çalışmaları ve 
projenin genel gidişatı 
hakkında bilgi 
paylaşımında 
bulunmuşlar ve  proje 
kapsamında düzenlenen 
seminerlerle, çalışma sonuçları çeşitli üniversitelerden, resmi kuruluşlardan ve sivil toplum 
örgütlerinden katılımcıların oluşturduğu kitlelerle de paylaşılmıştır. 
 
Projede ortak ülkeler iş paketleri dahilinde kendi ülkelerinde çeşitli çalışmalar yürüterek proje 
amaçları doğrultusunda veriler elde etmiş, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada 
da, Rize ilinde bulunan Çağlayan, Fırtına ve İkizdere derelerinin su kalitelerinin mevcut durumu ile 
ekosistem kaynakları ve sorunları belirlenmiştir. Çalışmalar sonucunda araştırma alanındaki su 
kaynakları Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Amerikan Çevre Koruma Kurumu ve Türk Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği içme suyu kalite kriterlerine göre değerlendirilmiş su kalitesinin birinci sınıf 
olduğu belirlenmiştir.  
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Proje sonucunda 
Bölgedeki derelerin 
(Çağlayan, Fırtına ve 
İkizdeer) farklı insan 
aktiviteleri ile tehdit 
altında oldukları 
belirlenmiş ve Bunlar; 
1. avcılığın tamamen 
yasak olmasına 
rağmen bölge halkı 
tarafından balık 
avcılığı yapılması, 2. 
dere ıslahı 
çalışmalarıdır. Sel ve 
taşkınların 
engellenmesi amacı ile 
yapılan ıslah 
çalışmalarında doğal 
yaşamın göz önünde 
bulundurulmadığı 
belirlenmiş ve özellikle dere ekosisteminin canlıların faaliyetlerini yerine getiremeyecek şekilde 
etkilendiği belirtilmiştir. 3. Bölgede bulunan yerleşim birimlerinde derelere dökülen kanalizasyon 
deşarjları dereler için başka bir tehdit olduğu belirtilen proje çıktılarında altyapı eksikliğinden bölge 
halkı atık suların bertarafı için dere yataklarını kullanmakta, bu durum özellikle su seviyesinin düşük 
ve nüfusun yoğun olduğu yaz aylarında hem bölge halkı hem de ekosistem için olumsuz sonuçlara 
neden olmaktadır. 4. Ekoturizmdeki artışla birlikte yapılaşmanın artması da bir başka sorun olarak 
kaşımıza çıkmaktadır. Özellikle Fırtına vadisine olan ilgi buradaki yapılaşmayı arttırmış ve katı atık 
sorunu ortaya çıkmıştır. Yerel yönetimler düzenli olarak temizlik yapmakta fakat özellikle yaz 
aylarında bu durum önemli bir sorun haline gelmektedir. 5. Bölge çay tarımı için son derece 
önemlidir. Türkiye’de üretilen çayın %65’lik kısmı Rize ilinde üretilmektedir. Azotlu gübrelerin 
önerilen miktarların çok üzerindeki kullanımı da dereler için bir başka tehdit unsurudur. Bu sorunun 
çözümü ise organik çay üretimine geçilmesi olarak öngörülmektedir. 6. Bölgede yapılmış olan 
hidroelektrik santralleri de hem sucul hem de karasal flora ve faunayı olumsuz etkilemektedir. Proje 
çıktısı bölge  derelerinin yönetimini mümkün kılınabilmesi için geliştirilen yönetim modelini de 
içermektedir. Projede KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesinden Doç.Dr. Nigar Alkan, Doç.Dr. Nadir Başçınar 
ve Araş.Gör. Yahya Terzi görev almışlardır. 


