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Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın “Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Akdeniz Foku (Monachus 
monachus) Koruma ve İzleme Projesi` adlı işi kapsamında yapılan çalışmalarda, 1987 yılında kurulan Sual-
tı Araştırmaları Derneği - Akdeniz Foku Araştırma Grubu’nun (SAD-AFAG) tüm bilgi birikimi ve deneyim-
lerinden faydalanılmıştır. Söz konusu projenin gerçekleşmesi sırasında hem güncel saha çalışmaları icra 
edilmiş, hem de 1991’den bu yana SAD-AFAG’ın sürdürdüğü önceki saha çalışmaları ve sonuçları derlen-
miştir. Dolayısı ile kitabın yazarları Cem Orkun KIRAÇ ve Harun GÜÇLÜSOY’a, Foça’da Akdeniz foku araş-
tırma ve koruma çalışmalarında uzun senelerdir görev alan tüm dernek üyeleri, başta Yalçın SAVAŞ ve 
ayrıca N. Ozan VERYERİ ile İlksen Dinçer BAŞ’a, AFAG’a 1987’deki başlangıcımızda ve sonrasında des-
tek veren K. Gökhan TÜRE, Prof. Dr. Bülent AKINOĞLU ve Doç. Dr. Ahmet C. YALÇINER’e teşekkürlerimi-
zi sunmak istiyoruz. Ayrıca projenin yürütülmesindeki önemli katkı ve desteklerinden dolayı SAD’ın Yö-
netim Kurulu Üyelerine ve Dernek Üyeleri D.Haluk CAMUŞCUOĞLU ve Gökhan KABOĞLU ile SAD gönüllü 
araştırmacıları Nilay AKÇA ve Elanur YILMAZ ile SAD-AFAG’dan Zafer KIZILKAYA, Ayhan TONGUÇ ve Elif 
TERTEMIZ’e, kitap için değerli fotoğrafl arını temin eden Sualtı Araştırmaları Derneği’nden Murat DRAMAN, 
Zafer KIZILKAYA, İlksen D. BAŞ, Nilay AKÇA ve Foça’lı balıkçı Şevki AVCI kitaba önemli katkıda bulunmuşlardır. 

Kitabın hazırlanmasında türün dağılım alanınlarında yakın geçmiş veya mevcut durumu hakkında bil-
gi sağlayan Fondo para del Foca Meditarreno Vakfı’ndan Fransisco J. AVELLA (Batı Akdeniz), CBD Habitat 
Vakfı’ndan Pablo Fernandez LARINNOA (Moritanya sahilleri) ve Portekiz Parque Natural de Madeira kuru-
mundan H. Costa NEVES ve Rosa PIRES’e (Madeira Adaları) ve ayrıca Akdeniz foku çizimleri için Eduardo 
SAIZ’e teşekkür ederiz. 

Tasarım ve baskıda sundukları hizmet ve gösterdikleri desteklerden dolayı BAYT Ltd. Şirketine, Turgay ARIK 
ve Evren ÇAĞLAYAN’a ayrıca teşekkür ediyoruz.

Projenin gerçekleşmesinde Kurumumuz adına çalışmalara destek veren ve çalışmaları yürüten Kurum Baş-
kanı Ş.Önder KIRAÇ, Kurum Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZYANIK, ÇKAİ Dai. Başkanı Mehmet MENENGİÇ, 
Koruma Şube Müdürü Ümit TURAN, Biyolog Emrah MANAP, Kimya Mühendisi Volkan ALBAYRAK ve Gıda 
Mühendisi Leyla AKDAĞ’a teşekkür ederiz.

Elbette projenin başarılı olmasında, Foça’daki saha çalışmalarında bilgilerini bizlerle paylaşarak desteklerini 
esirgemeyen özverili ve doğa dostu tüm Foça’lı balıkçılara ve özellikle Şevki AVCI, Yaşar BALTA, Hakan BARÇIN,
Duygu ÇINAR, Soner ÇINAR, Nihat DİRİM, Asuman KABASAKAL, Yurdakul KABASAKAL, Nevin KÖYLÜ, 
Ayhan TONGUÇ ve Kenan YAPICI ile projede gereken tüm desteği gösteren Belediye Başkanı Gökhan DEMİRAĞ, 
Veteriner Avni GÖK ve Mühendis Muzaff er AĞLUÇ ile diğer emeği geçen Foça Belediyesi çalışanlarına şükran-
larımızı sunmak isteriz.  

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

Teşekkür
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Foça ve yakın civar denizalanı, kapsadığı bakir kıyıları, göreceli oldukça temiz denizi, adaları ile doğal ve kültü-
rel olarak eşsiz değerler barındıran özel bir alandır. İzmir Körfezi’nin kuzeydoğu girişinde yer alan Foça’nın an-
tik çağlardan miras kalan kayda değer bir tarihi ve bölgeyi dünya çapında önemli kılacak zengin bir denizel ve 
kıyısal biyolojik çeşitliliği vardır. Biyolojik çeşitliliğin en önemli unsurları arasında; Foça adalarında yaşayan ve 
bazıları üreyen kuşlar (deniz ve kıyı kuşları ile yırtıcı kuşlar), balıklar (ticari değeri olsun olmasın), deniz erişteleri 
(Posidonia oceanica) ve Akdeniz foku (Monachus monachus) sayılabilir. Alan, barındırdığı bazı deniz ve yırtıcı 
kuş türlerinden dolayı 1997’de Avrupa’nın ve Türkiye’nin Önemli Kuş Alanlarından biri (ÖKA) ilan edilmiştir.

Alan öneminden dolayı 1. ve 2. derece doğal, arkeolojik ve kentsel SİT alanı ve 1990 yılında ise ÖÇKB ilan edildi. 
Ancak bir bölgenin sadece koruma statüsüne sahip olmasının iyi korunacağı anlamına gelmediği bilinen bir 
gerçek. Plansız turizm baskısı, kıyılardaki yapılaşma baskısı ve denizlerde aşırı ve yasadışı su ürünleri avcılığı 
en önemli ve artan tehditler olarak karşımızda duruyordu. İhtiyaç duyulan en büyük eksiklikler, bu özel alanın 
sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin tam olarak biliniyor olmaması ve bölgede sürdürülebilir koruma sağlayacak 
yönetim planlarının olmayışı şeklinde özetlenebilir. Kısacası, öncelikle alanda ciddi bir araştırma ve veri topla-
ma, ardından yöre koşullarını dikkate alarak yönetim planının oluşturulması gerektiği tespit edildi. 

SAD-AFAG’ın uzun yıllar bölgede yürüttüğü “Akdeniz fokunun Türkiye’de korunması; Foça Pilot Projesi” ve Der-
neğin takip eden diğer uzun süreli projelerinin geniş anlamda hedefi , bölgede yaşadığı bilinen ve nesli dünya 
çapında tehlike altında olan Akdeniz fokunu sembol ve şemsiye tür olarak kabul ederek, kıyı, deniz ve adaları 
kapsayan Foça ÖÇK Bölgesini sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ile bir bütün olarak korumak olmuştur. Önemli 
hedefl erden biri de yukarıdaki hedefe paralel olarak Foça’nın en önemli geçim kaynaklarından balıkçılığın sür-
dürülebilir olarak bölgede yürütülmesine katkıda bulunmak olmuştur. Aslında Foça Pilot Projesi, doğallığını 
koruyan bu alandaki biyolojik çeşitliliği, kıyı/deniz ekosistemini ve geçimini denizden sağlayan balıkçıları bir 
bütün olarak ele almayı ve sürdürülebilir koruma prensipleri geliştirmeyi amaçlayan bir proje idi. 

Elinizde bulunan kitap, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın Sualtı Araştırmaları Danışmanlık Ltd. Şti.’ne 
yaptırdığı “Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Akdeniz Foku (Monachus monachus) Koruma ve İzleme Projesi”nin 
çıktılarından biri olup, ülkemizde Akdeniz foklarının en önemli yaşam alanlarından olan Foça ve barındırdığı 
Akdeniz fokları üzerine önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Dahası bu kitap, geçmiş çalışmaları 
ve ilgili bulguları, gelecekte de planlama çalışmaları yapacak sorumlu kurum ve kuruluşlara bilgi aktaracak bir 
kaynak olma özelliğine sahiptir. Bu bağlamda, Kurumumuzun maddi desteği, Sualtı Araştırmaları Danışmanlık 
Ltd’in çalışmaları ve SAD-AFAG’ın katkıları ile Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde nesli tehlike altında olan 
Akdeniz fokunun güncel durumu ve alanda daha iyi korunmasını teminen alınacak önlemler hakkında önemli 
bilgiler elde edildi. Bu bilgiler alandan sorumlu kurum olarak ÖÇKK Başkanlığı için önemli bazı koruma ve yö-
netim planı önerileri çıkmasını sağladı. 

Söz konusu proje kapsamında hazırlanan bu kitap, dünyanın en nadir memelilerinden ve Avrupa’nın sayıca 
en az türü olan Akdeniz fokunun daha iyi tanınması ile Foça’nın bu canlı bakımından önemini anlatmaktadır. 
Böyle bir eserin ortaya çıkarılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu belirterek emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.

Ş. Önder KIRAÇ
ÖÇKK Başkanı

Aralık 2008, Ankara

Önsöz
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1.1. Taksonomi

Akdeniz foku, Yüzgeçayaklılar (Pinnipedia) alt takı-
mına ait bir deniz memelisidir. Yüzgeçayaklılar için-
de Gerçek foklar (Phocidae) familyasında ve Keşiş 
fokları (Monachus) cinsinden bir foktur. Yeryüzün-
de sadece doğu Akdeniz sahilleri ile doğu Atlantik 
sahillerinde yaşamakta olan (Şekil 2) Akdeniz foku 
tüm Yüzgeçayaklılar arasında dünyada sayıca en az 
olanıdır. 

Yeryüzündeki toplam 34 yüzgeçayaklı türünü siste-
matik olarak gösteren şema aşağıda verilmiştir. 

1.2. Dünya’da ve Türkiye’de Durumu  

Bu nadir deniz canlısı yaklaşık 1900’lü yılların başına 
kadar tüm Akdeniz havzasında ve doğu Atlantik kıyıla-
rında Portekiz’den Batı Afrika sahillerindeki Senegal’e 
kadar geniş bir coğrafyada yaşadı. 1950’lere geldiği-
mizde insan faaliyetleri baskısı sonucunda sayıları 
azalmaya ve bazı ülkelerde soyu tükenerek koloniler 
birbirinden kopmaya başladı. Akdeniz foku 1980’lere 
gelindiğinde dünyada sadece doğu Akdeniz’de ve 
doğu Atlantik kıyılarında kaldı. Bu nadir deniz canlısı 
bugün dünyada sadece esas olarak Türkiye, Yunanis-
tan ve Moritanya kıyıları ile Portekiz’in Madeira Ada-

1. Akdeniz Foku Hakkında Genel Bilgiler

Alt Takım

Familya

Alt Familya

Cins

Yüzgeç Ayaklılar
Pinnipedia

(34 tür)

Kulaklı Foklar
Otariidae

Mors
Odobenidae

Güney Fokları
Monachinae

Kuzey Fokları
Phocinae

Deniz Aslanları
Otariinae

Kürklü Foklar
Arctocephalinae

Keşiş Fokları
Monachus

Akdeniz Keşiş Foku
Monachus monachus

Hawai Keşiş Foku
Monachus schauinslandi

Karaib Keşiş Foku
Monachus tropicalis

Gerçek Foklar
Phocidae

10 tür 6 tür 9 tür 1 tür8 tür

Şekil 1. Dünyadaki yüzgeçayaklılar ve Monachus monachus’un taksonomik yeri1.

1 Riedman 1990
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ları olmak üzere yeryüzünde dört ülkede yaşamakta-
dır. Toplam dünya nüfusu yaklaşık 500 ile 600 birey 
arasında olduğu öngörülebilir. Ülkemizde yaklaşık 
1002, Yunanistan’da 200-250 ve bir diğer kaynağa 
göre 234-300 arasında3, Moritanya’da 1804 ve Ma-
deira Adaları’nda 25-355 arası Akdeniz foku yaşadığı 
tahmin edilmektedir (Şekil 2). Moritanya (Batı Sahra) 
sahillerindeki Akdeniz fokları gerçek bir Akdeniz foku 
kolonisi özelliği göstererek çoğunlukla Cape Blanc 
bölgesinde birlikte yaşamakta, Yunanistan ve Türki-
ye sularında yaşayan Doğu Akdeniz nüfusu ise, insan 
baskısı nedeniyle, birlikte bulunmak yerine çoğu za-
man tek tek dolaşma ve dağınık yaşama şeklini seç-
meye zorlanmışlardır. Atlantik’de Madeira Adaların-
daki foklar da toplam 4 adada (Deserta Grande, Ilheu 
Caho, Bugio ve az oranda Madeira) doğu Akdeniz’den 
daha az insan baskısına maruz şekilde ve ülkemize 
göre daha az dağınık gruplar halinde yaşarlar. 

Türün dünyadaki en büyük populasyonu Ege 
Denizi’ndedir. Dolayısı ile Akdeniz fokunun Akde-
niz’de soyunu sürdürebilmesi ve ekosistemde varlı-
ğını koruyabilmesi esas olarak iki ülkenin elindedir; 
Türkiye ve Yunanistan. Bu durumda Türkiye, türün 
dünya çapında korunmasında önemli sorumluluk 
taşıyan ülkelerden biri olma konumundadır. 

Türkiye’de 1987 ile 1998 arasında yapılan çeşitli bi-
limsel çalışmalarda, Türkiye nüfusu ortaya konulma-
sa da vücuttaki izlerden bireysel tanımlama yolu ile 
32 ile 44 arasında Akdeniz foku bireyi tanımlandı6. 

2 Güçlüsoy 2004

3 Johnson 2006; Cebrian 1998

4 Larrinoa kişisel görüşme 2008

5 Pires kişisel görüşme 2008

6  Kıraç 1997 ve 1998a; Öztürk 1998

Şekil 2. Akdeniz fokunun dünya nüfusu ve dağılımıŞekil 2. Akdeniz fokunun dünya nüfusu ve dağılımı

Ancak daha sonra 2004’e gelindiğinde SAD-AFAG’ın 
FokData veri tabanında derlenen daha kapsamlı ve 
güncel bilgilerden faydalanarak yapılan tahminde, 
Türkiye kıyılarında yaklaşık 100 civarında Akdeniz 
fokunun yaşadığı öngörüldü7. Dünyadaki Akdeniz 
foku populasyonunun yaklaşık 500–600 olduğu 
göz önünde bulundurulduğunda, bu sayı önemli 
bir yer tutmaktadır. 

Akdeniz fokunun ülkemiz kıyılarındaki dağılımı kıyı 
boyunca süreklilik yerine belli bölgelerde yoğunlaş-
ma özelliği göstermektedir. Kıyılarımızda Akdeniz 
fokları esasen; 

1. Marmara’da; Gürecealtı ile Karabiga arası kıyı-
lar, Marmara Adaları ve Mola Ada-
ları, Kapıdağ Yarımadası, Bandır-
ma-Mudanya arası bazı kıyılarda 
ve Armutlu yarımadası kuzey batı 
sahilleri,

2. Ege’de; Kuzey Ege: Saroz Körfezi, Gelibo-
lu Yarımadası’nın Ege kıyıları, Ça-
nakkale çıkışı ile Behramkale arası 
kıyılar Güney Ege: Yeni Foça ile 
Datça Knidos Br. arası kıyılar

3. Akdeniz’de; Datça Knidos Br. ile Kemer arası 
kıyılar Alanya ile Taşucu arası kıyı-
lar ve Iskenderun Arsuz ile Suriye 
sınırı arası

7  Güçlüsoy 2004

Atlantik

Akdeniz25-35

180

350-400

Akdeniz Foku güncel dağılımı

Az sayıda fokun yaşadığı bilinen alanlar

200 mi
500km

SAD-AFAG
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bulunan sahillerimizde dünya nüfusuna göre hala 
önemli sayılarda var olma mücadelesi vermekte-
dir. Ülkemizin Karadeniz kıyı ve deniz alanlarında 
1980’lere kadar özellikle avlanmaları ve kasıtlı öl-
dürülmelerinden dolayı gitgide azalmış8 ve ne yazık 
ki 1997’den bu yana hiçbir güvenilir gözlem kaydı 
veya varlığına dair somut işaret elde edilmemiştir9.

Kıyılarımızda Akdeniz foku ölümleri seyrek de olsa 
görülmekle birlikte hemen hemen her sene yavru-
lama da gözlenmektedir10. 

8  Kıraç ve Savaş 1996; Güçlüsoy 2004

9  Kıraç 2001

10  örn.Veryeri 2001; Güçlüsoy ve Savaş 2003; Kıraç 2008 

1.3. Habitatları

Akdeniz fokunun Akdeniz’de ve kıyılarımızdaki temel 
yaşam alanı, tipik özellikler göstermektedir. “Üzerin-
de yapılaşma olmayan, insanların kolay ulaşamadığı 
veya insan etkinliklerinden uzak kalmış, tercihen üreme 
ve/veya barınma işlevleri gören kıyı mağara ve kovuk-
larına sahip; sessiz ve ıssız kayalık sahiller.”

Akdeniz fokunun birincil yaşam alanı ıssız ve yapılaş-
mamış kayalık kıyılardır ve türünü devam ettirmek 
için yukarıda tanımı yapılan el değmemiş kıyılara 

Şekil 3. Ölüdeniz-Kalkan arası kıyılar Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç Şekil 4. Foça Orak adası Siren Kayaları Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç

Şekil 5. Datça Yarımadası kuzey kıyıları. Akdeniz fokunun yaşam alanları insan faaliyetlerinden 
uzak, sessiz ve genellikle kayalık sahillerdir. Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç
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Şekil 6. Akdeniz foku sualtında dalarak yakaladığı deniz canlıları ile beslenmektedir. Fotoğraf: SAD-AFAG Z. Kızılkaya

Erkek: Siyaha yakın koyu kahverengi olup karın bölgesinde belirgin bir beyaz leke vardır.

Dişi: Açık kahverengi veya gri tonlarda olup karın altları da boyundan kuyruğa kadar sırta göre daha açık beyaza yakın renktedir. Ayrıca üstte bel bölgesinde 
çiftleşme sırasında erkeklerin neden olduğu tırnak çizgileri bulunur. 

Yavru: Yaklaşık 4 haftalık iken tüy değiştirmeye başlar ve 6 hafta sonunda uzun siyah kılların yerini kısa ve parlak gri kıllar almış olur.  

Yeni doğmuş bebek: Karın bölgesinde bariz beyaz leke haricinde tüm vücudu 1–1,5 cm. uzunlukta havlı siyah kıllarla kaplıdır. Bebek, erişkin foklarda da 
olduğu gibi bıyıklarla doğar. Karnındaki beyaz lekenin şeklinden cinsiyeti anlaşılabilir.

Şekil 7. Akdeniz fokunun erkek, dişi, yavru ve yeni doğmuş bebek dış görünüşleri. (Çizimler: ©Eduardo Saiz)
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muhtaçtır. Büyük bir deniz memelisi olduğundan 
dar yaşam alanları (örn. bir-iki koydan oluşan kısa 
kıyı alanları) içinde barınmaz ve üremez. Ancak, tür 
makul büyüklükte ve uygun (örn. Foça ve civar kı-
yıları, Karaburun Yarımadası, Dilek Milli Parkı, Datça 
Yarımadası, Reşadiye Yarımadası, Kalkan-Kaş-Kekova 
kıyıları, Olimpos Milli Parkı, Gelidonya Burnu ve Beşa-
dalar bölgesi veya Gazipaşa-Taşucu arasında uzanan 
onlarca kilometre uzunlukta el değmemiş sahiller11) 
kıyı alanlarının olması durumunda varlığını sürdüre-
bilir ve güvenle yavrulayabilir.

1.4. Beslenmesi

Akdeniz foku etobur bir canlıdır ve besinlerinin büyük 
çoğunluğunu dalarak yakaladığı balıklar, ahtapot ve 
ıstakoz gibi deniz canlıları oluşturur. En sevdiği besin-
ler arasında; levrek, kefal, barbun, kalkan,  sinarit, yı-
lan balığı, kalamar ve ahtapot sayılabilir. Belli bir hattı 
takip ederek hareketli beslenme ve devamlı aynı resif 
üzerinde noktasal beslenmesi avlanma stratejisi ola-
rak tespit edilmiştir12. Akdeniz fokları memeli canlılar 
olduklarından akciğerleri ile solunum yapar. Genel-
de 5–10 dakikalık dalışlarla sualtında kalır ve nefes 

11  Öztürk 1991; Kıraç 1998a; Güçlüsoy 2004 

12  Güçlüsoy ve Savaş 2003

almak üzere tekrar yüzeye çıkar. Türkiye kıyılarında 
serbest gezinen foklar üzerinde yapılan gözlemler 
sonucunda ortalama dalış süresinin 6 dakika 45 sa-
niye, en uzun dalışının ise 18 dakika olduğu gözlen-
miştir13. Çalışmalarımızda Türkiye kıyılarındaki göz-
lemlerimiz ve balıkçıların ifadelerinin de doğruladığı 
üzere, Akdeniz foku diğer yüzgeçayaklılara göre bir 
sığ su dalıcısı olarak tanınmaktadır.  Yakın zaman ön-
cesine kadar dalışta 100 metreyi geçmediği düşünü-
lürken uydu vericisi takılan bir yavru Akdeniz fokun-
dan alınan verilerle 180 metreye kadar inebildikleri 
ortaya çıkarılmıştır14. Ancak, bazıları 1500 metrelere 
kadar inebilen diğer fok türlerinin yanında Akdeniz 
foku hala bir sığ dalıcı kalmaktadır. Zaman zaman 
kıyı balıkçılarının ağlarından balık aldıkları ülkemiz-
de da iyi bilinen bir olgudur. İşte bu olay, fok-balıkçı 
rekabetine ve bunun sonucunda bazen fokların kıyı 
balıkçıları tarafından kasıtlı olarak öldürülmesi olgu-
suna yol açabilmektedir. 

1.5. Dış Görünüşü 

Akdeniz foku iri bir deniz memelisidir ve ülkemizde 
yetişkinlerin boyu (burun ucu ile arka yüzgeç en ucu 

13  Kıraç ve diğ. 2002

14  Dendrinos 2007

Şekil 8. Henüz bir haftalık yavru Akdeniz foku. Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç
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arasındaki doğru mesafe) genel olarak 2,1 – 2,5 metre, 
ağırlığı ise 250–300 kilogram civarındadır. Erginlerin 
vücudu 0,5 cm’yi geçmeyen kısa ve sert kıllarla sıkça 
kaplıdır. Su üstünde görüldüğünde en belirgin özel-
likleri kulak çıkıntısı olmayan iri ve parlak görünümlü 
kafaları, uzun bıyıkları ve kömür gibi siyah gözleridir. 
Ergin dişi ile erkekler arasında belirgin bir boy ve kilo 
farkı yoktur ancak karakteristik renk ve desen ayrımla-
rı mevcuttur (Şekil 7). Karada yatarken vücudun iriliği 
ve tombul görünümü göze çarpar. Vücudun her iki 
yanında omuz hizasında ön yüzgeçleri (ön üyeler) ve 
arkada ise iki parça halinde arka yüzgeçleri (arka üye-
ler) yer alır. Yavrular yeni doğduklarında yaklaşık 1,5 
cm.’lik siyah uzun kıllarla kaplıdır. 6 haftalık olduktan 
sonra bu uzun siyah kılların yerini kısa ve parlak gri 
kıllar almış olur15.

1.6. Davranış ve Üreme

Akdeniz foku ürkek ve diğer yüzgeçayaklı türlerine 
göre daha az sosyal bir canlıdır. Ülkemiz dahil doğu 
Akdeniz’de yaşayan Akdeniz foku bireyleri genelde 
tek tek dolaşırlar ve nadiren birlikte görülürler. Öte 
yandan, araştırmacıların Türkiye’de zaman zaman 2 
ile 4 arasında foku birlikte gözlediği hatta bu sayının 
çok ender olmakla birlikte 7–8’e kadar çıktığı bilin-
mektedir16. Bir çok özelliği gibi davranışları hakkın-
da da tam bilgi mevcut değildir. Akdeniz foklarının 

15  Dendrinos 2000

16  AFAG 2008

bazı dönemlerde kısa süreli bir araya geldiği ve son-
ra tekrar dağıldıkları konusunda görüşler mevcut-
tur. Ergin erkek bireyler genelde bir bölge belirler 
ve yaşantısını burada sürdürür. Dişiler erkeğe göre 
daha gezgin olmakla birlikte, yavrulama dönemin-
de üreme mağarası ve civarını terk etmezler. Genç 
fok bireyleri ise yetişme dönemlerinde daha seyyar 
olur ve uzak mesafelere gidebilirler17. 

Dişi fok cinsel olgunluğa yaklaşık 3-4 yaşında ulaşır18 
ve çiftleşme denizde olur19. Dişi Akdeniz foku 9-11 
aylık hamilelik döneminden sonra20, her sene ya da 
iki senede bir tek yavru doğurur. Bu nedenle, Akde-
niz foku üreme hızı düşük bir canlıdır. Türkiye kıyıla-
rında yapılan gözlemlerde, yavrulama genellikle son-
baharda, Ekim ayında olmaktadır. Doğum, insanların 
uğramadığı veya ulaşamadığı, içinde hava olan bir 
kıyı mağarasının ucunda, genelde çok karanlık veya 
oldukça loş ışıklı bir ortamda, dalgaların kolay veya 
hiç ulaşamayacağı bir platform üzerinde olur. Plat-
form, kum veya çakıl plaj ya da iri kayalık bir yapı arz 
edebilir. Anne, yavruyu yaklaşık 4 ay boyunca kendi 
sütü ile emzirir21. Yavru daha sonra, önce annesinin 
yardımı ve sonra kendi başına yakaladığı canlı balık-
larla beslenmesini sürdürür. SAD-AFAG’ın 1987’den 
günümüze kadar gerçekleştirdiği birçok gözlem ve 
elde ettiği bilgilere göre, Akdeniz foku yavrusunu do-
ğurmak ve güvenli bir şekilde büyütmek için mutlaka 
ıssız kıyılara ve de özellikle kıyı mağaralarına muhtaçtır. 
Yani el değmemiş kıyıların korunması türün neslinin 
devamı bakımından hayati derecede önemlidir.

17  Güçlüsoy 2004; Johnson 2006

18  Cebrian 1993

19  Kıraç ve Veryeri 1996; Pastor 1998

20  Marchessaux ve Pergent-Martini 1991, Pastor ve Aguilar 2003

21  Mursaloğlu 1986

Şekil 10. 1960’lı senelerde Ankara Hayvanat Bahçesindeki 
bu genç fokun, sipariş üzerine Karadeniz’den yakalanarak 
getirilen dişi bir Akdeniz fokundan doğduğu sanılmaktadır. 
Fotoğraf: SAD-AFAG Arşivi

Şekil 9. Akdeniz foku, balık stoklarının aşırı avcılık nedeni ile 
azalmış olmasında dolayı kıyı balıkçısının ağından balık almak 
zorunda kalabilir. Giden balığın yanı sıra ağlarda açılan delikler 
kıyı balıkçısını zor durumda bırakır. Çözüm: Denizlerdeki 
balık stoklarını eski sağlıklı yapısına kavuşturmaya yönelik 
politikalar oluşturmak ve tedbirler almak. Fotoğraf: SAD-AFAG Y. Savaş
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Akdeniz fokunun yok olması tek bir faktörden kay-
naklanmaz. Farklı bölgelerimizde değişik ağırlıkta 5 
faktörün bileşimi sonucunda bu ender deniz canlı-
sı, yaşam alanları olan bakir kıyılarla birlikte azalma 
tehdidi altındadır. Bu azalma ülkemizde bazı bölge-
lerde yok olma seviyesine kadar gelmiştir. Örneğin, 
ne yazık ki, Karadeniz kıyılarımızda Akdeniz foku 
artık görülmüyor22.

2.1 Yaşam Alanlarının (Kıyıların) Betonlaşması

Fokların yaşam alanları doğal kalmış, orijinal yapısı-
nı koruyan bakir kıyılardır. Türkiye’de böyle alanlar 
mevcuttur ancak gitgide dejenere edilmektedir. Bu 
kıyılara açılan YOL ve inşa edilen YAZLIK KONUTLAR 
veya TURİSTİK TESİSLER kıyı alanlarının doğallığını ve 
sakinliğini bozduğu için Akdeniz fokları tarafından 
bu yörelerin terk edilmesine neden olmaktadır23.

Üstelik bu olumsuz faktör sadece Akdeniz fokunu 
etkilememekte, aynı zamanda binlerce yıllık kültürel 

22  Kıraç 2001

23  örn. Savaş 1998

geçmişe sahip Anadolu kıyılarındaki antik yapıların 
ve kültürel değerlerin, ayrıca verimli tarım alanlarının 
tahrip edilmesine neden olmaktadır. Kıyıların hesap-
sız betonlaşması sonucunda doğal peyzajın (estetik 
görüntünün) bozulması da ayrı bir olumsuzluktur. 

2.2 Yasadışı ve Aşırı Su ürünleri Avcılığı

Fokların besinleri tamamen deniz canlılarından 
oluşmaktadır. Denizlerimizde kronikleşmiş olarak 
yapılan ve hala süregelen yasadışı ve hesapsız su 
ürünleri avcılığı sonucunda denizlerdeki balık stok-
ları ciddi bir azalma göstermiştir. Yasadışı / aşırı trol 
ve gırgır avcılığı ile zaten yasadışı olan tüplü zıpkın-
cılık ve dinamitçilik balık stoklarına ciddi zararlar 
vermektedir. 2001 yılına kadar mevzuatta serbest 
olan trata ise yasal veya yasadışı olsun genellikle 
0–10 m. arası derinliklerde ve tam kıyıda icra edil-
diğinden, 2001 yılında Ayvalık hariç tüm ülkede 
yasaklanana kadar trata ve ığrıp balıkçılığı tüm kıyı-
larımızda balık, yumuşakça ve kabukluları içeren su 
ürünleri stokları üzerinde zararlı etkileri olmuştur. 

Yasadışı ve aşırı su ürünleri avcılığı sonucunda, kıyı-
larda avlanan hem fok (ve beslenme ağının en üs-
tündeki diğer canlılar) ve hem de kıyı balıkçısı çok 

2. Türü Tehdit Eden Faktörler

Şekil 11. Nesli azalan Akdeniz fokunu olumsuz etkileyen en 
önemli neden, canlının yaşam alanları olan kıyılarda yapılaşma 
ve  bozulmadır. Dilek Yarımadası Milli Parkı güney kıyılarında 
1997 senesinde açılan stabilize kıyı yolu, SAD-AFAG’ın 
girişimleri sonucunda Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce 
durduruldu ve doğal yaşam alanlarının korunması için 
kullanıma kapatıldı. Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç Şekil 12. Kıyıya yakın avlanan gırgır gemisi. Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç
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zarar görmektedir; yani foklar besin bulmakta zor-
lanmakta hatta muhtemelen besinsizlikten aç kal-
makta24, öte yandan kıyı balıkçısı ise payına daha az 
balık düşmesi ile gelirinde düşüş olmaktadır.

24  Kompanje 2000

2.3 Fokların kasti öldürülmesi

Denizde balık veya diğer avlarını bulmakta zorlanan 
Akdeniz fokları bazen kıyı balıkçılarının gece bırakı-
lan “bırakma ağları”ndan balık almak zorunda kala-
bilir. 2.2. maddede açıklanan nedenden (balık stok-
larındaki azalmadan) dolayı, kıyı sularda avlanan fok 
ve küçük balıkçı arasındaki rekabet daha belirginleşir 
ve sonucunda zaten gelir seviyesi düşük olan küçük 
balıkçının, fokun neden olduğu en küçük ziyana karşı 
bile doğal olarak tepkisi artar. Bu tepki günümüzde 
ender de olsa fokun öldürülmesine kadar varabilir.

Şekil 13. 1995 yılında Anamur Mersin’de tüfekle kasti olarak 
öldürülen bir yetişkin Akdeniz foku kafatası. Fotoğraf: SAD-AFAG 
C.O.Kıraç

Şekil 14. Akdeniz foku ve kıyı balıkçısı rekabeti şeması25.

25  Kıraç 1998b

YASADIŞI VE AŞIRI 
BALIKÇILIK

(Trol ve gırgır, tüple veya ışıkla zıpkıncılık, dinamit)

BALIK STOKLARININ CİDDİ 
ŞEKİLDE AZALMASI

AKDENİZ FOKUNUN AVININ 
AZALMASI VE BESİNSİZ 

KALMASI

Avlanma özelliği:

Sahile yakın kıyılarda ve sığ sularda 

dalarak avlanır

AÇ FOKLAR FAKİR KIYI 
BALIKÇILARI

KIYI BALIKÇISININ AVININ 
AZALMASI VE FAKİRLEŞMESİ

Avlanma özelliği:

Kıyılarda ve sığ sularda küçük tekne ve 

basit gereçler ile avlanır.

Fok kıyı balıkçısının ağından 

balık almaya mecbur kalır ve 

ağa zarar verir.

Kıyı balıkçısı foku öldürür
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Şekil 15. Fok mağaralarına giren turist dalgıçlar 
Fotoğraf: SAD Murat Draman

Şekil 16. Genç dişi fok “Yeşim” 2004’de hasta ve halsiz bir şekilde İzmir Aliağa’da kıyıya vurmuş olarak 
bulundu. Büyük olasılıkla deniz kirliliğinden dolayı, üzerinde petrol kalınıtıları vardı ve gözleri ileri 
derecede tahriş olmuştu. Fotoğraf: SAD-AFAG Arşivi

2.4 Fok Mağaralarında Rahatsız Edilmeleri

Fokların yaşam alanlarının (yavruladıkları, dinlen-
dikleri ve beslendikleri) en önemli bölümünü deniz-
den girilen kıyı mağaraları oluşturur. İster sualtı, is-
ter su üstü girişli olsun fok mağaraları son senelerde 
yoğun turizm etkisi altında büyük baskı görmüş ve 
bazı mağaralar turistlerin dalış yaparak yol açtıkları 
rahatsızlıktan veya teknelerle yapılan uğraklardan 
dolayı foklar tarafından kullanılamaz hale gelmiştir. 
Önce teknelerle ve yüzerek girilebilen (su üstü giriş-
li) mağaralar ve daha sonra bazı dalış fi rmaları tara-

fından mağara dalışı veya mağarada fok gösterme 
adı altında turist daldırılan (sualtı veya su üstü) gi-
rişli mağaralar gitgide “doğal vasfını” kaybetmekte, 
bunun sonucunda foklar tarafından az uğranır ol-
makta veya sonunda terk edilmektedir. SAD-AFAG’a 
her sene birçok defalar ihbar edildiği üzere, mevzu-
ata dayanan düzenlemelerle yasak olmasına kar-
şın, bilerek veya bilmeyerek, bazı dalış fi rmaları ve 
tekne turcuları özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, 
Kemer, Kalkan, Kaş, Kekova ve Alanya civarında, 
hatta bazıları eko-turizm adı altında Mersin’in batı 
kıyılarında Aydıncık ve Bozyazı civarında fok mağa-
ralarına turistik dalışlar yaptırmakta ya da fok ma-
ğaralarına çok yakın dolaşmaktadırlar. Bunu bilerek 
yapanlar bu konudaki denetimdeki boşluklardan 
yararlanmaktadırlar. Bunun türü tehdit eden önem-
li bir sorun olduğu ve üresin veya üremesin fokların 
mağarayı terk ettikleri veya kullanmayı azalttıkları 
Mursaloğlu tarafından da açıkca belirtilmiştir26.

2.5 Deniz ve Kıyıların Kirlenmesi

Denizlerin ve özelde fok yaşam alanlarının kirlen-
mesi sonucunda foklar bölgeyi daha az kullanmakta 
veya terk etmektedirler. Denizlerimizde aşırı yaygın 
olmayan bu sorun şu ana kadar somut olarak birkaç 
yerde karşımıza çıkmakla birlikte potansiyel bir teh-

26  Mursaloğlu 1988
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dit olarak karşımızda durmaktadır. Ayrıca, Akdeniz 
foklarında ağır metal birikimi tespit edilmiştir27. 

Kirliliğe örnek olarak, denizlerde petrol kirliliği, de-
nizlere bırakılan katı atıklar ve nadir de olsa bazı 
fokların baş, boyun veya arka yüzgecine ip veya 
ağ parçalarının dolanmış olması verilebilir. Kıraç 
(1998) tarafından belirtildiği üzere, 1996’da Gümüş-
lük Çavuş Adası’nda fok yaşam alanlarındaki petrol 
kirliliği, 2004’de İzmir Aliağa’da kıyıya hasta olarak 
vurmuş genç dişi fok “Yeşim” in kürkünde görülen 

27  Yediler 1993

mazot veya yağ, 1997’de Sinop İnceburun yakın-
larında araştırmalar sırasında kayalık kıyılarda ve 
fok mağaralarında görülen aşırı miktarda katı atık 
(naylon, plastik vs.), 1998’e kadar Foça’da yaşamış 
olan Dişi Korsan’ın başına sıkıca dolanmış ip parça-
sı ve 2009’da Mersin Akkuyu’da yetişkin dişi fokun 
sualtında hareketlerini engelleyen arka yüzgecine 
dolanmış atık ağ parçası (hayalet ağ) SAD-AFAG ta-
rafından gözlenen somut kirliliğin etki ettiği vaka-
lardır. Yine bu sorun ilk üç sorun kadar yaygın veya 
etkin değildir. 

Şekil 17. Gümüşlük açıklarındaki Çavuş Adası’nda 1996 yazında karaya oturan bir kosterin neden olduğu petrol kirliliği 
sonucunda buradaki fok yaşam alanları ve kıyıları ağır şekilde kirlendi. 1997’de uzun çabalar gerektiren maliyetli bir operasyonla 
temizlenebildi. Fotoğrafl ar: SAD-AFAG A.C. Yalçıner
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3. Foça’da Akdeniz Foku

3.1 Tarihçe

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi, Akdeniz fokları 
açısından Türkiye kıyılarındaki önemli yaşam alan-
larını barındırmaktadır. Arkeologlara ve bazı araştır-
macalara göre türün antik çağda bölgede yaşadığı 
ve yerleşim yerinin adını bölgede yaşayan Akdeniz 
foklarından aldığı ve arkeolojik kazılar sırasında M.Ö. 
625 yılına tarihlenmiş olan ve Akdeniz foku fi gürleri 
içeren madeni paralar bulunduğu bilinmektedir28. 
Bunlardan yola çıkarak o dönemde türün Foça’da ya 
sayıca çok olduğunun ya da orada yaşayan Phokaia 
kolonisi halkı tarafından paralarına koyacak kadar 
saygı duyulan bir canlı olduğu düşünülmektedir. 

3.2 Çalışma Yöntemi

Mayıs 2008’de başlayan izleme projesinde önceki 
çalışmaların derlenmesi, arazi çalışmaları ve kamu-
oyu bilgilendirilmesi kapsamında çalışmalar ya-
pılmıştır. Öncelikle SAD-AFAG’ın 1991–2004 yılları 
arasında sürdürdüğü “Akdeniz Fokunun Türkiye’de 
Korunması; Foça Pilot Projesi” kapsamında elde et-
tiği yayınlanmamış ham veriler ile yayınlanmış ça-
lışmalar gözden geçirilerek derlenmiştir. Proje kap-
samında ise yöre halkından 2005–2008 arasındaki 

28  Johnson ve Lavigne 1999; Özyiğit, 2008

dönemi kapsayan fok gözlem verileri toplanmış bu-
nun yanı sıra habitat kalitesi, fok mağaraları, alanda 
insan faaliyetleri ve fok-insan ilişkisi güncel olarak 
tekrar incelenmiştir.

3.2.1. Fok Gözlemlerinin Toplanması  

Fok gözlemleri, 2005–2008 yıllarını kapsayan dönem 
için, proje süresinde her hafta bir kez olmak üzere 
Foça’da deniz ve kıyı alanlarını kullanan yöre halkı ve 
özellikle balıkçılar ile yapılan görüşmeler sırasında 
toplanmıştır. SAD-AFAG’ın önceden topladığı göz-
lem verilerinden 2004 yılına ait olanlar da bu verile-
re eklenerek toplam 5 yıllık dönem şeklinde rapora 
yansıtıldı. Sadece foku doğrudan gören kişilerden 
(ilk elden) fok gözlem verileri alınmış olup, yerel 
halkla yapılan görüşme soruları bu konuda tecrübeli 
proje koordinatörü süpervizörlüğünde araştırmacı-

Şekil 18. Foça Büyük Deniz limanı ile rıhtımda gır-gır ve trol 
gemileri Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç

Şekil 19. Foça ÖÇK Bölgesinde Akdeniz foku mağaraları 
sörvey çalışması. Fotoğraf: SAD-AFAG Z. Kızılkaya
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Şekil 20. Akdeniz foku ve mağara araştırmaları. a) Orak adası Siren kayalarında  karadan Akdeniz foku gözlemleri, b) Hayırsız 
adada asgari rahatsızlıkla kanoyla fok mağara kontrolleri. Fotoğrafl ar: SAD-AFAG Z. Kızılkaya

-a-

-b-
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Şekil 21. Foça CBS grid (ızgara) sistemi.

larla uygulanmıştır. Anketler özellikle Foça limanında 
gün boyunca hedef meslek gruplarındaki insanlarla 
yapılmıştır. Her bir fok gözlemine ilişkin en azından 
şu bilgiler talep edilmiştir: gözlemci hakkında bilgi-
ler, fokun görüldüğü yer, gözlem tarihi, fokun mor-
folojisini tanıtıcı özellikleri, gözlem zamanı, fokun 
davranışı, gözlemci sayısı, gözlemcinin o sırada yap-
tığı iş, gözlem süresi, en yakın/uzak gözlem mesafesi 
sorulmuştur. Elde edilen veriler ışığında alanı kulla-
nan birey sayısı, gözlem yerleri, zamanları hakkında 
değerlendirmeler yapılmıştır.

3.2.2. Fok mağaraları kontrolleri

Akdeniz fokları dinlenmek ve üremek için kıyı ma-
ğaralarını kullanmaktadır. Foça Özel Çevre Koruma 
Bölgesi’nde fokların mağara kullanımı özellikle 6 kıyı 
mağarasına odaklanmıştır29. 

Bu mağaralar, hava koşulları el verdiği sürece, 2 haftada 
en az bir kez yapılan araştırma seferleri ile incelenmiş-
tir. Mağara araştırmaları, ÖÇKK Başkanlığı tarafından 
Foça’ya tahsis edilmiş olan deniz denetleme ve izleme 
botu başta olmak üzere, deniz kanoları ve balıkçı tek-

29  Güçlüsoy ve Savaş 2003

neleri ile SAD-AFAG koordinasyonunda bir grup dalıcı 
araştırmacı tarafından icra edilmiştir. Mağara kontrol-
leri sırasında mağaralara sessizce yaklaşılmış, mağara-
ların içersinde fok olup olmadığına bakılmış, fok olma-
dığı durumlarda mağaranın kullanılıp kullanılmadığı 
hakkında, kumsal üzerine kalmış iz, vücut baskısı, dışkı 
gibi emarelere bakılmıştır. Tüm bu veriler ile beraber, 
mağaranın kontrol edildiği tarih ve saat not alınmıştır. 
Elde edilen veriler ışığında 2008 yılında mağaraların 
kullanımı, her mağaranın kullanımı frekansı, mağara-
da üreme olup olmadığı değerlendirilmiştir. 

3.2.3 Foça ÖÇK Bölgesi Akdeniz Foku ve 

Habitatları Coğrafi  Bilgi Sistemi 

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Akdeniz foku 
izleme çalışmaları için oluşturulan Coğrafi  Bilgi 
Sistemi, tür gözlem verilerinin bir ızgara (grid) sis-
teminde değerlendirilmesine dayanmaktadır. Grid 
sistemi oluşturmanın amacı, saha çalışmalarında 
elde edilen yeri kesin belli (noktasal) fok gözlemleri 
ile 1. elden toplanan yaklaşık yer veren, tarife daya-
lı (noktasal olmayan) gözlem kayıtlarını tek bir sis-
temde haritalamak ve süratli analizini yapmaktır. 

kilometre

GRİD HÜCRE SINIRI

ÖÇKA SINIRI

0 2 4
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Grid sistemi, yeni Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi 
sınırlarını içermekte ve boyutu 15” × 15” (x boyutu 
yaklaşık 360 m y boyutu yaklaşık 460 m) olan 750 
hücreden oluşmaktadır. Izgara sistemindeki hücre-
lerin büyüklüğü, tarif gözlemlerinin haritalanabilir-
liği düşünülerek belirlenmiştir ve 2004 yılına kadar 
olan gözlemlerin değerlendirildiği önceki çalışma-
ların benzeridir30.

CBS, ayrıca 2005 yılına ait 60 cm çözünürlüğe sahip 
Quickbird uydu görüntüsünden ekran üstü sayısallaş-
tırma ile oluşturulan kıyı çizgisi de içermektedir. Kıyı 

30  örn. Kaboğlu 2007

çizgisi, üretilen gözlem haritalarının daha sade görsel-
lik sunması ve kolay anlaşılır olması için kullanılmıştır.

3.2.4 Coğrafi  Bilgi Sistemi Yapısı  (bkz. Şekil 23)

3.2.5 2004–2008 yılları arası gözlemlerinin 

Coğrafi  Bilgi Sistemi’ne girilmesi

Çalışma süresince toplanan 2005–2008 yıllarına ait 
gözlem verileri ile bunlara katılan SAD-AFAG’ın ön-
ceki çalışmalarına ait 2004 senesi verileri, “gözlem 

-a- -b-

Şekil 22. a) Quickbird uydu görüntüsünde Foça kıyıları ve adaları, b) Uydu görüntüsünden sayısallaştırılan kıyı çizgisi.
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Şekil 23. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Akdeniz foku ve yaşam alanları izleme çalışması CBS yapısı şeması
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-
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Şekil 24. Akdeniz foku gözlem verilerinin CBS’ne aktarılmasına 
ilişkin veritabanı matriksi.

OBJE NO KULLANIM BİLGİSİ NOT

Şekil 25. Türün üreme ve beslenme alan kullanımı tablosu
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Şekil 26. Akdeniz fokuna yönelik tehditlerin CBS’ne 
aktarılmasına ilişkin matriks.

Izgara alan kullanımı tabakası

Alan kullanımı tabakası

Tehditler tabakası

Fok mağaraları tabakası

Izgara tabakası (grid aralığı 15’’)

ALTLIK (uydu fotoğrafı)
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Şekil 27. Foça dış liman, ortada (sağda) İngiliz Burnu ve (solda) İncir adası. Arka planda Orak Adası. Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç

Şekil 28. Foca İzmir Korfezi Konumu
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sayısı ve gözlenen birey sayısı” olarak, grid tabakası 
ile ilişkili tablonun ilgili alanlarına girilmiştir. Göz-
lem sayısı alanı o yıla ait hücredeki toplam gözlem 
sayısını belirtirken, birey sayısı o hücrede yıl boyun-
ca gözlenen toplam birey sayısını ifade etmektedir. 
Coğrafi  Bilgi Sistemi’nde yer alan grid tablosu aşağı-
daki gibi hazırlanmıştır:

3.2.6 Mağara inceleme sonuçlarının 

sayısallaştırılması

Yapılan arazi çalışması ile toplanmış olan mağa-
ra inceleme ve gözlem verileri, proje kapsamında 
oluşturulan “fok mağaraları” tabakasına girilmiştir. 
Bu tabakada, mağaralar ile ilgili tür gözlem verileri-
nin yanısıra mağaranın durumu ve kullanımı ile ilgili 
bilgiler de yer almıştır. 

3.2.7 Üreme ve beslenme alanlarının Coğrafi  

Bilgi Sistemi’ne girilmesi

Türün üreme ve beslenme alanları ile ilgili mevcut 
bilgiler, proje kapsamında oluşturulan “alan kullanı-
mı” tabakasında poligon olarak sayısallaştırılmıştır. 

Coğrafi  Bilgi Sistemi’ndeki “alan kullanımı” tablosu 
aşağıdaki gibi hazırlanmıştır:

3.2.8 Tehtidlerin Coğrafi  Bilgi Sistemi’ne 

girilmesi

Foça’da Akdeniz foku ve yaşam alanları üzerine mev-
cut ve olası tehditlerin listesi arazi çalışmasından 
önce yapılan derleme çalışmasında ortaya konulmuş-
tur. Yapılan arazi çalışmasında, bu tehditlerin her bir 
grid hücresindeki var/yok bilgisi elde edilmiş ve bu 
veri daha sonra Coğrafi  Bilgi Sistemi’nde “tehditler” 
tabakasına işlenmiştir. Arazi çalışmasında tespit edi-
len tehditler, her hücre ile ilgili alana 1=var ve 0=yok 
şeklinde girilmiştir. Coğrafi  Bilgi Sistemi’nde yer alan 
tehditler tablosu aşağıdaki gibi tasarlanmıştır:

2004–2008 yılları Akdeniz foku görme kayıtları, 
2008 yılı mağara gözlemleri, türün ve yaşam alan-
larının üzerindeki tehditler ile üreme ve beslenme 
alanlarının haritaları 1/25.000 ölçeğinde üretilmiş-
tir. Coğrafi  Bilgi Sistemi, Manifold yazılımında inşa 
edilmiş olup CBS yapısı fi ziksel olarak Şekil 23’deki 
gibi yapılandırılmıştır. 

Şekil 29. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Ekim 1995 yılında doğmuş olan S9-Derya doğum mağarasına 
oldukça yakın bir çakıl kıyıda dinlenirken. Fotoğraf: SAD-AFAG C.O. Kıraç
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3.3 Akdeniz Fokunun Varlığı ve Habitatlarına 

İlişkin Bulgular

Foça Akdeniz foku araştırmaları yapmış tüm araştır-
macılar tarafından ilgi odağı olmuştur. Prof. Dr. Fik-
ret Berkes ve diğ. (1979) ayrıca Fransız araştırmacı 
Didier Marchesseaux (1987) Foça’da bazı araştırma-
lar yapmışlardır. Türün Türkiye kıyılarında ve Foça’da 
Mursaloğlu (1964) tarafından rapor edilmiş olma-
sına karşın, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 
düzenli ve uzun süreli fok izleme çalışmaları SAD-
AFAG ve daha sonra kısa bir süre için İstanbul Üni-
versitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yapılmıştır. 
SAD-AFAG 1991’den günümüze kadar alanda bulu-
nuyor olmasına karşın, Derneğin esasen sistemli 
çalıştığı dönem 1993–2004 arası 10 yıllık bir süreci 
kapsamaktadır. SAD-AFAG tarafından sürdürülen 
bu uzun soluklu çalışmalar ve bilahare yapılan kısa 
süreli araştırmalar dikkate alındığında türün Foça 
Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Akdeniz fokunun 
durumu, üremesi, beslenmesi, habitatları, insanlar 
ile etkileşimi ve tür üzerine olan tehditler başlıkla-
rında, koruma-kullanma prensibi çerçevesinde yö-

netim planına yansıtılacak seviyede bilgi ve tecrübe 
birikimi elde edilmiştir. 

3.3.1 Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 

Akdeniz fokunun durumu

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki Akdeniz fo-
kunun durumu; populasyon büyüklüğü, yoğunluk-
la kullandıkları alanlar, yıllara göre bölgeyi kullan-
ma sıklığı ve eğilimi kapsayacak şekilde aşağıda ele 
alınmıştır.  

Yöre balıkçıları ile yapılan anket çalışmaları yardımıy-
la Öztürk ve Dede (1995), 1992 ve 1994 yılları ara-
sında 3 foku tanımlamışlardır. SAD-AFAG tarafından 
başlatılan ve sürdürülen uzun soluklu araştırmalarda 
ise 1991 ile 1998 yılları arasında detaylı doğrudan fok 
gözlemleri ve balıkçılardan 1. elden fok gözlem ve-
rileri toplanmıştır. Bunlar neticesinde Foça ve yakın 
civarında 9 fokun alanı kullandığı tespit edilmiştir31. 
Tanımlaması yapılan bireyler, Batı Saharası populas-
yonlarında yapılan fenotipik özelliklerine göre sınıf-
landırılmıştır32. Buna göre, Foça Özel Çevre Koruma 
Bölgesi’ndeki populasyonun 2004 yılı itibariyle 6 bü-

31  Güçlüsoy ve Savaş 2003

32  Samaranch ve Gonzales 1996

Şekil 30. Orak adası Siren kayalarında beslenen Dişi Korsan (arka planda Hayırsız ada). Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç
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-a-

-b-

Şekil 31. Akdeniz fokunun Foça ve civarında a) noktasal (gözlenen), b) hareketli beslenme alanları (potansiyel).
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-a-

-b-

Şekil 32. a) 2005, b) 2006 yıllarında fok gözlenen alanlar.
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-a-

-b-

Şekil 33. a) 2007, b) 2008 yıllarında fok gözlenen alanlar.
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yük ve orta boyutlu gri dişi ve 3 genç bireyden oluş-
tuğu tespit edilmiştir33. Şu ana kadar tanımlanmış 
olan bireyler şöyledir: S1-Duygu (210–240 cm); S2-
Dişi Korsan (210 cm - nekropsi sonucu); S4-Sühen-
dan (220–250 cm); S5-İlksen (200–230 cm), S6- Ma-
rianne (210–240 cm); S7-Bahtiye (157 cm - nekropsi 
sonucu); S8-Emine (210–240 cm); S9-Derya (150–180 
cm) ve S10-Fatma (150–180 cm). Tanımlanması yapıl-
mış olan tüm bireyler direkt karada gözlemler ya da 
mağara kontrolleri sırasında yapılmış olduğundan ve 
de araştırmaların 2000 yılından sonra da bırakılmış 
olması nedeniyle yeni bireyler tanımlanamamıştır. 
Bu nedenle, alanı 2003–2008 yılları arasında kullanan 
birey sayısı hakkında bir bilgi mevcut değildir. 

SAD-AFAG tarafından birinci elden toplanmış olan 
Akdeniz foku gözlem verileri dikkate alındığında, 
Akdeniz foklarının Foça Özel Çevre Koruma Bölge-
si içerisinde yoğunlukla görüldüğü alanlar ana ka-
rada, İngiliz Burnu, Kumburnu, Ayani ve Kartdere 
mevkileri, adalarda ise İncir Adası, Fener Adası, Orak 
Adası (özellikle Siren Kayaları mevki), Hayırsız Ada 
ve Kartdere Adası’dır34 (Şekil 22a).

33  Güçlüsoy 2008 ve Savaş 2004

34  AFAG 2007; Kaboğlu 2007

Akdeniz foklarının kullandığı alanlar veya dolaşma 
alanlarının büyüklüğü dikkate alındığında, Foça Özel 
Çevre Koruma Bölgesinin bu dolaşma alanından kü-
çük olduğu görülecektir. Akdeniz foku dolaşma alanı 
Berkes (1978) tarafından yaklaşık 40 km., Mursaloğ-
lu (kişisel görüşme 1997) tarafından yine yaklaşık 
40 km. ve Gücü ve Ok (2004) tarafından 37–56 km. 
olarak verilmektedir. SAD-AFAG’ın saha çalışmaları sı-
rasında Foça’da tanımlanmış bir yetişkin fokun Kara-
burun Yarımadası doğu sahillerini de kullandığı göz-
lenmiştir. Foça – Karaburun Yarımadası arası 11 deniz 
mili (yaklaşık 20 km.) dir. Foça Özel Çevre Koruma 
Bölgesi’nde, alanın nispeten küçüklüğünden dolayı, 
bölgede gözlenen fokların Foça bölgesi yanısıra ci-
var alanları da kullandığı sonucuna varılmıştır35. 2008 
yılında SAD-AFAG araştırmacıları tarafından yapılan 
deniz ve kıyı araştırmalarında icra edilen düzenli ma-
ğara sörveylerinde yaklaşık altı aylık dönemde sa-
dece bir mağarada iki kez fok izine rastlanmıştır. Bu 
1993–1998 dönemine göre oldukça düşük bir ma-
ğara kullanım oranıdır. Akdeniz foku ve yaşam alan-
larını izleme sürecini; 1) 1993–1998, 2) 1999–2004 

35  Güçlüsoy ve Savaş 2003

 Şekil 34. Foça ÖÇK Bölgesi deniz ve kıyı alanlarında 2005–2008 arası kümülatif fok gözlemleri alansal dağılımı. 
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ve 3) 2005–2008 şeklinde 3 döneme ayırabiliriz. Fok 
gözlem verileri incelenirse, 2. ve 3. dönemlerde 1. dö-
neme göre bir düşüş göze çarpmaktadır (Şekil 35b). 
Buna neden olarak, SAD-AFAG’ın Foça Pilot Projesi 
kapsamında 1993–1998 dönemindeki etkin koruma 
ve izleme çalışmalarının, proje fi ili olarak tamam-
landığından 1999–2004 döneminde azaldığı, buna 
bağlı olarak özellikle deniz tekne trafi ği, kıyılarda 
insan faaliyetleri (profesyonel-amatör kıyı balıkçıları, 
tur tekneleri, zıpkıncılar vs) ve trol ile gırgır faaliyet-

lerinin korunan alanda artış göstermeye başladığı 
söylenebilir. Dolayısı ile rahatsızlığı artan Akdeniz 
fokunun alanı kullanım sıklığında bir düşüş olduğu 
sonucu akla yatkındır. Bu alanda 1993’de WWF fonla-
rı ile başlatılan ve 5 yıl boyunca başarıyla sürdürülen 
araştırma, koruma, kamuoyu bilinçlendirme, yasadışı 
balıkçılığın denetlenmesi ve Akdeniz foklarının izlen-
mesi çalışmalardaki eforun proje sonrası dönemler-
de ilgili kurumlarca aynı hızla devam ettirilmemesine 
bağlanabilir. 

-a-

-b-

Şekil 35. Fok gözlem ve birey sayılarının yıllara gore dağılımı. (a) 1993-2004  (b) 2005-2008 yılları arası.
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3.3.2 Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 

Akdeniz fokunun üremesi

Akdeniz fokunun alanda üremesi hakkında günü-
müze kadar iki somut ve belgelenmiş doğum vakası 
tespit edilmiştir. Ekim 1995 ve Ekim 1996 yıllarında 
S8 kodlu dişi fokun iki yavru (S9 ve S7) doğurmuş-
tur36 (Şekil 8). Bu doğumların yanı sıra Foça Özel 
Çevre Koruma Bölgesi içerisinde 1998 yılında ayrıca 
tanımlanmış dişi bir genç birey (S10) gözlenmiştir.

Bu iki yavrulamadan sonra Foça’da araştırmacılarca 
somut olarak tespit edilmiş başkaca üreme olmamış-
tır. Ancak alanı kullanan bazı genç fok bireyler balık-
çılar ve yöre halkı tarafından Foça ÖÇK Bölgesinde 
görülmekte ve bunlara ilişkin gözlem kayıtları yöre 
halkı tarafından SAD-AFAG’a rapor edilmektedir.

3.3.3 Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 

Akdeniz fokunun beslenmesi

Güçlüsoy ve Savaş (2003), Costa Neves (1998)’in 
Madeira, Atlantik Populasyonu’nda yaptığı araştır-
malar sonucunda gözlemlediği noktasal ve hare-
ketli beslenme stratejilerini Foça Özel Çevre Koru-
ma Bölgesi’ni kullanan Akdeniz fokları tarafından 
da davranış özelliği olarak rapor etmişler (Şekil 31), 
öte yandan Kıraç ve diğ. (2002) Foça’da beslenme 
sırasında gözlenen fokların beslenme alanları ve 
beslenme davranışlarını detaylı olarak aktarmışlar-
dır. Şekil 30’da görülen yetişkin dişi bir birey Siren 
kayalarında saatlerce aynı noktada avlanırken göz-
lenmiştir. Noktasal beslenme stratejisinden kasıt 
aynı noktada bir kaç saat yer değiştirmeden yapı-
lan avlanma stratejisi olarak tanımlanmışken, ha-
reketli beslenme stratejisi ise fokun belli bir nokta-
dan farklı bir noktaya giderken güzergâh üzerinde 
avlanma davranışı olarak verilmiştir. Önceki yıllar-
da yapılan araştırmalar sırasında fokların noktasal 
olarak Foça’da Siren kayaları, Ayani kıyılarında ve 
Foça Küçük Deniz’de avlanır ve beslenirken gözlen-
miştir. Foça’da diğer adaların kıyıları da potansiyel 
avlanma ve beslenme kıyıları olarak düşünülmekte 
olup, beslenme açısından en çok tercih edilen kıyı 
ve deniz alanlarının daha detaylı saha çalışmaları 
ile ortaya çıkarılabileceği aşikârdır. 

Diğer beslenme davranış biçimi olarak kıyı balıkçı 
av gereçlerinden (özellikle kıyı bırakma ağları) ya-
kalanmış su ürünlerinin alınması şeklinde verilebilir. 
Bu Foça veya Ege’ye has bir durum değildir. Gerek 

36  Güçlüsoy ve Savaş 2003

Karadeniz gerekse Akdeniz kıyılarımızda da fokların 
bazen bırakma ağlarından ve paragatlardan balık 
aldıkları bilinmektedir37. Buna dair hem Öztürk ve 
Dede (1995) hem de Güçlüsoy (2008a ve 2008b) ta-
rafından Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde kıyı 
balıkçılarının etkilendikleri belirtilmiştir. İlk araştır-
macılar 1992–1994 yılları arasında incelemiş olduk-
ları 87 kıyı bırakma ağında 20 hasarı tespit etmiş-
lerdir. Balıkçı görme kayıtları ile sınırlı ağ inceleme 
çalışmalarında ise Güçlüsoy (2008a) 90 kez av ge-
reçlerine zarar verildiğini, bunun özellikle fanyalı ve 
fanyasız olmak üzere bırakma ağlarına yapıldığını 
rapor etmiştir. 

Akdeniz fokunun beslenme açısından fırsatçı bir tür 
olduğu düşünülmektedir. Avın miktarına göre yöre-
den yöreye beslendiği türlerin farklı olduğu düşü-
nülmektedir. En sıklıkta repor edilen av türleri ke-
mikli balıklar ve kafadan bacaklılardır38. Kefal (Mugil 
Spp.), Sinagrit (Dentex dentex), Barbun/Tekir (Mullus 
sp.), Kupes (Boops boops), Kalamar (Loligo vulgaris), 
Mığrı (Conger conger) ve Ahtapot (Octopus vulgaris) 
türleri Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde türün 
avladığı tespit edilmiş deniz canlılarıdır. 

3.3.4 Akdeniz fokuna ve yaşamalanlarına 

yönelik tehditler

Ülkemizde Akdeniz fokununu soyunu tehdit eden 
faktörlerin tamamı insan faaliyetleri sonucunda or-
taya çıkmıştır39. Akdeniz fokunu olumsuz etkileyen 
temel iki neden yaşam alanları olan kıyıların yapı-
laşmalar ile doğallığını kaybetmesi veya kalitesinin 
bozulması ile balık stoklarındaki azalmadır. Yaşam 
alanlarının yok olması veya kalitesinin bozulması 
kıyıdaki yapılaşmalarla kalıcı yani geri dönüşü ol-
mayan bir süreçtir. Bu tip bozulmalara  en çok ne-
den olan yapılar asfalt veya toprak yol açılması ile 
turistik tesis ve 2. konutlar (yazlık ev) inşaatlarıdır. 
Balıkçılıkla olan etkileşim ise, yasadışı veya aşırı 
su ürünleri avcılığı neticesinde balık stoklarındaki 
çökmeler ve fokların yeterince besin bulamaması 
(bunun bağışıklık sistemini zayıfl atması ve doğan 
yavruların yaşam şanslarının azalmasına vb. etkileri 
tespit edilmiştir), stokların azalması nedeniyle ge-
leneksel kıyı balıkçısı ile fokların rekabet düzeyinin 
artması ve de özellikle bir yaşından genç fokların av 
gereçlerine takılması sonucu meydana gelen kaza-
ra ölümlerdir.

37  Kıraç ve Savaş 1996; Kıraç 1998; Güçlüsoy 2008a 

38  Neves 1998; Salman 2001; Güçlüsoy 2008b

39  Kıraç 1998b
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Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Akdeniz foku 
üzerine tehditler dikkate ele alındığında yaşam alan-
larında, bölgenin ÖÇKB ilan edildiği 1990’dan beri 
doğrudan bir etki görülmemiştir. Ancak, Foça’daki 
ikinci konut sayısının içerlerde artması neticesinde 
kıyıda habitat kaybı olmamış ancak türe yönelik ola-
rak -özellikle yaz aylarında- denizde artan insan faa-
liyetleri sonucunda bir baskının ortaya çıktığı tespit 
edilmiştir. Kış döneminde ise Foça’nın Ege kıyısın-
daki en önemli ve yoğun balıkçı barınaklarından 
biri olması nedeniyle, denizdeki yoğun trafi k etki 
olarak devam etmektedir40. Foça ve civarı balıkçılık 
açısından değerlendirme yapıldığında ise alandaki 
stok miktarının bilinmemesinden dolayı bir fi kir yü-
rütülmesi zor olmakla birlikte, yarı profesyonel ba-
lıkçıların artık balıkçılığı ekonomik bir faaliyet olarak 
yürütemedikleri ortaya konmuştur41. Bunun gere-
ğinden fazla bir av baskısı sonucu olduğu öngö-
rülebilir. Öte yandan, en azından 1991 senesinden 
bu yana bölgede kıyı balıkçılarının bölgede Akde-
niz fokunu kasti olarak öldürdüğü gözlenmemiştir. 
Buna karşın, Foça’da doğmuş iki yavru da 3 ya da 4 
aylık iken küçük balıkçıların bırakma ağlarına takıl-
mış, bunlardan ilki (S9), ağına yakalanan balıkçı ve 

40  Kaboğlu 2007

41  Ünal 2001

yerel halk tarafından kurtarılırken, diğeri (S7) yine 
bırakma ağına takılmış ancak kurtarılamayarak yav-
ru fok boğularak ölmüştür42. Bu ölümlerin en aza 
indirilmesi için alandaki ağ kullanım sayısında ve/
veya sınırlı olarak balıkçılığa kapalı alanlar düzenle-
meleri getirilmesi ön görülmektedir. 

3.3.5 Fok Gözlemlerinin Değerlendirilmesi 

ve CBS’ne aktarımı 

Çalışma kapsamında, 1 Ocak 2005’den 23 Kasım 
2008’e kadar olan gözlemler bu yayının ait olduğu 
proje kapsamında toplanmıştır. Söz konusu 4 yıllık 
süreçte toplam 55 gözlem kaydı olup, bunlardan 
54’ü 2006–2008 yıllarını kapsamaktadır. Bu 54 göz-
lemde toplam 62 bireyin görüldüğüne dair gözlem 
kaydı toplanmıştır. 2005 yılına ait sadece bir göz-
lem kaydının olması, balıkçıların üç yıl öncesine 
yönelik gözlemlerini hatırlamada zorlanmalarına 
bağlanmaktadır. Çalışma boyunca toplanan fok 
gözlem kayıtları grid hücrelerinde var/yok bilgisine 
göre değerlendirilip yıllara göre (2005’den 2008’e) 
ve kümülatif gözlem kayıtları olarak haritalanmıştır 
(Şekil 32, 33 ve 34).

42  Güçlüsoy ve Savaş 2004
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Foça Akdeniz foku gibi dünya çapında nesli azalan 
bir canlının korunmasında öncü rol üstlenmiş bir 
ilçedir. 1990’dan43 1998’e kadar STK, balıkçılar ve 
yerel yönetim işbirliği ile oldukça önemli koruma 
adımları atılmış ve sekiz yıl kadar bu devam etmiş-
tir. Ancak 1999’dan sonra bu koruma çalışmaları hız 
kesmiş belli kazanımlar kaydedilirken bazı konular-
da geriye gidişat gözlenmiştir. 

Uygulama Dönemi: 

Proje 1991 yılında WWF Uluslararası’ndan gelen 
teklifl e Ulusal Fok Komitesi (UFK)’nde uzun süre 
tartışıldı. Proje için gereken fonun tamamı WWF 
tarafından karşılanmasına karşın, başlamasındaki 

43  Savaş ve Kıraç 1991

gecikmenin en önemli nedeni olarak uygun proje 
yürütücüsü seçiminde ilgili STK’lar ve Çevre Bakan-
lığı tarafından oluşan görüş farklılıkları oldu.

1992’de proje UFK’nde görüşülürken, Foça’da 
yerleşik 4 trata sahibi kendi rızaları ile Foça Bele-
diyesi tarafından karşılanmış olan belli bir tazmi-
natı alarak küçük ölçekli kıyı balıkçılık faaliyetle-
rine dönüş yaptılar. Böylece deniz ekosistemine 
zararlı bir balıkçılık yöntemi olan trata tekneleri 
mağdur olmadan bu önemli adım atılmış oldu.

Çevre Bakanlığı 1992 senesinde “Çevre” adında 
6,5 m uzunluğunda, fi ber gövde ve içten takma 
dizel motorlu, azami 42 deniz mili/saat hız yapa-

4. Foça’da Akdeniz Foku ve

Yaşam Alanlarını Koruma Çalışmaları

Şekil 36. İngiliz Burnu (ön plan) ve Orak Adası, Çakıl ve Siren Kayaları güney ucu (arka plan). Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç
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bilen bir süratli denetleme teknesi alarak Foça’da 
kullanılmak üzere tahsis etti. Bu sayede ilçede 
ülkemizde ilk kez kendine has bir korunan deniz/
kıyı alanı denetleme sistemi geliştirildi. Tekne ile 
ilgili belirli dönemlerde yaşanan teknik sıkıntılar 
haricinde koruma-denetleme başarıyla uygula-
maya geçti. Çevre Bakanlığı Foça Belediyesi ile 
bir protokol yaparak teknenin bakım onarım ve 
yürütme masrafl arını karşılamasını istedi. Bakım 
ve yürütme masrafl arını Belediye ve SAD-AFAG 
birlikte karşıladılar. Foça Su Ürünleri Kooperatifi  
balıkçılarından birisi tekneye kaptanlık yaparak 
SAD-AFAG gözlemciliği ile birlikte bir denetleme 
sistemi oturtuldu. Mart 1993’de proje yürütücü-
sünün seçilmesi ile Foça Pilot Projesi resmen baş-
ladı. Sahil Güvenlik botlarının sığ sulara girmedeki 
teknik kısıtından dolayı kıyıya yakın yasadışı faali-
yetlerin denetlemesi bakımından sistemin aktif 
olduğu dönemlerdeki etkin başarısından dolayı 
ülkemizde yaygınlaşması önerilmektedir.

Denetleme teknesi “Çevre” ile Türkiye’de bir kıyısal 
bölgede ilk defa verimli ve etkin bir deniz denet-
leme ve otokontrol sistemi kurulmuş oldu. Üyeleri 
çoğunlukla kıyı balıkçılarından oluşan Foça S.Ü. 

Kooperatifi , denetim teknesini Foça Belediyesi ve 
Foça Kaymakamlığı ile koordineli olarak denize 
çıkarmıştır. Süratli denetleme teknesi sayesinde 
hem doğrudan yasadışı balıkçı tekneleri takip edil-
di  hem de yasadışı balıkçılık faaliyetleri zamanın-
da SG botlarına rapor edildi. Birçok yasadışı balıkçı 
yakalatılmasının yanısıra gece-gündüz yapılan 
program dışı denetlemelerle caydırıcılık sağlandı. 

Proje 1993’de SAD-AFAG’dan Yalçın SAVAŞ yürü-
tücülüğünde ve 2. yazar yardımcılığında başladı. 
Projenin hükümetle ilişkiler ve gönüllü saha araş-
tırmacılarının koordinasyonu görevinde SAD-
AFAG’dan 1. yazar yer alırken araştırma ve çevre 
eğitimi/kamuoyu oluşturma saha çalışmalarında 
gereken işgücü ODTÜ-SAT ve SAD çatısı altında 
AFAG’dan birçok gönüllü araştırmacı ve koruma-
cı tarafından sağlandı. 

1994 senesinde SAD-AFAG’ dan 2. yazar da proje 
yürütücüsü olarak görev alarak ilk yürütücü ile 
birlikte proje sonuna kadar görev yaptı. 

1993, 1994 ve 1995 üreme ve göç dönemlerinde 
Foça Adaları’nda SAD’dan Sühendan KARAUZ ve 
1. yazar tarafından avifauna sörveyleri gerçek-

Şekil 37. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları. Kırmızı çizgi ile belirtilen sınır 2007 yılında Bakanlar Kurulu 
kararı ile genişleyen yeni ÖÇKB sınırıdır. 
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leştirildi. Bu saha çalışmaları sonucunda, alanda 
yaşayan birçok deniz kuşu ve yırtıcıların yanı sıra, 
adalarda üreyen Küçük kerkenez (Falco nauman-
ni) ve Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii) kolonilerinden dolayı, Foça Adaları, 
Avrupa ve Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları’ndan 
(ÖKA) biri olarak kabul edildi ve tescillendi44. Bu 
konuda ulusal ve uluslararası yayınlar yapılarak 
Foça’nın biyolojik çeşitliliği dünyaya tanıtıldı.

Bölgenin bir kısmı ÖÇKB ve SİT alanı olmasına 
rağmen korunmaya değer alanın bilimsel an-
lamda tam olarak boyutları bilinmediğinden 
1993 yılında hızlı bir sörveyle alanın sınırı tanım-
landı. Bu alan kıyı boyunca 5 deniz mili olacak 
şekilde güneyde Deveboynu burnu ve kuzeyde 
Aslan Burnu olarak belirlendi. 

1995’de önemli bir fok barınma ve üreme alanı 
olan Orak Adası’nın batı kıyıları (Siren Kayaları) 
geleneksel kıyı balıkçılığı hariç tüm insan faaliyet-
lerine karşı korumak amacıyla çekirdek korunan 
alan ilan edildi. Tüm Foça ÖÇKB (ana kara ve ada) 
kıyılarına oranla oldukça küçük bir kıyıda yapılan 
bu düzenleme Akdeniz foku açısından önemli 
olumlu katkıları oldu ve uygulama yapılan böl-
gede türün üzerindeki baskı azaldı. Uygulama 
SAD-AFAG tarafından önerilmeden önce yerel 
yönetim, balıkçılar ile yerli ve yabancı turistlere 

44  Magnin and Yarar 1997; Eken 2007

danışılmış ve yapılan ankette büyük destek almış-
tır. Bu desteği de arkasına alarak SAD-AFAG tara-
fından ÖÇKK Başkanlığı’na yapılan kıyı ve deniz 
alanı kullanım düzenlemesi önerisi kabul edilmiş 
ve planlara işlenmiştir. Bu karardan sonraki dö-
nemde, Siren Kayaları’nda bir fok yavrulamıştır.

1998’de WWF projeye yaptığı fon desteğini kes-
mek zorunda olduğunu belirtti. 6 yıllık süreçte 
Foça’da deniz koruma sistemi genel olarak otur-
du ve somut sonuçlar görülmeye başlandı.

1998 Nisan ayında Foça Pilot Projesi somut çıktı-
ları ve uygulamadaki başarılarından dolayı Hen-
ry Ford Avrupa Çevre Koruma Yarışması Türkiye 
bacağında yaklaşık 200 proje arasında önce ülke 
birincisi seçildi. Ardından aynı sene Mayıs ayında 
33 Avrupa ülkesi birincileri arasında 1. seçilerek 
Grand Prix (Büyük Ödül)’e layık görüldü. Bu ödül 
kapsamında sağlanan fon SAD-AFAG tarafından 
olduğu gibi Foça Pilot Projesine aktarıldı. Bu fonla 
proje yaklaşık 2 sene daha kendisini idame ettirdi. 

Proje Sonrası İzleme ve Sürdürülebilir 

Uygulamalar

1999 yılında deniz ulaştırmada riskli rotalar üzerin-
de Foça, Ayvalık ve Bodrum adaları ve civar deniz 
alanlarına yönelik olarak SAD-AFAG yazılı gerekçe 

Şekil 38. Foça Bilgilendirme Merkezi (Foça İlçe Halk Kütüphanesi) Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç
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Şekil 39. AFAG (2008) ve Kaboğlu (2007) ardından 1993–2004 yılları arasındaki gözlem kayıtları. 

Şekil 40. Foça ÖÇKB 2005 ve 2008 yılları arası Akdeniz foku alan kullanımı
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ile Denizcilik Müsteşarlığına büyük yük gemileri 
için bir seyir düzenlemesi önerisinde bulundu. 

2000 yılında SAD-AFAG projenin önemini ve ülke-
deki başarılarını anlatarak, projenin devamı için 
Türkiye İş Bankası’na sponsorluk başvurusunda 
bulundu. Türkiye İş Bankası teklifi  dikkatle ince-
ledikten sonra olumlu yaklaştı ve 2 yıl için tam 
sponsorlukta bulundu. SAD-AFAG bu fonu da 
Foça Pilot Projesinin uygulamalarının devamında 
yerel yönetimlerin ve Foça Su Ürünleri Kooperati-
fi nin çalışmalarında destek olarak kullandı. Böyle-
ce başkaca kaynağa gerek kalmadan projenin de-
vamlılığı sağlanmış oldu. Ayrıca, fonun bir kısmını 
kendi saha araştırmalarında kullandı.

2001 yılında, SAD-AFAG’ın önerisi üzerine Deniz-
cilik Müsteşarlığı tarafından Foça adaları ile ana 
kara arasından geçen yük gemilerinin seyirleri-
ne düzenleme getirildi. Bunun sonucunda, 300 
GRT’dan büyük gemiler ile tehlikeli yük taşıyan 
tüm tonajdaki gemilerin seyri adaların açığından 
yapılması sağlandı. Böylece ileriye yönelik gemi 
seyir riski kalıcı olarak azaltılmış ve deniz çevre-
sinin gemi kazalarına karşı korunması yönünde 
önemli bir adım atıldı. Karar, Seyir Hidrografi  ve 
Oşinografi  Dairesi’nce seyir haritalarına işlendi 
ve “Denizcilere İlanlar” jurnalinde yayınlandı.    

2001 senesinde bölgede balıkçılığa yönelik cid-
di bir düzenleme başladı; SAD-AFAG tarafından 
tüm Türkiye için 1999’da önerilen ve takibi yapı-
lan ülke çapında tratanın yasaklanması önerisi, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2001 yı-
lında kabul edildi ve bu tüm Türkiye genelinde 
olduğu gibi Foça ÖÇKB’nde deniz ekosisteminin 
korunmasına önemli katkı sağladı. 

2002 yılında AB SMAP programı kapsamın-
da İzmir’de Foça ve Karaburun ile Mersin’de 
Aydıncık’ta kıyı balıkçılarının desteklenmesi ve 
kıyı alanlarının korunması özelinde, Akdeniz 
foklarının da fayda göreceği bir proje başlatıldı. 
SAD-AFAG’dan 2. yazar ve Yalçın SAVAŞ projeyi 
yürütürken 1. yazar hükümetle ilişkileri sağladı.

2002 yılında, Foça Pilot Projesi, Rio+10 olarak 
adlandırılan “2002 Johannesburg Dünya Çevre 
Zirvesi”nde Çevre Bakanlığı tarafından ülkedeki 
en iyi uygulanan doğa koruma projelerinden biri 
olarak ülke dosyasına alındı ve dünyaya lanse 
edildi.

Foça ÖÇKB’nde denetleme çalışmaları yapmak 
üzere tahsis edilmiş tekne oldukça uzun süre hiz-

met vermesine karşın gerek motor gerek gövde 
olarak ömrünü doldurdu. Denetimin sürdürüle-
bilirliğini sağlamak amacıyla SAD-AFAG konuyu 
Aralık 2005’de Ulusal Fok Komitesi’nde günde-
me getirdi. ÖÇKK Başkanlığı Foça için denetle-
me teknesi alınabileceği veya kiralanabileceğini 
belirtti. Bunun olmaması durumunda SAD-AFAG 
2002-2004 yılları arasında AB SMAP kapsamında 
aldığı benzer süratli denetleme teknesini, bu 
aşamada Foça Belediye Başkanlığı ile sözleşme 
yaparak Foça’ya tahsis etme fi krine sıcak baktı. 

Proje kapsamında okullarda, öğrencilere ve öğ-
retmenlere kapsamlı kamuoyu oluşturma ve 
doğa koruma üzerine çevre eğitimi verildi, ayrıca 
alandaki biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik he-
def kitle olarak kıyı balıkçısına yönelik festivaller 
yapıldı. Yönetim planlarında hedef kitlenin mutla-
ka belirlenmesi ve projede onlar için iyileştirici ön-
lem ve planlara yer verilmesi bilinci ile, 2000-2005 
arasında Foça Belediyesi, Foça Su Ürünleri Koo-
peratifi , Belgesel Sinemacılar Birliği ve SAD-AFAG 
tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “Rastgele 
Deniz ve Balıkçılık Festivalleri” kamuoyu oluştur-
mada çok önemli katkılar sağladı. Bu festivallerle 
özellikle kıyı balıkçılarına önem atfedildi. 

2003 senesinde Foça Belediyesi Foça ilçesinin 
evsel ve kanalizasyon atık sorununa kökten çö-
züm bularak arıtma ve açıksu deşarjı projesini 
tamamladı. Tüm evsel atıksular biyolojik ve kim-
yasal arıtmadan geçtikten sonra 2 km açıkta 40 
m derinlikte zararsız olarak denize bırakılmakta-
dır. Kurulduğu günden bu yana biyolojik arıtma 
dahil tesis etkin şekilde çalışmaktadır. 

SAD-AFAG tarafından UFK’ne önerilen “Fok Ma-
ğaralarına Dalış Yasağı” Tarım Bakanlığı tara-
fından 1991’de resmen Su Ürünleri Sirküleriyle 
Mevzuatımızdaki yerini almıştır. 

UFK tarafından alınan kararla Foça (1992) ve Yalı-
kavak (1993) Yerel Fok Komiteleri kurulmuştur.

UFK tarafından Foça (1992) ve Yalıkavak’ta 
(1994) “Akdeniz Foku ve Deniz Koruma Alanları” 
belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Bu alanların deniz 
kısmını ilgilendiren Su Ürünleri avcılığı yasakları 
Su Ürünleri Sirkülerinde yer almıştır. 

Foça Pilot Projesi, Türkiye’nin bir diğer önemli 
fok alanı olan batı Mersin bölgesinde (Taşucu-
Anamur arası) yine WWF desteği ile bir başka fok 
projesinin başlamasına ön ayak olmuş ve bila-
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hare ODTÜ-DBE’nün yaptığı çalışmalarla alanda 
bazı kıyılar 1. derece doğal SIT ilan edilmiştir. 

SAD-AFAG 2004 senesinde Foça ÖÇKB sınırları-
nın büyütülmesi konusunda çalışmalarını hız-
landırmış ve gerek Çevre ve Orman Bakanlığı 
gerekse ÖÇKK Başkanlığı ile yaptığı yoğun te-
mas ve raporlamalar sonucunda öneri kabul edi-
lerek Foça ÖÇKB sınırları Şekil 37’deki gibi revize 
edilmiştir45. Böylelikle, alan deniz ve kıyı ekosis-
temlerini içerdiği biyolojik çeşitlilik bakımından 
daha bütüncül bir koruma sağlanması yönünde 
ilerleme kaydetmiş oldu.

2004 senesinde REC destekli bir proje ile Foça 
Belediyesi ve SAD-AFAG ortaklaşa bir bilgi mer-

45  Kıraç ve Güçlüsoy 2007b

kezi kurmuşlardır. Foça’nın tarihi, kültürel ve do-
ğal değerlerini büyük panolarla Türkçe ve İngi-
lizce dillerinde anlatan önemli bir bilgilendirme 
ve kamuoyu oluşturma merkezidir (Şekil 38).

2008 yılında ÖÇKK Başkanlığı “Foça ÖÇK Alanın-
da Deniz Araçları Taşıma Kapasitesi Hesaplan-
ması” ve “Foça ÖÇK Alanında Akdeniz Fokunun 
Korunması ve İzlenmesi” adlı projeleri başlatmış 
ve SAD-AFAG alandaki 18 yıllık bilgi birikimi ve 
tecrübelerinden de yararlanarak, söz konusu 
projelerin saha araştırma ve hesaplama çalışma-
larında aktif görev almıştır. Her iki proje de Aralık 
2008 itibariyle başarıyla tamamlanmış ve sonuç 
raporları Kuruma teslim edilmiştir.

Şekil 41. Anne fok “Emine”. SAD-AFAG tarafından yürütülen 
Foça Pilot Projesi sürecinde iki sene üst üste Foça adalarında 
yavruladı. Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç

Şekil 42. Hayırsız ada, Foça ÖÇK Alanı’nın en önemli doğal 
yaşam alanlarından birisi. Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç
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Akdeniz foku (Monachus monachus) kısa zaman ön-
cesine kadar ülkemizde resmi olarak koruma altında 
değildi. Ancak 1977’den başlayarak Türkiye Akdeniz 
fokunu resmen koruma altına almış ve bunu izleyen 
yıllarda Akdeniz foku, gerek ulusal mevzuat gerekse 
onaylanan uluslararası anlaşmalarla gittikçe kapsa-
mı genişleyen bir koruma statüsüne sahip olmuştur. 
Ulusal mevzuatımıza ve Türkiye’nin de taraf olduğu 
uluslararası anlaşmalara göre; hem türün kendisi 
hem de yaşam ortamları, yani doğal ve bozulmamış 
kıyı alanları çok net koruma altındadır. 

5.1. Ulusal Mevzuat

Akdeniz foku hem ulusal mevzuat hem de taraf 
olunan uluslararası sözleşmelerle koruma altında-
dır. Bu hukuki dayanaklar sadece türü değil yaşam 
alanları olan kıyı alanlarını da yasal olarak koruma 
altına almaktadır.

Ulusal mevzuat: 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu 
gereği Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları gere-
ğince 1977’den bu yana ve 1380 sayılı Su ürünleri 
Avcılığı Kanunu gereği Su ürünleri Tebliğleri’ndeki 
kararlar gereğince 1978’den bu yana Akdeniz foku 
nesli azalan bir canlı olarak avlanması ve öldürülmesi 
kesin yasaktır ve bunun gerçekleşmesi durumunda 
suçlulara ağır parasal cezalar öngörülmektedir. Su 
ürünleri Tebliğ’inde (eski adı ile Su ürünleri Sirküleri) 
1991’de kabul edildiği ve 1992 senesinden itibaren 
yürürlüğe girdiği üzere, fokların yaşam alanlarında 
korunmalarını teminen fok mağaralarına her türlü 
vasıta ile girmek, dalış yapmak ve ışık kullanmak ya-
saklanmıştır46. Ayrıca yine aynı sirkülerde Bölge ve 
Yer Yasakları Md. 13’e göre, Akdeniz fokunun ülke-
mizde korunması çalışmaları kapsamında “Foça’da 
Deveboynu Burnu ve Aslan Burnu arasında” 1992–
93 sezonundan itibaren ve Bodrum Yarımadası’nda 
“Kızılyar ve Karabakla Burunları arasında” 1993–94 

46  Kıraç 2004

sezonundan itibaren kıyıdan 2 deniz millik mesafe-
de gırgır ve her türlü dip sürütme ağları yasaklan-
mıştır. Bunlar özel olarak türün beslenme ve yaşam 
alanlarını korumaya yönelik AFAG tarafından tasar-
lanmış ve uygulamaya konulmuş ulusal mevzuattır. 
Ocak 1991’de ilgili kurum kuruluşlar ile konusunda 
ihtisas sahibi STK ve üniversitelerin katılımı ile Ulu-
sal Fok Komitesi ilk çalışmasına başlamış ve AFAG’ın 
geliştirerek önerdiği “Akdeniz Fokunun Korunması 
İçin Ulusal Strateji” belgesini benimsemişlerdir.

5.2. Uluslararası Sözleşmeler 

Akdeniz foku ve yaşam alanlarının korunmasına yö-
nelik Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme-
ler ve ülkemizde onay tarihleri şunlardır;

Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması (Barselo-
na) Sözleşmesi (1981)

Akdeniz’in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının 
Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesine 
değişiklik getiren sözleşme) (2000)

Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Ko-
runması (Bern) Sözleşmesi (1984)

Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çe-
şitliliğe İlişkin Protokol (2002)

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Tür-
lerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme 
– CITES (Washington) (1996)

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1996) 

Dolayısı ile, Türkiye, bu nadir deniz canlısını ve ya-
şam alanları olan kıyı alanlarını korumada, taraf 
olduğu birçok farklı uluslararası sözleşme ve proto-
koller ile ciddi bir taahhüt altındadır.

5. Akdeniz Fokunun Korunmasına İlişkin 

Hukuki Durum
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2008 yılında gerçekleştirilen Özel Çevre Koruma Böl-
gesi Akdeniz Foku (Monachus monachus) Koruma 
ve İzleme Projesi kapsamında; 2004 ve öncesindeki 
araştırma sonuçları derlenmiş,  2005 ve 2008 yılları 
arasındaki gözlemler toplanmış, daha önceden tü-
rün kullanmış olduğu kıyı mağaralarının kontrolleri 
yapılmış, üreme ve beslenme alanları ile türe özel 
tehditler belirtilmiş, bu veriler kullanılarak CBS uygu-
laması ile haritalara işlenmiş, proje sırasında yapılan 
işler ve tür ile ilgili görsel materyaller çekilerek der-
lenmiş, türü ve bu projeyi tanıtcı bir broşür hazırlana-
rak dağıtılmış ve ayrıca türü küresel, bölgesel, ulusal 
ve proje bulgularının da yer aldığı yerel ölçekte tanı-
tıcı Türkçe ve İngilizce olarak bu kitap basılmış ve ön 
ve ara raporlar sonrasında Kurum ile birlikte bir basın 
duyurusu yapılmıştır. 

Akdeniz fokları Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni 
yaşam alanları olarak kullanmaya devam etmekte-
dirler. Proje öncesinde sürekli olarak yapılmış olan 
izleme çalışmalarında 9 fok tanımlanmış olmasına 
karşın, 2005 ve 2008 yılları arasındaki fok kullanımı 
değerlendirildiğinde bölgeyi en az 3 fokun kullan-
dığını söylemek mümkündür. Bu sayının daha fazla 
olması da muhtemeldir. Son 15 yıl değerlendirildi-
ğinde, genel olarak alanın tümü fokların kullanım 
alanı olmakla birlikte, ana karada İngiliz Burnu, Aya-
ini ve Kartdere mevkileri ile Orak Adası’nın Siren Ka-
yaları ve Hayırsız Ada Akdeniz fokları tarafından en 
çok tercih edilen yerler olduğu söylenebilir (Şekil 39 
ve 40). Önceki dönemde (1993–2004) yıllık fok göz-
lem ortalaması ve standart sapması 69±49 iken bu 
değerler bu izleme projesinin kapsadığı dönemde 
(2005–2008) 14±11’e düşmüştür. Ayrıca mağara kon-
trolleri sırasında 1994–1998 dönemi için yıllık ortala-
ma fok kullanım sayısı 44 iken 2008 yılının sadece yaz 
ve sonbahar dönemi için 2 olmuştur. Fokların mağa-
ra kullanım sıklık verilerinin fok gözlem verilerinden 
daha sağlıklı bir mukayese aracı olacağı değerlendi-
rilmektedir. Alanın Akdeniz foku tarafından daha az 
kullanılmasının nedenleri bölgede kıyı ve deniz alan-
larında insan faaliyetlerinin artması, uygulamaların 

denetlenmesindeki yetersizlikler ve bunun sonucun-
da türe yönelik baskıların artmış olması nedeniyle ol-
duğu düşünülmektedir. Bu gelişme karşısında doğal 
olarak yavrulamanın meydana gelmemiş olması da 
beklenen bir sonuçtur. 

Ancak fok gözlemlerinin (1998) nisbi olarak azalma-
sı, Foça Pilot Projesi sonrasındaki koruma, izleme ve 
uygulama çalışmaları başarı ölçütünde tek gösterge 
değildir. Foça’da deniz ve kıyı alanlarının korunması 
yönünde hem olumlu hem de olumsuz gelişmeler ve 
göstergeler şu şekilde verilebilir;

Olumlu gelişme ve sonuçlar;

1. Alanda bakir kıyılar ve adalarda hiç yapılaşma ol-
mamıştır,

2. Foça’da hiç kasti olarak fok öldürme vakası ger-
çekleşmemiştir. Aksine ağlara takılan Derya adlı 
yavru fok, ağına takılan balıkçı tarafından balık-
çının kendi ağlarını kesmesi sonucunda kurtarıl-
mıştır. 1992’de (Foça Pilot Projesi öncesi) Foça’da 
kıyıda ölü olarak bulunan yavru fokun tam olarak 
ölüm nedeni bilinmemektedir,

3. 2001 öncesi adalarla ana kara arasında kosterler 
seyir yaparken, hassas alanlarda gemilerin seyri-
ne ilişkin düzenlemeden sonra kosterler risk ya-
ratmadan adaların açığından geçmektedir47,

4. Deniz kuşları eskisi gibi adalarda üremeye devam 
etmekte olup, son dönemde tavşan, angıt ve kek-
lik gibi bazı türlerde artış ve ürkeklikte bir azalma 
gözlenmektedir. Kuşların habitatlarında herhangi 
bir kayıp söz konusu değildir,

5. Kara avcılığı son yıllarda özellikle adalarda önemli 
bir azalma eğilimine girmiştir,

6. Foça’da hiç yeni bir balıkçiftliği kurulmamıştır,

7. Foça’da nispeten sağlıklı deniz çayırları varlıklarını 
devam ettirmekte olup, önemli bir balık çeşitliliği 
mevcuttur,

47  Kıraç ve Güçlüsoy 2007a

6. Sonuç ve Öneriler
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8. 1993’de kıyı sürütme takımları (trata ve ığrıp) ile 
avcılık bölgede yasaklanmış ve takımlar tekneler-
den sökülmüştür. Daha sonra bölgede Aslan Br. 
ile Deveboynu Br. arasındaki deniz alanında trol 
ve gırgıra yasak gelmiştir,

9. Balıkçılıkla ilgili diğer alan kısıtlamaları, denetim 
eksikliğine karşın, 1993 öncesi döneme göre göre 
yörenin daha iyi korunmasına yol açmıştır,

10. Kıyı balıkçılarının örgütlenmeleri ve yerel ko-
operatifi n yönetiminde etkin olmaları sonucun-
da, tüm aksaklıklara karşın, bir çeşit oto kontrol 
sistemi vücut bulmuş ve işlemeye başlamıştır.

Olumsuz gelişme ve sonuçlar;

1. Deniz trafi ği, özellikle tur yapan gezi tekneleri, 
zıpkıncılar, amatör balıkçı tekneleri ve özel gezi 
tekneleri (küçük ahşap tekneler, yatçılar, motor 
botlar vs) çok fazla artmıştır. 1993-1994 dönemin-
de yaklaşık 110 adet 5-8 m. boyunda tekne (balık-
çı, amatör balıkçı ve özel gezinti) varken, 2008’de 
5-8 m. arası tekneler (balıkçı, amatör balıkçı ve 
özel gezinti) 347 olarak sayılmıştır. 2008 Ağustos 
ayında sadece Foça liman alanında (İngiliz burnu 
ve Fener burnu arasındaki çizgiden içeride kalan 
deniz alanı) her türden ve boydan toplam 524 de-
niz aracı sayılmış ve aynı dönemde tüm ÖÇK Ala-
nı dahilinde bu sayının yaklaşık 700 deniz aracı 
olabileceği tespit edilmiştir. Sonuç olarak sadece 
5-8 m. arası boy grubundaki teknelerde 15 sene 
öncesine göre günümüzde kaba bir hesapla yak-
laşık % 215 bir artış meydana gelmiş veya başka 
bir deyişle eskisine göre yaklaşık 3 katından fazla 
tekne Foça ve civarını kullanmaya başlamıştır. Bu-
nun sonucunda sessiz ve bakir kıyıları tercih eden 
foklar bu gelişmeden rahatsız olmuş ve ağırlıkla 
muhtemelen bu yüzden Foça adalarında yavrula-
ma meydana gelmemiş olabileceği düşünülmek-
tedir,

2. Yasal olsa da avlanan kıyı balıkçılarında ciddi ar-
tış meydana gelmiştir. Bunların çoğunluğunu asli 
olarak başka meslek sahibi olup, kıyı balıkçılığını 
yan gelir olarak yapan balıkçılar oluşturmaktadır,

3. Her halükarda 1993 öncesinden daha iyi olmak-
la birlikte, yasadışı balık avcılığında 2002 yılından 
sonra ciddi artış olmuştur. Gerek troller gerekse 
gırgırlar zaman zaman Foça ÖÇKB sınırları dâhi-
lindeki deniz alanına girerek yasadışı avcılık yap-
makta, bunun neticesinde hem kıyı balıkçıları 
hem de Akdeniz foku, balık stokları üzerindeki bu 
baskıdan olumsuz etkilenmektedir,

4. Ekim 1996 tarihinde Foça’da doğan yavru fok 
Bahtiye Şubat 1997’de kıyı balıkçılarının bırakma 
ağlarına takılmış ve boğularak ölmüştür48,

5. 1993-2008 arası tüm dönem dikkate alındığın-
da, değişik modeller ve imkânlar ile oturtulmaya 
çalışılan balıkçılık denetim sistemi, Belediye veya 
Kaymakamlık tarafından 15 senedir elde edilen 
deneyime rağmen istikrarlı olarak işletilememek-
tedir. Belli dönemlerde oldukça etkin olunmuştur 
ancak arzu edilen etkinlikte ve kalıcı bir sistem 
oluşmamıştır.  

Dikkat edilirse yukarıdaki olumsuz faktörler kalıcı ve 
geri dönüşü olmayan sorunlar değillerdir. Bilimsel 
yöntemlerle sağlıklı sorun analizi yapılır, uygulanabi-
lecek çözüm önerileri getirilir ve ciddi takibi yapılır ise 
bu sorunlar ortadan kalkacaktır. Sözü edilen sorunlar 
düzeltilir veya etkileri büyük oranda azaltılır ise, Ak-
deniz fokunun bölgeyi eskisi gibi hatta daha fazla 
oranda kullanacağı hatta tekrar yavrulama meydana 
gelebileceğini öngörmek yanlış olmayacaktır. Yaban 
hayat koruma bakımından, Akdeniz foku ve bölgede 
yaşayan diğer canlılar için hayati önem arz eden en 
önemli konu habitatın (yaşam alanlarının) bozulma-
masıdır. Yani kıyı alanlarının betonlaşmadan korun-
ması ve özellikle fok mağaralarının yapılaşmadan 
uzak kalmasıdır. Zira Foça’da habitat bozulmuş olsa 
idi, geri dönüşü olmayan bir sürece girilir ve bu so-
runa çözüm getirilmesi mümkün olmazdı. Foça’da 
korumaya yönelik atılan somut adımlar önemli ka-
zanımlar olup, uzun vadede Foça için sürdürülebilir 
bütünleşik kıyı alanları yönetimine katkıda buluna-
caklardır.

Proje kapsamındaki son 4 yıllık verilerin toplanma 
eforu ile öncesindeki 10 yıllık süreç içindeki eforun 
(ki bu günlük bir efordur) verilerin kıyaslanmasını 
zorlaştırmaktadır. Günlük efor çalışması ile Bölge’deki 

48   Ancak , proje öncesinde 1992’de kıyıda ölü bulunan genç fokla birlikte bu ölüm vakası Türkiye’nin 

diğer fok yaşam alanları ile mukayese edildiğinde Foça ve civarının ülkemizdeki en düşük yavru fok 

ölümü gerçekleşen alanların arasında olduğu görülecektir.

Şekil 43. Foça’da, özellikle 0-13 m. arası teknelerin sayısında 
son yıllarda büyük artış meydana geldi. Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç 
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fok kayıtlarının daha sağlıklı bir şekilde toplanacağı 
aşikârdır. Mağara kontrolleri sırasında üreme gözlen-
mediği gibi mağaraların kullanımında da Foça’daki 
Akdeniz foku koruma çalışmalarının başladığı 1990’lı 
yılların başındaki sonuçlar49 ile aynı düzeye indiği gö-
rülmektedir.

Foça ÖÇKB sınırları içinde Akdeniz foku yaşam alanları 
mevcut durumunu muhafaza etmektedir. Foça ÖÇKB 
sınırları içersinde 2004 öncesine göre son 2005–2008 
yılları arasında eskisine göre daha az sayıda fokların 
gözlenmesi en önemlisi üreme olmaması farklı ne-
denlere dayandırılabilir. Bunların en önemlileri;

1. Yaşam alanları (habitatların) kalitesinin bozulması,

2. Balık stoklarında ciddi bir düşüş,

3. Fokların yaşam alanlarında insan faaliyetlerinden 
dolayı rahatsız edilmeleri olarak öngörülebilir.

Ancak, 1. faktörün Foça’da gerçekleştiğini söylemek 
mümkün değildir. Çok büyük oranda Foça kıyıları 
1991–2004 arası olduğu gibi fi ziksel durumunu mu-
hafaza etmektedir. Adalarda hiç bir yapılaşma, kıyı 
yolu veya turistik tesis yapılmamıştır. Bu nedenle 
geriye kalan nedenlerin (2. ve 3. madde) temelinde 
ise, yaz aylarında görülen artan kıyı kullanımı, deniz 
turizmi ve tekne turları ile aşırı ve yasadışı balıkçılık 
olduğu ve bu nedenlerin toplamı sonucunda Ak-
deniz foklarının alanı daha az kullanmaya başladığı 
söylenebilir. 

49  Güçlüsoy ve Savaş 2003

Balık stoklarındaki ciddi düşüş olasılığı, bölgeyi av sa-
hası olarak kullanan kıyı balıkçılarının bildirdiği üzere 
bazı trol ve gırgır teknelerinin aşırı ve yasa dışı avcılık 
yapmaları, ilki Çevre Bakanlığı ikincisi de ÖÇKKB ta-
rafından tahsis edilmiş olan denetleme teknelerinin 
verimli ve etkin bir şekilde çalıştırılamaması olarak 
öngörülebilir.

Akdeniz fokunun Foça ÖÇKB’nde eskisi gibi görül-
memesinin arkasında ise amatör balıkçı ve tur tekne-
lerinin de dâhil olduğu artan deniz trafi ğinden kay-
naklandığı düşünülmektedir.

Proje sonunda, SAD-AFAG’ın 1991–2008 seneleri ara-
sına ait topladığı tüm bilgi, edindiği deneyim ve ger-
çekleştirdiği gözlemler ile bu proje çalışmalarından 
elde edilen bulgu ve gözlemlere dayanarak aşağıda-
ki önerilerin dikkatlice değerlendirilmesi ve hayata 
geçirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir;

1. Akdeniz fokları, yaşam alanları ve tehditlerin her 
sene yakından ve düzenli izlenmesi,

2. Deniz denetleme sisteminin istikrarlı şekilde ça-
lışır hale getirilmesi. ÖÇKKB tarafından Foça’ya 
tahsis edilen Foça Belediyesi tarafından işletilen 
mevcut süratli deniz denetleme teknesinin etkinli-
ği konusunda sorunların analizi yapılarak ve ge-
rekli düzeltici önlemler alınarak deniz denetim 
sisteminin sağlıklı çalıştırılması ve etkinliğinin 
artırılması,

3. Foça ÖÇK Bölgesinde (tüm diğer denize kıyısı 
olan ÖÇK Alanlarında uygulanabileceği üzere)   

Şekil 44. ÖÇKKB tarafından 2007 sonlarında Foça’ya tahsis edilen süratli denetim teknesi. Fotoğraf: SAD-AFAG arşivi
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kara avcılığında olduğu gibi zıpkınla sualtı av-
cılığının da tamamen yasaklanması ve yönetim 
planlarına işlenmesi,

4. Hayırsız Ada ve Orak Adası-Siren Kayaları ile ana-
karada Ayaini bölgesinde, belirlenecek alanlar 
dahilinde bazı kıyı ve deniz alanlarının balıkçılığa 
tamamen kapatılarak stokların artışına destek 
olunması ve bu alanın şamandıralar ile işaret-
lenmesi, ayrıca derinlik ne olursa olsun Hayırsız 
ada ve Orak adası Siren kayaları kıyılarında tüm 
teknelere demirleme yasağı getirilmesi, 

5. Hayırsız Ada, Fener adası, Kartdere adası ve Orak 
Adası-Siren Kayaları bölgesi ile ana karada Aya-
ini mevkilerinde bilimsel araştırma faaliyetleri 
hariç her türlü kullanıma kapatılması (4. madde 
ile birlikte ele alınmak üzere),

6. Ana karada İngiliz Burnu’nda günübirlik kullanım 
dışında yapılaşmaya yönelik izin verilmemesi 
veya plan yapılmaması, ayrıca yeni yol açılma-
ması, mevcut stabilize yolun asfaltlanmaması,

7. Kıyı balıkçıları dışında kalan teknelerin hangi 
amaçla olursa olsun İncir ada ve Metalik ada 
hariç tüm ada ve adacıkların kıyılarına Tepeli 
karabatakların üreme dönemi olan 1 Aralık ile 1 
Mayıs tarihleri arasında 25 m.’den daha fazla yak-
laşmaması,

8. Akdeniz foklarının mağara kullanım oran tespit’ 
ve fokların bireysel tanımlanması amacıyla ya-
pılacak mağara kontolleri için özellikle Hayırsız 
ada ve Orak adasına kamera tuzakları yerleştiril-
mesi,

9. Türe ve yaşam alanlarına yönelik koruma dü-
zenlemelerini duyurmak üzere Foça girişine ve 
limanlarına panolar yerleştirilmesi,

10. Türe ve yaşam alanlarına yönelik koruma düzen-
lemelerini duyurmak üzere broşür ve poster ha-
zırlanması,

11. Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip “Foça 
Akdeniz Foku Rehabilitasyon Merkezi” nin sene-
lik bakımı ve onarımı ile sonraki senelerde ola-
bilecek muhtemel rehabilitasyon vakalarında 
bakım masrafl arının karşılanmasını teminen her 
sene bütçe ayrılması,

12. Foça İlçe Halk Kütüphanesi’nde Foça Belediyesi 
ve SAD-AFAG tarafından ortaklaşa tasarlanan ve 
Foça’nın ekolojik değerlerini anlatan bilgi mer-
kezinin kuvvetlendirilmesi ve daha belirgin hale 
getirilmesi, ek konularla merkezin zenginleşti-
rilmesi, ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilir bir 
hale gelmesi için görevli tahsisi, 

13. Foça ÖÇKB’nin doğal-kültürel-tarihi-balıkçılık-
denizcilik-tarımsal-mimari değerleri ile ilgili kısa 
tanıtım fi lmleri hazırlanması ve bunların ziyaret-
çi merkezinde de seyredilebilmesine yönelik bir 
düzenleme yapılması,

14. Oluşturulacak Foça ÖÇKB bütünleşik deniz-kıyı 
yönetim planının sağlıklı şekilde icrasını temi-
nen Foça’da Koruma Alanı Yönetim Birimi (mec-
lisi veya kurulu) oluşturulması,

15. Özellikle demersal (dipte yaşayan) balık türleri-
nin stoklarına yönelik detaylı bilimsel çalışmala-
rın yapılması ve Kurumun bu çalışmaları progra-
mına alması,

16. Resmi görevli veya ilgili makamlarca görevlendi-
rilecek tekneler hariç, tüm deniz araçları ve (jets-
ki gibi) süratli deniz eğlence araçlarının Foça 
ÖÇKB sınırları içersinde 10 deniz milinden daha 
süratli seyir yapmaması,

17.  Son yıllarda artan deniz trafi ğininin deniz canlı 
yaşamına olagelen ve ileride olabilecek olumsuz 
etkilerini bertarafını teminen bölgesel (küçük 
ölçekli) Deniz Trafi ği Yönetimi ve Bilgi Sistemi 
(VTMIS) kurulması yönünde ilgili kurum ve ku-
ruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde proje-
lerin geliştirilmesi ve sistemin devreye alınması. 
Bu şekilde; ülemizde ve dünyada pekçok benzer 
örneği olduğu üzere, Foça ÖÇKB dahilindeki de-
niz ve kıyı alanlarında seyir, can ve mal güvenliği 
ile deniz çevresinin korunmasına ilişkin bir risk 
azaltma ve yakından izleme sağlanmış olacaktır. 
Bu pilot çalışma, Foça ÖÇK Bölgesinden sonra 
gerekli değerlendirmeler yapılarak, diğer denize 
kıyısı olan ÖÇK Bölgelerinde de hayata geçirile-
bilir.

Dikkat edilirse bu önlemlerin her biri, daha önce 
farklı yayınlarda defaten vurgulandığı üzere, sadece 
tek bir türü (Akdeniz fokunu) korumadan öte, doğal 
yaşam alanlarının, daha geniş bir ifadeyle, deniz ve 
kıyı ekosisteminin bir bütün olarak korunmasına kat-
kıda bulunacak faaliyetleri ve planlama ögelerini ifa-
de etmektedir.

Nesli kritik derecede tehdit altında olan Akdeniz fok-
ları Türkiye kıyılarında sadece Foça Özel Çevre Koru-
ma Bölgesi’nde değil aynı zamanda Datça-Bozburun, 
Fethiye-Göcek, Gökova ve Kaş-Kekova Özel Çevre 
Koruma Bölgeleri’nde de dağılım göstermektedir50. 
ÖÇKK Başkanlığı tarafından koordine edilmek üzere, 
bu alanlardaki güncel durumlarının tespiti ve ardın-
dan izleme çalışmalarına başlanması, bu nadir türün 
ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik yönetim 
planları hazırlanması için gereklidir.

50  Kıraç 1998; Güçlüsoy 2004; AFAG 2008
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Karaburun kıyılarında görüntülenen ve bireysel tanımlanması yapılan yetişkin Akdeniz foku “Koca Yusuf”. 
SAD-AFAG’ın önceki saha çalışmalarında bireysel olarak tanımlanmış bazı fokların Foça ve Karaburun 
arasında yaklaşık 11 deniz millik mesafede (yaklaşık 20 km.) gidip geldiği tespit edildi. Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç   

Didim kıyılarında Aralık 2006’da bulunduktan sonra Foça’daki Akdeniz foku rehabilitasyon merkezinde bakımı 
ve beslenmesi yapılan genç fok “Badem” Nisan 2007’de doğal ortamına geri salındı. Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç

EK
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Foça Akdeniz foku için her zaman sembol olmuş, doğal ve kültürel değerleri ile korunmuş bir kıyı 
kasabamız. Küçük Deniz’de balıkçı teknesinden çekilen genç bir Akdeniz foku. Foça, 1991. Fotoğraf: Şevki Avcı

Nesli dünya çapında tehlike altında olan Akdeniz foku, Foça adaları, deniz ve kıyı alanlarının ÖÇK Bölgesi 
olmasında rol alan en önemli canlı türü. Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç

EK
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1992’de ölüsü Foça’da kıyıya vuran bu genç Akdeniz fokunun ölüm nedeni anlaşılamadı. Fotoğraf: SAD-AFAG İlksen D. Baş

Akdeniz foku üremek ve yaşamını 
sürdürmek için, el değmemiş ve 
bozulmamış kıyılara muhtaçtır. 
Bu tip kıyılarda yer alan kıyı mağaraları 
tür açısından hayati derecede öneme 
sahiptir. Ancak artan deniz trafi ği ve 
kontrolsüz insan faaliyetleri bu ürkek 
deniz canlılarını yaşam alanlarının 
kalbinde rahatsız etmektedir. (Ölüdeniz, 
Fethiye) Fotoğraf: SAD-AFAG C.O.Kıraç

EK
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FOÇA ve AKDENİZ FOKU

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Akdeniz Fokunun 

(Monachus monachus) Korunması ve İzlenmesi

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

SAD Sualtı Araştırmaları Danışmanlık Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
Sancak mah. Tifl is cad. 54/2 Çankaya/Ankara   
Tel : (0312) 440 3520   
Faks : (0312) 443 0581
E-posta : info@sad-sualti.com.tr,  afag@sad.org.tr
Web : www.sad-sualti.com.tr,  www.sadafag.org

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Alparslan Türkeş Caddesi 31. Sok.  
10 No’lu bina 06510 Beştepe/ Yenimahalle/ANKARA
Tel : (0312) 222 12 34 
Faks : (0312) 222 26 61
E-posta : ockkb@ockkb.gov.tr
Web : www.ockkb.gov.tr

“Her ülkenin üç çeşit zenginliğe sahip olduğu söylenebilir: ekonomik, kültürel ve biyolojik. 

İlk ikisini çok iyi anlıyoruz; zira bunlar günlük yaşantımızın esas meseleleridir. Biyolojik 

zenginlik çok daha az ciddiye alınmaktadır. Bu öyle vahim ve stratejik bir hatadır ki zaman 

geçtikçe bu hatadan artan bir şekilde pişmanlık duyulacaktır.” 

Edward 0. Wilson
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