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BASIN BÜLTENİ  16 Haziran 2017 

İSTANBUL BOĞAZI’NDA BİR YUNUS DAHA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ 

4 Haziran'da İstanbul'un Tarabya sahilinde afalina türü bir yunusun ölü olarak karaya 

vurması üzerine harekete geçen Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), yunusun av tüfeği 

ile yakın mesafeden vurularak öldürüldüğünü tespit etti. 

Yetişkin erkek yunusun cansız bedeninde 100’den fazla saçma bulan TÜDAV ekibi, konuyu 

yasal olarak takip etmek üzere koruma altındaki yunusu öldüren şahısların tespit edilmesi 

ve haklarında yasal işlem başlatılması için ihbarda bulundu. 

Her bahar ve yaz başlangıcı, İstanbul Boğazı’nda yılın diğer zamanlarına göre daha fazla yunus görülüyor. 

Yunuslar Boğaz’a beslenmek, Karadeniz’e veya Marmara’ya geçmek ya da sadece zaman geçirmek için 

geliyorlar. Özellikle bu yıl, hemen her gün vapur yolculukları sırasında veya sahildeki restoran ve kafelerden 

Boğaz boyunca sürü halinde geçiş yapan yunuslar izlenebiliyor. Yunuslar sağlıklı bir denizin göstergelerinden biri 

olduğu için, bu durum Marmara Denizi ve Karadeniz’in hala nispeten iyi durumda olduğunu gösteriyor. Buna 

rağmen yunuslarla ilgili üzücü haberler gelmeye devam ediyor. 

Yunusun başından 100’den fazla saçma çıkartıldı 

Karadeniz popülasyonu “nesli tehlikede” olarak tanımlanan, yetişkin erkek bir Afalina türü yunus (vücut 

uzunluğu 214 cm) 4 Haziran’da Tarabya’da  ölü olarak karaya vurdu. Ertesi gün, TÜDAV uzmanları tarafından 

Beykoz’da nekropsisi yapılan yunusun av tüfeğiyle öldürüldüğü tespit edildi.  

Yunusun başındaki yarada 100’den fazla saçma ve av fişeğinin içerisinde bulunan saçmaların ileri gitmesine 

yarayan tapa bulundu. Bu parçanın doku içinde bulunmasından dolayı atışın çok kısa mesafeden (1,5 ila 

2metre’den) yapıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca iyileşen yaralarından ve başındaki yağ tabakasında bulunan eski 

saçmalardan dolayı, yunusun daha önce başından bir kez daha vurulduğu ama bu yaşına kadar hayatta kaldığı 

anlaşıldı.  

Nekropsi sırasında ölümcül yarası dışında afalinanın sağlıklı ve normal bir yapıya sahip olduğu, midesinin dolu 

olduğu tespit edildi.  Büyük ihtimalle Karadeniz’de veya İstanbul Boğazı’nın kuzeyinde vurulan yunusun, 

Marmara Denizi’ne olan üst akıntıyla Tarabya’ya taşındığı tahmin ediliyor.  

Soruşturma ve cezai yaptırım talep edildi 

Koruma altındaki yunusun öldürülmesiyle ilgili olarak yetkili kurumlara Başbakanlık İletişim Merkezi - BİMER 

üzerinden ihbarda bulunan TÜDAV, ayrıca tüm balıkçılık ve liman yetkililerinden teknede av tüfeği bulundurma 

izinlerini kontrol etmelerini, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan, tüm balıkçı teknelerinde her türlü 

yivli/yivsiz, ruhsatlı/ruhsatsız silah/tüfek bulundurulmasını yasaklamasını ve amatör/ticari amaçlı su ürünleri 

avcılığı tebliğlerine ivedi olarak bu maddenin eklenmesini talep etti.  

TÜDAV aynı zamanda bu tür kasti öldürme vakalarında ilgili bakanlıkların ve valiliklerin, konu hakkında sağlıklı 

bilgi verecek kişiler için ortaya bir ödül koyması, cezaların artırılarak caydırıcı hale getirilmesi taleplerini de 

yineledi. 

Kasti öldürme vakası ilk değil 

Bu, İstanbul Boğazı’nda ilk defa karşılaşılan bir vaka değil. 26 Mayıs 2015 tarihinde Bebek sahilinde ölü olarak 

bulunan yunusun da en az bir kere yan tarafından vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Vücutta 6 saçma deliği  
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görülmüş ve nekropsi sırasında bir adet saçma çıkartılmıştı. Failler halen yakalanamamıştır 

(http://www.tudav.org/index.php/tr/balina-yunus-ve-fok-arast-rmalar/354-bogaz-da-yunus-vahseti). 

Karadeniz’de üç tür yunus yaşamaktadır. Bunlar; mutur, afalina ve tırtak türleridir. Tüm deniz memelileri türler 

kanunlarla korunma altındadır. Ancak yunuslar tesadüfi ağa yakalanma, aşırı balık avcılığı nedeniyle besin 

bulamama, kirlilik ve yoğun, gürültülü deniz trafiği gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunlar 

dışında kasti öldürülmelere de rastlanmaktadır.  

TÜDAV’ın web sitesinde yayınlanan bildiride şu açıklamalara yer verildi: “Bu caniliği durdurmalıyız. Yunuslar, biz 

insanlardan önce burada, bu denizlerde yaşamlarını sürdürüyordu. Diğer canlılarla birlikte yaşamayı 

öğrenmemiz gerekiyor. Ölü ve yaralanmış bir yunus gördüğünüz takdirde, lütfen TÜDAV’a ulaşın. TÜDAV 

Change.org üzerinden tüm balıkçı teknelerinde silah bulundurmayı yasaklayan kampanyayı desteklemeyi teşvik 

ediyor: https://www.change.org/silahsizbalikcilik. Yunuslar ve TÜDAV deniz ekosisteminin bir bütün olarak 

korunması için desteğinizi bekliyor.” 
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