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MARMARA DENiZi, MÜSiLAJ ve BURSA

ALiNUR AKTAŞ*

1Ülkemiz; Asya, Avrupa ve Afrika karalarının 
birbirine yaklaştığı, çok eski medeniyetlere beşiklik 
eden bir noktadadır. Coğrafi konumu sebebiyle, 
tarih boyunca siyasi, ekonomik ve kültürel hayatı 
şekillendirici bir rol üstlenmiştir. İnsan yaşamına 
en uygun olan ılıman kuşakta yer alıyoruz. İpek ve 
baharat yollarının kesişme noktasında, tarihî mirası 
zengin, verimli tarım arazilerini bağrında taşıyan 
cennet gibi bir vatanımız var.

Dört denize kıyısı olan tek ülkeyiz. Karadeniz’i, 
ege ve Akdeniz’e bağlayan bir içdeniz olarak bilinen 
Marmara Denizi ise dünya üzerinde tamamı bir ülke 
sınırları içinde kalan tek denizdir. Yaklaşık 240 kilo-
metre uzunluğa, 70 kilometre genişliğe sahip olan 
Marmara Denizi’nde; İzmit, Gemlik, bandırma ve Er-
dek körfezleri bulunuyor.  Marmara denizi kıyılarında; 
İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale 
ve Tekirdağ yer almaktadır. Bursa’nın, Marmara De-
nizi’ne olan kıyı uzunluğu 135 kilometredir. Saydığımız 
bu yedi ilin Marmara Denizi çevresinde yaklaşık 25 
milyonluk nüfus yaşamaktadır.

İstanbul boğazı ile karadeniz’e, Çanakkale Bo-
ğazı ile Ege’ye açılan Marmara Denizi, su akışı açı-
sından hareketli bir bölgedir ve farklı canlı türlerine 
ev sahipliği yapmaktadır. Hatta bir geçiş alanı oldu-
ğundan dolayı Marmara’nın fauna ve florasına özgü 
tür sayısı, karadeniz’e göre daha fazladır. 

Marmara Denizi son zamanlarda, İstanbul kıyı-
larında görülmeye başladıktan sonra Yalova, İzmit 
Körfezi, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’nın Gemlik ve 
Mudanya kıyılarını da etkisi altına alan müsilaj sebe-
biyle sık sık gündeme geliyor.

Müsilaj, hemen hemen bütün bitkiler ve bazı 
mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapış-
kan bir maddedir. Müsilaj; biyolojik ve kimyevî bir-
çok sebebin bir araya gelmesiyle oluşmakta, “deniz 
salyası” ismi ile de bilinmektedir. Marmara denizi bir 
iç deniz olduğundan, etrafındaki iklimlerin etkisi al-
tında kalmaktadır. Karadeniz’deki yoğun yağışların 
ve akarsuların etkisi ile tuz oranı düşük olan bu sular, 
Ege’ye geçerken, Ege Denizi’nin tuzlu suları da ça-
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nak kale Boğazı’ndan girerek İstanbul Boğazı’ndan 
karadeniz’e çıkar. 

Bu akıntılar nedeniyle iklim değişikliğinden fazla-
sıyla etkilenmektedir. 

Müsilaj oluşumunda; deniz suyu sıcaklığının iklim 
değişikliğinden dolayı yaklaşık 2,5 ℃ artarak ortalama 
sıcaklıkların üzerinde olması, denizdeki kirlilik oranı-
nın artması, denizin durağan olması gibi faktörler 
etkilidir. Birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşan 
müsilaj, deniz yaşamını, balıkçılık sektörünü ve turiz-
mi olumsuz yönde etkilemektedir. 

Marmara Denizi’ne yaklaşık 135 km uzunluğunda 
kıyısı bulunan Bursa’da, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj sorunuy-
la ilgili çalışmalara ivedilikle başlamıştır.  Bu kapsam-
da müsilaj tabakasının temizlenmesi amacıyla gerek 
amfibik gerekse deniz süpürgesi ile temizlik çalışma-
ları yapılmaktadır. Kıyıdan amfibikle, açıklardan da 
deniz süpürgesi ile toplanan atıklar vidanjör vasıta-
sıyla Buski arıtma tesislerine gönderilmektedir.

Hâlihazırda, 10.822 kilometrekare toplam hizmet 
alanı ve 125 adet atık su arıtma tesisi ile Bursa’ya hiz-
met veren Buski, yaptığı çalışmalarla müsilaj sorunu-
nun kaynaklarından biri olan kirliliğin azaltılmasına 
yönelik atık su arıtma tesislerinde günde ortalama 
362.928 metreküp, yılda ise 131.814.464 metreküp su 
arıtmaktadır.  2005 yılında 5216 sayılı Kanun’un yü-
rürlüğe girmesi ile Gemlik Körfezi’nin Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin sorumluluk alanına dâhil olması 
öncesinde bölgedeki altyapı yatırımları ilçe merkez-
lerinde ilçe belediyeleri veya iller bankası, köylerde 
köy hizmetleri veya il özel idaresi eliyle gerçekleşti-
rilmiştir.

2005 yılı itibariyle Gemlik Körfezi çevresindeki 
yerleşimlerin atık suları, körfez içine yayılmış çok 
sayıda noktadan, denizin 100-200 m içine uzanan 
deşarj hatlarıyla ve herhangi bir arıtma işlemi 
uygulanmadan Marmara Denizi’ne verilmekteydi. 

Gemlik ve Küçükkumla›da 1993 yılında inşa edil-
miş ön arıtma tesisleri ve derin deniz deşarjı hatları 
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mevcuttu. 2005 yılı sonrasında öncelikle kanalizas-
yon şebekesi tamamlanarak Gemlik ve Mudanya 
ilçe merkezlerine yeni ön arıtma tesisleri ile derin de-
niz deşarjı hatları inşa edilmiştir.

Gemlik ön arıtma ve derin deniz deşarjı tesisi 2007 
yılında, Mudanya tesisleri 2008 yılında devreye alın-
mıştır. Ön arıtma tesislerinden geçirilmiş atık sular 
gemlik, Mudanya ve Küçükkumla derin deniz deşarjı 
hatları ile denizin 40 metre derinliğine ve Gemlik’te 
1640 metre, Mudanya’da 520 metre, Küçükkumla›da 
500 metre açığa deşarj edilerek sahildeki insan te-
ması en aza indirilmiştir.

2016 yılı nisan ayında inşaat çalışmaları başla-
yan Gemlik, Mudanya, Küçükkumla ve Kurşunlu ileri 
(üçüncül) biyolojik arıtma tesisleri 2018 yılı haziran ayı 
itibariyle devreye alındı. 

İleri biyolojik atık su arıtma tesisleri dere, göl ve 
deniz gibi alıcı ortamlarda alg patlamaları müsilaj 
gibi kötü sonuçlara neden olan azot ve fosfor gibi 
besin elementlerinin atık sudan %85-90 oranında 
arıtılmasını sağlayabilmektedir. 

Bu bağlamda 4 yeni ileri arıtma tesisi ile Gemlik 
Körfezi’ne ulaşan yaklaşık 52.000 m3/gün atık su, arı-
tılarak denize deşarj edilmektedir.

İleri arıtma tesislerinin devreye girmesiyle Gemlik 
Körfezi’ndeki ön arıtma tesisleri devre dışı bırakılarak 
ileri biyolojik arıtma tesislerine atık su ileten pompa 
istasyonlarına dönüştürülmüştür. 

Gemlik’te terfi hattı uzunluğu 4000 metre, Mu-
danya’da 3250 metre, Küçükkumla›da 1500 metre-
dir. Gemlik Körfezi’nde devreye alınmış olan 4 atık 
su arıtma tesisinde arıtılan atık sular, ileri biyolojik 
prosesler ile arıtıldıktan sonra Gemlik’te Karsak Çayı, 
Mudanya’da Çiftlik Dere, Küçükkumla›da Büyük-
kumla Deresi, Kurşunlu’da Engürücük Dere’ye deşarj 
kriterlerini sağlamaktadır. Ancak tesislerin çıkış su-
ları sayılan dereler/yüzey sularına verilmeden derin 
deniz deşarj hatlarına bağlanarak denizin 40 metre 
derinliğine deşarj edilmesi sağlanmaktadır.

Denize deşarj noktasında en büyük potansi-
yel, yüzde 70 civarında, nüfusundan ve mevkiinden 
dolayı İstanbul’a aittir. Bursa büyükşehir belediyesi 
olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getir-
mek anlamında son 4-5 yıl zarfında 400 milyon liralık 
yatırım yaptık. Orhangazi ve İznik yatırımlarımız ise 
ihale aşamasında. Bu iki yatırım bir buçuk yıl içinde 
devreye girdiğinde evsel atıklarla ilgili bir sorunumuz 
kalmayacak.  Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın isteği üzerine üç adet vakumlu aracımızı İstan-
bul’a gönderdik. Aracımız İstanbul’da salya temizliği 
ile ilgili hizmet vermektedir. 

Ayrıca bursa büyükşehir belediyesi olarak bir 
çevre felaketi olan müsilaj sorununa hem çözüm 
bulmak hem de oluşan müsilajı ekonomiye kazan-
dırmak amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi’yle birlikte 
çalışmalara başladık. Konuya ilişkin yapılan istişare 
toplantılarında, müsilajın ekonomiye kazandırılması 
ile ilgili yapılan ve yapılması gereken çalışmalar ma-
saya yatırıldı ve buna göre bir yol haritası çıkarıldı. 

Bu doğrultuda bursa büyükşehir belediyesi çevre 
koruma ve kontrol dairesi başkanlığı koordinasyo-
nunda çevre ve şehircilik il müdürlüğü, bursa çev-
re mühendisleri odası, Türkiye sağlıklı kentler birliği, 
bursa büyükşehir belediyesi park ve bahçeler da-
iresi başkanlığı, bursa teknik üniversitesi, Uludağ 
Üniversitesi ve Buski’den temsilcilerin katılımıyla bir 
komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon tarafından; 
müsilaj oluşumuna etki eden faktörlerin belirlenerek 
çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve “Bursa Deniz Kir-
liliğinin Önlenmesi Eylem Planı”nın hazırlanması he-
deflenmektedir. Biz; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
“Marmara Denizi Eylem Planı”nın Uygulanmasına 
İlişkin Genelgenin” ardından Marmara Denizi’ne kıyısı 
olan bütün illerde olduğu gibi sahillerimizde müsilaj 
seferberliği başlattık. Tabii konu, denizin yüzeyinin 
temizlenmesiyle kapanacak bir konu değil. Bu işin 
denizin altını da etkileyen boyutlarını unutmamak 
lazım. Dolayısıyla 22 maddelik acil eylem planı, sa-
dece bugünleri değil, gelecek 3 yılı öngören bir proje. 

Proje tamamlandığında Marmara Denizi temiz-
lenecek ve insanımız gönül rahatlığıyla denize de gi-
rebilecek, balığını da tutabilecek…

Kısacası, Marmara Denizi hepimizin bir değeri. İs-
tanbul belki bu noktada nüfusu ve ölçeği itibariyle 
en fazla deşarj yapan illerden bir tanesi ama buraya 
kıyısı olan her bir şehrimizin üzerine düşen sorumlu-
lukları var. Sorunlarla yüzleşmemek için hem kurum-
larımızın hem vatandaşlarımızın sorumluluk bilinciyle 
hareket etmesi gerekiyor.  Biz, yeşilin ve mavinin her 
tonunun görülebildiği Bursa’mızı daha güzel yarınla-
ra taşımak için, tarım arazilerimizi korumak, orman 
varlığımızı arttırmak, suyumuzu sağlıklı kullanabil-
mek, deniz kıyılarımızı ve sahillerimizi temiz bir şekil-
de yarınlara bırakmak için yaşadığımız çevreye karşı 
duyarlı olma noktasında azami gayret gösteriyoruz. 
Şehrimize duyduğumuz saygı ve sevgi ile Bursa’mızın 
her geçen gün daha nitelikli bir bölge hâline gelmesi 
için faaliyetlerimize devam ediyoruz.  Ben bu vesi-
leyle, gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak 
için tüm vatandaşlarımızı çevre konusunda duyarlı 
olmaya davet ediyorum.


