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13!Ocak!2011!tarih!ve!SAD"11/03!sayl!SAD!yazs!ekidir.!

!

GÖKOVA!ÖÇKB!BÜTÜNLE"#K!KIYI$DEN#Z!ALANLARI!YÖNET#M!PLANLAMASI!

PLAN!NOTU!

(ÖÇKK!Ba%kanl&’na!teslim!edilen!yönetim!planna!ili%kin!plan!notlar!olup,!CD!içeri&inde!
verilen!CBS!çktlar!ve!haritalarn!ayrlmaz!parçasdr.)!

!

!1.!DEN"Z!KU#LARI!ÜREME!VE!KORUMA!ALANLARI!(HASSAS!A)!

Birincil!Koruma!Bölgesi!

Deniz!ku"lar!üreme!alanlar,!adalar!veya!bakir!kayalklardr.!Ky!çizgisinden! itibaren!40!m! lik!alan!
kapsar.!Kynn!40!m’den!dar!olmas!durumunda!ky!kenar!çizgisine!kadar!olan!alandr.!Bu!alanda!

1#!3621!sayl!kanunun!6.!Maddesi! ile!ky!kanunu!uygulama!yönetmeli$inin!13.!ve!14.!Maddesinde!
tanmlanan!(A,!B,!C!maddelerinde!belirtilen!)!yap!ve!tesisler!yaplamaz.!7.!madde!kapsamndaki!dolgu!
ve!kurutma!yoluyla!arazi!kazanlamaz.!

2#Do$al!malzeme!çkartlamaz.!

3#!Bu!alanlarda!araç!ve!binek!hayvan!ile!dola"lamaz.!

4#!Adalara!keçi!vb!evcil!hayvanlar!braklamaz!ve!bulunmasna!müsaade!edilmez.!

5#!Adalarda!yaz!döneminde!Plaj!ve!kumul!niteli$indeki!alanlarda!yüzme!ve!dinlence!serbesttir.!Plaj!ve!
kumullarn! d"ndaki! alanlarda! rekreasyonel! aktiviteye! izin! verilmez.! Adalarda! gün! batm! ve! gün!
do$umu!arasndaki!zaman!diliminde!her!türlü!aktivite! (karadan!profesyonel!balk!avcl$!hariç)! izne!
ba$ldr.!

6#!Adalardaki!"ahsa!ait!zirai!ürünlerin!bakm!ve!hasat!motorlu!vb!gürültü!çkartan!araç!kullanmamak!
ve!sadece!ilgili!dönemlerde!yeterli!sayda!insan!gücü!kullanmak!ko"uluyla!serbesttir.!

!7#! Ada! ve! adacklarda! her! türlü! bilimsel! ara"trma,! belgesel! ve! film! çekimi! Özel! Çevre! Koruma!
Kurumu!Ba"kanl$!iznine!tabidir.!!

8#!Adalarda!halihazrda!bulunan!tarm!alanlar!d"nda!tarm!ve!benzeri!faaliyetler!üretmek!amacyla!
yeni!alanlar!açmak,!do$al!bitki!örtüsünü!yok!etmek!yasaktr.!Halihazrda!bulunan! tarm!alanlarnda!
yerel!tarmsal!türler!d"nda!ürün!yeti"tirmek!yasaktr.!
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9#!Adalarda!her!türlü!do$al!bitki!türü,!ku"!yumurtas!vb!do$al!kaynaklarn!toplanmas!izne!tabidir.!!!

!

Tampon!Bölge!

Tüm!ada!ve!adacklarn!25!m.!aç$na!kadar!olan!denizel!alan!tampon!bölgedir.!Bu!tampon!alanlarda;!

1#!Tepeli!karabataklarn!ve!di$er!deniz!ku"larnn!üreme!ve!yavru!büyütme!dönemi!olan!1!Aralk!ve!30!
Mays!tarihleri!arasnda!Sedir!Adas!haricinde,!tüm!ada!ve!adacklara!ky!balkçlar!hariç!tekneyle!25!
m.!mesafeden!yakn!olarak!seyredilmez,!kayalara!yakla"p!beklenilemez!ve!demir!atlamaz.!

!

2.!AKDEN"Z!FOKU!ÜREME!VE!KORUMA!ALANLARI!(HASSAS!A)!

Birincil!Koruma!Bölgesi!

Üreme! bölgesi! özelli$indedir.! Bu! alanlarda! akdeniz! fokunun! üremesi,! yavrunun! beslenmesi,!
dinlenmesi,!annenin!gizlenmesi!ve!barnmas! için!uygun!ma$ara!ve!kovuk!sistemleri!bulunur.!Ayrca!
bu! alanlar! yavrunun! beslenme! ve! yabanl! ya"ama! adapte! olmak! için! annesi! tarafndan! e$itildi$i!
alanlardr.! Akdeniz! foku! varl$! açsndan! birinci! derecede! kritik! öneme! sahip! alanlardr.! Foçinler!
mevkisinde!kydan!denize!do$ru!50!m.!ve!karada!0#350!m!rakm!aras!birincil!koruma!bölgesidir.!!

1.! !Ky!balkçl$! seyir,!demirleme,!brakma! takmlar!hariç! avlanma! ve! izne!ba$l!olmak! ko"uluyla!
bilimsel!aktiviteler!serbesttir!bunun!d"nda!bütün!aktiviteler!yasaktr.!

2#!Ky!balkçlar!hariç!di$er!tekneler!bu!deniz!alannda!seyir!yapamaz!ve!çapalayamaz.!

3#Karaya!çkmak!yasaktr.!

4#!Karada!her!türlü!yapla"ma!ve!yol!yapm!yasaktr.!!

Tampon!Bölge!

Foçinler!mevkinde! kydan! denize! do$ru! 50#150!m.! deniz! band! ve! karada! 350#400m! rakm! aras!
tampon!bölgedir.!

1#!Amatör!avclk!yasaktr.!Seyir!ve!demirleme!serbesttir!ancak!seyir!hz!snr!4!deniz!milidir.!

2#!Müzik!yayn!ve!yüksek!sesle!konu"mak!yasaktr.!

3#Karada!yol!yapm!Özel!Çevre!Koruma!Kurumu!görü"üne!ba$ldr.!

4#!Karada!kalc!yapla"ma!yasaktr.!

!
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3.AKDEN"Z!FOKU!BARINMA!VE!KORUMA!ALANLARI!

"kincil!Koruma!Bölgesi!

Akdeniz! foklar! için! barnma,!ma$ara! kovuk! vb.! özel! habitatlarla! kstldr.!Üreme! alanndan! sonra!
barnma!alanlar!en!kritik!alanlardr.!Foçinler!mevkinden!Maden! %skelesi’ne!kadar!olan!ky!hattnda!
çok!sayda!kovuk!ve!fokun!saklanabilece$i!barnma!alanlar!tespit!edilmi"tir.!Bu!ky!hattnda!karaya!
do$ru!200!m.!ve!Yediadalar!bölgesinde!adalarn!tümü!ile!denizde!kyya!paralel!150!m!geni"li$indeki!
deniz!yüzey!alan!ikincil!koruma!bölgesi!özelli$indedir.!

1#!Her! türlü! yapla"ma! günübirlik! tesisler! ile! yol! yapm! (stabilize! yollar! dahil)! gerçekle"mez.! Yerel!
ekonomiye! ba$l! prefabrik! yaplarn! in"as! Kurum! iznine! tabidir.! %zin! verilen! yapla"ma! yo$unlu$u!
yapnn!içinde!bulundu$u!5000m2!‘lik!karasal!daire!içerisinde!150m2!‘yi!a"amaz.!!

2#!Bu!kylara!paralel!150!m’lik!deniz!alan!içerisinde!barnma!koylar!hariç!48!saati!a"an!gemi!ve!tekne!
demirlemeleri!yasaktr.!Demirleme!konumunda,!teknelerden!yüksek!sesle!müzik!yayn!yasaktr.!

3#! Resmi! görevli! tekneler! hariç,! tüm! deniz! araçlar! ve! (jet! ski! gibi)! süratli! e$lence! araçlarnn! bu!
snrlarda!10!deniz!milinden!daha!süratli!seyir!yapmak!yasaktr.!

4#! Yediadalar!mevikinde! kumsal! niteli$indeki! plajlar! hariç! adalara! 25!m!mesafeden! daha! yakna!
yana"mak!ve!demirleme!yapmak!resmi!görevli,!izinli!ve!balkç!tekneleri!hariç!yasaktr.!!

5#! Yediadalar!mevkinde,! adalara! 150!m! yaknlkta!mesafe! içerisinde!motorlu! su! sporlar! yapmak!
yasaktr.!

6#!Adalarda!yaz!döneminde!plaj!ve!kumul!niteli$indeki!alanlarda!yüzme!ve!dinlence!serbesttir.!Plaj!ve!
kumullarn! d"ndaki! alanlarda! rekreasyonel! aktiviteye! izin! verilmez.! Adalarda! gün! batm! ve! gün!
do$umu!arasndaki!zaman!diliminde!her!türlü!aktivite! (karadan!profesyonel!balk!avcl$!hariç)! izne!
ba$ldr.!

7#! Ekli!Akdeniz! foku!habitat!bazl!planlama!haritadaki!birincil! ve! ikincil! koruma!bölgeleri!d"ndaki!
alanlar!(Gökova!ÖÇK!Bölgesi!tüm!güney!kylar!ve!tüm!adalar!bölgesinde),!kylarda!yapla"ma!ve!yol!
açlmas!hariç,!yukarda!snrlanan!tüm!di$er!insan!faaliyetleri!serbesttir.!!!

!

4.!KUM!KÖPEK!BALI$I!KORUMA!ALANI!(HASSAS!A)!

Birincil!Koruma!Bölgesi!

Kum! köpek! balklarnn! ya"am! alan! olarak! belirlenmi"! Boncuk! Koyu! bu! canlnn! varl$n!
sürdürmesinde!kritik!derecede!önemli!beslenme!ve!üreme!alan!olma!potansiyelini! ta"yan!Türkiye!
kylarnda! tespit!edilmi"! tek!alandr.!Ayrca!Gökova’da!7!ayr!noktada!yaplan!balk!ve!makrobentik!
ara"trmalar!neticesinde!bu!kapsamda!en!yüksek! tür!çe"itlil$ine! sahip!oldu$u! saptanm"tr.!Boncuk!
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koyunda!5!"amandra!ile!belirlenmi"!hattn!kuzeyindeki!denizel!alan!ile!karada!Boncuk!koyu!ky!çizgisi!
paralelindeki!200!m!ky!band!birincil!koruma!bölgesidir.!!

1#! !2010/25!numaral!10.07.2010! tarihli,!Tarm! ve!Köyi"leri!Bakanl$!2/1!numaral! ticari! amaçl! su!
ürünleri!avcl$n!düzenleyen! tebli$de!de$i"iklik!yaplmasna!dair! tebli$’nin!3.maddesi!16.!bendinde!
belirtildi$i!üzere!her!türlü!balk!avcl$!yasaktr.!

2#!24!Eylül!2001!ve!24533!sayl!Resmi!Gazete!de!yaynlanan!2001/2952!sayl!Bakanlar!Kurulu!Karar!
ile!dal"a!yasaklanan!alanlar!içerisinde!kald$ndan!dal"!yaplamaz.!Bilimsel!amaçl!deniz!ara"trmalar!
ve!dal"lar!izne!tabiidir.!

3#! Karada! her! türlü! yapla"ma! olamaz! ve! stabilize! dahil! yeni! yol! açlmaz.! Hali! hazrdaki! yollarn!
artrlmas,!asfaltlanmas!ve!geni"letilmesine!izin!verilmez.!

4#Halihazrdaki! tarmsal! faaliyetler!d"ndaki! faaliyetler!organik! tarm! kriterlerine!uygun!olarak! izne!
tabidir.!Ky!çizgisinden!50!m!mesafede!motorlu!ta"tlarla!tarmsal!faaliyet!yaplamaz.!

5#!Denizel!alanda!izne!ba$l!bilimsel!çal"malar!d"nda!her!türlü!aktivite!yasaktr.!

6#!Boncuk! sahilinde! bulunan! kamp! tesis! ve! alan! d"nda! konaklamal! aktiviteler! ve! her! türlü! tesis!
yapm!yasaktr.!Mevcut!kamp!alan!da!dahil!olmak!üzere!denizden!görülecek! "ekilde,!yüksek!güçte!
"klandrma!ve!ate"!yakmak!yasaktr.!

7#!Karada!yüksek!sesle!müzik!yayn!yasaktr.!

Tampon!Bölge!

Boncuk! koyunda! birincil! koruma! bölgesi! d"nda! kalan! bütün! denizel! alan! ile! birincil! koruma!
bölgesinden!itibaren!300!m’lik!karasal!alan!tampon!bölgedir.!!

1#! 2010/25! numaral! 10.07.2010! tarihli,! Tarm! ve! Köyi"leri! Bakanl$! 2/1! numaral! ticari! amaçl! su!
ürünleri!avcl$n!düzenleyen! tebli$de!de$i"iklik!yaplmasna!dair! tebli$’nin!3.maddesi!16.!bendinde!
belirtildi$i!üzere!her!türlü!balk!avcl$!yasaktr.!

2#!24!Eylül!2001!ve!24533!sayl!Resmi!Gazete!de!yaynlanan!2001/2952!sayl!Bakanlar!Kurulu!Karar!
ile! dal"a! yasaklanan! alanlar! içerisinde! kald$ndan! dal"! yaplamaz.! Bilimsel! amaçl! dal"lar! izne!
tabiidir.!

3#!Teknelerin!seyri!4!deniz!mili!sürati!a"mamak!ko"uluyla!serbesttir.!Acil!durumlar!d"nda!demirleme!
yapmak!yasaktr.!

4#!Çadr,! karavan! vb!mobil!ekipmanlarla! konaklamal! aktiviteler! ve! günübirlik! aktiviteler! serbesttir.!
Bunun!d"nda!konaklamal!tesis!üretimi!yasaktr.!

5#!Karada!yüksek!sesle!müzik!yayn!yasaktr.!

6#!Kyda!güne"lenmek,!yüzmek!ve!kano!serbesttir.!!
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5.!B"L"MSEL!ARA#TIRMALAR!ALANI!
Bu! alan! içerisinde!deniz! ve! ky! canllar!habitatlar!üzerine!bilimsel,!deneysel! ara"trma,! kurtarma,!
rehabilitasyon!vb.!çal"malar!yaplr.!Deniz!ve!kara!tesisleri!bulunur.!!

Birincil!Kara!Bölgesi!

1#!Birincil!kara!bölgesinde!sadece!görevliler!girebilir.!

"kincil!Kara!Bölgesi!

1#!%zin!almadan!girmek!yasaktr.!
2#!Ate"!yakmak,!motorlu!vasta!ile!gezmek,!gürültü!yapmak,!kydan!balk!avlamak!yasaktr.!!

Birincil!Deniz!Bölgesi!

Daimi!görevliler!d"nda;!
1#!Giri"!izne!ba$ldr.!
2#!!50!m’den!fazla!yakla"mak,!demirlemek!ve!denize!girmek!yasaktr.!!
3#! 2010/25! numaral! 10.07.2010! tarihli,! Tarm! ve! Köyi"leri! Bakanl$! 2/1! numaral! ticari! amaçl! su!
ürünleri!avcl$n!düzenleyen! tebli$de!de$i"iklik!yaplmasna!dair! tebli$’nin!3.maddesi!16.!Bendinde!
belirtildi$i!üzere!her!türlü!balk!avcl$!yasaktr.!

Tampon!Bölge!

1#! Seyir! 4! deniz!mili! hz! a"mamak! ko"uluyla! serbesttir.! Acil! durumlar! d"nda! demirleme! yapmak!
yasaktr.!

2#! 2010/25! numaral! 10.07.2010! tarihli,! Tarm! ve! Köyi"leri! Bakanl$! 2/1! numaral! ticari! amaçl! su!
ürünleri!avcl$n!düzenleyen! tebli$de!de$i"iklik!yaplmasna!dair! tebli$’nin!3.maddesi!16.!bendinde!
belirtildi$i!üzere!her!türlü!balk!avcl$!yasaktr.!

3#!24!Eylül!2001!ve!24533!sayl!Resmi!Gazete!de!yaynlanan!2001/2952!sayl!Bakanlar!Kurulu!Karar!
ile! dal"a! yasaklanan! alanlar! içerisinde! kald$ndan! dal"! yaplamaz.! Bilimsel! amaçl! dal"lar! izne!
tabiidir.!

4#!Yüzmek!ve!kano!serbesttir.!

Amatör!Balkçlk!Öneri!Alan!!

1#!Öneri!alan!paralelindeki!ky!hattnda!karadan!oltayla!balk!avcl$nn!serbest!olmas!Kurum,!Tarm!
Köyi"leri! Bakanl$,! ilgili! STK! lar! ve! akademik! uzmanlar! tarafndan! birlikte! tekrar! ele! alnmal! ve!
de$erlendirilmelidir. 
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6.! DEN"ZDE! AVCILIK! ALANLARININ! SINIFLANDIRILMASI! ve!
DÜZENLENMES"!!

Güncel!snflandrma!

Bölge!1!

Grgr,!Trole!kapal,!Alamanaya!serbest!alan!

Bölge!2a!!

Trole!kapal,!Grgr,!Alamanaya!serbest!alan!

Bölge!2b!!

Grgr,!Trol,!Alamanaya!serbest!alan!

Öneri!snflandrma!

1#!Bölge!1!Alamanaya!yasaktr.!

2#!Trol!aktivitesinin!bölge!3’de!serbesttir,!Özel!Çevre!Koruma!Bölgesi!deniz!alannda!tüm!yl!boyunca!
yasaktr.!

3#!Gökova!Deniz!ve!Sulak!Alan!snrlar!içerisinde!tüplü!ve!tüpsüz!zpknla!balk!avcl$!tüm!yl!boyunca!
yasaktr.!!

!

7.!ÖÇKB!DEN"ZEL!ALANI!REV"ZYON!ÖNER"S"!

Denizel! alanda! denetim! çal"malarnn! daha! etkin! yürütülebilmesi! (Sahil! Güvenlik! Komutanl$’nn!
de$erlendirme! toplantlarnda,!Gökova!ÖÇK! Bölgesi! bat! deniz! snrnn! e$ik! bir! hat! yerine! boylam!
hattna! getirilmesinin! faydal! olaca$! mütalaas! üzerine)! ave! ayn! zamanda! bölgedeki! en! önemli!
Akdeniz!foku!ky!habitatlarn!barndrmas!nedeniyle,!Gökova!deniz!alan!snr!hattnn!90!derecelik!
dikey!koordinata!(27°!58'!40''!Do$u)!getirilmesi.!

!



                         

Putting PEEN to Practice in Marine and Coastal Areas 
A demonstration project ensuring the ecological resilience, coherence and sustainable future of Gökova Bay SEPA in Türkiye 
!

7!Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünle!ik Ky ve Deniz Alanlar  
Yönetim Planlamas Projesi  

ÖÇKKB, Tarm ve Köyi!leri Bakanl", SAD-AFAG, Rubicon 
!

8.!GÖKOVA!KUMULU!(AKÇAPINAR!KIYISI)!REKREASYON!ve!SPORT"F!
FAAL"YETLER!(PLAJ)!ALANI!

Bu!alan!güncel!durumda!yeme#!içme#!dinlenme#!yüzme!ve!kite!surf!e$itim!ve!faaliyetleri!alan!olarak!
gözlenmi"tir.! Ferek! çay! bölgesi! benzeri! faaliyetler! açsndan! ku"! ya"am! ve! üreme! alan! olma!
özelli$inden!dolay!uygun!görülmemi"tir.!Gökova!ÖÇKB! içerisinde!bu!alann!kullanm! karar!önceli$i!
kite!surf!ve!benzer!rüzgar!sporlar!olarak!belirlenmi"tir.!Bu!alann!Akçapnar!plajnda;!!

1#!Yüzme!ve!günübirlik!faaliyetler!alan!(kara!ve!deniz)!

Akçapnar!yapay!mendire$inden!itibaren!kuzeye!do$ru!90m’lik!denizel!ve!karasal!alandr.!

2#!Servis!tesis!alan!(kara)!

Günübirlik!faaliyetler!alan!içinde!kalmaktadr.!

3#!Kite!surf!e$itim!alan!(kara!ve!deniz)!!

Yüzme!ve!günübirlik!faaliyetler!alanndan!sonra!gelen!380m!uzunlu$undaki!alan!kapsamaktadr.!!

Kite!surf!alannda;!

a)!Ba"langç!e$itim!alan!(kara!ve!deniz)!!

b)!%leri!seviye!e$itim!ve!uygulamalar!alan!(kara!ve!deniz)!

mekansal!planlama!kararlar!gerekmektedir.!Bu!kararlar!Özel!Çevre!Koruma!Kurumu!Ba"kanl$!bilgi!
ve! onayyla!mekan! kullanacak! olan! okullarn! uzman! görü"ü,! valilik! ilgili! birimleri! mütabakat! ile!
belirlenir.!

Aktivite!snrlamalar;!

1#!Belirlenen!alanlar!içinde!plan!amaçlarna!uygun!faaliyetler!serbesttir.!!

2#Kite! surf!deniz!ve!kara!alannda!ayn!anda! faaliyet!gösterebilecek!okul! says! ikiden! fazla!olamaz.!
Okullar!ba"langç!ve!ileri!seviye!faaliyetler!mekansal!planlama!kararlarna!uyarak!alan!payla"rlar.!

3#! !2010/25!numaral!10.07.2010! tarihli,!Tarm! ve!Köyi"leri!Bakanl$!2/1!numaral! ticari! amaçl! su!
ürünleri!avcl$n!düzenleyen! tebli$de!de$i"iklik!yaplmasna!dair! tebli$’nin!3.maddesi!16.!bendinde!
belirtildi$i!üzere!her!türlü!balk!avcl$!yasaktr.!

4#!Motorlu!su!ve!kara!sporlar!yasaktr.!

5#! Kite! surf! deniz! alannda! sprotif! amaçl,!mobil! ta"nabilir! platform! vb! ünitelerin! kullanm! aktif!
kullanm!süresinde!serbesttir.!Aktivite!sezonunda!karasal!faaliyet!alannda!bekletilebilir.!
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6#!Tanmlanan!deniz!alanlar! içerisinde!spor!ve!sporcu!servisleri!ve!acil!durumlar!d"nda!tekne!seyri!
ve!demirleme!yasaktr.!Denizel!ula"mda!Ferek!çay!a$zndan!yolcu!indirme!bindirme!yaplabilir.!

7#! Bu! alana! karasal! ula"m! usülleri,! park! yeri! ihtiyaç! ve! snrlamalar!Özel! Çevre! Koruma! Kurumu!
tarafndan!izlenir,!revize!edilir.!!

8#! Günübirlik! tesis! alannda! prefabrik! yapya! izin! verilir.! Alana! denizden! yolcu! transferinde! ah"ap!
kaplama!çelik!konstrüksiyon! iskele!kullanlr.!Ah"ap! iskele!boyu!denizel!alanda!3m,!geni"li$i!1.5!m’yi!
a"amaz.!%kinci!bir!iskele!yapm!Özel!Çevre!Koruma!Kurumu!görü"ü!ile!belirlenir.!

9#! Kite! surf! deniz! alan! denize! do$ru! 300!m! paralelinde!motorlu! su! sporlar! yaplamaz.! Belirlenen!
deniz!!alan!d"nda!yüzme,!kite#surf!ve!ba"ka!aktiviteler!ile!ilgili!düzenleme!ve!snrlama!yoktur.!

10#!Akçapnar!yapay!mendire$inden!güneye!do$ru!1000!m’lik!sahil!"eridi!boyunca,!denize!do$ru!çkan!
250!m!uzunlu$undaki!Akçapnar!mendire$i!hizas!referans!olmak!ko"ulu! ile!bu!hattn! içerisinde!kite!
surf,!günübirlik!faaliyetler,!yüzmek!yasaktr.!

!

9.! DEN"Z! CANLILARI! REHAB"L"TASYON! ve! B"L"MSEL! ARA#TIRMA!
MERKEZ"!

Gökova’da! hasta,! yaral,! petrole! bulanm"! deniz! canllarna! yönelik! bir! bakm! ve! rehabilitasyon!
merkezi! öngörülmektedir.! Bu! merkez! Gökova’da! Karacasö$üt! mevkiinde! bir! STK’nn! mevcutta!
sürdürdü$ü! altyap,! bilgi! birikimi! ve! çal"malarndan! istifade! edilebilir.! Bu! tesis! deniz! canllar!
konusunda,!özellikle!nesli!azalan!yunuslar,!köpekbalklar,! su! samurlar,!Akdeniz! foku!ve!baz!deniz!
ku"lar!açsndan!Türkiye’de!bir!ilk!olmas!bakmndan!önemli!oldu$u!dü"ünülmektedir.!!Fiili!olarak!bir!
Akdeniz! foku! (Monachus!monachus)!ve! iki! &i"e!burunlu!yunus! (Tursiops! truncatus)! rehabilitasyonu!
yaplmakta!olup,!canllarn!do$aya!tam!adaptasyonunu!müteakip!do$aya!salnacaklardr.!

Bu! merkez! ayn! zamanda! her! türlü! sualt,! deniz! ve! ky! bilimsel! ara"trmalarnn! yaplaca$! ve!
akademik!çal"malara!önayak!olarak!destek!verecek!faaliyetlerde!bulunacaktr.!!

!

10.!SU!SPORLARI!EMN"YET!BÖLGES"!

Gökova! körfezi! deniz! trafi$i! yo$unluk! ve! yaylm! haritas! gözönünde! bulundurularak! insan!
aktivitesinin! yo$un! oldu$u! Akçapnar! yakn! deniz! alannda,! Kadnazma$! ve! Kanlazmak! içleri! ile!
Karaca! bölgesinde! belirtilen! emniyetli! bölgeleri! içinde! motorlu! su! sporlar! yasaktr.! Motorlu! su!
sporlar!araçlar!seyir!gere$i!halinde!hzlar!saatte!4!deniz!milini!a"amaz!(Bu!maddenin!kabülü!halinde!
yukarda!belirtilen!aktivite!snrlar!9.!Maddesi!kaldrlabilir).!
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11.!KIYI!TES"SLER"!ÖNER"S"!

Karaca!yat!yana"ma!yeri!ve!ikmal!merkezi!

ÖÇK!bölgesinde! a"r! insan! faaliyeti! ve!deniz! trafi$inin! artmasn! arzu!etmemekle!birlikte,!bölgenin!
Türkiye'nin! en! önemli! mavi! tur! yat! rotasnn! üzerinde! olmasndan! dolay! ve! yaplacak! fizibilite!
çal"masnn! ardndan! ileride! "gerçekten"! böyle! bir! tesise! ihtiyaç! hasl! olmas! durumunda,!Gökova!
ÖÇK!Bölgesinde!ekolojik!ve!sosyo#ekonomik!faktörlerde!gözönünde!bulundurularak!seçilen!en!uygun!
bölge! Karacasö$üt’dür.! Olas! bir! yatrmn! optimal! olarak! 180#200! yat! kapasiteyi! a"madan!
planlanmas!ta"ma!kapasitesi!bakmndan!uygun!olandr.!Alanda!varl$!bilinen!yelken!sporlar!e$itim!
okulunun!aktivite!alannn!korunmas!ve!spor!aktiviteleriyle!yat!trafi$i!ili"kisi!tesis!tasarm!yaplrken!
göz!önünde!bulundurulmaldr.!Balkç! iskelesi! tesis!projesi!d"nda!korunmaldr.!Her! türlü!bölgesel!
yatrmn,! sadece! tesissin! kuruldu$u! o! noktada! de$il! yakn! ve! hatta! orta! uzaklktaki! ky! ve! deniz!
alanlarn! da! etkileyece$ini! göz! önünde! bulundurmak! zorunlulu$u! vardr.! Zira! her! ky! tesisi! artan!
insan!faaliyeti!anlamna!gelecek,!bu!ise!do$aya!ve!ekosisteme!ilave!yük!getirebilecektir.!Bu!bakmdan!
Plan!Notu’nun!11.!maddesinde!bahsedilen!yat!yana"ma!yeri!ve!ikmal!merkezinin!kapsaml!bir!marina!
olarak! ele! alnmamas! gerekti$i!mütalaa! edilmekte! ve! proje! yürütücüleri! olarak! sadece! ve! sadece!
ileride! ihtiyaç!hasl!oldu$unda!dü"ünülmesi!gereken!bir!adm!olmas!gerekti$ini!önemle!vurgulamak!
isteriz.! Ekte! verilen!harita!üzerinde! kroki! "eklinde! ifade! edilmi"tir.!Deniz! araçlarndan! kaynaklanan!
ya$l! sv! atklar! alm! tesisi! projelendirmesi! yaplmadan! yat! yana"ma! ve! ikmal! yerine! izin!
verilmemelidir.! Ya$l! sv! atk! alm! tesisi! kurulmaz! ve! etkin! i"letilmez! ise,! söz! konusu! tesisin!
çal"trlmasna!izin!verilmez.!!

Akyaka!Mendire#i!

Akyaka! mendire$i! tasarm! itibariyle! azmaktan! gelen! do$al! malzemenin! liman! içinde! birikimine!
sebebiyet! vermektedir.!Hali!hazrdaki!mendire$in! yapsal! tasarmnn!de$i"tirilmesi! alanda! ya"anan!
erozyon!sorununun!yönetilebilmesi!için!alnmas!gereken!tedbirlerden!birisidir.!Akyaka!tekne!barnak!
ihtiyac! ileri! seviyededir.! Bu! sorun! azmak! ekosistemini! tehdit! etmektedir.! Bu! soruna! optimal! bir!
çözüm! olarak! mendire$in! kapasitesinin! artrlmas! öngörülmektedir.! Bu! ky! tesisi! ve! ilave! yap!
önerimiz!ekli!CBS!çkts!haritalarda!verilmektedir.!Akyaka!limannda,!deniz!araçlarndan!kaynaklanan!
ya$l!sv!atklar!alm!tesisi!projelendirmesi!yaplmal!tesis!kurulmaldr.!Taraf!olunan!ilgili!uluslararas!
sözle"me!(MAROL!73/78!Ek!I!ve!Ek!II)!gere$i!ya$l!sv!atk!alm!tesisi!kurulmas!ve!i"letilmesi!"arttr.!

Çaml!$skelesi!

40! tekne! kapasitelik! (Tur! teknesi! (büyük#orta! küçük),! amatör,! balkç! ve!misafir! tekneler)! 150!m!
uzunlu$unda!kazk!sistemli,!ah"ap!kaplama!çelik!konstrüksiyon!iskele!öngörülmektedir.!%skelenin!in"a!
sürecinde! ky! dinamikleri! göz! önünde! bulundurularak! farkl! bir! tasarm! uygulanabilir.! Akyaka!
limannda,!deniz!araçlarndan!kaynaklanan!ya$l!sv!atklar!alm!tesisi!projelendirmesi!yaplmal!tesis!
kurulmaldr.!Taraf!olunan!ilgili!uluslararas!sözle"me!(MAROL!73/78!Ek!I!ve!Ek!II)!gere$i!ya$l!sv!atk!
alm! tesisi! kurulmas! ve! i"letilmesi! "arttr.! Ayrca,! bu! bölgedeki! yo$un! dola"m! ve! tekne! trafi$inin!
seyir,!can,!mal!ve!çevresel!sorunlar!yaratmamas!bakmndan,!ülkemizde!ve!dünyada!ba"ka!deniz!ve!
ky! alanlarnda! uyguland$! üzere,! Çaml! liman! giri"inde! bir! deniz! trafik! ayrm! düzeni!
olu"turulmasnda!fayda!vardr!(IMO!A572(14)!sayl!tavsiye!karar!uyarnca).!Sözü!edilen!trafik!ayrm!
düzeni!CBS!ve!harita!çktlarnda!i"aretlenmi"tir.!
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Çekek!yerleri!

Çekek! yeri! hesaplamasnda!mekann! bulundu$u! alandaki! profesyonel! tekne! saysnn! yars!mutlak!
de$er!olarak!göz!önünde!bulundurulurken,!yar!profesyonel!ve!amatör!tekneler!ve!yönetim!plannn!
geçerlilik!süresi!olan!5!yl! içerisindeki!geli"meler!göz!önüne!alnarak!bu!mutlak!de$erin!%20#40!üzeri!
tekne!says!çekek!yerlerinin!kapasitelerinin!belirlenmesinde!referans!alnm"tr.!Çekek!yerleri!küçük!
ky!balkçsnnve!veya!tur!teknelerinin!kullanmna!yönelik!olarak!tasarlanrken!tekne!servis!alan!her!
küçük!tekne!ba"na!80m2,!daha!büyük!tekneler!için!ise!150!m2!yüzey!alan!ile!çarplarak!toplam!servis!
alan!hesaplanm"tr.!

1#! Çekek! yeri! içerisinde! motorlu! araçlarla! nakil! amacyla! ksa! süreli! duraklama! yaplabilir,! park!
yaplamaz.!

2#Çekek! yerleri! dahilinde! ve! çevresinde! tanml! turizm! ve! kamusal! kullanm! haklarn! (ky! ve! plaj!
kullanm)!engelleyecek!"ekilde!kara!araçlarn!park!etmek!yasaktr.!

3#!Çekek!yerlerinde!yüksek!sesli!müzik!yayn!yapmak!yasaktr.!

4#Çekek! yerlerinde!üretilecek! kat! ve! sv! atklar! kontrollü! atk!deponi! alanlarna! transfer!edilir.!Bu!
faaliyetten!nihai!olarak!sorumlu!olan!çekek!yeri!i"letmecisidir.!!

5#! Yaz! döneminde! (01! Haziran! #! 15! Eylül! tarihleri! aras)! acil! bakm! gerektiren! teknelerin! yüksek!
gürültü,!toz!ve!tala"!çkaran!uygulamalar!ile!tamir!veya!bakm!çekek!yerinin!bulundu$u!mevkiye,!300!
m! yaknlktaki! alanda;! turistik,! sosyal! faaliyetlerin!ba"lad$,! yo$unluk! kazand$! ve! azald$! (tavsiye!
edilen!zaman!dilimi!sabah!10:00!ak"am!18:00)!sabah!ve!ak"am!saatleri!arasnda!yaplamaz.!

6#!Yaz!döneminde!çekek!yerinde!acil!bakm!(seyir!esnasnda!kullanlan!makina!veya!yelken!gücünde!
a$r! bakm! gere$i! veya! seyir! güvenli$ini! engelleyen! kusurlar)gerektiren! tekneler! d"nda! tekneler!
bakma!alnmaz.!Kusurlu! teknenin!çekek!yerinde!bulunma! sebebi,!kalma! süresi!Özel!Çevre!Koruma!
Kurumu!görü"!ve!bilgisine!sunulur.!

7#!Çekek!yerlerinde!kat!atk!ve!ya$l!sv!atk!yönetim!planlar!çkarlmadan!ve!yeterli!kapasiteye!sahip!
atk!toplama!tesisleri!kurulmadan,!çekek!yerlerinin!proje!ve!in"asna!izin!verilmez.!

Akbük!çekek!yeri!

10!balkç!tekne!kapasitelik!yakla"k!800!m2!alan.!

Bördübet!çekek!yeri!

15!balkç!ve!amatör!tekne!kapasitelik!1200!m2!alan.!

Maden!$skelesi!çekek!yeri!

30!tekne!kapasitelik!2400!m2!alan.!

!
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Çaml!çekek!yeri!

Farkl!boylardaki!20!tur!ve!balkç!teknesi!kapasitelik!3000!m2!alan.!

Akçapnar!çekek!yeri!

15!balkç!tekne!kapasitelik!1200!m2!alan.!

!

Yukarda! sözü! edilen! çekek! yerlerinin! tam! lokasyonlar,! ayrca! CD! ortamnda! teslim! edilen! CBS! ve!
harita!çktlarnda!tam!olarak!i"aretlenmi"tir.!

!

12.!SULAK!ALAN!KORUMA!BÖLGES"!

Birincil!Koruma!Bölgesi!

Tam! koruma! alanlardr.! Çe"itli! habitatlarn! korunmas! için! ekosistem! bütünlü$ünü! bozmayacak!
"ekilde!özel!izne!tabi!kullanm!talepleri!ÖÇKKB!tarafndan!de$erlendirilecektir.!

1#!Sulak!alanlar!yönetmeli$i!uygulanr.!

2#!Alan,! gerek! turizmde! yerel! ekonomik! gelirin! artrlmas! gerekse! kontrolsüz! ve! tahrip! edici! insan!
aktivitelerinin!kontrol!ve!düzenlenmesi!amacyla!sadece!ah"ap!vb.!yürüyü"!bantlar,!yönlendirici!bilgi!
levhalar,! çit!ve!benzeri!kullanm!ko"ullarn!belirleyen! tedbirler!marifetiyle!ku"!gözlemi!ve!yürüyü"!
faaliyetleri!amacyla!kullanlabilir.!

3#!Ku"!üreme!alanlarnda!turistik!ve!benzeri!faaliyetler!yasak,!bilimsel!amaçl!çal"malar!serbesttir.!!

4#!Kum!ve!!ta"!çkartlamaz!ve!kumullarn!"ekli!de$i"tirilemez.!

5#!3621!sayl!kanunun!6.!Maddesi! ile!ky!kanunu!uygulama!yönetmeli$inin!13.!Ve!14.!Maddesinde!
tanmlanan! (A,B!ve!C!maddelerinde!belirtilen! )!yap!ve! tesisler!yaplamaz.!7! .!madde! kapsamndaki!
dolgu!!ve!kurutma!yoluyla!arazi!kazanlamaz.!

6#!Ku"!üreme!alanlarnda!20!Mart!#!30!Haziran!tarihleri!arasnda!araç!ve!binek!hayvan! ile!dola"mak!
yasaktr.!

7#!Bu!alan!içerisinde!ate"!yakmak,!kamp!kurmak!yasaktr.!

!

!

!
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Gökova!Sulak!Alan!ve!Azmaklar!

1#!Ku"larn!ve!muhtelif!memelilerin!üreme!ve!yavru!büyütme!alan!olan!Akçapnar!sulak!alan!havzas!
Akçapnar! Azma$! ile! güney! sahilleri! arasndaki! yakla"k! 1000!m’lik! alanda,! Akçapnar! azma$! giri"!
ksm! hariç! olmak! üzere,! ky! balkçlar! dahil! kyya! 50! m.! mesafeden! daha! yakn! bir! "ekilde!
seyredilmesi! ile!kyya!yakla"p!beklenmesi!ve!demirlememesi!1!Nisan#30!Haziran! tarihleri!arasnda!
yasaktr.!

2#!Akçapnar!yapay!mendire$inden!güneye!do$ru!1000!m’lik!sahil!"eridi!boyunca,!denize!do$ru!çkan!
250!m!uzunlu$undaki!Akçapnar!mendire$i!hizas!referans!olmak!ko"ulu! ile!bu!hattn! içerisinde!kite!
surf,!günübirlik!faaliyetler,!yüzmek!yasaktr.!

3#!Gökova,!Akyaka!Kadn!azma$!giri"inden!Kite! surf!kara!alanna!kadar!olan!kyda,!kydan!karaya!
do$ru!30!m!geni"lik!“plaj!kullanma!alann”!tarif!eder.!Fakat!yüksek!erozyon!gözlenen!bu!ky!alannda!
habitatn! kendini!onarmas!amacyla! yönetim!plan! revizyonu! sürecinde!bu!alann! insan! faaliyetine!
kapatlmas!önemle!de$erlendirilmelidir. 

SMAP!III!projesi!azmak!yönetimi!plan!notlarnda!belirtildi$i!gibi!ve!bu!projede!de!tarafmzdan!
desteklendi$i!üzere,!

1#!Kadn!azma$!içerisinde!ah"ap!köprünün!i,ç!ksmnn!Akyaka!tarafndaki!ky!alan!tur!düzenlenecek!
teknelere!tahsis!edilmelidir.!Tur!düzenleyecek!tekne!says!14! ile!snrlandrlmaldr.!Tekne!sahibinin!
kooperatif!üyesi!olmas!ve!sadece!azmak!turculu$u!yapan!tek!bir!kooperatife!verilmesi!sosyal!düzen!
ve!adalet!açsndan!önemli!ve!kritiktir.!

Ve!buna!ek!olarak,!

2#!Azmakta!yüzmek!serbestir,!kalabalk!gruplar!halinde!yüzülmesi!durumunda!azmak! tur! teknecileri!
kooperatif!ba"kanl$na!bilgi!verilir.!

3#!Azmak! içinde!ak"am!21:00,! sabah!09:00!arasnda!motorlu,!ak"am! saat!21:00,! sabah!07:30!aras!
kano!ve!benzeri!motorsuz!vastal!aktiviteler!yaplamaz.!Aktivite!saatleri!içinde!müzik!yayn!ve!gürültü!
yaplamaz.!Gürültü!kayna$ndan!5m!mesafedeki!ses!ölçüm!seviyesi!85!db’i!geçemez.!!

4#!Azmakta!tur!yapan!tekneler!motor!gücü!20!beygiri!a"amaz.!Azmakta!seyir!hz!3!knotu!a"amaz.!

5#!Azmakta!her!türlü!bitki,!yosun!ve!benzeri!canllarn!toplanmas!yasaktr.!

6#! Azmaktaki! atk! ve! birikmi"! do$al! malzeme! toplama! faaliyetleri! azmakta! çal"an! kooperatif!
yetkileleri!ve!yerel!belediye!tarafndan!ve!gözetiminde!yaplr.!Do$al!doku!niteli$indeki!atklarn!ayn!
anda!tümü!toplanamaz.!Su!ku"lar,!su!samuru,!kaplumba$a!ve!benzeri!canllarn!beslenme,!barnma,!
dinlenme! ihtiyaçlar!göz!önünde!bulundurularak!do$al!malzemenin!bir!ksm!her! zaman!bulundu$u!
yerde!braklr.!Braklmas!gereken!malzeme!miktarnn!ölçütleri!yerel!ekologlar!tarafndan!belirlenir.!

7#! Azmakta! su! ürünleri! avcl$! ve! dalarak! veta! tarayarak! yosun! ve! di$er! su! bitki! ve! alglerinin!
toplanmas!–!alnmas!yasaktr.!
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8#!Azmakta!dola"an!tekneler!içinde!ve!azmak!kenarnda!ate"li,!haval!tüfek,!zpkn!ve!benzeri!silahlar!
her!ne!amaçla!olursa!olsun!kullanmak,!açkta!(klfsz,!knsz)!ta"yarak!gezmek!yasaktr.!

!

Çaml!Sulak!Alan!

1#!Sulak!alan! içsu!kylar!ve!deniz!kylarnda!tespit!edilen!balçk!vb.!niteliklteki!ky!yaps!nedeniyle!
yüzmek!tehlikelidir.!Bu!nedenle!gerek!ekosistem!koruma!kriterleri!ve!gerekse!günlük!ya"am!ve!turzim!
aktivitelerinden! kar"la"labilecek! hayati! derecede! önemli! sorunlarn! önüne! geçmek! amacyla!
bahsedilen!nitelikteki!alanlarda!yüzme!vb!rekreasyonel!aktiviteler!bilgilendirici!levha,!çit!vb.!tedbirler!
marifetiyle!düzenlenir.!!

"kincil!Koruma!Bölgesi!

Do$al! su! kaynaklarnn! (rmak,! nehir,! dere! vb.)! her! iki! yöndende! 20! "er!metrelik! alan! içerisinde!
bilimsel! ve! koruma! amaçl! faaliyetler! d"nda!hiçbir! faaliyete! izin! verilmez.!Bunun! d"nda! yer! alan!
alanlarda! ise!mevcut! tarmsal! kullanmlar! ile! geleneksel! tarm! ve! organik! tarm,! snrl! günübirlik!
faaliyetler!yaplabilir.!

1#!Yakn!civarndaki!su!kaynaklarnn!do$al!ak"!rejimleri!de$i"tirilmemelidir.!

Tampon!Bölge!

Alann!ekolojik!karakterinin!korunmas!esastr.!Mevcut!tarm! faaliyetleri!sürdürülebilir.!Bu!alanlarda!
a$aç! kesimi! için!ÖÇKKB’nin! görü"ü! alnacaktr.! Projesi!ÖÇKKB! tarafndan! onaylanmak! ve!minimum!
parsel!büyüklü$ü!5000!m2!olmak!ko"ulu!ile!en!fazla!50!m2’lik!günübirlik!tesis!amaçl!sökülüp!taklabilir!
temelsiz!ah"ap!yaplar!yaplabilir.!!

1#!Yakn!civarndaki!su!kaynaklarnn!do$al!ak"!rejimleri!de$i"tirilmemelidir.!

Bu! alanlarda! ÖÇKKB’nin! uygun! görü"ü! ile! giri"! kontrol! ve! bilgilendirme! üniteleri! yaplabilir.! %fraz!
yaplamaz.!!

!

13.!FLORA!KORUMA!BÖLGES"!

Birincil!Koruma!Bölgesi!

Türkiye’de! yakla"k! 170! farkl! yaban! orkidesi! türü! bulunmaktadr.! Bu! orkidelerden! yakla"k! 45! tür!
Mu$la! il! snrlar! içerisindeki! do$al! alanlarda! ya"amaktadr.! Datça! Yarmadas’na! endemik! Yürekli!
orkide,! Serapias! cordigera,! Gökova! Körfezi’nin! güney! kylarnda,! yine! Türkiyenin! en! nadide!
Orkidelerinden!Kay"l!Do$u!Orkidesi!Himantoglossum!affine,!Gökova!Körfezi’nin! kuzeyindeki!Kran!
Da$’nn! zirveye! yakn! bölgesinde! ya"amaktadr.! SAD#EKOG! (Ekoloji! Ara"trma! Grubu)! UNDP#GEF!
destekli!olarak,!2010!ylnda!gerçekle"tirdi$i!“Türkiye!Orkideleri!Projesi”!kapsamnda,!Akbük!Koyu!ve!
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hemen!yukarsndaki!Yerkesik!arasndaki!bölgede!35! tür!orkide!belgelemi"tir.!Bu!bölgede!yo$un!bir!
"ekilde! orkide! yumrular! toplanmakta! olup,! birçok! tür! tehdit! altndadr.! Ayrca! Karacasö$üt!
yaknlarnda!Karaca!bölgesindeki!sulak!alanlar!ve!düzlüklerde!baz!orkide!türleri!de!tespit!edilmi"!ve!
foto$raflanm"tr.!!

Bölgede! ilan! edilecek! “Orkide!Koruma!Alanlar”,!Anadolu!orkidelerinin! türünün!devam! ve!Gökova!
Körfezi’nin!flora!biyolojik!çe"itlili$ini!korumak!açsndan!büyük!önem!ta"maktadr.!

Ayrca,!scak!Akdeniz!katnda!görülen!boylu!maki!örtüsü,!kzlçam!ormanlar!ve!altnda!yer!alan!çal!
tabakas!ve!yakn!civarnda!nadir!endemik!bitki!türleri!Örne$in!sadece!Gökova,!Datça!Yarmadas!ve!
Sandras!da$nda!bulunan!“bo$a!dikeni”!Erygium!thorifolium!ve!Türkiye’de!en!yo$un!ve!fazla!türün!bir!
arada!oldu$u!birçok!orkide!türü!flora!zenginli$i!bu!bitkilerin!bulundu$u!bölgelerin!flora!bakmndan!
Birincil!Koruma!Bölgesi!olmas!gerekçesini!olu"turur.!Bu!alanlarda;!

1#!Tarmsal!aktiviteler!yaplamaz!ve!hayvan!otlatlamaz.!

2#!Her!türlü!yapla"ma!olmaz!ve!yol!yaplamaz.!Hali!hazrdaki!yollarn!geni"lemesi!ve!toprak!yollarn!
asfaltlanmas!yasaktr.!

3#!Bilimsel!çal"malar,!do$a!yürüyü"ü!ve!yapla"ma!olmakszn!eko#turizm!faaliyetleri!serbesttir.!

4#!Bitki!koruma!bölgelerinde!alan!do$al!haliyle!braklmal!ve!sonradan!a$aç!dikimi!yaplmamaldr.!

5#!Yakn!civarndaki!su!kaynaklarnn!do$al!ak"!rejimleri!de$i"tirilmemelidir.!

6#! Maki! ve! frigana! florasnda! sahip! alanlarn! a$açlandrlma! ad! altnda! tamamen! sürülüp!
temizlenmesi!yasaktr.!Zira!söz!konusu!alanlar!süksesyon!a"amasnda!olan!ve!hali!hazrda!ormanlara!
öncülük!eden!alanlardr.!Buralar!yok!edilir! ise!çplak! topra$a!geri!dönü"!gerçekle"ir!ve!birçok!bitki!
yumrusu!ve!so$an!da!zarar!görerek!yok!olur.!Erozyon!için!de!alt!yap!hazrlanm"!olur.!

7#!Gökova!ÖÇK!Bölgesinde! kylardaki! tüm!maki! ve! frigana!bitki! topluluklar,! gerek!ötücü! ve! yrtc!
ku"lar! gerekse! sürüngenler! açsndan! son! derece! önemli! ya"am! alanlar! (habitatlar)! olup,! tahrip!
edilemez,!yeni! imara!açma,!yapla"ma!veya! (stabilize!dahil)!yeni!yol!yapm!gibi!habitat! tahribatlar!
veya!habitat!bölünmeleri!sonucunda!yok!edilemez.!Kylarda!detayli!olarak!yaplacak!ara"trmalarda,!
SAD#EKOG’un!bölgede!ba"ka!noktalarda!tespit!etti$i!üzere,!endemik!ve/veya!nesli!azalan!bitki!türleri!
bulunmas!olasdr.!Öte!yandan,!su!basmansz!ve!beton!yap!olmakszn,!sadece!ah"ap!veya!prefabrik!
yaplarn!oldu$u!ilave!günübirlik!tesisler,!gerek!tesisin!kendisi!gerekse!yarataca$!insan!faaliyetlerinin!
do$aya! etkisi! titiz! bir! "ekilde!bilimsel!olarak! incelendikten! ve! raporlandktan! sonra! Kurumun!nihai!
de$erlendirmesi!ve!izni!ile!mümkün!olabilir.!

!

!
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14.!B"LG"LEND"RME!PANOLARI!
CD!ortamnda! teslim! edilen! “Bilgi! Levhalar”!haritasnda! i"aretlenmi"!olan!18! ayr!noktaya! (Akbük,!
Akyaka!kasaba! içi,!Akyaka!Azmak,!Maden! %skelesi,!Çnar!Plaj,!Akçapnar,!Gökçe,!Çaml,!Sedir!Adas,!
Boncuk! Koyu,! Karacasö$üt,!Okluk! Koyu! restoranlar!bölgesi,! Longoz! Koyu,! Tuzla! Koyu,! Yedi!Adalar,!
Amazon,! Bördübet,! Çat),! en! az! 1,5!m! x! 2,5!m! boyutlarnda! (yerine! göre! boyutlar! büyütülebilir),!
Gökova!ÖÇKB!haritas!ve!ilgili!foto$raflar!içeren,!Gökova!ÖÇKB!hakknda!bilgi!vermeyi!amaçlayan!ve!
kullanm!esaslarn!aktaran!bilgilendirme!panolar!yerle"tirilir.!

!

!

*****! Plan! notunda! belirtilen! tüm! karasal! mesafeler! ku"! uçumu! uzakl$n! belirledi$i! mesafeye!
tekabül!eder.!


