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            SAD-AFAG Önerisi 
 
 

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne 

Eskişehir Yolu 9.Km.   
Lodumlu / ANKARA 

 
 

SAD-AFAG 1987 senesinde kurulmuş ve Akdeniz Fokunun habitatları ile birlikte 
korunmasında Türkiye’de konusunda öncü bir dernek olup, gerek resmi gerek akademik 
kurumlarla 28 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. 

Su Ürünleri Tebliği Madde 8 Yer Yasakları ile ilgili olarak SAD-AFAG önerisi şu 
şekildedir: 

Akdeniz fokunun yaşadıkları mağaralar, içinde su seviyesinin üstünde hava 
barındıran, sualtı veya su üstü girişli kıyı mağaraları olup, bu mağaralarda ışık 
kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek girmek, herhangi bir deniz 
vasıtasıyla girmek, mağara giriş ağzında demirlemek, beklemek yasaktır.  

Gerekçe: Akdeniz foku nesli ileri derecede tehlike altında bir deniz memelisi olup 
gerek taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler gerekse ulusal mevzuatca koruma altındadır. 
Akdeniz fokunun birincil yok olma nedeni yaşam alanlarının bozulması veya yok olması ve 
fokların yaşam alanları olan bakir kıyılardan ve en önemlisi kıyı mağaralarından insan 
baskısıyla rahatsız edilerek kovulmasıdır. 

   Ülkemizde dalgıçların bazıları eski tebliğ maddesindeki açıktan yararlanarak 
"yüzmek veya yüzerek girmek, tekne sokmak yasak değil" şeklinde gerekçeler ortaya atarak 
tartışma yapmakta ve mevzuatı rahatlıkla çiğnemekte ve bunları çekinmeden icra ederek bu 
hiç istenmeyen ve Akdeniz fokunu büyük derecede rahatsız eden davranışları pratiğe 
dökmektedir. SAD-AFAG özellikle son 5-6 senedir fokların üreme mağaralarına gruplar 
halinde yüzerek giren, içerde vakit geçiren hatta şişme bot ve tekne sokan insanların 
görüntülerini saha araştırmaları sırasında fokların varlığını ispat amacıyla mağara içine 
yerleştirilen kızıl ötesi kameralarla defaten görmüş ve belgelemiştir. Dolayısı ile bu açığın 
günümüzde değişen bu koşullara karşılık yeniden düzenlenmesi gerektiği hissedilmektedir. 
1987 den bu yana kesintisiz olarak Akdeniz foku ve yaşam alanları üzerine birikimi ve 
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bilimsel yayınları olan bir STK olarak ilave katkı ve veri sağlamaya hazır olduğumuzu 
belirtmek isteriz.  

Son olarak, eğer teknik açıklaması talep edildiği takdirde SAD-AFAG herhangi bir 
demirleme noktasının fok mağaralarına mesafesi konusunda teknik açıklama yapabilecektir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla; 
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