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ÖNSÖZ 

 

RAMSAR 1971, Sulak Alanlar Sözleşmesi El Kitabı’ ndan Özet: 

1.2 Sulak Alanlar Nelerdir? 

“./. 

Ramsar Sözleşmesi, koruma altına alınan sulak alanları belirlemede geniş bir yaklaşım 
sergilemektedir. Sözleşme metninde (Madde 1.1) sulak alanlar, 

“alçak gelgitte altı metreyi aşmayan deniz suyu alanlarını da kapsamak üzere doğal ya da yapay; 
sürekli ya da geçici; durgun ya da akar, tatlı, acı ya da tuzlu sulu; bataklık, ıslak çayır turbalık ya 
da bataklıklar” olarak tanımlanmıştır. 

Ayrıca Sözleşmenin 2.1 Maddesinde; 

“sulak alanlara bitişik nehir kıyısı ya da deniz kıyısı bölgeleri ve sulak alanların yanında yer alan 
ada ve alçak gelgitte altı metreyi, aşan denizler” de sulak alan olarak tanımlanmıştır. 

./.” 

SULAK ALANLARIN… 

“4.2.1. Akılcı Kullanım Nedir? 

1987 Taraflar Konferansı’ nda Akılcı Kullanımın kavramı için aşağıdaki tanım yapılmış ve kabul 
edilmiştir (Tavsiye 3.3): 

“Akılcı Kullanım, Sulak alanların insanoğlu yararına, ekosistemin doğal özelliklerinin 
korunmasını sağlayacak biçimde sürdürülebilir kullanımıdır.” 

Sulak Alanların Sürdürülebilir Kullanımı: “sulak alanların insanlar tarafından mevcut nesillere 
en büyük ve sürekli yararı sağlayabilecek, diğer yandan potansiyelini gelecek nesillerin 
gereksinim ve özlemlerini karşılayabilecek tarzda kullanımıdır.” 

Ekosistem doğal özellikleri: “toprak, su, bitkiler, hayvanlar ve besinler gibi fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik bileşenler ve bunlar arasındaki etkileşimler” dir.” 

 

 

RAMSAR SÖZLEŞMESİ EL KİTABI: Sulak Alanlar Sözleşmesi İçin Rehber  

(Ramsar, İran, 1971), 2. Baskı, ÇOB 2000, Ankara
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1.  Giriş  
 

Su Samurları (Lutra lutra) türün neslinin tükenmesiyle paralel olarak dünyanın sulak 
alanları yok olunca  Türkiye'deki tür ve habitat koruması global bir anlam ve önem 
kazanmaktadır. Gelişmiş ülkelerin çevre  koruma stratejilerinde sulak alanların korunması çok 
somut bir şekilde yer aldığı düşünüldüğünde, ülkemizde ihmal edildiği söylenebilir ( Council of 
Europe, 1994, 1996). 

 
Ulusal Data Bank (Thol-Schmitz, 2004) çalışmalarına başlanmadan önce Türkiye'deki Su 

Samurlarının durumu hemen hemen boş bir sayfa gibiydi (Foster- Turley/ Macdonald/ Mason, 
1990; Macdonald/ Mason, 1992) ve pek araştırılmış değildi (Eroğlu, 1994; Öztürk, 1998).  

 
Fakat yanlış devlet planlamaları ve DSİ'nin (Devlet Su İşleri) sadece tarım ve kalkınmaya 

yönelik yapılan sulama stratejilerinden dolayı geçen elli yılda Türkiye'nin sulak alanları %75 
kaybolunca, artık Su Samurlarının bariz bir kaybı görünmektedir.  

 
Bu yüzden rastlantılar, sayılar, davranış notları gibi verilerin paylaşılması, bir elde 

toplanması, uluslararası metotlarla değerlendirilip, şeffaf  ve iş birliklerine açık bir şekilde 
bilimsel araştırmaların sürdürülmesinin önemsenmesi,  hem tür olarak Su Samuru  hem de  Su 
Samuru habitatları  çok daha etkili bir koruma seviyesine ulaştırabiliriz.  
 

 
Harita 1: Lutra lutra, Türkiye Yayılışı (Ulusal Data Bankı güncelleştirmesi: Aralık 2004) 

 
Duyarlı kişiler tarafından Ulusal Data Bankı bilirkişi olarak çağırdığımızda, Tirebolu 

çevresinde Su Samurları var olduğunu, fakat değişik nedenlerle tehdit altında olduğunu ve yakın 
gelecekte durumlarının daha da vahim olabileceği gibi önümüze ciddi bir dava konulmuştur. 
Yaklaşık üç ay süren ön çalışmalar ve irtibatlarıyla durumu değerlendirmek için istediğimiz 
gereken bilgi ve materyaller bize ulaştırılmış ve arazi çalışmaları başlamıştır.  

 
Giresun İlinin Tirebolu İlçesinde yapılan bu ilk Su Samuru tespiti kapsamında türün 

populasyonu, habitatı, potansiyel üreme sahaları, beslenme alışkanlıkları; türe ve habitatına 
tehditleri araştırıldı. İlçede barınan Su Samurlarının geleceğini korumak amacıyla ayrıca bizi 
davet eden 'Tirebolu Kültür ve Güzelleştirme Derneği'nin ilgili üyelerine değişik konularda 
kapasite geliştirme kursları verildi. Üyelerden ilgili kişiler bize arazide asistanlık yapmakla, 
temel araştırmaların sürekliliğini sağlamıştır. Paralel olarak yerel yöneticiler ve iştirakçi STK'lar 
ile de görüşüldü (bkz.  ANNEKS A.2: Çalışma Gündemi ve Personel).   
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01-10 Mart 2005 tarihleri arasında Tirebolu İlçesinin tüm sulak alanları, öncellikle akar 

suları araştırıldı. Doğuda Harşit Çayı havzasından başlayıp, araştırmanın batı sınırı Espiye' deki 
Gelivera Nehrine kadar yapıldı. Su Samurunun bir bireyi Tirebolu limanını sıkça ziyaret 
ettiğinden dolayı kentin kıyı kısmına özellikle bakıldı. 
 

Olağan memeli türlerinin araştırma şekli farklıdır, izler zor bulunur, tespit çalışmaları 
dışkı araştırmalarıyla Türkiye’de pek tanınmamış uluslararası yöntemler kullanarak 
yapılmaktadır. Arazi çalışmaları genellikle  dışkı toplaması, dışkı bırakma alışkanlıkları ve dışkı 
içerisindeki besin kalıntıları araştırmalarını kapsar. Diğer çoğu türlerde olduğu gibi rakamsal 
sonuçlar önemli bir kriter değildir. Olağan bir tespit bir alanın lutra'nın durumu, yayılışı vs geniş 
kapsamlı bir değerlendirmesiyle ve bu da habitata ve eko sistemine bağlı olarak yapılır, birey 
sayısı pek önemli değildir.   

 
Semi- aquatic Su Samuru (Lutra lutra) gececil ve çekingen olduğundan dolayı (gündüz 

dolaşan bir istisna ile: Shetland Adaları (Kruuk, 1995) tür olarak halen tam araştırılmamasına 
rağmen küresel populasyonun düşüşüne paralel olarak Ramsar türü olarak önem kazanmıştır.  
 
2.  Su Samuru / Lutra lutra (Eurasian Fishotter) 
 

2.1 Tür Tarifi     
 

Su Samurları Mustelidae ailesine ait etobur, semi- aquatic memeli türlerindendir.  
 

 
Grafik 1: Lutra türleri, Aile Ağacı  

 
Lutra lutra 130 cm uzunluğuna ve 14 kg’a kadar bir ağırlığa varabilir. Semi- aquatic 

yaşamına uygun olarak donanımlıdır. Perdeli ayaklar, kalın su geçirmez postu, konik kuyruk ve 
silindirik aqua- dinamik vücut yapısı türün iyi dalmasını ve hızlı avlamasını sağlar. Karada pek 
biçimsiz hareketler varsa da bile yine de çiftleşme amacıyla veya habitatı değiştirmek zorunda 
kalırsa uzak mesafe gezilere gider.  
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Grafik 2: Su Samuru (Lutra lutra) 

 
Gözetimde yaşam süresi ~ 12 yıl olarak belirlenmişti. İlgili literatürde doğal şartlardaki 

yaşam süresi için somut bir rakam bulunmuyor (Chanin, 1985). Uzun vade araştırmamızın 
bireyin en azından 14 yaşına vardığını bilmekteyiz (Thol-Schmitz, 2000; Thol- Schmitz, 2002). 
 

Besini balık (tercihen yılan balığı), küçük kuşlar, kabuklu hayvanlar (crustacea) ve 
salyangozlardan oluşur. Besin maddeleri avlama yeteneklerine göre değişir. Ergin, tüm güce 
sahip bir birey balık tercih eder, genç veya yaşlanmış bireyler ise daha yavaş hareket eden avı 
seçmek zorundadır. 
 

Su samurları gececil, gizemli ve çok hassas memelilerdir. Özellikle dişiler tek başına ve 
oldukça alanlarına sahip çıkarak yaşar. Ancak çiftleşme zamanlarında bir birine ziyarette 
bulunur. Kullanım alanları 2 km dar gibi 80 km nehir veya göl kıyısına kadar geniş olabilir. 
Farklı bireylerin bir birine giren bölgeler pek olağandır, fakat o zamanlarda küçük bireysel 
merkez bölgelerini yinede tek başına kullanılır ve diğer bireylerin girilmesine izni verilmez. 
(Chanin, 1985) Normal sağlıklı durumlarda her 2-3 yılda bir yavrulayabilir. Yavrular (genelde 2-
5 tane) iki yıla kadar annesiyle birlikte kalabilir, bundan sonra annelerin bölgesini terk etmek 
zorundadırlar. 
 
2.2  Küresel Yayılışı 
 

Dünya çapında Su Samurunun 13 türü bilinmektedir. Smooth Otter (L. perspicillata) ve 
Hairy- Nosed Otter (L. sumatrana) Kuzey Güney yayılışı yeterince net olmadan, ayrıca Türkiye' 
deki alt tür araştırmaları bitmeden  Türkiye'deki lutra durumu gerektiği kadar değerlendirilmedi 
(Güven, 1999). Bugüne kadar ne başka bir tür ne de bir alt tür tespit edilmeyince Türkiye' de 
sadece Lutra lutra varolduğu ihtimalı daha yüksek.   
 

 
Harita 2: Lutra lutra, Küresel Yayılışı 
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2.3   Uluslararası Koruma Statüleri 
 

Lutra lutra 'tehlike altına girmeye yakın' türü olarak (IUCN, Red Data Book) küresel 
koruma altındadır, uluslararası koruma statüsü muhtelif küresel antlaşmalarla sağlanmaktadır: 
 

* CİTES (Washington Convention of International Trade in Endangered Species of Wild     
   Flora and Fauna)  
* CMS (Bonn Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals)  
* Bern (Bern Convention of the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats)  
* Ramsar (Ramsar Convention for the Protection of Wetlands) 

 
2.4  Türe genel tehditler 
 

Uzun bir zaman için Su Samurları habitatlarının barınma kalitelerinin endikatör türü 
olarak algılanmıştır. Türü barındırabilen bir habitat temiz ve toksik maddelerin bulunmadığı bir 
habitat olarak sınıflandırılmıştır (Ramsar Handbook, 1996). Bugünlerde hala biyo endikatörü 
olarak  niteleniyor, ne yazık ki artık su kirliliğin göstergesi olarak kullanılmaktadır: 
populasyonların inmesi habitatın kirli olduğunu gösterir (Ruiz-Olmo et al., 2000; Sidorovich, 
2000). Bir tarafta tahmin edilenden daha dirençli oldukları göründüğü öte yandan PCB gibi 
toksik maddelerin neden olduğu ölüm oranı çok yüksektir (Ruiz-Olmo, 2001). Besbelli ki tür 
artık temiz bir habitat ölüm nedeni olabilene kadar kirli bir habitattan ayırtamıyordur. Modern 
kimyasal maddeler geleneksel maddelerden daha hain bir katildir. Araştırma ve ölçüm 
çalışmalarının sonuçları yıkıcıdır; çoğu araştırılan bireylerin vücutlarında yüksek 
konsantrasyonlarında  organochlorine (ensektisit) DDT gibi kalıntılar ve bugünlerde yoğun 
olarak daha çok toksik olan Dieldrin ve Aldrin, ağır metaller (Kadmium, Cıva vs), 
Polychlorinated Biphenyls (PCB) gibi kimyasal maddeler ve Aluminium gibi maddeler 
bulunmaktadır. Bu maddeler kalp hastalıkları, böbrek ve karaciğer yetmezliği, kısırlık vb 
semptomlar bireylerin uzun süre can çekişmeleri ve erken ölümlerin nedenidir (Strachnan/ 
Jefferies, 1996; Ruiz-Olmo et al., 2000; Sidorovich, 2000; Jefferies/ Hansen, 2000; Gutleb, 
2000).  Su samurlarının yaşam süresi ve kalitesi küresel olarak düşmektedir. 
 

Buna rağmen bir çok ülkelerde avlanmaları bile hala serbesttir (özellikle Balkan 
ülkelerinde). Türkiye'de geniş bir yayılışı olmasına rağmen populasyonları azalmaktadır ve Su 
Samuru  tehlike altında olan bir tür olarak geçer (Güven, 1999; Thol-Schmitz; 2000; Demirsoy, 
2002; Kayaöz, 2002). Su Samuru avı yıl boyu yasak olmasına rağmen habitat bozulması, kaçak 
av, tehlikeli ve yasal olmayan balık avlanma yöntemleri, kasti öldürmeler ve kazalardan yüksek 
bir kayba uğramaktadır.   
 
3.  Araştırma Bölgesi 

 
Karadeniz sahilinde yer alan Tirebolu'nun İlçe merkezinin nüfusu 15.400, toplam nüfusu 

ise 38.692 olup il merkezine 45 Km uzaklıkta bulunmaktadır. Tirebolu, doğuda Görele ve 
Çanakçı, batıda Espiye, güneyde Güce İlçeleri ve Giresun Dağ zincirinden ve kuzeyde Karadeniz 
ile çevrilidir. 

 
 Doğuda Harşit Çayı havzasının Doğankent'e (GD), deniz kenarı Harşit Çayı'nın 

deltasından Espiye Gelivera Nehrine kadar (GB) araştırdığımız bölge ~ 45 km² genişliğinde bir 
alanı kapsamıştır.  

 
Harşit Çayı' nın geniş havzası ilçenin en uzun vadi olarak güneyde Gümüşhane İli'ndeki 

Torul Vadisine kadar uzanmaktadır, Harşit Çayı yıl boyu su taşar. Diğer araştırılmış ve daha kısa 
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akar sularının kaynaklarının çoğu Giresun Dağlarının ortadaki su dönüm noktalarından 
gelmektedir ve çoğunlukla ancak kışın geçici olarak suyu taşmaktadır.  

 
 

Harita 3: Araştırma Bölgesi  

 
3.1  Jeoloji  
 

Araştırma bölgesi Doğu Karadeniz'de Giresun İli'nin doğusunda bulunmaktadır. 
Tirebolu'nun jeolojik konumu tipik Karadeniz dağ ve kıyı yapısıdır; büyüklü küçüklü vadilerle 
parçalanmış,  küçük havzaların suyunu toplayan, bol sulu, kısa akarsuların oluşturduğu çok 
sayıdaki vadilerinden kesilmiş  genç sıradağlarla kaplı olan dağlık bir bölgedir. Toprakların ana 
yapısı, ikinci ve üçüncü zamandaki volkanik patlamalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu yüzden il 
alanında dağların doruklarında yer yer buzul göllerine ve bazalt kayalarına rastlanır. Yapının 
genç oluşundan dolayı, yağmurlardan sonra önemli boyutlarda aşınma ve toprak kaymaları 
görülmektedir. İlin dağların yapısından dolayı yüksek miktarda maden bulunmaktadır.  
 

Tablo 1 Giresun İli’ndeki Madenler ve Rezervleri (Kir, 2003) 

Madenler Toplam rezerv (ton) Jeolojik rezerv (ton) 
Bakır-çinko 13.464.000 - 
Bakır-çinko-kurşun 17.557.000 - 
Bakırlı pirit 976.000 - 
Demir - 2.000.000 
Alunit 10.261.865 - 
Bentonit 354.000 - 
Barit 2.254.000 - 
Flüorit 11.200 - 
Kaolen (montmorillonit) 8.023.000 - 
Kil 230.000 - 
Mermer - 10.000.000 
Uranyum 300 - 
Bakır 2.591.580 - 

 

Tirebolu İlçesinde bunlardan Çinko ve Kurşun bulunmaktadır. Harşit Çayı'nın deltasına 
yakın bir yerde eski bir maden yığma yeri vardır. Şu anda kapalı durmasına rağmen tekrar maden 
çıkarılması söz konusudur.  
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3.2  İklim 
 
 Giresun’da iklim yer yer değişik özellikler göstermektedir. İlin büyük bir bölümünü 
kaplayan Giresun Dağları’nın kuzeyi, yani Karadeniz kıyısı ılık ve yağışlı iklim özellikleri 
gösterirken söz konusu dağların güneyinde yer alan Kelkit Havzası kara iklimine geçiş 
özellikleri göstermektedir. Giresun ikliminin bu, yörelere göre farklılaşma özelliği, il iklimine 
ilişkin sayısal verilerde çok açık biçimde görülür. Tablo 1.3’ de Giresun İli’ ne ait iklim verileri 
verilmiştir.  
 Sıcaklık: Merkez İlçenin sıcaklık ortalaması 14,2°C’dir. Oysa bu değer ilin güneyinde 
Kelkit Havza’sında kalan Şebinkarahisar İlçesinde 9,2°C’dir. Aynı değer komşu il 
merkezlerinden Ordu’da 13,9°C, Sivas’ta 8,6°C, Erzincan’da 10,7°C, Gümüşhane’de 10,0°C, 
Trabzon’da ise 14,6°C’dir. Merkez İlçede en soğuk geçen aylar ocak ve şubat, en sıcak geçen 
aylar ise temmuz ve ağustos aylarıdır. 
 Yağışlar: Giresun Türkiye’nin en çok yağış alan illerinden biridir. Ancak iklim 
özelliğine bağlı olarak, ilin yağış rejimi de yöresel farklılıklar göstermektedir. Örneğin Merkez 
İlçe yılda ortalama 1.297,8 mm, yine Karadeniz kıyısındaki Tirebolu İlçesinde ise 1.759,8 mm 
gibi büyük miktarlarda yağış alırken, ilin güneyindeki Şebinkarahisar İlçesinin yıllık yağış 
ortalaması 563,5 mm gibi düşük bir değerdedir (Anonim, 1989). 
  Rüzgarlar: Ortalama rüzgar hızının 1,2 m/sn olduğu ilde egemen rüzgar 1,628 toplam 
esme sayısı ile güneydoğudur. İlde en hızlı rüzgar yönü saniyede 43,4 m hızla güneydir. (Kir, 
2003) 
 
3.3  Topografi (Eko Sistemleri/ Habitatlar) 
 

Tirebolu ve çevresindeki ekosistemleri tipik bir Karadeniz havzasını temsil eder. Fakat 
Harşit Çayından hariç çoğu sistemleri Karadeniz otoyolu inşaatından kesilmiş durumundadır. Bu 
dev projenin yaban hayatı nasıl etkileyeceği öngörülmediği ve araştırılmadığı için o açıdan 
havzanın geleceği belirsizdir.  
 

Entegre Su Havzası olarak baktığımızda araştırdığımız yerlerin tümü Harşit Çayı 
havzasına aittir. Havza Karadeniz kıyısından Torul Vadisi/ Gümüşhane üzerinden Kelkit Vadisi/ 
Erzincan’ a kadar uzatılmaktadır. Havzadaki değişmelerin etkileşim sahaları gayet geniştir.  
 

Araştırma konumuz  Tirebolu çevresinde bulunabilen Su Samuru olduğundan dolayı, bir Su 
Samuru bireyinin rahatlıkla hareket edebilecek  mikro havzalarına bakmamız gerekiyordu. 
Karadeniz ekosistemine ait olan bölgeyi üç farklı mikro sistemlerine bölebiliriz:  
 

3.3.1 Harşit Çayı Havzası (Harşit Deltası/ ağzından Doğankent’e kadar) = Akar Su 
Havzası:  

 
a- Delta:  

Tipik delta karakterleri taşıyan  habitatlar arasında çakıllı kum taşıyan akar su 
yatağıyla birlikte yer yer çalı ve ağaç, kenarları geniş ve düzdür. Sedimantasyon 
fazladır çünkü çayın yukarısında sayısız çakıl ocakları mevcuttur, deltanın çıkış 
suları bu yüzden olağanüstü bulanıktır.  
 

b- Akar Su ve Yatağı: 
Su hızlı akar, bulanıktır, yatak sığ ve çakıllıdır. Kenarları genelde geniş ve yavaş 
yükselen, bazen dik olmak üzere genellikle Karadeniz vejetasyonuyla kaplıdır. 
(Bkz. ANNEKS A.1.1: İlave Türleri/ Flora) Yerleşim alanlarının çevresinde ekili 
dikili alanlar mevcuttur.  
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Yan akar sularının (en büyüğü Murşit Çayı) kenarında zengin bir flora (yerli 
insanların ifadelerine göre faunası da zengindir) mevcuttur. Habitatların çoğu 
sağlamdır.  
 
Harşit Çayı havzasında çok sayıda çevresel sorunlar vardır. (Bkz.6. Tehditler 
Analizi)  

 

 
Fotoğraf 1: Harşit Çayı  

 
3.3.2 Tirebolu Kent ve Çevresi = Yerleşim Alanı/ Deniz Kıyısı:  
 

a- Deniz Kenarı:  
Kumlu plajlardan ve doğal kıyı parçalarından yer yer bölünmüş, genellikle 
sabitlenmiş ve stabilize edilen yerleşim alanın kenarlarındadır. Kordon boyunun 
önüne dalga kıranı olarak bir şerit büyük kaya  konulmuştur. Kayaların arasında 
deniz türlerinin barındırma ve üreme sahaları mevcuttur.  

 
b- Liman/ İskele: 

Liman havuzu geniş ve uzun bir iskelesinden açık deniz tarafından korunmuştur. İç 
kısmı büyük kayalarla stabilize edilmiştir, iskelenin dış tarafında aynı kayalar dalga 
kıran fonksiyonu taşımaktadır. Liman değişik türlere beslenme, barınma hatta 
üreme imkanları sağlamaktadır. 

  
c- Tirebolu’nun sırtında (G) olan zincir dağlarından  karstik baskıyla küçük, çoğu    
    geçici akar suları çıkmaktadır. Onların iki tanesi sürekli akar, diğerleri ancak kışın    
    yağmurun çoğaldığı zamanlarda önem taşır.  
 
d- Tüm kıyıda Karadeniz için karakteristik olan küçük kumullar görünmektedir.    
    Karadeniz zincir dağlarından çıkan akar sulardan kaynaklanan sedimantasyon  
    kuzeyden gelen rüzgar ve dalgalar ile karaya vurur ve  yer yer plajlar yer yer de  
    doğal çakıllı kıyı bırakır. Sedimantasyonun etkisi olmayan bölgelerde dağ erode  
    olur ve kayalı bir kıyı oluşmuştur.  
 
e- Yamaçlar genellikle bereketlidir ve sık bir vejetasyon ile kaplanmıştır. Tarım (Çay,  

Fındık) olmayan yerlerde tipik Karadeniz florası görünmektedir. (Bkz. ANNEKS 
A.1.1: İlave Türleri/ Flora) 
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Fotoğraf 2: Tirebolu  

 
3.3.3    Espiye Bölgesi: 

 
Tirebolu’nun batı bölgesi genellikle doğal kıyıdan oluşmaktadır.  Burunlar ve 
yamaçlar Karadeniz florası ile kaplıdır. Doğal kayalı deniz kıyısı  muhtelif denize 
bağlı türlerin üreme ve barınma sahasıdır. Devam etmekte olan Karadeniz otoyolu 
inşaatı, bu doğal ortamı şiddetli bir şekilde kesmektedir. Kıyı tamamen 
kaplanmakta, düzenlenmiş alan   artık yaban hayatının önceki imkanlarını yok 
etmiştir. İnşaata bağlı olan teşkilatlar ve onların kalıntıları (asfalt, kaya, çöpler vs) 
yörenin ciddi bir çirkinleşmeye doğru gitmesini göstermektedir.  
 

 
Fotoğraf 3: Espiye, Gelivera Nehri  

 
3.4  Koruma Statüsü, Kent ve Doğa Korumacılıkta Önemi 
 

Tirebolu doğusunda ÖKA EKO 4, güneyinde ÖKA OBK 015, batısında ÖKA DKD 001 
ve ÖKA DKD 003 bulunmaktadır. Bölge, bu Önemli Kuş Alanlarının (ÖKA) arasında kalan, 
fakat kendini herhangi bir koruma statüsü taşımayan bir alandır. Yinede kışlama açısında ve göç 
zamanlarında bir çok kuş türü gözlemlenebilir (Bkz. ANNEKS A.1.3: İlave Türleri/ Avia). 
Kuşların yanı sıra memeli hayvan türleri de özellikle dağlarda bulunmaktadır (Bkz. ANNEKS 
A.1.2: İlave Türleri/ Fauna). Tirebolu' nun limanda bir yarım adasında konulan St. Jean Kalesi 
etrafında olan bir tane Arkeolojik SİT Alanı ayrıca kasabanın büyük bir kısmı Kentsel SİT Alanı 
ilan edilmiştir.  
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Fotoğraf 4: St.Jean Kalesi  

 
Doğa korumacılık için en önemli zengin noktalarından biri Karadeniz florasıdır. Akar 

suları ve yağışları bol olan bölgede ilginç ve bereketli bitki örtüsü yıl boyu değişik mevsimlere 
göre vardır (Bkz. ANNEKS A.1.1: İlave Türleri/ Flora). 

 
Kent dağ eteğinde halen geleneksel bir çok bina ve yapıtlarıyla ilk bakışında şirin ve 

genelde artık bozuk kıyı yapısı olan diğer kasabalardan farklı bir görünümdedir. Daha yakın 
bakıldığında eski evlerin çoğu boş ve restore edilmediğinden dolayı çökük oldukları görülür. 
Hemen hemen bütün Karadeniz bölgesini gezen şahıslar olarak kentin öz yapısından çok 
hoşlanmıştık. Diğer bölgelerin artık sadece modern çok katlı ve blok halinde olan binalar ile, 
ayrıca Karadeniz Otoyolun kıyı güzergahından dolayı deniz kenarından tamamen kopuk olduğu, 
özellikle turizm açısından gelir kapıları kapatılmış durumdadır. Tirebolu' nun o yöne hala açık 
bir potansiyeli vardır. Hem istihdam sorunundan hem de kereste konusunda işçilik makul 
olduğundan dolayı varolan geleneksel evlerin onarımı mümkündür. Otoyolun kıyısında değil 
Tirebolu altından bir tünel sistemiyle geçirmesi,  Tirebolu sakinlerinin zaferi, kentin daha ileride 
deniz kenarından kopuk olmayacağını sağlar ve Karadeniz bölgesinin tek bütün olarak kalan 
kasaba sayılmaktadır. İlçe şu anda sorun yaratan çevresel etkiler ele alınırsa hatta bazılarının 
olumlu dönüşümü kolay ve ucuzdur, Karadeniz' in turistik bir inci olma potansiyeli vardır.  

 
3.5  Yerel Halkın Sosyo- Ekonomik Yapısı  
 

İlçenin kırsal kısmında fındık ve çay yetiştirilmektedir. Altı adet çay fabrikasında yıllık 
15.000 ton çay işlenir. Fındık yetiştirmede geçen yıl ki olumsuz hava etkilerinden dolayı fındık 
filizleri donduğundan zorluk çekilmiştir. Onun etkisi olan fakirleşme ve istihdam problemleri 
çevre ve doğaya tahrip edici yatırımlara olumlu bakışların nedeni olmuştur. (Bkz.6. Tehditler 
Analizi ve ANNEKS A.4: Tersane Planları)  
 

Çay bitkilerinin yapısı daha dayanıklı olduğundan, çay yetiştirmede bir kayıp olmamıştır. 
Fakat Karadeniz' in genel bir sorunu olan çay fabrikalarının fizibilitesi Tirebolu' da bir kaç soru 
işaretleri açmaktadır. Bir çay fabrikasının ancak yılın bir kaç ayı tam çalışmaktadır. Fabrikalar 
çay toplama aylarında tam kapasitesinde çalışır, diğer aylarda daha az bir işçi sayısıyla 
stoklardaki çayın ambalajlamasıyla geçer. Mevsimsel istihdamdan çıkan sermaye, hem işçinin 
yıl boyu hayatını sürdürmek için yetersizdir hem de fabrikalar kapasiteleri altında çalışmak 
zorundadır. Bir kaç fabrikanın yörede yüksek miktarda bulunan ot çaylarını kurutma imkanları 
araştırma girişimleri olmuş, fakat şimdilik olumlu sonuçlara varılmamıştır.  
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Üçüncü geçim kaynağı deniz balıkçılığıdır. Fakat o konuda da ne yasal ne de sosyal olan 
herhangi bir düzenleme görünmemektedir. Tirebolu'nun 75 teknesi olan balıkçı filosunun 
profesyonel statüsü yoktur, çoğu balıkçıların ancak bir amatör balıkçılığı ruhsatı vardır. 
Balıkçılıkla ilgili mevzuatlara bakılmıyor, kontrolü de sağlanmıyor. Yapılan hatalar çoktur: yasal 
olmayan küçük gözlü ağlar ile, yasak zamanlarda ve bölgelerde; yasak olan taban tarayıcı 
'algarna' aletleriyle avlanır vs. Algarnaların kullanımıyla deniz tabanında oluşturdukları 
zararlardan dolayı tüm denge alt üst olmaktadır. Su Samuru konusunda özellikle yasal olmayan 
bir şekilde kıyıya yakın ağlar önemlidir. Aynı bölgelerde hareket eden Su Samuru ağlara takılıp 
boğulur.  
 

 

Fotoğraf 5: Algarnalar  

 
Turizm alternatif bir geçim kaynağı olabilir. Kent şirindir, ayrıca büyük Karadeniz 

yoluyla önü kesilmeyecek Karadeniz’in tek kasabasıdır. Tirebolu İnternet Turizm Tanıtım 
sayfalarından bir alıntı: 

 
“Karadeniz sahilinde bir inci gibi duran yapısıyla Tirebolu bölgeye ayrı bir güzellik 

sunmaktadır. Yerleşimi oldukça eski tarihlere dayanır. Nüfusu 38692 olan ilçe, Giresun il 
merkezine 45 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Doğa turizmi yönünden büyük bir potansiyele sahip 
olan ilçede kumsal sahiller bulunmaktadır. Devam eden altyapı çalışmaları tamamlandığında 
ilçe; yayla turizmi, sağlık turizmi ve gençlik turizmi yönünden aranılan bir cennet haline 
gelecektir. Bedrama Kalesi, Saint Jean Kalesi (Merkez Kale) önemli tarihi yapıların başında 
gelmektedir. 
Bedrama Kalesi sahilden 15 km içeride Harşıt Çayının doğusundadır. Saint Jean Kalesi ilçenin 
merkezinde şirin bir yarımada üzerinde bulunmakta, halen mesire yeri olarak kullanılmaktadır. 
Yeniköy Camii, Kazım Karabekir İlköğretim Okulu, Hamam Mahallesindeki 19.Y.Y.'dan kalma 
Şapel Kilisesi, aynı mahalledeki Selimağa Çeşmesi, ayrıca Hasan Kırlan Çeşmesi, Çatal Çeşme, 
Zaim Mustafa Ağa Çeşmesi, Çarşı Camii, Çarşı, Yeniköy ve Hamam Mahallelerinde yer alan 
tarihi konaklar önemli kültürel yapılardır. Dokuzkonak köyündeki Şaban Kalesi, Karaahmetli 
Köyündeki Çimenbaba yatırı, Kovanpınar köyündeki çeşme, camii ve kilise; Özlü Köyündeki 
manastır kalıntıları dikkat çekmektedir.” (İnternet, 2005) 
 

Tirebolu kentinin karakterini belirleyen eski evlerin restore edilip turizme açılması, yani 
restoran, otel/ pansiyon veya özel dükkanlar olarak kullanıma uygun bir şekilde onarılırsa kasaba 
Kastamonu veya Amasya’ya kadar meşhur olabilir. Şu güzel fakat yıkık ve harabe gibi duran 
evlerin maliyeti çok fazla olamaz, onarımı el işleri ile yapılırsa hem istihdam sağlar hem de 
mülklerin maliyeti artar ve ardındaki turizm faaliyetleriyle yinede istihdam imkanları açılır. 
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Kentin güzelliği ve doğallığını koruyan bu tür yatırımlar, planlanmış olan sanayi  girişimlerinden 
çok daha sağlıklı ve koruyucudur. 
 

 
Fotoğraf 6: Eski Tirebolu Evleri  

 
Turizm potansiyeli yüksek görünen bu tür faaliyetler ise oldukça azdır. Yazın Tirebolu'ya 

her gün uğrayan iki otobüs (100 kişi) Rus ve İngiliz turistler ancak günübirlik olarak 2 saatlik bir 
vakit geçirir. O ziyaretçilerin bir sermaye bıraktığı pek söylenemez. 
 

Bir kaç kez ziyarete gittiğimiz kale altında bulunan Avcılar ve Atıcılar Kulübü Lokali 
önünde yaban ördekler, Sakarmekeler, Karabatak vs dolaştığını gördük. Yaptığımız sohbetlerde 
kara avcılığının yoğun olduğunu; fakat şaşırtıcı olarak Türkiye' nin çoğu bölgelerinden farklı, 
düzenli, yasal ve mantıklı bir şekilde gerçekleştirildiği sonucuna vardık. Hem avcılar hem de 
sorduğumuz Tirebolu sakinlerinin çoğu Su Samurunun ne olduğunu, nerede gezdiğini ve ne 
yaptığını anlatabilecek konumdaydılar. Yüksek seviyede bir bilinçlenmenin varolduğunu 
beklemezdik. Bu tür bilgiler bile bugüne kadar yürüttüğümüz diğer araştırmalarda genellikle 
daha zor ulaştırılmıştır.   
 

Konuştuğumuz insanlar bize karşı gayet açık idi ve ilgi göstermiştir. Yolda bizi 
gördüklerinde konuyla ilgili sorular soruldu ve bir çok sohbet fırsatları doğmuştur. O konuda 
şüphesiz Sn. Mehmet Hacışabanoğlu ve Sn. Hüseyin Kir' in itinayla yapılmış ön çalışmalarının 
etkisi vardır. Ayrıca ailelerin ve dostların bizi kucaklaması diğer sakinlere de olumlu etkiler 
bıraktığından eminiz.  

 
Fotoğraf 7: Platform Üyelerine Sunum 

 
Araştırmamızın son günlerinde STK Platformunun önderlerinden Sn. Emin Seyisoğlu ve 

Sn. Orhan Karahan’nın daveti üzere verdiğimiz bilgilenme sunumundan çok pozitif bir etki 
alabildik.  
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4.  Metot ve Materyal 
 
4.1  Araştırma Teknikleri 
 

Tirebolu' da kaldığımız dokuz günün beşini arazide geçirdik. Kalan dört günden iki günü 
kapasite geliştirme, diğer iki günü sosyal ilişkiler ile geçirdik. Kapasite geliştirme derslerinin 
içerikleri arasında STK yönetişimi, soru analizleri, proje çerçeveleri vb konulardır. Sosyal 
ilişkilerin altına basın ilişkileri, diğer iştirakçiler ile irtibatlar ve yerel yöneticiler ile görüşmeleri 
sayabiliriz. Sabah ve akşamları arazi sonuçlarını bilgisayara kaydetmek ve Su Samuru dışkılarını 
muhafaza etmekle geçirdik. Yarım gün Giresun'da geçirdik, hem kısa ve güzel turistik bir 
gezimiz oldu hem de TÜRÇEK temsilcisi ve basın ile görüştük.  
 

Türkiye' nin diğer bölgelerinden farklı olarak bu sefer devlet koruma organları tarafından 
hem gözlemlendik, hem de etrafımızda bulunan insanların girişimlerinden rahatsız olmaya 
başladılar. Kentin ortasında şu anda büyük bir yatırım yapmayı planlayan tersane firması, 
Tirebolu sakinlerine ve yerel yöneticilere yarattığı gerginlikten kaynaklanabilen bu davranış yine 
de bize karşı kısmen de olsa olumsuz bir hava yarattığından eminiz ve bizi üzdü. Çalışmalarımız 
aksamasına karşın araştırmalarımızı istediğimiz gibi sonuçlandırabildik.  
 

Bir başka olumsuz faktör Karadeniz’in devamlı yağışları olmuştur. "40 gün yağar, 40 gün 
damlar" olağan hava durumu özellikle arazi çalışmalarına belli bir etki yaratmıştır. Arazi ekibi 
sürekli ıslak hem de yağmurun yoğun günlerinde Su Samuru dışkıları yağmurdan yok olmuştur. 
Çalışmaların bu koşullar altında bile dakik ve verimli olması ekibin gönüllülüğünden ve 
hevesinden ayrıca araştırmacıların tecrübesinden kaynaklanmıştır. (Bkz. ANNEKS A.2: Çalışma 
Gündemi ve Personel)  
 

Tirebolu ve çevresinde çevre/ doğa bilincini olağanüstü bulduk. İnsanlar hem açıklardı 
hem de bir çok konulara sahip çıkmaktaydılar. Su Samuru ne ve nasıl bir şey olduğunu genellikle 
biliyor ve kasti öldürmeler pek görünmüyordu. Fakat ilçedeki kirliliğin ne kadar çoğaldığını ve 
kendilerini nasıl etkileyeceğinin henüz farkında değiller.  
 

Önceden, ilk değerlendirme için Su Samuru üzerine anketler kullanmayı tercih ederdik, 
bu sefer anketi ancak bizi davet eden ve bütün ön çalışmaları itinayla yapan iki muhatabımıza 
ilettik. Bize gönderilen anket sonuçları sayesinde çalışmalarımızın alt yapısını oluşturmuş olduk. 

 

 
Fotoğraf 8: Arazi Çalışmaları 
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Genellikle Su Samuru genel durum tespiti ve arazi araştırmalarımız da uluslararası 
tanınmış ve kabul edilmiş 'Mc Donald Araştırma Metodu' kullanmaktayız (Mc Donald, 1983) ve 
şimdiye kadar iyi sonuçlara vardık. 10 km lik bir arazi bölümünün nehir veya göl kenarından rast 
gele seçilen bir 600m şeridi negatif kalırsa (yani Su Samuru dışkısı, izi vs yoksa) sıfır bir 
populasyonu tespit etmiş olduğu bu yöntemin genel fikridir. Küçük bir varyasyonla 1991- 1994 
yıllar arasındaki İngiltere Su Samuru tespitinde kullanılmıştır, o zamanda 6-8km lik arazi 
bölümlerinde 600m seçilmiştir (Chanin, 1993 and Strachnan/Jefferies, 1996). Bu yöntemler 
temel olarak alınarak ve tecrübelerimizi katarak genellikle kendimize ait bir 'ince tarama 
yöntemi' kullanmaktayız. Bu metot var olan eko sistemlere ve habitatların karakterlerine 
bağlayıp ona göre araştırmalarımızı yönetmekteyiz. 
 
4.2 Araştırma Süreci  ve Odak Alanları 
 
Su Samuru arazi araştırmalarımızı genellikle 3 farklı süreçler ile yürütmekteyiz: 
 
1- Oryantasyon ve Değerlendirmesi,  
2- Odak Alanlarının Araştırılması,  
3- Genel Alan Kontrolü.  
 
Yöntemin bu sefer uygulanmamasının bir kaç nedeni vardır:  
 

Oryantasyon sürecini kısa tutabildik, çünkü arazi araştırma ön çalışmaları daha önce uzun 
(3 ay) ve çok kapsamlı olmuştur. Tirebolu'ya gelmeden bize verilen bilgilerden nereye 
gideceğimiz, arazinin ne kadar geniş olduğu ve odağımızın nerede olması gerektiğini 
planlayabilmiştik.  
 

Bir ikinci genel alan kontrolü tarafımızdan yapılmasından vazgeçebildik çünkü bize eşlik 
ve asistanlık yapan Sn. Mehmet Hacışabanoğlu ve Sn. Hüseyin Kir’in kontrol yöntemi 
yürütebilecek bir kapasitede olduklarını görmüştük. Ondan dolayı tamamen limana 
odaklanabilmiştik. 
 
Bu nedenle çalışma planı şu şekilde olmuştu: 
 
* ½ gün Tirebolu limanında oryantasyon 
* 1 gün Harşit Çayı havzası  (Doğankent' e kadar)  
* 1 gün Tirebolu merkez 
* 1 gün Tirebolu Doğu ve Batı (Harşit Deltasından Espiye/ Gelivera'ya kadar) 
* 1 gün boşluk kapanması (Harşit Deltasından Espiye/ Gelivera'ya kadar) 
* ½ gün Tirebolu merkez ince tarama 
 
Detaylar için lütfen anneksteki A.2 nolu listeye bakınız. 
 

İnce tarama günden hariç her gün bulunduğu Su Samuru dışkıları toplanıp, GPS 
koordinatlarıyla birlikte haritalanıp bulguları kayıtlanmıştır. Her bulgunun, tüm habitatların 
tahribatlarıyla birlikte fotoğrafları çekilmiştir. Bulgular, habitatlar ve değerlendirmeleri üzerinde 
notlar tutulmuştur.  
 

Alanın her yerine ulaşılabilmesi araştırmada kolaylık sağlamıştır. Tüm noktalara araba ve 
yürüyerek ulaşılabilmiştir. İzlerin alçılanıp toplanması ise hem olumsuz hava şartlarından dolayı 
hem de Tirebolu merkezinde iz bırakma imkanları seyrektir, ancak bazı deşarj borularının 
önünde birikmiş çamur içinde olasıları vardır. Böyle bir yerde bir takım izler bulmuştuk fakat 
alçılanmak için kalitesi yetersiz idi.   
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Odak alanları genellikle oryantasyon sürecinde biriken  bulgular ve onun 
değerlendirilmesinden çıkar. Bu araştırmada odağımız baştan ilgimizi çeken Tirebolu limanda 
bir çok insanın önünde gezen Su Samuru bireysi idi. Su Samuru tatlı ve/veya yavan suyunda 
yaşayan bir hayvandır, uzun vadeli olarak limanda gezmesi merakımızın nedenidir. Odak 
alanımız Tirebolu limanı olması ondan kaynaklanmıştır. Fakat gerçek bir populasyon tespiti 
ancak havza bazında olması gerektiğinden dolayı Su Samuru gezebilen bir mesafede tüm 
havzayı araştırdık. İnce tarama günün hedefi ise Su Samurunun geçitleri ve kentin arkadaki 
geçme imkanlarının araştırılması idi.  
 

Araştırma planlarına dahil olması gereken gece gözlemleri bu sefer de yapılmamıştır 
çünkü hem birçok sakinlerin ifadeleri birbirine örtüştü hem de Sn. Hacışabanoğlu' nun video 
çekimleri bize yeterli geldi. Belde dışında geçirdiğimiz tek akşamda balıkçıların ve restoran 
sahiplerinin ifadelerine göre Su Samuru saat 20- 21 arasında limanda gezmiştir.  
 
4.3 Tamamlayıcı Araştırmalar 
 
* Kirlilik Kaynakları Araştırması 
* Potansiyel Kirlilik Kaynakları Araştırması 
* Mezada 2 ziyaret (Potansiyel Av/ Besin Kaynakları Araştırması)  
* Flora ve Fauna Araştırması 
* Sosyo- Kültürel Araştırma 
 
4.4 Tamamlayıcı Faaliyetleri 
 
*  STK Üyelerine Atölye Çalışmaları  
*  STK Üyelerine Arazi Antrenmanı 
* Platform ile Görüşmeleri ve Platforma Sunum 
* Türçek ve Kamu- Sen Temsilcileri ile Görüşmeler 
* Yerel Yönetim/ Karar Vericiler ile Görüşmeler 
 
4.5 Ekipman 
 

Olağan arazi ekipmanımız arasında dürbünler, teleskoplar, GPS, Fenerler, Telsiz Takımı, 
Fotoğraf Makineleri (1 dijital, 1 analog), dışkı toplama malzemeleri, dışkı alçılama malzemeleri, 
arazi aletleri (metre, cetvel, not bloklar vs) bulunmaktadır. 
 

Kayıtlama çalışmaları için 2 diz üstü bilgisayar, haritalar ve krokiler kullanılmıştır. 
Sunum için projektör getirmiştik. 
 

Haritalar ve yazılı malzemelerden hariç ekipman bize veya organizasyonumuza aittir. 
Arazi çalışmalarımız sürecinde hem kendimizin aracı hem de diğer katılımcıların araçları 
kullanılmıştır.  
 
4.6 Haritalamak ve Kaydetmek 
 

Kullanıldığı 1:25.000 haritaları STK' dan temin edilmiştir. Tirebolu merkez krokisi olarak 
1:5000 imar planının bir parçası kullanılmıştır. Harita materyalinde gereken değişiklikleri hem 
not alarak hem de GPS ile yapılmıştır. Post- Mapping için gereken yazılım ve programlar 
kullanmaktayız.  
 

Bulguları kaydetmek için Ulusal Su Samuru Data Bankasına ait olağan özel arazi ve kayıt 
formları kullanılmıştır.  
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Kullanılmak üzere Tirebolu ile ilgili önceden yapılan herhangi bir arazi çalışması 

maalesef yoktur. 
 
5.  Bulgular 
 

Lakustrin eko sisteminin ve muhtelif habitatlarının tümü aslında Lutra için çok uygundur. 
Bulduğumuz dışkı sayısı, konumları ve dağılımı bu tür sistemler için olağan sayılır. Yüksek olan 
su kirliliği, çok sayıda sisteme olumsuz etkilenen sanayii girişimleri ve çeşitli tehditlere 
baktığımızda ise o havzada olağan bir Su Samuru populasyonunun bulunması şaşırtıcıdır. 2002 
yılında Uluabat Gölü Su Samuru tespiti yaptığımızda ilk defa yüksek oranlı kirli sularda aynı 
şekilde bir populasyonu bulduğumuzda orada yaşayan hayvanların ne kadar sağlıklı oldukları 
aklımızda büyük bir soru işareti bırakmıştır.   
 

53 GPS noktaları kapsayan, toplanan 21 ve muhtelif toplanmayan dışkı numuneleri ile 
sonuçlanan bir araştırmanın sonunda hem başarılı hem de Tirebolu İlçesinin değerli bir Su 
Samuru bölgesi   olduğu söylenebilir. Negatif noktalar (= eski dışkı bile yoktur) Su Samurlarının 
kullanıldığı alanların ve bölge populasyonları arasında olan noktalar olarak algılanabilir. Pozitif 
noktaların dağılımı grid sisteminde dikey (K  G) olarak devam edilmesi, kesintilerin yatay 
(B  D) olması hem bölgenin jeolojik yapısına hem de ondan kaynaklanan bir populasyon 
dağılımına uygundur. 
 

Tecrübeli Su Samuru arazi araştırmacıları olarak bireylerin fotoğrafı çekilmesi hiçbir 
zamanda hedefimiz değildir. Özellikle potansiyel duraklama ve/veya üreme noktalarında 
beklenmesini, hayvanları huzursuz etmesini etik olarak ret etmekteyiz.  
 
5.1 Potansiyel Üreme Alanları, Bireylerin Yayılışı ve Çokluğu 
 

Olağan kısa vadeli Su Samuru araştırmalarında Su Samurlarının dışkıları ve izleri 
kaydedilir.  Öyleyse populasyonların büyüklüğü ile ilgili sonuçlara ancak dışkı sayısı ve 
tazeliğinden, ayrıca izlerden ve dışkı bırakma alışkanlıklarından varılabilir. İlgili literatür bu 
konu üzerine ikiye ayrılır: bir kesim dışkılar Su Samurlarının yayılışın bir göstergesi olarak 
kabul eder, fakat çokluğu üzere yeterince güvenebilen bir faktör olmadığını söyler (Chanin, 1993 
and Kruuk et al, 1987). Diğer kesim dışkının sıklığı ile populasyon sayısı arasında çok güçlü bir 
bağlantı olduğu görüşündedir (Mc Donalds/ Mason 1983) veya en azında bu görüşe pozitif 
katılmaktadır (Strachan/ Jefferies, 1996). 
 

Biz son görüşe katılmaktayız. Bildiğimiz kadarıyla uzun vadeli Su Samuru araştırmaları 
konusunda tecrübeli olan Türkiye' deki tek ekibiz. On dört yıl içinde sürdürdüğümüz araştırmada 
dişi bir birey ve onun yavrularının davranışları ve dışkı bırakma alışkanlıklarını takip ettik. 
(Thol-Schmitz, 2000 ve 2002). Ona paralel olarak bir çok farklı bölgelerde muhtelif araştırmalar 
ve kıyaslama etütleri (basılmamış gözlem notları) yapma fırsatımız oldu ve dışkı sıklığı ve 
bırakma alışkanlıkları ile populasyon sayısı arasında cidden bir bağlantı olduğunun sonucuna 
vardık.   

 
Eğer araştırmanın zamanı bir faktör değil ise dışkının toplaması önemli olabilir; çünkü Su 

Samurunun bölgesel davranışlarından dolayı dışkısı toplandığında, işareti bıraktığı yere yeniden 
dışkı bırakma zorunluğu hissedilebilir. Orta ve uzun vadeli araştırmalarda bir noktada yeniden 
bırakma frekansı yüksek ise, o nokta Su Samurunun sık bulunduğu veya üreme yerlerine yakın 
olduğu tahmin edilebilir.  Tirebolu araştırması kısa olduğundan dolayı ancak odak alanlarının 
dışkı bırakma sıklığına bakılması mümkün olmuştur.  
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Tirebolu İlçesinde otuz beş değişik noktalarda rastladığımız kırk beş dışkıdan  yirmi bir 
numune topladık (Bkz. ANNEKS A.3: Su Samuru Dışkıları). Toplama noktalarının üçü 'latrin' 
noktaları idi. Latrinler, Su Samurların çok sık ve dışkı bırakmaya önem verdiği yerlerdir. Çoğu 
zamanlarda latrin noktaları hayvanın yuvasının yakınında da bulunabilir. Üçü Tirebolu' nun iç 
limanında bulunması, şimdiye kadar arkasında durduğumuz ve ispatlayabildiğimiz Su Samuru 
davranış ilkelerine aykırıdır. Su Samurları genelde tatlı veya yavan su bulunan habitatları tercih 
eder, yıkama ihtiyaçlarını oralarda karşılayabilir. Çekingen bir hayvan olduğundan dolayı 
kentlere yakın yerlerde bulunmuyor. Fakat Tirebolu bulgularının tümü hayvanın iç limana yakın 
bir yerde barındığını hatta yuvasını da orada kurduğunu göstermektedir. Hem insanlara belli bir 
samimiyette bulunduğu hem de bazen yol kenarına kadar gezdiğini kentin bir çok sakini 
tarafından belirlenmiştir.  
 
5.2 Dışkı Analizi: Beslenme Alışkanlıkları ve Av Değerlendirmesi   
 
5.2.1 Dışkı Analizlerin İlkeleri 
 

Dışkı toplaması ve yerlerinin kaydedilmesiyle bireylerin davranması, beslenme 
alışkanlıkları üzerine önemli ipuçlarına varılabilir, ayrıca populasyon büyüklüğünün kaba bir 
tahmin yapılmasına yardımcı olunabilir (Bkz. 5.1: Potansiyel Üreme Alanları, Bireylerin Yayılışı 
ve Çokluğu). Av tercihleri ve beslenme alışkanlıkları genellikle dışkı toplamasından anlaşılabilir. 
Su Samuru dışkılarındaki besin kalıntılarının ayırtılması oldukça kolaydır ve katı kalıntıların 
spektrümü genellikle geniştir. Tabii ki yumuşak yapılı veya olağandan büyük avın 
değerlendirilmesi mümkün değildir. Ayrıca mevsimsel besin değişimleri önemsenmelidir 
(Conroy et al., 1993). 
 

Lutra lutra genelinde balıktan beslenir fakat ihtiyaç duyduğunda farklı av da yer. 
Ulaşılabilirse erişkin bireylerin tercihleri Tatlı Su Yılan Balığıdır (Anguilla anguilla). Fakat eğer 
daha kolay ulaşılabilen ve/ veya daha yavaş hareket eden av varsa bu zahmetli avından da 
vazgeçebilir. Tatlı su ekosistemlerindeki sığ sularında avlama verimliliği daha yüksektir çünkü 
başarı kotası daha yoğun ve avı yemek üzere karaya götürülebilir.  Av tercihleri mevsimlere, av 
türlerinin var  olmalarına, Su Samur bireyin durumuna vs göre   değişmektedir. Örneğin genç 
bireylerin tercihi değeri düşük olan av: yengeç, kurbağa ve karabağ (onları yemeden önce her 
zaman soyulur) gibi; yavrulanmış bir bireyin yavruları küçükken bedeni ufak olan av tercih 
edebilir. 

 

 

Fotoğraf 9: Dışkı toplarken 
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Erişkin bir bireyin günlük besinin konservatif tahminleri bedeninin % 10- 15 (mevsim ve 
durumuna göre) arasındadır. Emziren dişi bireylerin günlük besin ihtiyaçları bedenin % 30’una 
kadar yükselebilir (Kruuk, 1995).   
 
5.2.2 Tekniği 
 

Araştırma koşulları balıklar ve Rana türleri gibi potansiyel avın vertebraların ayırtılması 
ve saklanmasına uygun değildir, fakat dışkıdaki kalıntılarıyla kıyaslamak üzere günlük balık 
mezadından hem bilgi hem de bazı pul örnekleri toplanmıştır. 
 

Numunelerin dondurulması mümkün olmayınca dışkı örnekleri sinekten korunmuş bir 
şekilde kurutulmuştur. Her numune kaydedilip işaretlenmiştir. Araştırılmış her tatlı su habitatın 
genel numune sayısı 10- 15 arasındayken (Conroy et al., 1993) ortamlarında iyi örnekler olarak 
aldığımız 21 numunenin tümünün analizi yapılmıştır. Kıyaslamak için yeterince sayıda besin 
çeşitliliği olmadığından dolayı av ve besin değerlendirmesinde besinlerinin çoğu balık, kurbağa 
veya kuş olduğunu belirten genel bir analizi yapılmıştır. Gerekli olmadığından dolayı spesifik 
olarak hangi türlerden beslendiklerini ayırtmak amacımız değildi.   
 

Dışkıların bir gece boyunca suda bırakılıp ertesi günde dikkatlice tüle sarılıp yıkanıp, 
ardından büyüteç ve mikroskoplarla incelenmesi analizlerin genel pratiğidir (Conroy et al., 1993; 
Albayrak, 2002).  
 
5.2.3 Bulgular 
 
21 dışkı numunesinden av parçaları aşağıdaki listede gösteriliyor. Bir numunede birden fazla av 
kalıntısı mevcut olabilir.   
 
Tablo 2 Dışkıdaki av kalıntıları  

Av Kalıntıları Sayı 
(21 numuneden) 

Notlar 

büyük boy balık kalıntıları ve pulları (> 30 cm) 1 Kefal Pulu gibi 
orta boy balık kalıntıları ve pulları (15-30 cm) 15 1 numune sırt kemikleri ile 
küçük boy balık kalıntıları ve pulları (< 15 cm) 8  
yengeç kalıntıları  2 karapaks parçaları 
kurbağa vb kalıntıları  1 kemikler 
kuş kalıntıları 4 kemikler ve tüy 
memeli hayvan kalıntıları 2 kemikler ve dişler 
ot 2 uzun ot parçaları 
toplam bulgular 35  
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Tablo 3: Av kalıntılarının %: 
 

Dışkılardaki av kalıntılarının yüzdeleri

0 2 4 6 8 10 12 14 16

büyük boy balık kalıntıları ve pulları 

orta boy balık kalıntıları ve pulları 

küçük boy balık kalıntıları ve pulları 

yengeç kalıntıları

kurbağa vb kalıntıları

kuş kalıntıları

memeli hayvan kalıntıları
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%

 
Tablo 3 : Av kalıntılarının % 
  

Su Samuru dışkılarında genellikle daha fazla av çeşitliliği bulunur. Fakat araştırma 
sürecinde varolan yavruların çok ufak olmaması, araştırıldığı havzaların sınırlı olması ve ona 
benzer faktörlere baktığımız zaman çıkan tablo olağan dışı bir sonuç değildir.  
 

Havzada bulunan bireyler erişkindir veya erişkine yakındır. Dışkı bulgularını göz 
ifadeleriyle kıyaslarsak Tirebolu limanında büyük bir olasılıkla bir dişi bireyle 2-4 yavru 
olduğunu, Harşit Çayında ona benzer bir durum var olduğunu söyleyebiliriz.  
 
5.3 Tamamlayıcı Araştırmalar 
 
5.3.1 Flora ve Fauna (Tamamlayıcı Türler) 
 

Doğu Karadeniz Bölgesi endemizm açısında oldukça zengin bir bölgedir. Bölgede 
gerçekleştirilen bir araştırmaya (Anşin, 1982) göre 223 otsu ve odunsu bitki taksonunun Türkiye 
için endemik olduğu saptanmıştır. Söylentiler endemik bitki sayısının daha fazla olabileceği 
yönündedir. Anşin konu ile ilgili araştırmasında yaptığı bir saptamada Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde endemizm oranının %23 dolaylarında olduğunu belirlemiştir. Bu yaklaşımla Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde yine aynı araştırmada doğal olarak yetiştiği bildirilen 2239 bitki 
taksonunun %23’nün endemik olacağı savıyla 514 otsu ve odunsu bitki taksonunun bölgede 
endemik olabileceği ileri sürülmüştür (Herba Medica, 1999). Zaten bu konu literatürde pek yer 
almamaktadır. O yüzden habitatların florası zor belirlenmiştir.  
 
Tamamlayıcı türler ayrı listelere yazılıp ilişikte sunulmuştur (Bkz. ANNEKS A.1.1: İlave 
Türleri/ Flora). 
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Fotoğraf 10: Tipik Karadeniz Florası 

 
5.3.2 Potansiyel Av Tespiti için Balık Mezadına Ziyaret 
 

Mezattaki araştırmalar çok kapsamlı olamadı çünkü o mevsimde zaten sadece küçük (< 
15cm) veya orta boy (15-30cm) balık türleri mevcuttur.  Su Samurları içinde farklı av 
seçenekleri yoktu. Bu konuda değişik sonuçlara varılamazdı.  
 
5.4 Tamamlayıcı Faaliyetler: 
 
5.4.1  STK Üyelerine Kapasite Geliştirme Arazi ve Atölye Çalışmaları 
 
A) Tür Tanımı ve Arazi Metotları 
B) Araştırma Gerekçeleri ve Etikleri  
C) Proje Geliştirme Yöntemleri 
D) STK Geliştirme Gerekçeleri   
 
A) ‘Tür Tanımı ve Arazi Metotları’ Atölye Çalışmalarının Hedefleri ve Faaliyetleri: 
 
A.1- Kısa Vadeli Hedefler: 
A.1.1- Tür tarifi 
A.1.2- Arazi metotları ve pratiği (GPS okumak; Dışkı bulmak, toplamak, kaydetmek vs) 
A.1.3- Koruma gerekçeleri 
 
A.2- Orta Vadeli Hedefler: 
İzleme kapasitelerinin geliştirilmesi (Haritalamak; İzlemek vs) 
 
A.3- Uzun Vadeli Hedefler: 
Ulusal Su Samuru Data Bankasına aktif destek (Bulguları kaydetmek ve paylaşmak) 
 

Genellikle A. Atölyeleri başarılıdır. Katılımcılar hem büyük zevkle katılmışlar, kısa 
zaman içerisinde bir ‘tim’ olarak hareket etmeye başlanmıştır. Bazen kötü hava şartlarına rağmen 
dışarıda olmak ve araştırmak bir sorun yaratmamıştır. Katılımcılar Su Samurlarının belirtileri ve 
işaretlerini okumayı ve kaydetmeyi öğrenmiştir. Maalesef A.3 noktasının hedefine ulaşıldığı pek 
söylenemez. Çünkü irtibatta kalmak, bilgi alış verişi ve iletişim konularında hala eksiklikler 
görünmektedir. İzlemenin devam edip etmediği izlendiyse ne sonuçlara varıldığı bilinmiyor.  
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B) ‘Araştırma Gerekçeleri ve Etikleri’ Atölye Çalışmalarının Hedefleri ve Faaliyetleri (Dersler): 
 
B.1 Bilimsellik İlkeleri  
B.2 Etik yaklaşım  
 
C) ‘Proje Geliştirme Yöntemleri’ Atölye Çalışmalarının Hedefleri ve Faaliyetleri (Dersler): 
 
C.1 Durum Analizleri: Tirebolu’nun iyi ve kötü yanları, güçlü ve zayıf yanları 
C.2 Proje İhtiyaçları ve Gerekçeleri 
C.3 Soru Analizi (Soru Ağacı) 
C.4 Potansiyel Çözümler 
C.5 Proje Geliştirmesi 
C.6 Proje Yöntemleri ve Yönetimi  
 
D) ‘STK Geliştirme Gerekçeleri’ Atölye Çalışmalarının Hedefleri ve Faaliyetleri (Dersler):  
 
D.1 İhtiyaçlar Analizi 
D.2 Mevzuat Çalışması 
D.3 Tüzük Çalışması 
 
6.  Tehditler Analizi  
 

Yarı sucul olan Su Samurunun beslenme zincirinin en üst bölümünde bulunduğundan 
dolayı karşısında çok az predatörleri vardır. Habitatları çok dikkatli seçerken kendilerine karşı 
olabilen tehlikeleri minimumda tutar. Arazi araştırmalarımızda rastladığımız bu genel davranışın 
dışındaki istisnaların her zaman ciddi nedenleri vardır (Thol- Schmitz, 2002).  

 
Tirebolu İlçesinin su havzasındaki eko sistemlerinin habitatları Su Samurlarına çok cazip 

olmasına rağmen uzun vadede hastalık sebebi hatta ölüm tuzaklarına dönüşebilir (Strachnan/ 
Jefferies, 1996). Su Samuru populasyonlarına karşı tehlike  yaratan yasa dışı ağ balıkçılığı gibi 
eylemler tanınmış küresel sorunlardır (Strachnan/ Jefferies, 1996; Chanin, 1985).  
 

Türkiye’ de de genelde olduğu gibi Tirebolu İlçesindeki potansiyel risklerin tümü direkt 
veya endirekt olarak insandan kaynaklanmaktadır.       
 
6.1 Kirlilik  

 
Genellikle Su Samuru araştırmaları tehdit analizlilerinde ilk sırayı ‘kirlilik’ alır. Burada 

da bir istisna yapmak istemedik fakat Karadeniz ve araştırdığımız bölgesinde ‘kirliliğin’ asıl 
nedeni ‘insanların tutumları’ ve ondan kaynaklanan ‘yanlış planlamadır’. Bu üç noktanın 
birbirinden ayrılması zordur ve analiz aşamasında çok bağlı olduğu vurgulanmalıdır. 
 

Karadeniz’in çoğu bölgesinde su kirlilikleri artık çok ciddi bir boyut almaktadır. Giresun 
İli ve kentin kendisi orada bulunduğumuz sürede kritik bir içme suyu durumu bile yaşanmıştır. 
Tirebolu İlçesinde de içme sularına kadar tüm su kaynakları kirlidir veya en azında olumsuz 
etkilenmektedir. Sanayi atıkları yoksa da bile suların kalitesi düşüktür. Harşit Çayı havzasının ne 
kadar kirli olduğunu tahlil ettiremedik fakat araştırdığımız bölümün sorunlarının vahim 
olduğunu söyleyebiliriz. Doğankent’in aşağısındaki sayısız çakıl ocakları kimyasal bir kirlilik 
yaratmazsa da aşırı bir sedimantasyon nedeni olmaktadır. Tirebolu kent çöplüğü çayın hemen 
kenarında, oradan çıkan atık sular da direkt olarak akar suya karışmaktadır. Çayın etrafı çöp 
doludur. İçme suyu kuyuları çöplüğün altındadır. İnsanlara başlıca yaşam ihtiyacı olan suya 
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sanki boş veriliyormuş gibi davranılır.  Onun nedenlerinin analizi zordur; bir yandan insan 
tavırları ve alışkanlıkları, öte yandan devlet mekanizmalarının yanlış planlamaları ve yerel 
yönetimlerin yanlış uygulamalarından kaynaklandığı söylenebilir. Bunun bir kaç örneği aşağıda 
sıralanmıştır.  
 
6.2      Yanlış Planlama 
 
6.2.1 Kordon Boyu/ Gezi Bandı (Potansiyel) 
 

Tirebolu liman kenarında bir süre önce kordon boyu/ gezi bandı inşa edilmiştir. 
Türkiye’nin bir çok yerinde olağan sayılan beton ve taştan yapılan bant, kara tarafında doğal 
yapısından çok uzaktır. Bir kaç ağaçtan hariç yeşillik, çalı vs yok. Fakat deniz tarafından dalga 
kıran fonksiyonu taşıyan dev kayaların arasında deniz varlıklarına iyi bir barınma hatta üreme 
sahası oluşmuştur. Duyduk ki gezi bandının genişletilmesi planlanmaktadır. Bu planlar 
gerçekleştirilir ise bahsi geçen üreme sahaları yok olacaktır. Aynı zamanda genişletme 
nedenlerini kullanım- fizibilite açısından pek mantıklı  bulamadık. Tirebolu 16.000 nüfuslu olan 
bir yer olarak 10m genişlikte olan bir gezi bandının gereksizliği ortadadır. Nasıl savunulacak 
merak ediyoruz.  
  

 

Fotoğraf 11: Kordon Boyunda Araştırma Yaparken 

 
6.2.2 Liman Girişimleri/ İskele 
 

Tirebolu’da zaten birkaç akıl almaz yatırım girişimleri görünmektedir. Limanın ve 
iskelesinin yapımı onlardan biri. 70 balıkçı kayığı olan ve küçücük bir kentin koca iskelesini 
görünce şaşkınlığa kapıldık. Devlet tarafından büyük bir çaba ve finansla gerçekleştirilen dev 
projenin arkasında başka bir plan var mıdır bilmiyoruz. Örneğin söz konusu tersanenin bir ön 
çalışması olarak mı yapılması gündeme geliyor.  

 
Öte yandan deniz kıran olarak kenti korur ve yukarıda bahsi geçen deniz varlıklarına iyi 

fırsatlar vermektedir. Su Samuru da iskeleyi kullanmaktadır. Balıkçıların yasadışı kıyıya yakın 
bir şekilde ağ atmaları olmasaydı üç taraftan korunmuş, havuz haline dönen iç liman kısmı yaban 
hayatına çok güzel barınma ve üreme olanakları doğardı. Fakat kaldığımız kısa zamanda bir kaç 
su kuşunun ağzı veya kanatlarına dolanmış misinalı kurşun vb gördük. Balıkçılar kendi 
ifadelerine göre kıyıya yakın atılan ağlarında boğulan Su Samurları bulmuşlardır.   
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Fotoğraf 12: Liman/ İskele 

 
6.2.3 Tersane (Potansiyel) 
 

Özel sektör tarafından önerilen dev projenin (Bkz. ANNEKS A.4: Tersane Planları) 
uygulanması, tüm kent ve önündeki liman havuzunu olumsuz etkileyeceği bellidir. Tersane 
atıkları ve oluşacak zehirli tozlardan hariç özellikle planlanan alt yapı, dev bir dolgu alanı ve 
bağlı olan gürültü o limandaki yaban hayatın en önemli ferdini kentten uzaklaştıracaktır. Bu 
planlar, şimdiye kadar gururla savunulan kentin güzelliği ve yaşanabilirliğiyle, limanın 
işlevselliğiyle, ayrıca doğal yapısı ve barındırdığı biyolojik çeşitliliğiyle uyum sağlayamaz. Kale 
etrafındaki Arkeolojik SİT Alanından, limanda hayatını sürdüren Su Samuruna kadar, kentin 
kültürel varlıkları olumsuz etkilenecektir.  
 
6.2.4 Asfalt Tesisi  
 

Tirebolu kasabasının doğu ucunda Harşit Çayı deltasının kenarındaki burunda bir asfalt 
tesisi konulmuştur. Hem çirkin bir görüntü, aşırı gürültü hem de kötü kokmakta ve deniz 
kenarına asfalt ve zift saçmaktadır. Asfalt parçaları sadece insanları rahatsız etmemekte aynı 
zamanda özellikle su kuşlarına zarar vermektedir.  
 

 
Fotoğraf 13: Asfalt Tesisi 
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6.2.5 Gaz Deposu (Potansiyel) 
 

Harşit Çayı ağzına konmak üzere planlanan likit gaz deposu kente ve çevresine tehlike 
yaratabilir. Bu tür depoların konumu hem görüntü kirliliği hem de potansiyel tehlike oluşumu 
açısından dikkatli planlanması gerekecektir.  
 
6.2.6 Maden Çıkarma Tesisleri 
 

Harşit Çayı ağzının hemen yukarı kenarında eski bir maden ocağı görünebilir. Ocak artık 
işlevsel olmamasına karşın çökeltme havuzları ve eski teşkilatın tümü rehabilite edilmeyip 
olduğu gibi bırakılmıştır. Zehirli maden kalıntıları (Çinko, Kurşun) akar sulara karıştığından 
eminiz. Fakat bu şüpheyi ispatlamak için kimyasal tahliller gerekir. Aynı zamanda ocakların 
tekrar açılma söylentilerini duyduk.  
 

 
Fotoğraf 14: Eski Maden Tesisi/ Çökeltme Havuzları 

 
6.2.7 Çakıl Ocakları 
 

Harşit Çayı boyunca sayısız çakıl ocakları mevcuttur. Doğal sedimantasyonda sorun 
yaratmaktan öte, suyun bulanık olmasına neden olur ve birçok türlere de olumsuz etki 
bırakmaktadır. Sedimantasyon sorunu deltanın doğal oluşumunu bozar. Ayrıca aşırı derecede 
denize bırakılan kum ve mil deniz tabanına bağlı olarak yaşayan canlıların ölümü demektir. Bu 
canlılar ise bir çok marin türlerin zeminidir. Midye ve balık türleri akıntıyla delta ağzından kente 
kadar gelen sediman altında kalan  taban canlılardan yaşamayarak azalmaktadır.  
 

 
Fotoğraf 15: Harşit Çayı/ Çakıl Ocakları 

 



"Tirebolu İlçesi' ndeki Su Samurunun (Lutra lutra) Durumu", Bahar Suseven (Heike Thol- Schmitz), 2005 
 

26 

6.2.8 Çöplüklerin Konumu 
 

Karadeniz bölgesinde yaygın olarak çöplükler tüm sulak alanlara (deniz kenarına, akar 
sulara, göl ve göletlere) konulur ve inanılmaz bir  su ve çevre kirliliği yaratır. Defalarca içme 
sularına karışan ve başka sorunlara neden olan bu yapılaşmayı sürdürülebilir ve sağlıklı 
planlamalara çevirmeli ve varolan çöplükler restore edilmelidir. Harşit Çayı havzasında olan 
Tirebolu çöplüğünden gelen atık zehirli sular, hem çayın sularına karışmakta hem de kentin içme 
suyu kuyuları çöplüğün altındadır. Artezyen olmasına ve kapalı aquiferden gelmesine rağmen 
suların temizliğine güvenemeyiz.  
 

 
Fotoğraf 16: Harşit Çayı/ Tirebolu Çöplüğü 

 
6.2.9 Espiye Sulak Alanlar 
 

Espiye tarafındaki deniz kıyısında asfalt parçaları ve çöp mevcuttur. Tüm sürekli akar 
sular veya geçici akar suların yatakları kirlidir. Gelivera Nehri tam bir çöplüktür. 
 

 
Fotoğraf 17: Espiye/ Gelivera Nehri 
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6.3 Yasadışı Balıkçılık  Metotları 
 

Balıkçıların kendi ifadelerine göre ağlar, özellikle kötü hava şartlarında liman içinde veya 
kıyıya yakın bir şekilde atılmaktadır. Bu yöntemle hem üremeye kıyıya gelen balıklar hem de 
onların yavrularını tutmaktadırlar. Ayrıca Su Samurları ağlara takılıp boğulmaktadır. Ağlar yasal 
bir şekilde, kıyıdan daha uzak bir mesafeden atılırsa bu tür olumsuz sonuçlara varılmaz.  
Diğer yasadışı yöntem ‘algarna’ denen deniz tabanı taramak için yapılan aletlerdir. Onunla 
tabanı küçük trol gibi resmen taranır ve bitkiler, salyangoz, midye gibi türler yok edilir. Diğer 
marin varlıkların hayat zemini de aynı zamanda yok olmaktadır.  
 
6.4 İnsanların Genel Tutumları  
 

Yukarıda sayılan tüm olumsuzlukların asıl nedeni insanların, yerel yöneticilerin, kent 
sakinlerinin genel plansızlığı, yarının ötesine bakamayan bir vizyon yokluğu, özellikle de çevre 
ve sağlık sektöründeki yön eksikliğidir. Kimse envanterler veya fizibiliteler yapmaz. Kimse var 
olan değerlere nesnel olarak bakmaz. İnsan oğlu tarafından yaratılan bu kirlilik tüm Türkiye’de 
yaşanan bir sorundur. Fakat özellikle Karadeniz bölgesinde olağanüstü korkunç boyutlara 
varmıştır.  
 

Sanki sular bitmez, sanki atılan her çöp parçası kendi kendinden yok olacak gibi bir 
davranış sergilenmektedir. Ve sanki bu yetmiyormuş gibi kalkınma planları hem eski günahlara 
boş vererek hem de daha da büyük sorun yaratacak yapılaşmalara ve yatırımlara öncelik 
veriliyor.  
 

Bu ne çağdaş, ne de modern ne de fizibel bir yöntemdir. Çağdaş ve fizibel yöntemleri 
AB’ye katılmak için zorla benimsememeli. Kendimize, çocuklarımıza içilebilir su, yaşanabilir 
doğa bırakmak için geç kalmadan uygulamaya koymalıyız. Bazı girişimlerin temelden 
değiştirilmesi gerekir. Suların temiz kalması ve tasarruf edilmesi, çöplüklerin farklı bir konum ve 
teknikle kurulması bu kadar zor değil, hem de daha fizibel! Baştan daha sağlıklı ve temiz olarak 
kurulan tesislerin daha ileride restore edilmesi, temizlenmesi veya terk edilmesine gerek 
kalmayacaktır. 

  
Öte yandan Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaygın olan yasa dışı avlanmak ve olumsuz 

yöntemleri Tirebolu ve çevresinde hiç görünmüyor. Avcıların kahvesi önünde hem yaban ördek 
yüzer, hem de konuştuğumuz avcıların ve diğer kent sakinlerinin olağanüstü bir doğa bilinci, 
izleme yeteneği ve tür bilgilerine rastlamıştık.  
 

 
Fotoğraf 18: Avcı Lokalin Önündeki Duvar Resmi 
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Bilgili ve duyarlı bu toplumdan geliştirilen sivil inisiyatifler ve derneklerle birlikte bu 
bölgenin değişimini yaratabileceğinden eminiz. 
 

Fakat yerel yöneticilerin, karar vericilerin ve güvenlik organlarının bu tür araştırmalara 
daha doğrusu araştırmacılara karşı gösterdikleri ‘ilgi’ Tirebolu’ndaki girişimlere veya planlanmış 
yatırımlara iyi bir ışık tutamaz. Tam aksine tedirginlik yaratmaktadır.   
 
7.  Tartışma ve Sonuç 
 
7.1 Tür Tanımı: 
 

Yıllarca Su Samurları kaliteli habitatların veya sulak alanların temiz olduklarını gösterge 
türü olarak  kullanıldığını (Ramsar El Kitabı, 1977/ 2000)  önceden belirtmiştik (Bkz. 2.  Tür 
Tarifi). Türkiye’de son yıllarda yaptığımız araştırmalara göre bu kullanımın artık ne kadar doğru 
olduğuna dair bilim dünyasında yeni bir tartışma açılmalıdır. Tartışması sadece ulusal 
platformda değil küresel olarak sürdürülmelidir. Bir çok habitatlarını inanılmaz bir derecede kirli 
ve/veya bozuk bulduk ki; yaban hayvan türlerinin orada nasıl yaşadıklarına şaşırmaktayız. 
Karadeniz habitatları ve şimdi de Tirebolu İlçesindeki habitatlarının çoğu hem çok kirlidir hem 
de rahatsızlık dereceleri çok yüksektir. ‘Bayrak Türü’ olarak diğer kullanım için çok uygun da 
olmayabilir çünkü Su Samuru gececil ve çekingendir. Yinede Tirebolu sakinleri hayvanı tanıyor 
ve seviyor olması hem koruma hem de kullanma açısından avantajlıdır. Yanında tabii olarak 
çevrede varolan bir kaç kuş türü kullanılabilir. İşlevsel ve bozulmamış bir habitatta türün en üst 
seviyesinde bir predatör (yırtıcı) olarak önemli bir anahtar rolü vardır. Fakat Tirebolu gibi 
ekolojik dengesi sağlanamayan bir sistemde  bu rol ne kadar doğal kalabilir bilinmez, gelecekte 
uzun vadeli bir araştırma gerekecektir. ‘Anahtar türlerinin’ ne kadar yaygın veya büyük 
rakamlarda bulunursa da ekolojik dengenin çok önemli faktörleridir. Bu önemin farkına varmak 
veya tanımak, geleneksel veya muhafazakar koruma mekanizmalarına aykırı veya yabancı 
gelebilir. Yine de ciddi olarak göz önünde tutulmalıdır. Ramsar Direktifine göre ‘anahtar türleri’ 
“sulak alanların ekolojisinde önemli bir rol oynar ve sulak alan niteliğini vurgulayan  önemli 
sembolik bir karakter sahipleridir. Çoğu tür pek yaygın olmalarına rağmen korumaları ciddiye 
alınmalıdır. Geleneksel koruma fikirlerine veya etik ilkelerine uyuşmasa veya aykırı olsa bile 
(Ramsar Handbook, 1977/2000). Öyle ise Lutra lutra’nın ‘Anahtar Türü’ olarak tanımlanması 
Ramsar ilkelerine göre daha doğru olur.   
 
7.2 Neden çokluk? 
 

Tirebolu ve çevresi aslında çok güzeldir ve eko sistemin muhtelif habitatları da yaban 
hayatına uygun görünmektedir. Fakat habitatları hayvanlara huzur verici olmadığı takdirde 
zamanla boşalma tehlikesi vardır. Bozulan ve kirli habitatlar hayvan türleri barındıramaz. Şu 
anda tespit edilen Su Samuru populasyonunun ne kadar sağlıklı olduğunu, yaşam beklentileri 
normal çerçevesinde olup olmadığını bilmediğimiz için durumun ne kadar sağlam olduğunu da 
ölçemeyiz. Su Samurunun neden bu kadar huzursuz bir durumda yaşayabildiğini kendimize 
sorduğumuzda bazı sonuçlara varabildik. Bu sonuçlar somut değil hem yeni araştırma konularına 
ve yeni tartışmalara katkı olarak anlaşılmalıdır.  
 
*Su Samurları genelde uzun mesafeler gidebilirler ve giderler de. Harşit Çay Havzasının yukarı 
bölümü (Doğankent’ ten sonra) aslında sağlamdır, bireyler neden aşağıya kadar gelir onun 
cazibesi nedir büyük bir soru. Aynı soru limandaki birey için geçerlidir. Neden kentin ortasında 
kalır anlaşılmaz bir davranış. ‘Liman bireyi’ sakat olabilir, limanın kolay besin imkanları 
sunması bir neden de olabilir.  
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*Tekrarlamak isteriz: Tirebolu Su Samuru populasyonun sağlık durumu ve yaşam beklentisi 
bilinmez. Tüm bireyler hasta olabilir. Uzun vadeli bilimsel bir izleme projesi gerekir. Bunun 
sonucu olarak üreme dataları, yaşam sürdürme kalitesi ve süreci, ölüm nedenleri vs çıkması 
Tirebolu Su Samurlarının durumuna ışık tutabilir.  
 
7.3 Koruma Öneriler 
 

Hassas bir türün işlevsel korunması sadece yerel veya bölgesel girişimlerle veya bilinç 
artırıcı programlarıyla ne kadar iyi olabilirse de olamıyor.  Sulak alanların ve türlerin korumasına 
yönelik somut ve tam kapsamlı bir devlet politikası ve onun uygulanması gerekir. Uzun 
zamandır Su Samuru üzerine toplanmış bilgilere, örneğin balık çiftlikleri kompleksi veya tarıma 
bağlı ölüm nedenleri gibi, Türkiye’de tamamen boş veriliyor ve tür korumasına dahil edilmiyor. 
Zaten Su Samuru için hiç bir  özel koruma girişimi yoktur ve bu konuyla ilgili küresel koruma 
sözleşmelerine imza atılmasına rağmen  tümüyle cidden ihmal ediliyor.  
 

Tirebolu’ndaki Su Samuru alanlarına ivedilikle bir koruma statüsü şarttır. Ayrıca koruma 
girişimlerinin uygulanması ve izlenmesi için gerekli olan mekanizmaların oluşturulması 
(Eurosite, 1996), ihmal edilmemesi gerekir. İyi niyet olduktan sonra bir çok girişim bölgesel 
hatta yerel bazda yapılabilir:  
 

1. Harşit Çay havzasındaki izinsiz olarak çalışan çakıl ocakları kapatılmalıdır (fizibiliteler 
ve analiz yapılmalı); 

2. Çayın üzerinde kurulan kentin vahşi çöp deponisi restore edilmelidir ve başka bir yerde 
çağdaş ve sağlıklı bir çöp deponisi kurulmalıdır. Devletten o konuda yardım istenebilir.  

3. Çöplük altında olan içme suyu kuyuları tahlil edilmelidir; 
4. Eski maden işletmelerinin sızıntıları tahlil edilmelidir ve sonuçlarına göre önlemler 

alınmalıdır. Masraflar maden işletmeciliğinden istenmelidir. 
5. Asfalt tesisi o yerden uzaklaştırılmalıdır, başka bir yer verilebilir (eski maden 

işletmeciliği?) ve şimdiye kadar pislettiği yerlerin temizlenmesi istenebilir, hatta tazminat 
davası açılabilir; 

6. Atık suların basit bir boru sistemiyle toplanıp şehrin her iki uçlarında terfi merkezlerine 
yönlendirebilir ve biyo- stabilizasyonu ile koliform ve diğer bakterilerden kurtulup 
zararsız hale getirildikten sonra deşarj edilmelidir. Daha geniş bir kordon boyu için 
ayrılmış paralar onun için kullanılabilir.  

7. Yeni planlar için (likit gaz deposu, kordon boyu, tersane) bilimsel ve bağımsız 
fizibiliteler ve projeler yapıldıktan sonra katılımcı bir süreç ile karar verilmelidir, bu 
yöntem daha koruyucu, çağdaş ve sürdürülebilirdir. 

 
Bu girişimlere yönelik finansman yükü çok büyük değildir ve kısa bir zaman içinde etkisini 

gösterebilir. Ayrıca seçilecek karar vericileri için popüler girişimler olabilir. Bu tür sağlıklı ve 
koruyucu girişimler ile çağdaş bir politikası yapılabilir.  

 
Alınacak bu kararlardan daha ileride tüm bölgenin yönetim planı çıkabilir. Bununla ve 

mutlaka kurulacak uygulama ve denetim mekanizmalarıyla uzun vadeli bir koruma eseri 
bırakılabilir ve Türkiye’nin diğer Su Samuru bölgelerine önemli bir işaret ve örnek verilebilir.    

 
Küçük de olsa kapasite geliştirme programımız başarılı idi fakat irtibat konusu yeterli 

değildir. Bir Su Samuru izleme programı olmalıdır ve diğer girişimler için danışmanların yardımı 
gerekir. Sonucunda projeler gerekir ve dışarıdan bazı finans garantileri alınmalıdır. Umarım ki 
bu çalışmaları başlatan STK, iştirakçi olan platform ve üyeleri bu işlerin devamını da üstlenir. 
Biz de Tirebolu’nun korunmasına katkıda bulunmak isteriz ve katılmaya hazırız.  
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Oralarda kaldığımız kısa bir süre de olsa hem çevreyi ve varlıklarını hem de yörenin cesur 
insanlarını sevmeye başladık ve yüreğimizin bir parçası orada kalmıştır.  
 

Raporumu Birleşmiş Milletlerin eski Genel Sekreteri U Thant (1909- 1974) bir dediğiyle 
kapatmak isterim: 
 
“Astronotlar o zamanlarda ayda bir hayvan türü bulsaydı onu korumak için ne kadar çaba ve 
para harcayacağımız kolayca tahmin edilebilir. Dünyada hiç bir tür ondan daha az değerli 
değildir. Dünyanın milyonlarca yılın evrimiyle oluşan benzersiz ve ünlü eserlerini korumak 
içinde çabalarımızdan hiçbir tasarruf edilmemelidir.”  
 
 
Bahar SUSEVEN 
(Heike THOL- SCHMITZ) 
 
Akyaka/ Muğla 
2005 
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ANNEKS A.1.1 İlave Türleri  
FLORA 

LATİNCE TÜRKÇE/ yerli isim İNGİLİZCE ALMANCA 
Abies sps. Göknarı Fir trees Tannen 
Acer pseudoplatanus Akçaağaç/ Kavlağan Sycamore Maple Bergahorn 
Aconithum anthora, orientale, 
ponticum       
Angelica sylvestris   Angelica Angelika 
Alnus glutinosa Kızılağaç (Yaykın) Common Alder Schwarzerle 
Arbutus unedo Kocayemiş Strawberry Tree Erdbeerbaum 
Arundo donax Büyük Saz Giant Reed Riesenschilf 
Arum trapezuntium Domuz Lahanası Aaron's Rod Aronstab 
Asplenidium nidus     Hirschzungenfarn 

Berberis vulgaris  
Adi Kadın Tuzluğu/ 
Karamuk    Berberitze 

Betula sps Huş Ağacı Birch Birke 

Carpinus betulus Adi Gürgen 
European 
Hornbeam Hainbuche 

Castanea vesca Anadolu Kestanesi Anatolian Chestnut Kastanie 

Celtia australis Adi Çitlenbik 
European 
Hackberry Zürgelbaum 

Cistus sps. Laden  Cistrose Zistrosen 
Colcihicim speciosum, trapezuntinum Güz Çiğdemi/ Likoser Autumn Crocus Herbstzeitlose 
Corylus avellana  Yaban Fındık Hazeltree Baumhasel 
Corylus colurna Fındık Hazel Hasel 
Crataegus orientalis Alıç Hawthorn Weissdorn 
Crocus lazicus Çiğdem Crocus Pontischer Krokus 

Cyclamen sps. Siklamen Cyclamen 
Alpenveilchen (rosa, 
blau) 

Daphne pontica Pontik Dafnesi Pontic Baytree Pontischer Lorbeer 
Digitalis schischkinii Yüksükotu Foxglove Fingerhut 
Fagus orientalus Doğu Kayını Eastern Beech Buche 



 

 

Ficus carica İncir Ağacı Common Fig Feigenbaum 
Fragaria vesca Yabani Çilek Wood Strawberry Wald- Erdbeere 
Fraxinus sps. Dişbudak Ash Esche 
Helleborus niger (orientalis?) Doğu Noelgülü/ Danakıran   Pfingstrose 
İris lazica Laz Süseni İris İris 
Juglans regia Adi Ceviz Walnut Walnussbaum 
Juncus sps. Kova   Binsenarten 
Laurocerasus officinalis Kara Yemiş Laurel  Kirschlorbeer 
Paliurus spina-christi Kara Çalı Christthorn Christusdorn 
Picea orientalis Doğu Ladini Caucasian Spruce Kaukasische Fichte 
Pinus sps. Çam türleri Pine Pinien 
Platanus orientalis Doğu Çınarı Eastern Plane Tree Platane 
Populus alba Akkavak White Poplar Pappel 
Primula veris Çuhaçiçeği Primrose Primel 
Prunus spinosa Dikenli/ Çakal Eriği   Schwarzdorn 
Quercus sps. Meşe Oak Eichen 

Rhododendron ponticum Mor Çiçekli Orman Gülü Rhododendron 
Pontischer 
Rhododendron 

Rubus fructicosus Kara Böğürtlen Black Berries Brombeeren 
Rumex acetosa Labada Sorrel Grosser Sauerampfer 
Tilia rubra  Kafkas Ihlamuru Caucasian Linden Kaukasische Linde 
Ulmus sps Karaağacı Elm Ulme 
Urtica dioica Isırgan Otu Stinging Nettle Brennnessel 

Verbascum longifolium Sığırkuyruğu   
Langblättrige 
Königskerze 

Viburnum orientale Doğu Kartopu Common Snowball Schneeball 
Vinca minor     Kleines Immergrün 
Viola odorata Menekşe Violet Veilchen 
        
    Ferns Farne  
    Grasses Gräser 



 

 

ANNEKS A.1.2 İlave Türleri  
FAUNA     

LATİNCE TÜRKÇE/ yerli isim İNGİLİZCE ALMANCA 
Martes martes Ağaç sansarı Pine marten Baummarder 
Mustela nivalis Gelincik Common weasel Wiesel 
Lutra lutra Avrasya su samuru Eurasian Fishotter Fischotter 
Meles meles Avrupa porsuğu European badger Dachs 
Sciurus sciurus vulgaris Kızıl sincap Red Squirrel Eichhörnchen 
Arvicola  terrestris Su sıçanı Water rat Wasserratte 
Rattus rattus Siyah sıçan, Keme Common rat Gemeine Ratte 
Rattus  norvegicus Göçmen sıçan, Kahvr. S.   Wanderratte 
Mus  musculus  Ev faresi House mouse Hausmaus 
Pipistrellus  pipistrellus Cüce yarasa Common pipistrelle   
     
     
 



 

 

 
 
 

ANNEKS A.1.3 İlave Türleri  
AVIA 

TR Kodu LATİNCE TÜRKÇE İNGİLİZCE ALMANCA 
00070 Tachybaptus ruficollis Küçük Batağan Little Grebe Zwergtaucher 
00090 Podiceps cristatus Bahri Great Crested Grebe Haubentaucher 
00100 Podiceps grisegena Kızılboyunlu Batağan Red-necked Grebe Rothalstaucher 
00120 Podiceps nigricollis Karaboyunlu Batağan Black-necked Grebe Schwarzhalstaucher 
00720 Phalacrocorax carbo Karabatak Cormorant Kormoran 
00800 Phalacrocorax aristotelis Tepeli Karabatak Shag Kraehenscharbe 
01220 Ardea cinerea Gri Balıkçıl Grey Heron Graureiher 
01520 Cygnus  olor Kuğu Mute Swan Höckerschwan 
01860 Anas platyrhynchos Yeşilbaş Mallard Stockente 
02030 Aythya fuligula Tepeli Patka Tufted Duck Reiherente 
04240 Gallinula chloropus Saztavuğu Moorhen Teichhuhn 
04290 Fulica atra Sakarmeke Coot Blaesshuhn 
05900 Larus canus Küçük Gümüş Martı Common Gull Sturmmöve 
05925 Larus cachinnans Gümüş Martı Yellow-legged Gull Weisskopfmöve 
10190 Motacilla cinerea Dağ Kuyruksallayanı Grey Wagtail Gebirgsstelze 
10990 Erithacus rubecula Kızılgerdan  Robin Rotkehlchen 
11210 Phoenicurus ochruros Kara Kızılkuyruk Black Redstart Hausrotschwanz 
11390 Saxicola torquata Taşkuşu Stonechat Schwarzkehlchen 
11870 Turdus merula Karatavuk Blackbird Amsel 
12000 Turdus philomelos Öter Ardıç Song Thrush Singdrossel 
14370 Aegithalos caudatus Uzunkuyruklu Baştankara Long-tailed Tit Schwanzmeise 
14640 Parus major Büyük Baştankara Great Tit Kohlmeise 
15390 Garrulus glandarius Alakarga Jay Eichelhaeher 
15630 Corvus frugilegus Ekin Kargası Rook Saatkraehe 
15670 Corvus corone Leş Kargası Hooded Crow Rabenkraehe 
15720 Corvus corax Kuzgun Raven Kolkrabe 
16360 Fringilla coelebs İspinoz Chaffinch Buchfink 
16530 Carduelis carduelis Saka Goldfinch Stieglitz 



 

 

ANNEKS A.2  Tirebolu Su Samuru Araştırma Çalışma Planı 
Gün Saat Yer Faaliyet Katılımcılar 

10.00- 20.00 Ankara- 
Giresun 

Yolculuk Heike, Thomas 

20.00- 21.30 Giresun İlk tanışma, akşam yemeği, ilk 
planlama 

Heike, Thomas, 
Hüseyin, Mehmet 

31.03.05 
Pazartesi 

22.00- 24.00 Tirebolu Öğretmen Evin' de yerleşmek  
08.00- 10.30 Kuş gözlemi, Kahvaltı (Fago), 

Lojistik araştırmak 
10.30- 13.00 Materyal incelemek, çalışma 

planlamak 
13.00- 14.00 Belediye' ye ziyaret (BB yoktu), 

oryantasyon gezisi 

Heike, Thomas 

14.00- 15.00 

Tirebolu 

STK başkanı ve üyeleriyle toplantı, 
yerel halk ve bizi takip eden polis 
memuru ile sohbet 

Heike, Thomas, 
Hüseyin, 
Mehmet, Emin, 
Arif, PM 
Süleyman, ÖEP 
Hüseyin vs 

15.00- 17.30 Tirebolu 
merkez 

Arazi: ilk araştırma gezisi (liman), 
avcılar ile sohbet, çay 

Heike, Thomas, 
Hüseyin, 
Mehmet, Emin, 
PM Süleyman, 
Avcılar 

17.30- 18.30 Lokanta' da akşam yemeği Heike, Thomas, 
Mehmet 

18.30- 19.00 İnternet çalışmaları 
19.00- 21.00 Bilgisayar çalışmaları, notlar, planlar 

vs 

Heike, Thomas 

01.03.05 
Salı 

21.00- 22.30 Mehmet ziyaret, planlar, 
koordinasyon 

Heike, Thomas, 
Mehmet 

08.15- 09.30 

Tirebolu 

Kahvaltı (Fago), Belediye (yazıcı 
kullanımı), PTT vs 

Heike, Thomas 

10.15  Harşit Çayı 
Havzası 

Arazi: Harşit Çayı havzası 

15.00-15.45 Doğankent Öğle arası 
15.45- 17.00 Harşit Çayı Arazi: Harşit Çayı ve yan çaylar 
17.00-17.30 Harşit Deltası Arazi: Harşit Deltası 

Heike, Thomas, 
Mehmet, 
Hüseyin, Emin 

18.00- 19.00 İnternet çalışmaları 
19.00- 20.00 Akşam yemeği (Yusuf) 

Heike, Thomas 

02.03.05 
Çarşamba 

20.15-23.30 Bilgisayar çalışmaları, Mehmet ile 
planlama işleri 

Heike, Thomas, 
Mehmet 

08.15- 09.00 

Tirebolu 

Kahvaltı (Fago) ve planlama Heike, Thomas 
09.30- 13.00 Tirebolu 

merkez 
Arazi: Tirebolu limanı, kale kayası, 
sakinlerle sohbet 

Heike, Thomas, 
Mehmet 

13.00- 14.30 Belediye Başkanı ile görüşme Heike, Thomas, 
Hüseyin 

14.30- 15.00 

Tirebolu 

Öğle arası (Güner Abla) Heike, Thomas, 
Mehmet, Hüseyin 

03.03.05 
Perşembe 

15.00- 17.00 Tirebolu (D) Arazi: Tirebolu (D) kaleden asfalt 
tesisine kadar 

Heike, Thomas, 
Mehmet, Hüseyin 



 

 

17.00  Heike kaza geçirir, yürüyemiyor  
17.30- 21.00 Kapasite geliştirmesi: SWOT analizi, 

Proje yaklaşımı, Katılımcılık vs; 
Platformdan A. Karadeniz ile 
görüşme 

Heike, Thomas, 
Hüseyin, 
Mehmet, Ali  

 

21.00 

Tirebolu 

Akşam yemeği (ÖE, biz) Heike, Thomas 
 21.30- 23.30 Bilgisayar çalışmaları 

08.15- 10.00 Kahvaltı (Fago) ve Pazar 
 

10.00- 11.00 

 

ÖE' de Polis ve Jandarma ile 
problemler, görüşmeler 

Heike, Thomas, 
Mehmet, Hüseyin 

11.20- 12.45 Tirebolu (D) Arazi: Tirebolu (D), Harşit Deltası, 
merkez 

12.45-13.15 Tirebolu Öğle arası (Pideci) 
13.30- 14.00 Tirebolu 

merkez 
Arazi: Tirebolu merkez mahalleleri 

Heike, Thomas, 
Mehmet, Hüseyin 

14.00 Tirebolu Emin ile görüşme, haritaların 
alınması  

14.30- 17.00 Tirebolu (B), 
Espiye 

Arazi: Tirebolu (B) Espiye' ye kadar 

Heike, Thomas, 
Mehmet, 
Hüseyin, Emin 

17.30- 20.30 Çay arası ve akşam yemeği (Yusuf), 
Hakan Adanır ile görüşme 
(TÜRÇEK) 

Heike, Thomas, 
Mehmet, Hakan 

04.03.05 
Cuma 

20.30- 23.30 Bilgisayar çalışmaları 
08.30- 09.30 Kahvaltı (okul bahçesinde), tepeden 

gözlem  

Heike, Thomas 

10.00- 11.00 

Tirebolu 

Avcılar Derneğinde çay ve sohbet 
11.00- 13.00 Tirebolu 

merkez 
Arazi: Tirebolu merkez, iskeleden 
mezada kadar  

13.00- 14.00 Tirebolu (D) Arazi: Tirebolu (D) asfalt tesisinden 
plaja kadar 

14.00- 15.00 Tirebolu Öğle arası (Güner Abla) 

Heike, Thomas, 
Mehmet, 
Hüseyin, Emin 

15.00- 17.00 Arazi: Tirebolu (B) deniz kenarı 
Yılgın Plajına kadar 

17.00- 18.00 

Tirebolu Batı, 
Espiye 

Çay fabrikasında çay arası, çay 
işletmeleri üzere sohbet 

Heike, Thomas, 
Mehmet, Hüseyin 

18.30- 20.00 Akşam yemeği (Yusuf), Mehmet ile 
durum analizi 

Heike, Thomas, 
Mehmet 

20.00- 20.45 İnternet çalışmaları Heike, Thomas 

05.03.05 
Cumartesi 

21.00- 23.30 Bilgisayar çalışmaları  
08.00- 09.00 Kahvaltı (ÖE, biz) ve değerlendirme  
09.00- 10.30 Platform katılımcıları ile görüşmenin 

hazırlıkları 
 

10.30- 14.30 'Brunch' (Pide) Hüseyin' in anne 
babaları ile 

Heike, Thomas, 
Mehmet, 
Hüseyin, Enise, 
Ahmet 

14.30- 17.00 Kaleye ziyaret, Vali Vekili Hamit ile 
görüşme, Avcılar Derneğinde çay ve 
sohbet (havzadaki biyolojik 
çeşitlilik) 

Heike, Thomas, 
Mehmet, 
Hüseyin, Hamit 

06.03.05 
Pazar 

17.00- 19.00 

Tirebolu 

Kapasite geliştirmesi: Soru analizi, Heike, Thomas, 



 

 

soru ağacı Mehmet, 
Hüseyin, Emin 

19.00- 22.00 Platform önderleri Emin Bey (eski 
Tirebolu Bel.Bşk.) ve Orhan 
Karahan (MHP meclis üyesi) ile 
görüşme 

Heike, Thomas, 
Mehmet, 
Hüseyin, Emin, 
Orhan 

 

22.00- 24.00 Akşam yemeği (ÖE, biz), 
değerlendirme, Giresun ve basın için 
hazırlıkları 

Heike, Thomas 

07.30- 08.30 Kahvaltı (Fago) ve basın için 
hazırlıkları 

Heike, Thomas 

09.00 

 

Mehmet ve Sabire ile görüşme Heike, Thomas, 
Mehmet, Sabire 

07.03.05 
Pazartesi 

09.30- 10.45 Basın ile çalışmalar (DHA, AA) Heike, Thomas, 
Mehmet, Sabire  

11.00- 11.45 

 

Kaymakam ile görüşme Heike, Thomas, 
Sabire 

12.30- 13.00 Giresun/ Hakan ile görüşme Heike, Thomas, 
Mehmet, 
Hüseyin, Sabire, 
Hakan 

13.00-14.00 Alışveriş arası Heike, Thomas 
14.00- 15.30 Giresun Kalesine ziyaret Heike, Thomas, 

Mehmet, 
Hüseyin, Emin, 
Sabire 

15.30- 16.30 Sponsor ile görüşme/ Ahmet 
Arslanoğlu 

Heike, Thomas, 
Mehmet, 
Hüseyin, Emin, 
Sabire 

17.00- 18.30 

Giresun 

Hakan ile görüşme Heike, Thomas, 
Mehmet, 
Hüseyin, Emin, 
Sabire 

19.00- 20.30 Yolda Akşam yemeği (et lokantası) Heike, Thomas, 
Mehmet, Sabire 

 

21.00- 23.00 Bilgisayar çalışmaları Heike, Thomas 
07.00- 08.00 Kahvaltı (ÖE,biz)   
08.00- 09.30 

Tirebolu 

Değerlendirme ve sunum hazırlıkları  
09.30- 13.30 Tirebolu 

merkez 
Arazi: Tirebolu merkez/ ince tarama 

13.30- 14.30 Öğle arası (Güner Abla) 

Heike, Thomas, 
Mehmet, 
Hüseyin, Sabire 

14.30- 17.30 Paralel çalışmalar- Kapasite 
geliştirmesi: Proje hedefleri ve 
imkanları + sunum hazırlıkları 

Heike, Thomas, 
Mehmet, 
Hüseyin, Sabire 

17.30- 18.30 Toplantı hazırlıkları Heike, Thomas 

08.03.05 
Salı 

19.00- 21.30 

Tirebolu 

Platform toplantısı/ sunum Heike, Thomas, 
Mehmet, 
Hüseyin, Hakan 
ve platformun 
tüm üyeleri 



 

 

21.45- 22.45 Akşam yemeği (Kalender) ve 
platform üyesi Halil Kadıoğlu ile 
sohbet 

Heike, Thomas, 
Halil 

 

23.00- 24.00 değerlendirme 
07.00- 08.00 Kahvaltı (ÖE, biz) 
08.30- 11.00 İnternet çalışmaları, alış veriş, 

sakinlerle sohbetler, yemek 
11.00- 12.30 Bilgisayar çalışmaları 

Heike, Thomas 

12.30- 17.00 Kapasite geliştirmesi: Proje matrisi, 
STK gerekçeleri, Çalışma stratejileri, 
Katılımcı analizi vs. 

Heike, Thomas, 
Mehmet, Hüseyin 

17.00- 21.30 Akşam yemeği (Sabire) ve 
değerlendirmeler 

Heike, Thomas, 
Mehmet, 
Hüseyin, Emin, 
Sabire, Güner, 
Sabiha 

09.03.05 
Çarşamba 

21.30- 23.30 Eşya toplamak 
07.00- 08.15 

 

Eşya toplamak, araba hazırlamak 
Heike, Thomas 

09.00- 10.30 Giresun Giresun: Kahvaltı, Hakan ile 
görüşme 

Heike, Thomas, 
Mehmet, 
Hüseyin, Hakan 

10.03.05 
Perşembe 

10.30  Giresun' dan ayrılış  
 
 
 
 



 

 

ANNEKS A.3 Su Samuru Dışkılarının Bulunduğu Yerler ve Konumu 
# Bölge Yer Konum Yedikleri 

1 Harşit Çayı Murtat Deresi Kaya üstü ince balık kılçıkları ve pulları 
2 Harşit Çayı Murtat Deresi Kaya üstü ince balık kılçıkları ve pulları 
3 Harşit Çayı Asmalı Köprü Çakılda ince balık kılçıkları ve pulları, kurbağa kemikleri 
4 Harşit Çayı Güdül Deresi Kaya üstü orta boy balık kılçıkları ve pulları, yengeç karapaks parçaları, 

kemirgen parçaları ve dişleri 
5 Tirebolu Liman İçi Kaya Üstü ince balık kılçıkları ve pulları 
6 Tirebolu Liman İçi Kaya üstü (Latrin) orta boy balık kılçıkları ve pulları, ince balık kılçıkları ve pulları 
7 Tirebolu Liman İçi Kaya üstü orta boy balık kılçıkları ve pulları 
8 Tirebolu Liman İçi Kaya üstü (Jöle) orta boy balık kılçıkları ve pulları 
9 Tirebolu Liman İçi Kaya üstü (Jöle) orta boy balık kılçıkları ve pulları, kuş tüyü 
10 Tirebolu Liman İçi Kaya üstü (Latrin) orta boy balık kılçıkları ve pulları (ot) 
11 Tirebolu Liman İçi Kaya üstü (Latrin) orta boy balık kılçıkları ve pulları, kemirgen parçaları ve dişleri 
12 Tirebolu Liman İçi Kaya üstü (Latrin) orta boy balık kılçıkları ve pulları, kuş tüyü ve kemikleri 
13 Tirebolu Liman İçi Kaya üstü orta boy balık kılçıkları ve pulları, kuş tüyü 
14 Tirebolu Kale Tepesi Kaya üstü ince balık kılçıkları ve pulları 
15 Tirebolu Liman İçi Kaya üstü orta boy balık kılçıkları ve pulları, ot 
16 Tirebolu Liman Dış Taraf Kaya üstü ince balık kılçıkları ve pulları 
17 Tirebolu Liman İçi Kaya üstü orta boy balık kılçıkları ve pulları, yengeç parçaları 
18 Tirebolu Liman İçi Kaya üstü orta boy balık kılçıkları ve pulları, kuş tüyü ve kemikleri 
19 Tirebolu Liman İçi İskele/ Halıfleks, 

(Latrin) 
ince balık kılçıkları ve pulları, orta boy balık kılçıkları ve pulları 

20 Tirebolu Liman İçi Beton Dalga Kıran orta boy balık kılçıkları ve pulları, büyük pullar  
21 Tirebolu Asfalt TesisiYanı Kaya Üstü orta boy balık kılçıkları ve pulları 

Toplanan numune sayısı 21 dir. Tespit edilen ve toplanamayan dışkı sayısı daha yüksektir. 



 

 

Planlanan Tersane ve Dolgu Alanı 

A.4.1 Kaynak: TOR Şirketi 



 

 

Planlanan Tersane ve Dolgu Alanı 

A.4.2 Kaynak: TOR Şirketi 



 

 

Planlanan Tersane ve Dolgu Alanı 

A.4.3 Kaynak: TOR Şirketi 



 

 

A.5 Araştırma Bölgesi Haritası  
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