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1.	Amaç	
	
Akdeniz	 Fokunun	Türkiye’de	Korunması	Ulusal	 Eylem	Planı’nı	 geliştirme	 amacı,	 özellikle	
ilgili	devlet	kurumları	ve	karar	vericilere1	yönelik	olmak	üzere,	konuyla	ilgili	tüm	paydaşlar	
hedeflenerek,	 dünya	 çapında	 nesli	 kritik	 seviyede	 tehlikede	 olan	 Akdeniz	 foku	 ve	 yaşam	
alanları	 olan	 değerli	 kıyı	 ve	 deniz	 habitatlarının	 korunmasına	 yönelik	 stratejinin	
oluşturulması	 ve	 korumanın	 etkili	 sonuçlanmasına	 yardımcı	 olacak	 bir	 rehber	
hazırlanmasıdır.	
	
	
2.	Giriş	
	
Akdeniz	foku	Monachus	monachus	(Hermann,	1779)	dünya	çapında	nesli	en	fazla	tükenme	
tehlikesi	 altında	 olan	 canlılar	 arasında	 kabul	 edilmiştir.	 IUCN	 tarafından	 1986’da	 nesli	
tehlike	 altında	 (EN)	 kategorisi	 ve	 1996’da	 ise	 nesli	 kritik	 derecede	 tehlike	 altında	 (CR)	
kategorisinde	 bir	 tür	 olarak	 sınıflandırılmıştır,	 ki	 halen	 mevcut	 durum	 budur2.	 Dünya	
üzerindeki	toplam	sayısı	yaklaşık	6003	civarındadır	ve	türün	dünya	dağılımı	esas	itibariyle	
Akdeniz’de	Yunanistan	ile	Türkiye’de	ve	Atlantik’te	Portekiz’in	Madeira	Adası	ile	Moritanya	
kıyıları	olmak	üzere	başlıca	dört	ülkededir.	Öte	yandan,	yüzgeçayaklılar	alt	takımı	içinde	M.	
monachus’a	 en	 yakın	 tür	 olan	 Hawai	 foku	Monachus	 schauinslandi,	 varlığını	 yalnızca	 bir	
ülkede,	 Amerika	 Birleşik	 Devletleri’nin	 yetki	 alanı	 içindeki	 kıyılarda	 sürdürmektedir.	 Bu	
durum,	korumanın	tasarlanması	ve	uygulanması	anlamında	M.	schauinslandi	için	büyük	bir	
avantaj	 olarak	 düşünülebilir.	 Bu	 durumun	 aksine,	 ülkemizde	 varlığını	 sürdüren	 M.	
monachus	 içinse,	 türün	 dünyada	 seyrek	 ve	 dağınık	 coğrafi	 dağılımı	 ve	 yukarıda	 da	
belirtildiği	 gibi	 dört	 farklı	 ülkenin	 yetki	 alanında	 bulunmasına	 bağlı	 olarak	 tamamen	
farklıdır.				
	
Öte	yandan,	türe	ev	sahipliği	yapan	ülkeler	Yunanistan,	Türkiye,	Portekiz	(Madeira	Adaları)	
ve	Moritanya’da	Akdeniz	fokuna	yönelik	tehditler	ve	türün	korunmasına	yönelik	öncelikler	
farklılık	göstermektedir.	
	
Oldukça	 az	 sayıdaki	 alt-populasyonlar	 ise	 Cezayir-Fas	 sınır	 bölgesinde4,	 Libya5	 ve	 Kıbrıs	
Adası’nda	gözlemlenmektedir.	Ayrıca,	güney	İtalya	ve	doğu	Adriyatik	kıyılarından	az	sayıda	

																																																								
1 Orman ve Su İşleri Bak., Çevre ve Şehircilik Bak., Gıda Tarım Hayvancılık Bak., İlgili Valilikler ve Kaymakamlıklar,  
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bak. ve Kültür ve Turizm 
Bak.  
2 IUCN Red List http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search ver 2011.1 
3 Dünya popülasyonu hala büyük kesinlikle bilinmemekte, daha yüksek hassasiyette bir tahmin için türün dünya dağılım 
alanı içinde daha fazla saha çalışmalarına gereksinim vardır. 
4 Boutiba, Z. 1996. Disappearing Species: The Case of the Monk Seal in Algeria. In: W.D. Swearingen & A. Bencherifa, 
eds. The North African Environment at Risk. Westview Press Inc., Boulder, Colorado & Oxford, UK: 191-204.  
Avella, F.J. 1998, Kişisel görüşme. 
5 Hamza, A., Gi. Mo, S, Agnesi, K. Etayeb, R. Abdulbuhari, H. Bukhirealla, I. Etabuni and M. Algumezi. 2006. 
Experiences and perspectives in Libya: Mediterranean monk seal sighting and habitat studies (2002-2006). Report of the 
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ve	 seyrek	 bireysel	 fok	 gözlemleri	 gerçekleşmektedir.	 Bunlar,	 birkaç	 bireyden	 oluşan	
oldukça	 küçük	 gruplar	 olup,	 geçmişte	 o	 bölgedeki	 populasyonlardan	 geriye	 kalan	 küçük	
gruplar	 ya	 da	 mevcut	 ana	 popülasyonlardan	 sonradan	 bu	 bölgelere	 ulaşan	 gezgin	 fok	
bireyleri	olarak	düşünülebilir.		
	
Tür	 ülkemizin	 de	 taraf	 olduğu	 BERN	 (Avrupa	 Yaban	 Hayatı	 Koruma	 Sözleşmesi)	 ile	
BARSELONA	 (Akdeniz’in	 Kirliliğe	 Karşı	 Korunması	 Sözleşmesi),	 CITES	 (Nesli	 Tehlikede	
Olan	 Yabani	 Bitki	 ve	 Hayvan	 Türlerinin	 Uluslararası	 Ticaretine	 İlişkin	 Sözleşme)	 ve	
Biyolojik	 Çeşitlilik	 Sözleşmesi	 gibi	 bazı	 uluslararası	 anlaşmalarla	 koruma	 taahhüdü	
altındadır.	 BARSELONA	 Sözleşmesi	 kapsamında	 Özel	 Çevre	 Koruma	 Alanları	 Bölgesel	
Faaliyet	 Merkezi	 (RAC/SPA)	 tarafından	 1988’de	 sözleşmeye	 taraf	 olan	 ülkelere	 yönelik	
Akdeniz	geneli	için	“Akdeniz	Fokunun	Korunması	Akdeniz	Eylem	Planı”	hazırlanmıştır.		
	
Tahmin	edileceği	üzere,	Akdeniz	fokunu	tehdit	eden	faktörler	ve	koruma	öncelikleri,	türün	
dünya	 dağılım	 alanı	 dahilinde	 her	 ülkedeki	 farklı	 özelliklere	 ve	 koşullara	 bağlı	 olarak	
farklılık	göstermektedir.	Bu	yüzden,	türün	korunması	 farklı	ülkelerde,	mevcut	koşullar	ve	
ihtiyaçlara	 göre	 uyarlanmış	 özgün	 bir	 analiz	 ve	 ulusal	 eylem	 planını	 gerektirir.	 Türün	
dağılım	 gösterdiği	 her	 ülkenin	 koşullarına	 bağlı	 olarak,	 bu	 nadir	 deniz	 memelisinin	
korunması	 geniş	 ölçekli	 önlemlerin	 alınmasını	 gerektirebilir.	 Bu	 da	 türün	 dağılımı,	
biyolojisi	 ve	 türe	 yönelik	 tehditler	 hakkında	 derinlemesine	 bilgi	 ve	 bütüncül	 yaklaşımla	
mümkün	olabilecektir.		
	
Öte	yandan,	konuyla	ilgili	yetkili	kurumlar	ve	karar	vericilerin	Akdeniz	fokunu	ve	habitatını	
korumaya	 yönelik	 yaklaşımı	 ve	 kararlılığı	 hayati	 öneme	 sahiptir,	 zira	 türün	 ve	
habitatlarının	 başarılı	 bir	 biçimde	 korunması	 yalnızca	 sivil	 toplum	 örgütleri	 ile	
üniversitelerin	 gerçekleştirdiği	 projeler	 ve	 ortaya	 koydukları	 verilerle	 sağlanamaz.	
Nihayetinde,	 sorumlu	 idari	 kurumlar,	 kendilerine	 tanınan	 yetki	 ve	 sorumlulukla	 sonuca	
varacak	kararlara	imza	atmaları	ve	koruma	önlemleri	almada	harekete	geçmeleri	ile	sonuç	
almak	 mümkündür.	 Sivil	 toplum	 örgütleri	 ve	 üniversiteler	 ise	 esasen	 sadece	 ilgili	 idari	
kurumlar	ve	uygulayıcılara	türün	biyolojisi,	habitat	ve	tehditlere	yönelik	bilgiler	ve	çözüm	
önerileri	sunabilirler.	Yetkili	kurumlar	ile	uygulama	ve	izlemeden	soumlu	birimler,	türlerin	
ve	 habitatlarının	 korunması	 için	 ilgili	 ulusal	 mevzuat	 ve	 taraf	 olunan	 uluslararası	
anlaşmaların	 gereklerini	 yerine	 getirmede	 en	 üst	 düzeyde	 sorumlu	 organlardır.	 Yetkili	
idareler	 olarak	 ilgili	 kurumlar,	 hem	 Ulusal	 Eylem	 Planı’nda	 hem	 de	 konuyla	 ilgili	 tüm	
bilimsel	 yayın	 ve	 raporlarda	 yer	 alan	 bilgileri	 ve	 koruma	 eylem	 önerilerini	 zamanında	
planlayıp	uygulamalı,	bunu	da	M.	monachus’un	biyolojisi,	dağılımı,	populasyonu,	habitat	ve	
ülkede	 türe	 yönelik	 tehditlere	 ilişkin	 konuda	 uzmanlığı	 bulunan	 ilgili	 üniversiteler,	
akademisyenler	 ve	 sivil	 toplum	 örgütlerinden	 bilimsel	 verileri	 toplayarak	 hayata	
geçirmelidir.	
	

																																																																																																																																																																																			
International Conference on Monk Seal Conservation. UNEP-MAP Blue Week 2006. UNEP-MAP RAC/SPA. Antalya, 
Turkey, 17-19 September 2006. 
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Monachus	monachus	ülkemizde	ilk	olarak	1960’larda	bilimsel	olarak	çalışılmış	ve	Türkiye	
kıyılarındaki	varlığı	1964’te	Ankara	Üniversitesi	Zooloji	Profesörü	B.	Mursaloğlu	tarafından	
bilimsel	 bir	 temelle	 raporlanmıştır;	 kendisi	 öncü	 çalışmalar	 yaparak	 kıyılarımızda	 5	 ayrı	
noktadan	ölü	veya	canlı	örneklerin	 incelenmesi	 ile	kıyılarımızda	yaşayan	yüzgeçayaklının	
Monachus	monachus	olduğunu	ve	tüm	Türkiye	kıyılarında	yaşadığını	bilimsel	olarak	ortaya	
koymuştur.	 Ayrıca	 yine	 aynı	 bilimci	 tarafından	 1980’lerin	 başında	 fokların	 yaşadığı	
mağaralarda	yaptığı	birebir	gözlemlerle	anne-yavru-çevre	 ilişkisine	ve	habitatın	önemine	
dair	özgün	ve	önemli	veriler	ortaya	koyuldu6.	Daha	sonra	Berkes	1970’lerin	sonuna	doğru	
yaptığı	ve	o	dönem	tahmini	popülasyonu	150	ile	300	arasında	olduğunu	belirterek,	türün	
ülkemizde	varlığının	Karadeniz,	Marmara,	Ege	ve	Akdeniz	kıyılarımızda	bulunduğuna	dair	
bulgularını	aktardı	ve	türe	yönelik	tehdit	analizleri	yaptı7.	Daha	sonra,	SAD-AFAG8,	İÜ-SÜF9	
ve	ODTÜ-DBE10	günümüze	kadarki	süreçte	saha	araştırma	ve	koruma	çalışmalarıyla	türün	
Türkiye’deki	 durumuna	 ilişkin	 (ör.	 2000	 yılların	 başında	 türün	 100	 bireyinin	 kaldığı	
tahmin	 edildi11)	 bilgi	 toplanmasına	 güncel	 verilerle	 katkıda	 bulundular.	 Türkiye’nin	
Akdeniz	 kıyılarındaki	 Dağlık	 Taşeli,	 Antakya-Samandağ,	 Kuzey	 Kıbrıs	 ve	 Teke	
Yarımadası’nda	 tespit	 edilmiş	 olan	 dört	 popülasyon	 üzerinde	 gerçekleştirilen	 gözlem	
çalışmaları,	 popülasyonlarda	 son	 10	 yılda	 çok	 sert	 bir	 düşüş	 olduğunu	 göstermektedir.	
2005	 yılında	 33	 olarak	 tahmin	 edilen	 popülasyon	 hacmi,	 son	 10	 yıl	 içerisinde	 15’e	
düşerken,	bir	sezonda	doğan	fok	yavrusu	sayısı,	aynı	dönemde	7’den	3’e	gerilemiştir12.	
	
	
	
	
	

																																																								
6 Mursaloglu, B. 1964. Occurrence of monk seal Monachus monachus in Turkish coasts. Baltimore. USA. 
   Mursaloğlu B. 1986. Pup-Mother-Environment Relations in the Mediterranean Monk Seals Monachus  
monachus (Hermann, 1779) on Turkish Coasts Commun.Fac. Sci.Univ.Ank.Ser.C V.4 s.1-8. 
7	Berkes F., H. Anat, M. Esenel and M.Kışlalıoğlu. 1978. Distribution and ecology of Monachus monachus on Turkish 
coasts. Proceedings of the First International Conference. 2-5 May 1978, Rhodes, Greece: 113-127   
    Berkes F. 1982. Monk Seals on the Southwest Coast of Turkey. Mammals in the Seas. FAO Fisheries Series No. 5 
Vol. IV. Rome, Italy: 237-242. 
8 Kıraç, C.O., Y. Savaş ve H. Güçlüsoy. 1998. Akdeniz foku Monachus monachus Önemi ve Türkiye’de Korunması. 
WWF Across the Waters; Seal-Info Project. SAD-AFAG Yayını. Eylül 1998.  21 s. + Anket.  
    
9 Öztürk, B. and A. Dede. 1991. Cruise results for the survey of Mediterranean monk seal along Turkish Aegean 
coasts. In: Conservation of the Mediterranean Monk Seal – Technical Aspects, Antalya, Turkey, 1-4 May 1991. 
Council of Europe, 54-57. 
10 Gücü A.C., G. Gücü and H. Örek. 2004. Habitat use and preliminary demographic evaluation of the critically 
endangered Mediterranean monk seal (Monachus monachus) in the Cilician Basin (Eastern Mediterranean). 
Biological Conservation 16 (3): 417-431. 
   Gücü A.C. and M. Ok. 2006. How far the Cilician monk seal colony will go with the existing regulations? Report of 
the International Conference on Monk Seal Conservation. Antalya, Turkey. 17-19 September 2006. UNEP-MAP 
RAC/SPA Tunis. 1-69 p. 
11 Güçlüsoy H, C.O. Kıraç, Y. Savaş and N.O. Veryeri. 2004. Status of the Mediterranean Monk Seal, Monachus 
monachus (Hermann, 1779) in the Coastal Waters of Turkey. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 21 (3-4): 
201–210.  
12	Gücü, A.C., Ok, M., Sakınan, S., Saydam, G., Akkuş, G., & Kurmuş, N. (2015). Kritik Derecede Tehlike Altında 
Olan Akdeniz Foku (Monachus monachus) Yaşam Alanlarının Kuzeydoğu Akdeniz'de Haritalanması TÜBITAK P.: 
1002 Proje No: 114Z573.	
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3.	Arkaplan	
	
3.1	Ülkemizde	kıyı	habitatları	
	
Türkiye,	Doğu	Akdeniz	 havzasında	 yer	 alan,	 kuzeyinde	Karadeniz,	 kuzeybatıda	Marmara,	
batıda	Ege	Denizi	ve	güneyde	Akdeniz	olmak	üzere,	dört	deniz	tarafından	çevrelenmiş	uzun	
kıyılarıyla	 büyük	 bir	 yarımada	 ülkesidir.	 Kıyı	 şeridinin	 toplam	 uzunluğu	 adalar	 da	 dahil	
olmak	 üzere	 yaklaşık	 8500	 km.	 olan	 ülkemizdeki	 türün	 varlığını	 sürdürmesi	 için	 kritik	
öneme	 sahip	 habitatların	 bulunduğu	 ada,	 adacık	 ve	 resifler	 çoğunlukla	 Ege	 Denizi	 ve	
Akdeniz	kıyılarında	bulunmaktadır.	Marmara	ve	Karadeniz	kıyılarında	ise	nispeten	daha	az	
sayıda	ada	ve	adacıklar	bulunmaktadır.		
	
Kıyılarımızda	el	değmemiş	ve	doğal	kıyılar	ve	ada	kıyıları,	Akdeniz	foku	populasyonu	için	
benzersiz	 habitatlardır.	 Üreme	 ve	 dinlenme	 için	 kıyı	 habitatlarına	 sıkı	 sıkıya	 gereksinimi	
olduğundan,	 hala	 ülkemizde	 var	 oldukları	 üzere	 sağlıklı	 ve	 bozulmamış	 kıyı	 habitatları	
olmadan	Akdeniz	foklarının	varlıklarını	sürdürmeleri	mümkün	değildir.	
	
Ülkedeki	 doğal	 kıyı	 habitatları,	 zengin	 flora	 ve	 faunasıyla	 kumlu	 veya	 çakıl	 kumsallar,	
kumullar,	 deltalar,	 lagünler,	 kayalık	 kıyılar	 ve	 dik	 falezlerden	 oluşmaktadır.	 Kıyılardaki	
yüksek	 biyolojik	 çeşitliliğe	 sahip	 karasal	 habitatlarda,	 Liquidamber	 orientalis,	 Phoneix	
theophrasti,	Cedrus	 libani,	Ophrys	 lycia	 ve	Pancratium	maritimum	gibi	endemik	veya	soyu	
tükenme	tehlikesi	altında	olan	kumul	bitki	türleri,	iğne	yapraklı	ormanlar,	maki	ve	fundalar	
yetişmektedir.	Akdeniz	 foklarının	habitatında	aynı	 zamanda	nesli	 tehlike	altında	bulunan	
başka	türler	de	yaşar.	Örneğin	avifauna	türlerinden	Larus	audouinii,	Falco	naumanni,	Falco	
eleonorae,	Hieraaetus	fasciatus,	Pelecanus	crispus	ve	Phalacrocorax	aristotelis	desmarestii	de	
aynı	 tür	 habitattan	 yani	 kıyılardan	 birebir	 yararlanmaktadır.	 Soyu	 tükenme	 tehlikesi	
altında	 olan	 deniz	 kaplumbağalarından	 Caretta	 caretta	 ve	 Chelonia	 mydas,	 kısmen	 de	
Trionyx	 triunguis	 Türkiye	 kıyılarında	 aynı	 habitatı	 paylaşırlar13.	 Yine	 tehlike	 altında	
türlerden	 deniz	 çayırı	 Posidonia	 oceanica	 gibi	 deniz	 florası	 ve	 orfoz	 Ephinephelus	
marginatus	ve	sinarit	Dentex	dentex	gibi	deniz	faunası	da,	ülkemiz	kıyılarında	yer	alan	fok	
habitatında	yaşayan	mevcut	biyoçeşitliliğe	ilişkin	diğer	önemli	örneklerdir.	
	
Yukarıdaki	 kısa	 özet,	 Akdeniz	 deniz	 ve	 kıyı	 habitatlarının	 bir	 bölümünü	 temsil	 eden	
Türkiye	kıyılarının	yüksek	biyo-çeşitliliğin	korunarak	sürdürülmesinin	ne	denli	hayati	bir	
öneme	 sahip	 olduğunu	 açıkça	 göstermektedir.	 Bunun	 yanısıra,	 Akdeniz	 foklarının	
yaşamlarını	 sürdürdüğü	 kıyısal	 alanlar	 genellikle	 muhteşem	 bir	 peyzaj	 ve	 estetik	
jeomorfolojik	 oluşumlar	 göstermektedir.	 Bu	 yüzden,	 soyu	 tükenme	 tehlikesiyle	 karşı	
karşıya	olan	Akdeniz	fokunun	korunması,	tüm	kıyı	ve	deniz	ekosistemlerinin	ve	Akdeniz’de	
soyu	tehlikede	olan	diğer	tüm	flora	ve	faunanın	korunmasına	da	hizmet	edecektir.		

																																																								
13 Eken, G., M. Bozdoğan, S. İsfandiyaroğlu, D.T. Kılıç ve Y. Lise (editörler). 2006. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları. 
Doğa Derneği. Aralık. 2006. I. Cilt  473 s. ve II. Cilt 639 s. 
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Her	 ne	 kadar	 Akdeniz	 fokuna	 uygun	 olan	 yabanıl	 kıyı	 habitatları,	 özellikle	 1980’lerden	
itibaren	bozulmaya	başlamış	ve	azalmakta	olsa	da,	halen	birçok	farklı	bölgemizde	Akdeniz	
foku	yaşamına	uygun	mağaralar,	 kovuklar,	 çatlaklar	ve	 çıkıp	yatmaya	uygun	 ıssız	kıyıları	
ihtiva	eden,	doğallığını	koruyan	ve	bozulmamış	kıyılar	mevcuttur.	Bu	tür	kıyı	habitatlarını	
içeren	 kıyı	 şeritleri	 belirlenmiş	 ve	 1998’de	mülga	 Çevre	 Bakanlığı14	 koordinatörlüğünde	
SAD-AFAG,	ODTÜ	Deniz	Bilimleri	Enstitüsü	ve	 İstanbul	Üniversitesi	Su	Ürünleri	Fakültesi	
gibi	 sahada	 aktif	 olarak	 çalışmış	 Komite	 üyeleri	 tarafından	 Ulusal	 Akdeniz	 Foku	
Komitesi’ne	raporlanmıştır.	Ülkede,	bir	kısmı	kıyı	koruma	bölgesinde	olup,	kalanı	herhangi	
bir	 korunma	 statüsünde	 bulunmayan	 17	 Önemli	 Akdeniz	 Foku	 Yaşam	 Alanı	 kıyısal	
bölgeleri	vardır.	Türkiye	kıyıları	boyunca,	geçtiğimiz	yirmi	yılda	Akdeniz	fokunun	bazı	kıyı	
alanlarında	ürediği	gözlenmiş	ve	kayıt	altına	alınmış	olup,	içinde	birçok	mağara,	kovuk	ve	
çatlak	bulunan	sapa	ve	bakir	kayalık	kıyılar	mevcuttur.	
	
Akdeniz	 foku	ve	değerli	kıyı	habitatları,	Türkiye	Cumhuriyeti	 tarafından	ulusal	mevzuat15	
ve	uluslararası	anlaşmalar16	uyarınca	yasal	koruma	altındadır.	Ancak	pratikte,	ODTÜ-DBE,	
SAD-AFAG	 ve	 İÜ-SÜF	 tarafından	 çeşitli	 raporlar	 ve	 makalelerle	 belgelendiği	 üzere,	 hem	
ulusal	 mevzuat	 hem	 de	 uluslararası	 anlaşmalarda	 geçen	 hükümlerinin	 uygulanmasında	
karşılaşılan	sorunlar	mevcuttur.			
	
Tehlike	altındaki	Akdeniz	fokunun	ve	kıyı	habitatının	korunabilmesi	için,	koruma	altındaki	
tüm	 alanlara	 ilişkin	 iyi	 tasarlanmış	 Bütünleşik	 Kıyı	 ve	 Deniz	 Alanları	 Yönetim	 planları	
olmalıdır.	 Bu	 planlarda,	 mekansal	 planlamaya	 ilişkin	 olarak	 hem	 insan	 aktiviteleri	 (alan	
kullanımı)	 hem	 de	 kıyısal	 gelişimi	 (imarlaşma)	 içeren	 ilkelerin	 bulunması,	 türün	
devamlılığı	 için	 hayati	 önemi	 olan	 mağaralar,	 kovuklar,	 çatlaklar	 ve	 uygun	 rampalık	
alanların	bulunduğu	kayalık	kıyıların	bozulmasını	önleyecektir.	
	
Milli	 Parklar	 ve	 Özel	 Çevre	 Koruma	 Bölgeleri	 ve	 SIT	 alanları,	 Türkiye’de	 deniz	 ve	 kıyı	
alanlarının	koruması	açısından	en	öncelikli	alanlardır.	Ülkede,	kıyılara	yakın	ve	Orman	ve	
Su	İşleri	Bakanlığı	(Doğa	Koruma	ve	Milli	Parklar	Genel	Müdürlüğü)	ve	Çevre	ve	Şehircilik	
Bakanlığı	(Tabiat	Varlıklarını	Koruma	Genel	Müdürlüğü)	koruması	altında	10	ÖÇKB,	7	Milli	
Park,	6	Doğa	Koruma	Alanı,	4	Tabiat	Parkı,	12	Yaban	Hayatı	Koruma	Sahası	ve	5	Ramsar	
alanı	 (sulak	 alanlar)	 bulunmaktadır.	 Diğerlerinin	 de	 kıyıya	 sınırları	 olmasına	 rağmen,	
yalnızca	Tabiat	Parkları	ve	ÖÇKB	lerin	hem	karasal	ve	hem	de	denizel	sorumluluk	alanları	
bulunmaktadır.	 Yine	 de,	 M.	 monachus’un	 tür	 devamlılığı	 için	 özel	 habitat	 gereksinimi	
hesaba	 katıldığında,	 kıyı	 habitatında,	 bir	 zamanlar	 yaşadıkları	 Karadeniz	 haricinde,	
yukarıda	 bahsedilen	 tüm	 koruma	 kategorileri	 türün	 korunması	 ile	 doğrudan	 alakalıdır.	
Ancak	 Göksu,	 Köyceğiz-Dalyan,	 Datça-Bozburun	 ÖÇKB	 ler	 ile	 Yumurtalık	 Tabiat	 Koruma	

																																																								
14 Çevre Bak. ilkin 1991 senesinde kurulmuş, daha sonra bu Bakanlık 2003’de Çevre ve Orman Bak. daha sonra 
2011’de ise Çevre ve Şehircilik Bak. ile Orman ve Su İşleri Bak. olmak üzere yeni yapılanmaya gitmiştir.  
 
15 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 1380 sayılı Suürünleri Avcılığı Kanunu ile bunların ilgili Yönetmelikleri 
16 Bern Convention, Barcelona Convention, CITES, Biodiversity Convention, Landscape Convention 
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Alanının	yalnızca	karasal	yönetim	planları	mevcutken,	sadece	Foça	ÖÇKB	ve	Gökova	ÖÇKB	
lerde	kıyıya	bitişik	deniz	alanlarında	taslak	yönetim	planları	mevcut.	
	
	
3.2	Türün	ülkemizde	varlığı	
	

	
 Monachus monachus’un dünyadaki dağılımı 
 
Her	ne	kadar	tam	olarak	gerçek	popülasyonun	bilinmesi	şu	an	için	mümkün	görünmese	de,	
yaklaşık	 son	 25	 senelik	 1.	 el	 gözlem	 verileriyle	 yapılan	 bir	 çalışmayla	 2004	 senesinde	
günümüzde	yaklaşık	100	civarındaki	bireyin	kıyılarımızda	yaşadığı	tahmin	edilmiştir17.	Öte	
yandan,	mevcut	bazı	gözlem	ve	fotoğraf	arşivi	ile	yöre	halkından	ulaşan	1.	el	gözlemlere	ait	
video	ve	fotoğraflarla	ülke	kıyılarında	50	ergin	fok	bireysel	olarak	tanımlanmış	ve	ayrıca	17	
yavru	veya	genç	fok	belgelenmiştir.	50	sayısı	rapor	tarihinde	Türkiye	popülasyonu	olmayıp	
sadece	fotoğraf	ve	video	kanıtlı	tanımlı	fok	sayısını	ifade	etmektedir.	Akdeniz	foku	Türkiye	
kıyılarında	 düzenleme	 üreme	 göstermekte	 olup,	 her	 sene	 ülkemizin	 Ege	 ve	 Akdeniz	
kıyılarında	 yavru	 kayıtları	 alınmaktadır.	Marmara	 denizi	 kıyılarımızda	 ise	 seyrek	 de	 olsa	
erişkin	ve	yavru	kayıtları	alınmaktadır.		
	
Geçmişte,	türün	ülkede	dağılımı,	belirsizlikle	birlikte	doğu	Karadeniz’de	Ordu’dan	Hopa’ya	
(Gürcistan	sınırı)	kadar	olan	kıyılar	hariç,	bütün	Türkiye	kıyılarını	içermekte	idi.	Bugün	ise	

																																																								
17 Güçlüsoy H, C.O. Kıraç, Y. Savaş and N.O. Veryeri. 2004. Status of the Mediterranean Monk Seal, Monachus 
monachus (Hermann, 1779) in the Coastal Waters of Turkey. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 21 (3-4): 
201–210.  
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Monachus	monachus’un	 ülkedeki	 dağılımı	 özellikle	 Akdeniz	 ve	 Ege	 kıyılarımızda	 ve	 daha	
seyrek	 olarak	 Marmara	 denizi	 (özellikle	 güney	 kıyıları	 ve	 Marmara	 Adaları’nda)	
kıyılarındadır.	Karadeniz	kıyılarımızda	 son	gözlemi	1997	 tarihinde	olmak	kaydı	 ile	 türün	
bu	 kıyılarımızda	 soyunun	 tükendiği	 veya	 tükenmek	 üzere	 olduğuna	 inanılmaktadır18.	
Ancak	 yine	 de	 son	 araştırmalar	 hala	 bozulmamış	 ve	 yerleşimlerden	 uzak	 Akdeniz	 foku	
habitatlarının,	üreme	mağaralarının	bugüne	kadar	korunarak	geldiğini	göstermektedir.	
	
Bu	bölümde,	tüm	Türkiye	kıyılarında	türün	dağılımı	her	bir	bölge	için	ayrı	ayrı	verilmiştir;	
ilgili	 Valilikler	 tek	 tek	 her	 madde	 başında,	 Kaymakamlıklar	 ise	 parantez	 içerisinde	 söz	
konusu	kıyıdan	sorumlu	mülki	idare	amirlikleri	olarak	gösterilmiştir.	Böylece	her	il	ve	ilçe	
mülki	amirliği	kendi	bölgesine	düşen	 fok	dağılım	alanlarını	daha	rahat	 inceleyebilecek	ve	
kıyı	 yapılaşması	 ve	 imar	 planlamasında	 türün	 ve	 yaşam	 alanlarının	 varlığını	 bilerek	
koruma	 kararlarına	 varabileceklerdir.	 Türkiye’nin	 Önemli	 Akdeniz	 Foku	 Alanları	 harita	
üzerinde	 ayrıca	 bu	 planın	 sonunda	 verilen	 Ek’te	 gösterilmiştir.	 Dağılım	bilgisi	 ülkemizde	
mevcut	 tüm	 verilerle	 mümkün	 olan	 en	 iyi	 hassasiyetle	 üretilmiş	 olup,	 ülkede	 koruma	
önceliklerinin	 belirlenmesi	 ve	 doğal	 yaşama	 zarar	 vermeyen	 kıyı	 planlaması	 için	 UEP’e	
dahil	edilmiştir.	

A- Karadeniz	
Karadeniz’in	 doğallığını	 korumuş	 kıyıları	 Akdeniz	 fokunun	 geçmişte	 yüzlerce	
bireyi	 yaşamış	 en	 önemli	 yaşam	 alanlarından	 birisi	 olarak	 bilinirken,	 bugün	
yapılan	tüm	araştırmalara	rağmen	Akdeniz	foku	varlığı	saptanmamaktadır.	Son	
gözlem	Kastamonu	Doğanyurt	 kıyılarında	 1997	 senesine	 aittir.	 Ancak	 Akdeniz	
fokuna	bugün	olsa	ev	sahipliği	yapabilecek	ve	halen	birçok	önemli	yabanıl	 türe	
ev	sahipliği	yapmaya	devam	eden	nitelikli	önemli	yaşam	alanlarının	(doğal	kıyı	
habitatlarının)	varlığı	devam	etmektedir.		

B-					Marmara	Denizi	

1-				Yalova	İli	(Çınarcık	ve	Armutlu	İlçeleri)		

Armutlu	 Yarımadası	 batı	 kıyıları.	 Çınarcık	 İlçesi	 batısında	 mücavir	 alanın	
bitiminden	 itibaren	 Yarımada	 güneyinde	 Kapaklı	 Köyü	 batısı	 arasında	 kalan	
kıyılarda,	 yerleşim	 yerleri	 ve	 kıyı	 tesisleri	 dışında	 kalan	 yapılaşmamış	 ve	 el	
değmemiş	kıyılar.	

2-				Bursa	İli	(Bandırma,	Karacabey	ve	Mudanya	İlçeleri)	

Balıkesir	 Bandırma	 İlçesi	 Dutliman	 Köyü	 doğu	 çıkışı	 ile	 Bursa	 Karacabey	
Malkara	 mücavir	 alan	 dışında	 batı	 girişi	 arasında	 kalan	 kıyılarda,	 yerleşim	

																																																								
18 Kıraç, C.O. 2001. Witnessing the monk seal’s extinction in the Black Sea. (In Ed. William M. Johnson, The 
Monachus Guardian http://www.monachus-guardian.org/mguard08/08editor.htm) Vol.4 (2): September 2001. Bern, 
Switzerland. 
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yerleri	ve	kıyı	tesisleri	dışında	kalan	yapılaşmamış	ve	el	değmemiş	kıyılar.	Bursa	
Mudanya	 Eşkel	 Köyü	 Eşkel	 Burnundan	 Tirilye-Zeytinbağı	 batı	 girişi	 arasında	
kalan	kıyılarda,	yerleşim	yerleri	ve	kıyı	tesisleri	dışında	kalan	yapılaşmamış	ve	el	
değmemiş	kıyılar.	

3-				Balıkesir	İli	(Bandırma,	Erdek	ve	Marmara	Adası	ilçeleri)	

Kapıdağ	Yarımadası	 kıyıları:	 Yarımada	doğusunda	Bandırma	Karşıyaka	Beldesi	
mücavir	 alan	 dışından,	 Yarımada	 batısında	 Erdek	 İlhanköy	 Balıkçı	 Barınağı	
arasındaki	kıyılarda,	yerleşim	yerleri	ve	kıyı	tesisleri	dışında	kalan	yapılaşmamış	
ve	 el	 değmemiş	 kıyılar.	 Marmara	 Takımadaları:	 Marmara,	 Avşa,	 Paşalimanı,	
Koyun,	Ekinlik	ve	bu	adalar	grubunda	yer	alan	civardaki	tüm	diğer	adacıklar	ve	
taşlar.	 Bandırma	 Adaları:	 Fener	 adası	 ve	 diğer	 2	 ada	 ile	 buradaki	 adacıklar,	
taşlar.	

4-				 Çanakkale	 İli	 (Karabiga,	 Lapseki,	 Gelibolu,	 Eceabat,	 Ezine	 ve	 Ayvacık	
ilçeleri	ile	Çanakkale	Merkez)	

Marmara	 Denizi	 Kıyıları:	 Karabiga	 İlçesi	 mücavir	 alan	 dışında	 doğudaki	
burundan	 Aksaz	 Köyü	 mücavir	 alan	 dışında	 doğu	 girişi	 arasındaki	 kıyılarda,	
yerleşim	yerleri	dışında	kalan	yapılaşmamış	ve	el	değmemiş	kıyılar.	Çanakkale	
Boğazı	 Kıyıları:	 Rumeli	 tarafında	 Gelibolu	 ile	 Seddülbahir	 arasında,	 Anadolu	
tarafında	Lapseki	ile	Kumkale	burnu	arasındaki	kıyılarda	yerleşim	yerleri	ve	kıyı	
tesisleri	dışında	kalan	yapılaşmamış	ve	el	değmemiş	kıyılar.			

B-				Ege	Denizi	

1-				Edirne	İli	(Enez	ve	Keşan	ilçeleri)	

Saros	Körfezi:	 Enez	 ve	Keşan	 İlçe	 sınırlarında,	Tuzla	Gölü	kıyısından,	 Yaylaköy	
Balıkçı	 Barınağına	 kadar	 sahilde	 yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	 kıyılar.	 Keşan	
İbrice	 Burnu	 ile	 Gökçetepe	 mücavir	 alan	 dışı	 arasındaki	 kıyılarda,	 yerleşim	
yerleri	 ve	 kıyı	 tesisleri	 dışında	 kalan	 yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	 kıyılar.	
Edirne	 İli	 sorumluluk	 sahasında	 Saros	 Körfezinde	 deniz	 alanındaki	 tüm	 ada,	
adacıklar	ve	taşlar.	

2-				Çanakkale	İli	(Gelibolu,	Eceabat,	Gökçeada,	Bozcaada,	Ezine	ve	Ayvacık	
ilçeleri)	

Ege	 Denizi:	 Gelibolu	 Yarımadası	 Ege	 denizi	 kıyısında	 Güneyli	 Köyü	 (Despot	
Kayalıkları)	başlangıcı	ile	Küçük	Kemikli	Burnu	arasındaki	kıyılar.	Çanakkale	İli	
sorumluluk	sahasında	Saros	Körfezinde	deniz	alanındaki	 tüm	ada,	adacıklar	ve	
taşlar.	 Ezine	 Kumbağlar	 güneyinden	 Ayvacık	 Behramkale	 arasında	 kıyılarda,	
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yerleşim	 yerleri	 ve	 kıyı	 tesisleri	 dışında	 kalan	 yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	
kıyılar.	 Gökçeada	 ve	 Bozcaada	 ile	 Çanakkale	 il	 sınırları	 içinde	 deniz	 alanında	
kalan	diğer	tüm	ada	ve	adacıklar.	

3-				 İzmir	 İli	 (Dikili,	 Foça,	 Sasalı,	 Urla,	 Mordoğan,	 Karaburun,	 Çeşme	 ve	
Seferihisar	ilçeleri)	

Dikili	ve	Çandarlı	arası:	Dikili	Bademli	Köyü	kuzeyi	ile	Dikili	Denizköy	batı	girişi	
arasındaki	 kıyılarda,	 yerleşim	 yerleri,	 plajlar	 ve	 kıyı	 tesisleri	 dışında	 kalan	
yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	 kıyılar.	 Çandarlı	 Denizköy	 ile	 Kemikli	 Burnu	
doğusunda	 Özlem	 Sahil	 Sitesine	 kadar	 kıyılar.	 Dikili	 İlçesi	 ve	 Çandarlı	 Beldesi	
arasında	kalan	kıyı	boyunca	deniz	alanında	yer	alan	Kalem	Adası,	Bademli	Adası,	
Mardaliç	 Adaları	 ve	 Tavşan	 Adası	 ile	 Çandarlı	 Körfezi	 içinde	 kalan	 tüm	 diğer	
adalar	ve	civarlarındaki	adacıklar	ve	taşlar.		

Foça	 Yarımadası:	 Yeni	 Foça	 ilçesi	mücavir	 alan	 dışında	 kuzeyindeki	 burundan	
Foça	 Kırdeniz	 kıyılarına	 arasında,	 yerleşim	 yerleri	 ve	 kıyı	 tesisleri	 dışında	
yapılaşmamış	ve	el	değmemiş	kıyılar.	Foça	Adaları:	Foça	ÖÇKB	içinde	kalan	Orak,	
Hayırsız,	 Kartdere,	Metelik,	 Fener	 ve	 İncir	 ve	 bu	 bölgedeki	 deniz	 alanında	 yer	
alan	tüm	diğer	adacık	ve	taşlar.	 İzmir	Körfezi’ndeki	tüm	adalar,	Uzun	Ada,	Urla	
Adaları	ve	bu	bölgedeki	deniz	alanlarında	yer	alan	tüm	adacıklar	ve	taşlar.	

Karaburun	Yarımadası:	Mordoğan	güneyi	ile	Gerence	Karareis	mevki	arasındaki	
kıyılarda	 (Karareis	 Yarımadası	 dahil),	 Karaburun	 Yarımadası	 kıyıları,	 yerleşim	
yerleri	 ve	 kıyı	 tesisleri	 dışında	 kalan	 yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	 kıyılar.	
Yarımadayı	 çevreleyen	 tüm	 adalar,	 adacıklar	 ve	 taşlar:	 Karaburun	 Adaları	
(Büyük	 Ada	 ve	 Küçük	 Ada),	 Ildır	 Koyu	 Adaları	 (Karaada,	 Eşek	 Adası	 vd.)	 ve	
Yarımada	çevresindeki	bütün	diğer	adalar,	adacıklar	ve	taşlar.			

Çeşme:	Çeşme	kuzeyinde	(38°20’24.58”K	ve	26°18’58.51”D)	 ile	 (38°21’43.96”K	
ve	 26°18’8.59”D)	 arasındaki	 kıyılar	 ile	 Çeşme	 Batı	 burnu	 çevresinde	
(38°17’27.26”K	 ve	 26°14’35.68”D)	 ile	 (38°16’9.59”K	 ve	 26°15’22.91”D)	 kıyısal	
noktaları	 arasında,	yerleşim	yerleri	ve	kıyı	 tesisleri	dışında	yapılaşmamış	ve	el	
değmemiş	 kıyılar.	 Bu	 bölgedeki	 deniz	 alanında	 yer	 alan	 adalar,	 adacıklar	 ve	
taşlar;	 Süngükaya	 Adası	 ve	 Fener	 Adası	 vd.	 Alaçatı-Sığacık	 kıyıları:	 Çeşme	
güneyinde	(38°15’58.43”K	ve	26°16’54.58”D)	noktası	 ile	Doğanbey	Burnu	doğu	
kıyısı	 (38°3’2.50”K	 ve	 26°52’59.89”D)	 noktası	 arasındaki	 kıyılarda,	 ayrıca	
Özdere’de	 (38°	 1'20.79"K	 ve	 27°	 4'18.91"D)	 noktası	 ile	 (38°	 0'57.28"K	 ve	 27°	
5'9.97"D)	 noktası	 arasındaki	 kıyıda,	 yerleşim	 yerleri	 ve	 kıyı	 tesisleri	 dışında	
yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	 kıyılar	 ile	 bu	 bölgedeki	 deniz	 alanında	 yer	 alan	
tüm	adalar,	adacıklar	ve	taşlar.		

	



AKDENIZ	FOKUNUN	TÜRKİYE’DE	KORUNMASI	ULUSAL	EYLEM	PLANI	
(UNEP	RAC/SPA,	T.C.	ORMAN	VE	SU	İŞLERİ	BAKANLIĞI	DKMP,	SAD-AFAG)	

© 2013 SAD-AFAG 13	

4-				Aydın	İli	(Kuşadası,	Söke	ve	Didim	ilçeleri)	

Kuşadası:	Botanik	Parkı	kıyıları.	

Dilek	 Yarımadası	 ve	 Menderes	 Delta’sı	 Milli	 Parkı	 kıyıları:	 Güzelçamlı	 Beldesi	
batısından	 Akköy	 Taşburun	 Balıkçı	 Barınağı	 arasındaki	 kıyılar	 ve	 Milli	 Park	
kıyılarını	çevreleyen	bütün	adalar,	adacıklar	ve	taşlar.	

Didim	 kıyıları:	Mavişehir	 bitimi	 ile	Didim	Marina	 arasında,	 yerleşim	 yerleri	 ve	
kıyı	 tesisleri	 dışında	 kalan	 yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	 kıyılar	 ile	 bu	 kıyı	
şeridindeki	 tüm	adalar,	 adacıklar	ve	 taşlar.	Didim	kıyıları	 ve	Akbük	Koyundaki	
tüm	 adalar;	 Panayır	 Ada,	 Toprak	 Ada	 v.d.	 ve	 civarlarındaki	 tüm	 adacıklar	 ve	
taşlar.	

5-				 Muğla	 İli	 (Milas,	 Bodrum,	 Ula,	 Marmaris,	 Datça,	 Ortaca,	 Köyceğiz,	
Dalaman	ve	Fethiye	ilçeleri)	

Milas	 ve	 Güllük:	 Akbük	 güneyi	 mücavir	 alan	 dışından	 Güllük	 Körfezi	 girişi	
arasındaki	kıyılarda	(Kazıklı	Koyu	ve	Çam	Limanı	dahil),	yerleşim	yerleri	ve	kıyı	
tesisleri	 dışında	 yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	 tüm	 kıyılar.	 Bu	 kıyı	 şeridinde	
deniz	alanında	kalan	tüm	adalar,	adacıklar	ve	taşlar.	

Bodrum	 Yarımadası:	 Yarımada’nın	 kuzeyinde	 Torba	 ile	 batısında	 Gümüşlük	
arasındaki	 kıyılarda;	 ayrıca	 Bodrum	 ilçesi	 batısında	 Akyarlar’dan	
(36°57’41.27”K	ve	27°17’49.63”D)	kıyı	noktası	 ile	Gümbet’de	(37°1’16.33”K	ve	
27°23’25.93”D)	 kıyı	 noktası	 arasındaki	 kıyılarda;	 ayrıca	 yine	 aynı	 bölgede	
(37°1’6.74”K	 ve	 27°24’0.94”D)	 ile	 (37°1’21.60”K	 ve	 27°24’52.35”D)	 noktaları	
arasındaki	kıyılarda	yerleşim	yerleri	ve	kıyı	tesisleri	dışında	kalan	yapılaşmamış	
ve	el	değmemiş	kıyıların	tümü.	Bodrum	Yarımadası’nı	çevreleyen	bütün	adalar,	
adacıklar	 ve	 taşlar;	 İkiz	 Adalar,	 Tavşan	 Adası,	 Büyük	 Kiremit,	 Küçük	 Kiremit,	
Çavuş	Adası,	Çatal	Ada,	Topan	Ada,	Yassı	Ada,	Kargı	Adası,	Karaada	vd.		

Gökova	Körfezi:	Bodrum’un	doğusunda	mücavir	alan	dışından	başlayarak	Ören	
batısında	 ilçe	 girişine	 kadar	 kıyılar	 ve	Ören	doğusundan	Gökova’da	Akyaka’ya	
kadar	 ve	 devamında,	 Akyaka’da	 Çalca	 Tepesi	 kıyısından	 Datça	 Yarımadası	
ucunda	Knidos	 Burnu’na	 kadar	 yerleşim	 yerleri	 ve	 kıyı	 tesisleri	 dışında	 kalan	
yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	 kıyılar.	 Gökova	 Körfezi’nde	 deniz	 alanında	 tüm	
adalar,	adacıklar	ve	taşlar;	Gelibolu	Adası,	Sedir	Adası,	Yedi	Adalar	vd.			

Hisarönü	Körfezi:	Datça	Yarımadası	en	ucunda	Knidos	Burnu’ndan	Datça	İlçesi	
batı	girişine	kadar	olan	kıyılarda,	yerleşim	yerleri	ve	kıyı	tesisleri	dışında	kalan	
yapılaşmamış	ve	el	değmemiş	tüm	kıyılar.	Hisarönü	Körfezi’nde	deniz	alanında	
tüm	adalar,	adacıklar	ve	 taşlar.	Datça	 İlçesi	doğu	çıkışından	Hisarönü	Çubucak	
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Orman	Kampı	arasında	kıyılarda,	yerleşim	yerleri	ve	kıyı	tesisleri	dışında	kalan	
yapılaşmamış	ve	el	değmemiş	 tüm	kıyılar.	Bu	kıyılardaki	deniz	alanındaki	 tüm	
adalar,	adacıklar	ve	 taşlar.	Turgutköy	kuzeybatı	 çıkışında	Marmaris	Kumlubük	
doğu	 girişine	 kadar	 kıyılarda,	 yerleşim	 yerleri	 ve	 kıyı	 tesisleri	 dışında	 kalan	
yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	 tüm	 kıyılar.	 Bu	 kıyılardaki	 deniz	 alanında	 tüm	
adalar,	adacıklar	ve	taşlar.	

	

C-				Akdeniz	

1-	Muğla	İli	(Marmaris,	Köyceğiz,	Ortaca,	Dalaman	ve	Fethiye	İlçeleri)		

Marmaris:	 Cennet	 Adası	 (Cennet	 Yarımadası)	 kıstaktan	 batıda	 kalan	 bölümde	 kıyı	
noktaları	 arasında	 kıyı	 tesisleri	 dışındaki	 yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	 tüm	
yarımada	 kıyıları.	 Bu	 kıyılarda	 deniz	 alanında	 yer	 alan	 tüm	 adalar,	 adacıklar	 ve	
taşlar.	 Marmaris	 Yalancı	 Boğaz	 doğusunda	 marina	 bitiminden	 Dalyan	 Kumsalına	
(lagün	girişine)	kadar	olan	kıyılarda,	yerleşim	yerleri	ve	kıyı	tesisleri	dışında	kalan	
yapılaşmamış	ve	el	değmemiş	tüm	kıyılar.	Bu	kıyılardaki	deniz	alanında	tüm	adalar,	
adacıklar	ve	taşlar.	

Dalyan	 Kumsalı	 güney	 bitişinde	 başlayan	 kayalık	 kıyıdan,	 Sarıgerme	 Baba	 Adası	
karşısındaki	 kıyılara	 kadar,	 yerleşim	 yerleri	 ve	 kıyı	 tesisleri	 dışında	 kalan	
yapılaşmamış	ve	el	değmemiş	tüm	kıyılar.	Bu	kıyılardaki	deniz	alanında	tüm	adalar,	
adacıklar	ve	taşlar.	

Dalaman	 Kumsalı	 doğu	 ucunda	 başlayan	 kayalık	 kıyılardan	 Göcek	 güney	 girişine		
kadar	olan	kıyılarda,	yerleşim	yerleri	ve	kıyı	tesisleri	dışında	kalan	yapılaşmamış	ve	
el	 değmemiş	 tüm	 kıyılar.	 Bu	 kıyılardaki	 deniz	 alanında	 tüm	 adalar,	 adacıklar	 ve	
taşlar;	Tersane	adası,	Domuz	adası,	Oniki	adalar,	Göcek	adası	vd.	

Fethiye	Körfezi’nde:	Göcek	Beldesi	doğusunda	marianaların	bittiği	kıyıdan	Yanıklar	
Kumsalı	başlangıcına	kadar	olan	kıyılarda,	yerleşim	yerleri	ve	kıyı	 tesisleri	dışında	
kalan	 yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	 tüm	 kıyılar.	 Fethiye	 Körfezi’nde	 deniz	
alanındaki	tüm	adalar,	adacıklar	ve	taşlar;	Şövalye	adası,	Delikli	adalar,	Kızıl	ada	vd.	

Fethiye-Patara	 arası:	 Fethiye	 İlçesi	 batı	 çıkışından	 Patara	 Kumsalı	 kuzey	 ucuna		
kadar	olan	kıyılarda,	yerleşim	yerleri	ve	kıyı	tesisleri	dışında	kalan	yapılaşmamış	ve	
el	 değmemiş	 tüm	 kıyılar.	 Bu	 kıyılardaki	 deniz	 alanında	 tüm	 adalar,	 adacıklar	 ve	
taşlar.	
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2-	Antalya	 İli	 (Kaş,	Kale,	 Finike,	Kemer,	Antalya	merkez,	Alanya	ve	Gazipaşa	
İlçeleri)	

Teke	Yarımadası:	Patara	Kumsalı	güney	ucundan	Kaş	batı	girişine		kadar	olan	kıyılar	
ile	Kaş	 doğu	 çıkışından	Demre	Taşdibi’ne	 arasındaki	 kıyılarda,	 yerleşim	yerleri	 ve	
kıyı	tesisleri	dışında	kalan	yapılaşmamış	ve	el	değmemiş	tüm	kıyılar.	Bu	kıyılardaki	
deniz	 alanında	 tüm	 adalar,	 adacıklar	 ve	 taşlar.	 Demre	 Beymelek	 Lagün	 çıkışından	
Finike	Marinası	arasında	kalan	kıyılarda,	yapılaşmamış	ve	el	değmemiş	tüm	kıyılar.	
Bu	kıyılardaki	deniz	alanında	yer	alan	adacıklar	ve	taşlar.	

Gelidonya	 Burnu	 –	 Kemer	 arası:	 Kumluca	 Karaöz	 Köyü	 batısı	 Kemer	 Çalış	 Tepesi	
Burnu	 arasındaki	 kıyılarda,	 yerleşim	 yerleri	 ve	 kıyı	 tesisleri	 dışında	 kalan	
yapılaşmamış	ve	el	değmemiş	tüm	kıyılar.	Bu	kıyılardaki	deniz	alanında	tüm	adalar,	
adacıklar	ve	taşlar.	

Antalya:	 Antalya	 Falezler	 mevki,	 kayalık	 ve	 mağaralık	 uçurum	 kıyılar19.	 Alanya:	
Alanya	Kalesi	Yarımadası	üzerinde	yapılaşmamış	ve	el	değmemiş	kıyılar.		

Gazipaşa:	Gazipaşa	kuzeyinde,	(36°21’34.17”K	ve	32°12’7.81”D)	kıyısal	noktasından	
Kaledran	Köyüne	kadar	olan	kıyılarda,	yerleşim	yerleri	ve	kıyı	tesisleri	dışında	kalan	
yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	 tüm	 kıyılar.	 Bu	 kıyılardaki	 deniz	 alanında	 yer	 alan	
tüm	adacıklar	ve	taşlar.	

3-	Mersin	İli	(Anamur,	Bozyazı,	Aydıncık,	Gülnar	ve	Silifke	İlçeleri)	

Taşeli	 Kıyıları:	 Kaledran	 Köyü’nden	 Anamur	 Burnu	 doğusunda	 Anamur	 plajı	
başlangıcına	 kadar	 olan	 kıyılarda,	 yerleşim	 yerleri	 ve	 kıyı	 tesisleri	 dışında	 kalan	
yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	 tüm	 kıyılar.	 Bu	 kıyılardaki	 deniz	 alanında	 tüm	
adacıklar	ve	taşlar.	

Bozyazı	 batısı:	 (36°5’11.27”K	 ve	 32°54’34.43”D)	 kıyısı	 ile	 (36°5’40.65”D	 ve	
32°56’9.25”D)	kıyısı	arasında	yapılaşmamış	ve	el	değmemiş	kıyılar.	Bozyazı	doğusu:	
Bozyazı	 doğusu	mücavir	 alan	 dışından	 Tekeli	 batısı	 ilçe	 başlangıcı	 arasında	 kalan	
kıyılarda,	 yerleşim	 yerleri	 ve	 kıyı	 tesisleri	 dışında	 kalan	 yapılaşmamış	 ve	 el	
değmemiş	tüm	kıyılar.	Bu	kıyılardaki	deniz	alanında	tüm	adalar,	adacıklar	ve	taşlar.	

Aydıncık	 batısı:	 Tekeli	 mücavir	 alan	 dışında	 doğu	 başlangıcı	 ile	 Aydıncık	 Balıkçı	
Barınağı	 arasındaki	 kıyılarda,	 yerleşim	 yerleri	 ve	 kıyı	 tesisleri	 dışında	 kalan	
yapılaşmamış	ve	el	değmemiş	tüm	kıyılar.	Bu	kıyılardaki	deniz	alanında	tüm	adalar,	
adacıklar	 ve	 taşlar.	 Aydıncık	 doğusu:	 Aydıncık	 ilçe	 mücavir	 alan	 başlangıcı	 ile	

																																																								
19 Bazıları iki fok birlikte ve görüntüyle belgelenmiş olmak üzere düzenli fok gözlemleri mevcut. 
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Boğsak	 Köyü	 güney	 başlangıcı	 arasında	 kalan	 kıyılarda,	 yerleşim	 yerleri	 ve	 kıyı	
tesisleri	 dışında	 kalan	 yapılaşmamış	 ve	 el	 değmemiş	 tüm	 kıyılar.	 Bu	 kıyılardaki	
deniz	alanında	tüm	adalar,	adacıklar	ve	taşlar;	Beşparmak	adası,	Dana	adası,	Boğsak	
adası	vd.	

4-	Hatay	İli	(İskenderun	ve	Samandağ	İlçeleri)	

Arsuz	 Konacık	 Köyü	 Balıkçı	 Barınağı	 ile	 Çevlik	 Balıkçı	 Barınağı	 arasında	 yer	 alan	
kıyılar.	Samandağ	Kumsalı	güney	ucu	(Meydan	Köyü	kıyısı)	ile	Türkiye-Suriye	sınırı		
arasında	yer	alan	kıyılar.	

	

Önemli	 Akdeniz	 Foku	 Yaşam	 Alanları	 coğrafi	 dağılımında	 İl	 ve	 İlçeler,	 ilgili	 mülki	 idare	
amirlikleri	 ve	 hükümet	 birimlerinin	 türün	 mevcut	 dağılımı	 konusunda	 kıyı	 alanlarında	
korumaya	 yönelik	 ilgili	 adımların	 atılmasında	 doğrudan	 bilgilendirmek	 ve	 kolaylık	
amacıyla	 dağılım	 bilgisinde	 özel	 olarak	 belirtilmiştir.	 Önemli	 Fok	 Alanlarının	 harita	
üzerinde	gösterimi	Ek’te	genel	ve	bölgesel	haritalar	üzerinde	gösterilmiştir. 

	
	
3.3	Tehditler	
Özetle,	 günümüzde	 bütün	 kıyılarımız	 dikkate	 alındığında	 türe	 karşı	 en	 önemli	 tehditler	
sırasıyla	habitat	kaybı,	ağlara	 takılma	nedenli	boğulmaya	bağlı	genç	ve	yavru	ölümleri	ve	
popüler	 turizm	 bölgelerinde	 türün	 mağaralarında	 rahatsız	 edilmesi	 olarak	 karşımıza	
çıkmaktadır.	 Bunlara	 ek	 olarak,	 balık	 stoklarındaki	 gözle	 görülür	 düşüş	 türün	 yaşama	
şansını	 olumsuz	 yönde	 etkilemekte,	 ancak	 bilimsel	 araştırmalar	 balık	 stoklarındaki	
azalmanın	 Akdeniz	 fokunu	 ne	 dereceye	 kadar	 olumsuz	 etkilediğini	 şu	 an	 için	 ortaya	
koyacak	yeterlikte	veriye	sahip	değildir.	Deniz	kirliliği	ve	gemi	deniz	trafiği	olumsuz	etken	
olarak	daha	az	önemli	bir	rol	oynamaktadır.	Etkisi	her	ne	kadar	tam	olarak	bilinmese	de,	
gen	havusundaki	daralma	ve	buna	bağlı	oluşan	patolojk	vakalarda	tehditlerden	biri	olarak	
düşünülebilir.		
	
Bu	bölümde	ülkemizin	geçmişte	ve	günümüzdeki	koşulları	dikkate	alınarak	genel	bir	tehdit	
değerlendirmesi	 yapılmıştır.	 Türün	 varlığını	 tehlikeye	 sokan	 tehditler	 bölgelere	 göre	
ağırlıkları	değişmekle	birlikte	genel	bir	önem	sıralamasına	göre	şöyle	sınıflandırılabilir;		

1- Habitat	tahribatı		
2- Balık	stoklarındaki	azalma		
3- Akdeniz	foku	ölümleri		
4- Mağara	veya	kovuklarda	ve	çevresinde	rahatsız	edilme		
5- Deniz	Kirliliği		
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3.3.1	Habitat	Tahribatı	
	
Özellikle	 kıyı	 yerleşimleri,	 el	 değmemiş	 ve	 yaban	 hayatın	 bulunduğu	 kıyı	 alanlarındaki	
yapılaşmadan	kaynaklanan	habitat	kaybı	veya	habitat	parçalanması	önemli	bir	 sorundur.		
Akdeniz	 foku	 habitatlarında	 ve	 önemli	 yaşama	 alanları	 çevresinde	 imarlaşma	 sonucunda	
yaşam	alanlarının	daralması	olumsuz	etkenlerin	başında	gelmektedir.	Doğallığını	koruyan	
kıyı	alanlarında,	kıyılara	yollar	açılması	(bakir	koylara	yeni	yol	yapımları,	bazı	durumlarda	
mevcudun	asfaltlanması	veya	mevcut	yolun	genişletilmesi),	yazlıkların	 inşası	(şahıs	ya	da	
kooperatifler	tarafından),	sanayileşme,	otel	ve	diğer	turistik	tesisler	ülke	çapında	Akdeniz	
fokunun	 varlığını	 tehdit	 eden	 ve	 türün	 popülasyonuna	 olumsuz	 etki	 eden	 başlıca	
nedenlerdir.	 El	 değmemiş	 doğal	 alanlarda	 yeni	 yolların	 açılması	 ve	 mevcut	 yolun	
genişletilmesi	çalışmaları	hem	kıyıya	zarar	vererek	doğrudan	varolan	habitatın	niteliğinde	
azalmaya	 neden	 olmakta	 hem	 de	 dışarıdan	 insanların	 ilgisini	 bölgeye	 çektiği	 için	 insan	
müdahalesine	 açık	 hale	 getirme	 ve	 bu	 gelişmeye	 bağlı	 olarak	 bölgede	 insan	 ve	 araç	
etkinliklerini	 şiddetlendirerek	 mevcut	 kıyı	 ve	 deniz	 habitatına	 dolaylı	 olarak	 zarar	
vermektedir.	1987’den	günümüze	kadar	kıyılarımızda	pekçok	bölgede	bu	olumsuz	durum	
fotoğraflanarak	 belgelenmiş	 ve	 bizzat	 gözlenmiştir.	 Buna	 benzer	 gelişmeler	 “ürkek”	
Akdeniz	fokları	ve	diğer	nesli	azalan	canlıları	doğal	yapısı	bozulan	ve	insan	akınına	uğrayan	
bu	 kıyılardan	 uzak	 tutmakta	 ve	 türlerin	 mevcut	 üreme	 ve	 dinlenme	 alanlarını	 daha	 az	
kullanmasına	 veya	 terk	 etmesine	 neden	 olmaktadır.	 Ayrıca	 bu	 gelişmeler	 bölgeler	 arası	
dağılım	 sürekliliğini	 bozarak	 yaşam	alanlarının	 birbirlerinden	 izole	 hale	 gelmesine	 ve	 de	
parçalanmasına	neden	olmaktadır.	Dolayısı	 ile	habitat	özelliklerinin	bozulması	veya	kaybı		
yavru	bireylerin	ölüm	oranlarında	da	artışlara	neden	olmaktadır20.	
	

																																																								
20	Gücü, A.C., Ok, M., Sakınan, S., Saydam, G., Akkuş, G., & Kurmuş, N. (2015). Kritik Derecede Tehlike 
Altında Olan Akdeniz Foku (Monachus monachus) Yaşam Alanlarının Kuzeydoğu Akdeniz'de 
Haritalanması TÜBITAK P.: 1002 Proje No: 114Z573 
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Küdür Yarımadasının doğu bölgesindeki habitat tahribatı, Yalıkavak, Bodrum Yarımadası. 
	

Habitat	 tahribatını	 oluşturan	 etkenler	 habitat	 bozulması,	 habitat	 parçalanması	 ve	 tüm	
habitatın	 yok	 olması	 şeklinde	 kendini	 gösterebilir.	 Karadeniz	 sahilleri,	 Marmara,	 Ege	 ve	
Akdeniz	kıyılarına	kıyasla,	bu	 tahribattan	en	azından	2000’li	 yıllara	kadar	açıkça	daha	az	
etkilenmiştir.	
	
1/25.000	ve	1/5.000	ölçekli	imar	planları,	kıyılarda	yaban	hayatı	habitatlarının	geleceğine	
yön	 verme	 konusunda	 hayati	 önemi	 vardır.	 Bu	 yüzden,	 Çevre	 ve	 Şehircilik	 Bakanlığı,	
Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı	 ile	 kıyısı	 olan	 yerleşimlerin	 mülki	 idari	 amirlikleri	 ve	 kıyı	
belediyelerinin	 konuya	 yaklaşımı	 çok	 önemlidir.	 ÇED	 (Çevresel	 Etki	 Değerlendirme)	 ise	
imar	 projeleri	 gündeme	 geldiği	 zaman	 habitat	 tahribatının	 önlenmesi	 hususunda	 önemli	
bir	 araçtır.	 Sadece	 soyu	 tükenmekte	 olan	 Akdeniz	 fokları	 için	 değil,	 giriş	 bölümünde	
belirtildiği	 üzere,	mevzuatla	 ve	 uluslararası	 sözleşmelerle	 koruma	 altındaki	 diğer	 kıyı	 ve	
deniz	 canlıları	 için	 de	 hayati	 önemde	 olan	 mevcut	 ÇED	 yönetmeliği,	 bozulmamış	 kıyı	
habitatının	korunması	hususunda	yetersiz	kalmaktadır.		
	
Bu	 arada	 ülkedeki	 bütün	 doğal	 SİT	 koruma	 alanları,	 yakın	 zaman	 önce	 yürürlüğe	 giren	
yasal	 düzenlemelerle	 tekrar	 gözden	 geçirme	 ve	 değerlendirmeye	 tabi	 kılınmıştır.	 Her	 ne	
kadar	 Kültür	 ve	 Turizm	Bakanlığı,	 arkeolojik	 ve	 doğal	 SİT	 koruma	 alanlarından	 sorumlu	
idiyse	 de	 son	 mevzuat	 değişiklikleri	 sonrası,	 ülkedeki	 Doğal	 SİT	 alanlarının	 17	 Ağustos	
2011’de	 Çevre	 ve	 Şehircilik	 Bakanlığı	 Tabiat	 Varlıklarını	 Koruma	 Genel	 Müdürlüğü’nün	
sorumluluğuna	 geçmiştir.	 Bu	 anlamda,	 ülkede	 büyük	 oranda	 Akdeniz	 foklarının	 kritik	
yaşam	alanları	 ile	çakışan	Doğal	SİT	alanlarının	yeniden	değerlendirilmesi	çalışmalarında	
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Önemli	Fok	Alanlarının	dikkate	alınması,	 	alınmadığı	taktirde	ise	bu	alanların	statülerinin	
değişmesi	veya	kaldırılması	anlamında	türün	yaşamının	devamı	konusunda	potensiyel	bir	
risk	olduğu	düşünülmektedir21.		Bu	konuda	kurulların,	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	Tabiat	
Varlıklarını	 Koruma	 Genel	 Müdürlüğü’ne	 bağlı	 Tabiat	 Varlıklarını	 Koruma	 Bölge	
Komisyonlarının	 ve	 karar	 vericilerin	 doğal	 SİT	 alanlarının	 tekrar	 değerlendirilmesi	
aşamasında,	 taraf	 olduğumuz	 uluslararası	 sözleşmeler,	 ulusal	 mevzuat	 ve	 uluslararası	
platformda	 ülkemiz	 taahütleri	 açısından	 inceleme	 yaparak	 karar	 vermeleri	 önem	 arz	
etmektedir.		
Habitat	 tahribatı,	 türün	 ülkede	 yaşamının	 devamı	 konusunda	 birincil	 olumsuz	 etkiye	
sahiptir,	çünkü	kıyı	yapılaşmasına	bağlı	olarak	bir	kere	tahrip	edilen	veya	bölünen	habitatı	
hem	 tekrar	 eski	 haline	 geri	 getirmek	 mümkün	 değildir	 hem	 de	 orjinal	 yaban	 hayatı	
karakteristiğinin	 geriye	 dönüşümü	 mümkün	 olamaz.	 Bu	 yüzden,	 doğal	 kıyılardaki	
imarlaşma,	varolan	tehditler	arasında	en	ağırı	ve	“geri	dönüşümü	olmayan	bir	süreç”	olarak	
değerlendirilmektedir.	Çünkü,	 eğer	bu	 süreç	bir	kez	gerçekleşirse,	Akdeniz	 fokları	üreme	
alanlarını	söz	konusu	bölgede	sonsuza	dek	kaybedecektir.	Bunun	sonucu	olarak	ise	neslin	
devamı	duracak	ve	türün	neslini	sürdürmesi	orta	ve	uzun	vadede	imkansız	hale	gelecektir.	
	
Türkiye’de	 belli	 başlı	 kıyı	 alanları	 birçok	 örnekle	 net	 bir	 şekilde	 gösterileceği	 üzere	 ağır	
yapılaşma	 ve	 halen	 süregelen	 imarlaşma	 ile	 çoktan	 bozulmuştur;	 Marmara	 Denizi’nin	
endüstrileşmiş	ve	yoğun	olarak	kullanılan	kıyısal	bölgeleri,	örneğin;	 İstanbul’un	Marmara	
kıyıları,	 İzmit	 Körfezi,	 Tekirdağ,	 Bandırma,	 Erdek,	 Gemlik	 yerleşimleri	 ve	 civarları.	 Ege	
Kıyıları	 boyunca	 örneğin;	 Edremit,	 Ayvalık,	 Dikili,	 Aliağa,	 İzmir,	 Urla,	 Mordoğan,	 Alaçatı,	
Çeşme,	Kuşadası,	Didim,	Güllük,	Torba,	Yalıkavak,	Turgutreis,	Bodrum	yerleşimleri	ve	civar	
kıyıları.	Akdeniz	kıyıları	boyunca	örneğin;	Marmaris,	Fethiye,	Göcek,	Hisarönü,	Kalkan,	Kaş,	
Finike,	 Kemer,	 Alanya,	 Anamur,	 Bozyazı,	 Taşucu,	 Erdemli,	 Mersin,	 Karataş,	 Ceyhan,	
İskenderun	ve	Samandağ	yerleşimleri	ve	civar	kıyıları.	
	
3.3.2.	Balık	Stoklarındaki	Azalma	
	
Ülkemizde	 balık	 stoklarındaki	 azalmanın	 ana	 nedeni	 yasadışı	 ve	 aşırı	 avcılıktır.	 Her	 ne	
kadar	yasadışı	ve	aşırı	avcılık	ülke	çapında	korumacılar,	STK’lar,	enstitüler	ve	üniversiteler	
tarafından	çalışılmış,	izlenmiş	ve	raporlanmış	olsa	da,	bu	süreç	durdurulamadı	ya	da	sadece	
yetersiz	bir	noktaya	kadar	kontrol	edilebildi.	

																																																								
21 “Doğa ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı” mevcut haliyle Türkiye’nin bazı kilit korunan 

alanlarının yoğun insan kullanımına açılabilmesi anlamında riskler taşımaktadır: http://www.monachus-

guardian.org/mguard26/2616mednew.htm#Turkey  
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Yasadışı zıpkınla balık avcılığı, Orfoz Ephinephelus marginatus avı. Karaburun Yarımadası, İzmir. 
	

Gerekli	 önlemler	 etkili	 şekilde	 uygulanabilinirse,	 balık	 stokları	 kendini	 önünde	 sonunda	
yenileyebilecektir.	Bu	yüzden	balık	stoklarındaki	azalma	sorunu,	geri	dönüşü	olan	bir	süreç	
olarak	değerlendirilebilir.	Öte	yandan,	balık	stoklarında	belli	bir	zaman	dilimi	sonrasında	
yenilenme	 olsa	 bile,	 stoktaki	 hasarın	 boyutuna	 bağlı	 olarak	 beslenme	 ağı	 katmanlarında	
ciddi	değişimler	olasılığı	da	göz	önünde	bulundurulmalıdır.	
	
Genellikle	 büyük	 ölçekli	 balıkçılar	 tarafından	 yapılan	 yasadışı	 ve	 aşırı	 balıkçılık,	 kıyı	
balıkçılarının	 avlandığı	 kıyı	 sularda	 meydana	 gelmekte	 ve	 sonucunda	 balık	 stoklarında	
azalma	 görülmektedir.	 Bu	 ise	 açıkca	 kıyı	 balıkçısının	 av	 miktarını	 ve	 buna	 bağlı	 olarak	
gelirinin	düşmesine	neden	olmaktadır.		
	
Balık	 stoklarındaki	 düşüş	 ve	 balıkçılıktaki	 belirsizlik	 sorunlarının	 yanısıra,	 iniş	 çıkışlı	
(düzensiz)	balıkçılık	geliri	ve	genelde	zaten	düşük	olan	gelirler	nedeniyle	kıyı	balıkçılarında	
geçimlerinde	ciddi	ekonomik	baskı	altındadır.	Bu	ise	büyük	olasılıkla	denizlerde	predatör	
canlıların	 verdiği	 ağ	 hasarlarından	 dolayı	 kıyı	 balıkçılarını	 daha	 az	 tahammüllü	 hale	
getirmektedir.	Zira	bir	yunus	veya	deniz	kaplumbağası	veya	Akdeniz	foku	kıyı	balıkçısının	
ağına	veya	paragatına	zarar	verdiğinde	bu	balıkçıya	çoklu	kayıp	yaşatmaktadır;	balık	kaybı,	
ağı/paragatı	 tamir	 etme	 zaman	 kaybı	 ve	 ekipmanın	 tamiri	 için	 ayrıca	 para	 kaybı.	 Bu	 da	
doğal	olarak	kıyı	balıkçısı	ile	denizlerde	predatör	(avcı)	olan	deniz	canlılarını	karşı	karşıya	
getirmekte	 ve	 hiç	 istemediğimiz	 şekilde	 aralarında	 ölümcül	 bir	 rekabet	 meydana	
getirmektedir.		
	
Bu	maddede	sözü	edilen	olumsuz	faktör,	ayrıca	aşağıda	verilen	3.3.3	Akdeniz	foku	ölümleri	
(d	bendi)	ile	doğrudan	ilgilidir.	
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Av	 miktarlarında	 azalma	 nedeniyle,	 1990	 ile	 2000	 yılları	 arasında	 Akdeniz	 foku	
bireylerinin	 balık	 yetiştiriciliği	 kafesleri	 ve	 çevresi	 ile	 olan	 etkileşiminde	 Bodrum	 ve	
Karaburun	 gibi	 büyük	 yarımadalarda	 balık	 çiftliklerine	 zararlar	 vermişlerdir.	 Bunun	
sonucunda,	yetiştiriciler	çeşitli	önleyici	tedbirler	almaya	çalışmıştır.	Bu	önlemlerden	perde	
ve	 torba	 şeklinde	 ağ	 kafesleri	 çevreleyen	 avcı-önleyici	 kalın	 ağlar	 ile	 etkileşimi	 etkin	 bir	
şekilde	önleyebilmişlerdir.	
	
3.3.3.	Akdeniz	Foku	Ölümleri	
Türk	 kıyıları’ndaki	 Akdeniz	 foku	 ölümleri,	 yapılan	 araştırma	 ve	 bulgulara	 dayanarak	 6	
şekilde	sınıflandırılır;	
(a)	kazara	ölümler	(ağlara	takılma)	
(b)	öksüzlük	durumuna	bağlı	ölümler	
(c)	hastalık	veya	yaralar	sonucu	ölümler	
(d)	kasti	öldürme	(Akdeniz	foklarının	balıkçılarla	girdiği	etkileşimin	bir	sonucu	olarak)	
(e)	Akdeniz	foklarının	canlı	yakalanması	
(f)	yağ	ve	derisi	için	avlanılmaları	
	
(a),	 (b),	(c)	ve	(d)	Türkiye’de	Akdeniz	 fokunun	yaşadığı	kıyılarda	hala	gözlemlenirken	(e)	
ve	 (f)	 artık	 gözlemlenmemektedir.	 Geçmişte	 ülkemizde,	 1980’lerin	 başına	 kadar	 kasti	
öldürme	bütün	denizlerimizde	gözlemlenen	en	yaygın	ve	önemli	 tehditti,	1970’lere	kadar	
ise	Karadeniz	kıyılarında	canlı	olarak	ve	ayrıca	derisi	ve	yağı	için	Akdeniz	foku	avlanıyordu.	
1973’e	kadar	canlı	fok	avcılığı	bilinen	ve	uygulanan	bir	yöntemdi.		Akdeniz	foklarının	düşük	
yapması	veya	prematüre	doğum	Türkiye’de	sadece	bir	kez	kayıtlara	geçmiştir22,	bu	yüzden	
yavru	düşüğü	en	azından	son	25	senelik	dönem	için	eldeki	tüm	ölüm	verilerine	bağlı	olarak	
gerçek	bir	tehdit	olarak	algılanmamaktadır.	
	

																																																								
22 Kıraç C.O. and Veryeri N.O. 2009. Mediterranean monk seal (Monachus monachus) in the Karaburun Peninsula, 
İzmir, Türkiye. Ministry of Environment & Forest. Nature Conservation & National Parks General Directorate. 
December 2009. Ankara. 40 p.  
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Yetişkin bir Akdeniz Foku’nun vurularak öldürülmesi, Karaburun Yarımadası. 
	
	

Günümüzde	kasti	öldürme,	Ege	ve	Akdeniz	kıyıları	boyunca	hala	gözlemlenmektedir	ancak	
eskisine	 göre	 daha	 az	 rastlanmaktadır.	 Bu	 arada,	 günümüzde	 yavru	 ve	 genç	 Akdeniz	
foklarının	ağlara	 takılmaya	bağlı	kaza	 ile	ölümleri,	 özellikle	küçük	balıkçılık	 tekniklerinin	
sık	uygulandığı	İzmir	Körfezi’nde23	gözlenmekte	olup,	türe	yönelik	ülkemizdeki	en	önemli	
ölüm	 nedenlerinden	 biri	 olarak	 karşımıza	 çıkmaktadır.	 	 Bununla	 birlikte,	 Akdeniz	 foku	
yavrularının	kurtaılması	için	günümüz	jadar	3	öksüz	yavru	fokun	rehabilitasyonu	yapılarak	
doğal	ortamlarına	salınmışlardır24.		
	
3.3.4.	Mağara	veya	kovuklarda	ve	çevresinde	rahatsız	edilme	
	
	Özellikle	 son	 20	 yıldır	 artan	 bir	 biçimde,	 dalış	 kulüplerinin	 Akdeniz	 foku	 mağaralarına	
yasadışı	 bir	 biçimde	 yüzeyden	 ve	 su	 altından	 girişli	 mağaralara	 dalarak	 fokları	 rahatsız	
ettikleri	 bilinmekte	 ve	 bu	 istenmeyen	 durum	 ülkemizde	 sıkça	 gözlemlenmektedir25.	
Kıyılarımızda	özellikle	Mordoğan,	Foça,	Kuşadası,	Bodrum,	Sarıgerme,	Fethiye,	Kalkan,	Kaş,	
Kekova,	Kemer,	Gelidonya,	Alanya	 ve	Taşucu	bölgelerinde,	Akdeniz	 foku	karşılaşmalarını	
da	 içeren	 yoğun	 dalış	 aktivitelerinin	 dalış	 rehberleri	 ve	 yerli-yabancı	 turist	 dalgıçlar	
tarafından	 gerçekleştirildiği,	 ayrıca	 insanların	 yüzerek	 veya	 teknelerle	 fok	 mağaralarını	
taciz	eder	şekilde	girdikleri	ve	ihlaller	yaptıkları	iyi	bilinmektedir.	Olimpos	Beydağları	Milli	

																																																								
23 Veryeri, O., Guclusoy, H. & Savas, Y. 2001. Snared and Drowned - Are fishing nets killing off a new generation of 
monk seals in Turkey’s protected areas? Bi-annual magazine of IMMA. www.monachus-guardian.org Vol: 4 (1). 
24 https://sadafag.org/akdeniz-foku/fok-kurtarma-ve-rehabilitasyon-calismalari/ 
25 Kıraç, C.O. 2011. Mağara dalışları ve Akdeniz foku ile karşılaşmak. 1.7.2011. SAD-AFAG web sitesi Editörden. 
http://sadafag.org/index.php?bolum=editor&id=2  
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Parkı	 gibi	 korunan	 bir	 alanda	 bile	 bu	 rahatsızlığın	 hala	 devam	 ettiği	 görülmektedir26.	
Akdeniz	 fokları,	 son	 barınaklarına	 giren	 davetsiz	 misafirlere	 karşı	 oldukça	 hassasstır	 ve	
mağaralarına	 giren	 dalgıçlara	 karşı	 bariz	 bir	 şekilde	 rahatsız	 olduklarını	 sergilerler.	 Bu	
durum	 genellikle	 rahatsız	 edilen	 hayvan(lar)ın	mağara	 içinde	 sıkıştığını	 hissetmesine	 ve	
fok(lar)ın	 bu	 karşılaşmada	 en	 uygun	 fırsatı	 bulduğunda	 hızlı	 bir	 biçimde	 mağaraları	
terketmesiyle	 sonuçlanır.	 Belirtilen	durumlarda	 görüldüğü	üzere,	 dalgıçlar	 tarafından	 sık	
sık	 fok	 mağaralarına	 girilmesi,	 şüphesiz	 Akdeniz	 foklarının	 mağaraları	 terketmesiyle	
sonuçlanacaktır.	 Bundan	 dolayı	 dalgıçların,	 gezi	 teknelerinin	 hatta	 yüzen	 turistlerin	 fok	
mağaralarına	 tekrar	 tekrar	yapacakları	girişler,	 türün	üreme	başarısının	azalmasında	pay	
sahibi	olacaktır.		
	

	
Bodrum Karaada’da dalgıçların Akdeniz foku mağarasına girmeleri. 
	

Ayrıca,	 fok	mağaralarına	 yakın	 rotalardan	 geçen	 gezi	 teknelerinin	 ve	 ısrarcı	 etkinliklerin	
(olta	 balıkçılığı,	 demirleme	 ve	 yüzme	 gibi)	 bitmek	 bilmeyen	 insan	 aktivitileriyle	 çok	
karşılaşıldığı	 zaman	 Akdeniz	 fokları	 mağara	 veya	 civarında	 rahatsız	 olmakta	 ve	 fokların	
mağara	bölgesinden	uzaklaşmasına	neden	olunmaktadır.	Foça’daki	durum	bunun	tipik	bir	
örneğidir;	 her	 ne	 kadar	 1989’da	 Foça	 ÖÇKB’nin	 ilanından	 bugüne	 kadar	 fiziksel	 habitat	
tahribatı,	 doğrudan	 öldürme	 veya	 taciz	 etme	 olaylarının	 gözlenmemesine	 rağmen,	 gezi	
tekneleri,	eğlence	aktivitileri	ve	dalgıçlar	yüzünden	1990’lar	ile	kıyaslayınca	2000’li	yılların	

																																																								
26 Gucu, A. C., Sakınan, S. and Ok, M. (2009b). On the occurrence of the critically endangered Mediterranean Monk 
Seal, Monachus monachus (Hermann, 1779a) at Olympos Beydağları National Park, Antalya, Turkey and its 
interaction with tourism. Zoology in Middle East. 46: 3-8.  
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sonuna	 doğru	 bölgede	 Akdeniz	 foku	 popülasyonunda	 ve	 bölgedeki	 mağara	 kullanım	
oranlarında	keskin	bir	düşüş	yaşanmıştır27.	

	
Mordoğan Ayıbalığı mağarasında ve çevresinde Akdeniz fokları onca uyarı ve bilgilendirmeye  
rağmen turistler tarafından günümüzde hala rahatsız edilmekte. 
	
3.3.5.	Deniz	Kirliliği	
Kaynağının,	 karadan	 veya	 gemiden	 olmak	 üzere	 nereden	 geldiği	 önemsenmezse,	 türün	
azalmasındaki	 öncelikli	 nedenlerden	biri	 olmasa	da,	 Türkiye’de	 kirlilik	Akdeniz	 Foklarını	
tehdit	eden	diğer	bir	unsur	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.	Bu,	yağlı	atıkları	veya	katı	atıklar	
(çöp)	şeklinde	olabilir.	Akdeniz	foklarının	bazen	denizlerde	petrol	kirliliğinden	etkilendiği	
de	 gözlemlenmiştir28.	 Karasal	 ve	 gemi	 kaynaklı	 kirlilikler	 bazı	 sahil	 bölgelerinde	
gözlemlenmiştir.	 Çeşitli	 nedenlerden	 oluşan	 katran	 ise	 diğer	 bir	 kirlilik	 maddesidir,	 ve	
bunun	fokları	ve	mağaralarda	fokların	yattığı	platformları	da	farklı	ölçeklerde	kirlettiği	de	
gözlemlenmiştir.	 Foklar,	 sadece	 bir	 kaç	 defa	 olmak	 kaydıyla	 kıyılardaki	 bazı	 endüstriyel	
fabrikaların	 ve	 büyük	 şehirlerin	 yakınlarında	 gözlemlenmiştir	 ve	 Türkiye’de	 Akdeniz	
foklarının	evsel	ve	kimyasal	atıkların	oluşturduğu	kirliliğin	Akdeniz	foklarını	tam	olarak	ne	

																																																								
27 SAD-AFAG. 2010. Conservation and monitoring of Monk Seal Monachus monachus in Foça Special Protected 
Area. Final Report of research & monitoring project funded by EPASA. December 2010. Ankara, Türkiye.  

28 Kıraç, C.O. and H. Güçlüsoy. 2007.  Regulation on ships navigation to reduce risk of marine accidents in favour of 

marine and coastal ecosystems on the Aegean coasts in Turkey. Rapp. Comm. int. Mer Médit. 38 (2007): 678. 
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ölçüde	 etkilediğini	 araştıran	 kapsamlı	 bir	 bilimsel	 çalışma	 yoktur.	 Akdeniz	 foklarının	
kıyılarımızda	petrol	kirliliğinden	etkilendiği	sadece	iki	bariz	örnek	vardır29.	
	
Katı	 atık	 olarak	 çöpler,	 denizlerde,	 mağara	 ve	 kovuklarda,	 başka	 bir	 deyişle	 normal	
koşullarda	 uygun	 fok	 habitatları	 olabilecek	 yerlerde	 kıyıları	 ve	 yattııkları	 platform	
kapatana	 kadar	 toplanabilir.	 Ülkede	 bazı	 zamanlar	 gözlense	 de,	 sadece	 katı	 atık	 kirliliği	
kaldığı	 sürece	 geçici	 bir	 tehdit	 olarak	 algılanabilir.	 Özellikle	 yaban	 hayatının	 hüküm	
sürdüğü	 kıyılarda,	 kısıtlı	 sayıda	 bulunan	 mağara	 ve	 kovuklar	 göz	 önünde	
bulundurulduğunda;	uzun	süreli	kirlilik,	ciddi	oranda	olumsuz	etki	yaratabilir.	
	
Yüzen	 çöpler,	 üreme	mağaraları	 ve	mağaraların	 çevresinde	 buldukları	 herşeyle	 oynayan	
Akdeniz	 foku	 yavruları	 üzerinde	 doğrudan	 olumsuz	 etkiye	 sahiptir.	 Her	 ne	 kadar	 sık	
gözlemlenmese	 de,	 1987’den	 günümüze	 kadar	 katı	 atıklara	 veya	 hayalet	 ağlara	 takılan	
Akdeniz	foku	yavru	ve	gençleri	ile	nadiren	ergin	bireyler	kayıtlara	geçmiştir.		
	
3.4	Türkiye’de	Akdeniz	Fokunun	Korunması		
İlk	kez	12	şubat	1978	tarihli	Resmi	Gazete’de	yayımlanan,	“1978-1979	Av	Dönemine	İlişkin	
6	Numaralı	Sirküler”	ile	Akdeniz	foku	ülkemizde	tür	bazında	koruma	altına	alınarak	avcılığı	
yasaklandı.	Aynı	 zamanda	4915	 sayılı	Kara	Avcılığı	Kanunu’nun	uygulama	mevzuatı	 olan	
Merkez	Av	Komisyonu	 kararları	 ile	 ülkede	 fokların	 avlanması	 ve	 kasti	 öldürülmeleri	 her	
halükarda	yasaktır.		
	
Daha	 sonra	 1991	 yılının	 Ocak	 ayında	 ilgili	 STK’lar,	 üniversiteler	 ve	 devlet	 organlarının	
katılımı	 ile	 mülga	 Çevre	 Bakanlığı’nın	 bünyesinde	 Ulusal	 Fok	 Komitesi	 kuruldu.	 Her	 ne	
kadar	başlangıç	senelerindeki	kadar	aktif	olmasa	da	Ulusal	Fok	Komitesi	 (UFK)	kurumlar	
arasında	 konuyla	 ilgili	 bilgi	 paylaşımı	 ve	 türün	 ve	 habitanının	 korunmasında	 bazı	 somut	
adımların	atıldığı	önemli	çalışmalarda	bulunmuştur30.	1996	senesinde	ise	teknik	konuların	
daha	etkin	şekilde	tartışılması	ve	kolaylıkla	görüşülmesini	teminen	Komite	bünyesinde	bir	
Teknik	Alt	Komite	kuruldu.	Komitede	alınan	en	önemli	koruma	kararları	arasında,	Akdeniz	
Fokunun	Türkiye’de	Korunması;	Foça	Pilot	Projesinin	başlatılması	ve	1993-1999	seneleri	
arasında	 SAD-AFAG	 tarafından	 yürütülmesinin	 onaylanması,	 Foça’ya	 deniz	 denetleme	
amaçlı	 “Çevre”	 sürat	 teknesinin	 alınması,	 Bodrum	 Yalıkavak	 Küdür	 Yarımadsı’nın	 fok	
koruma	 alanı	 olarak	 ilan	 edilmesine	 verilen	 destek,	 fok	mağaralarına	 her	 türlü	 vasıta	 ile	
dalınması	ve	ışık	kullanılmasının	yasaklanmasına	ilişkin	su	ürünleri	sirküler	kararı	teklifine	
verilen	 oybirliği	 mutabakat	 desteği	 ve	 Türkiye’nin	 Önemli	 Fok	 Alanlarından	 5	 tanesinin	
(Gökçeada,	 Foça-Karaburun,	 Alaçatı-Sığacık-Kotan,	 Bodrum	 Yarımadası	 ve	 batı	 Mersin	
kıyıları	 (dağlık	Taşeli)	 öncelikli	 önemli	 fok	 alanları	 ilan	 edilmesi	 ile	 Foça	ÖÇK	Bölgesinin	
deniz	 ve	 kıyı	 sınırlarının	 genişletilmesi	 teklifinin	 kabulü	 ve	 Bakanlar	 Kurulu	 kararı	 ile	
bunun	gerçekleşmesi	sayılabilir.		

																																																								
29 Çavuş Adası, Bodrum (1996) ve Aliağa, İzmir (2004) 
30 Kıraç, C.O. 2004. 40 Years of Monk Seal Conservation in Turkey. In.Ed. W.M.Johnson, The Monachus Guardian. 
http://www.monachus-guardian.org/mguard14/1421covsto.htm Vol 7 (2). November 2004. 
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4.	Ulusal	Eylem	Planı	
	
Monachus	 monachus,	 hem	 kıyıda	 hem	 de	 kıyı	 sularda	 yaşar.	 Bir	 diğer	 deyişle	 hem	 kıyı	
ekosistemi	 hem	de	 deniz	 ekosistemine	 dahildir.	 Diğer	 deniz	memelilerinin	 (ör.	 yunus	 ve	
balinaların)	aksine	yaşam	döngüsünün	tümü	denizde	geçmez.	Bu,	türün	hayat	döngüsünün	
bir	kısmını	kıyının	kara	bölümünde	ve	diğer	kısmını	ise	denizde	geçirdiği	anlamına	gelir.		
	
Akdeniz	 foku	 uyumak,	 dinlenmek,	 saklanmak,	 beslenmek,	 doğurmak	 ve	 yavrularını	
büyütmek	 için	 insan	 baskısından	 uzak,	 güvenli	 ve	 jeomorfolojik	 olarak	 uygun	 yapıda	 bir	
kıyı	şeridine	muhtaçtır.	Avlanma,	beslenme,	dolaşma	ve	çiftleşme	denizde	gerçekleşirken,	
üreme	(doğum,	emzirme	ve	yavru	büyütme),	dinlenme,	uyuma	ve	saklanma	mağara	içinde	
karada31	kuru	zemin	üzerinde	gerçekleşir.	Mağarada	mutlaka	hava	ve	 içinde	küçük	veya	
büyük	mutlaka	 bir	 plaj	 (çıkabileceği	 kara	 parçası)	 olmak	 zorundadır.	 Fokların	 kullandığı	
kıyı	 mağaraları	 sadece	 suüstünden	 veya	 sadece	 sualtından	 girişli	 olabileceği	 gibi	 her	 iki	
türde	girişi	olan	mağaralar	da	kullanılabilir.	İçinde	sadece	hava	olan	ancak	plajı	olmayan	su	
dolu	kıyı	mağaraları,	kovuk	veya	çatlaklar	foklar	tarafından	saklanma	ve	kısa	süreli	uyuma	
amaçlı	 kullandığı	 da	 bilinmektedir.	 Ancak	 içinde	 plajı	 olmaksızın	 sadece	 su	 bulunan	
mağaralar	yavrulama	için	uygun	değildir	ve	bu	tip	mağaralarda	üreme	gerçekleşmez.		
	
Yüzgeçayaklıların	 tümünde	 genel	 olarak	 gözlendiği	 üzere	 Akdeniz	 foku	 da	 20.	 yy	 ın	
başlarına	 kadar	 üreme	 ve	 barınma	 amaçlı	 koloniler	 halinde	 açık	 kıyılarda	 yaşarlardı.	
Ancak,	 Akdeniz	 havzasında	 dağılım	 alanı	 içinde	 yaşam	 alanlarındaki	 çoğu	 kıyılar	 aşırı	
yapılaşma	 ve	 insan	 baskısına	 maruz	 kaldığından,	 tür	 hayatta	 kalmak	 ve	 neslini	 devam	
ettirebilmek	 amacıyla	 açık	 sahillerden	 zamanla	 uzaklaşmıştır.	 Bunun	 yerine,	 insanlardan	
uzak,	 ıssız	 kayalık	 kıyılara	 çekilmiş	 ve	 buralarda	 içerisi	 karanlık,	 rutubetli	 ve	 dalgalara	
maruz	 kalabilen	 kıyı	 mağaralarını	 kullanmak	 zorunda	 kalmıştır.	 Tür	 hayatta	 kalmak	 ve	
neslini	 sürdürmek	 için	 hala	 doğasına	 uygun	 olmayan	 bu	 nişi	 kullanmaya	 devam	
etmektedir.	
	
Akdeniz	 fokları	 kıyıda	 bir	 mağara	 içinde	 kara	 parçası	 üzerinde	 ürer,	 yavrusunu	 kara	
parçası	 üzerinde	 büyütür,	 yine	 burada	 saklanır	 ve	 uyur.	 Bunlar	 neslin	 devamı	 için	 en	
önemli	biyolojik	süreçlerdir.	Yani	Akdeniz	foku	tam	yaşam	döngüsü	içinde	hem	deniz	hem	
de	karaya	mutlak	ihtiyaç	duyan	bir	deniz	memelisidir.		
	
Hiç	şüphesiz	ki	 türün	hem	deniz	hem	de	kıyı	habitatlarına	olan	 ihtiyacı,	 türün	korunması	
meselesini	nispeten	zorlaştıran	ve	daha	karmaşık	hale	getiren	bir	unsurdur.		
	
Ancak,	Akdeniz	foklarının	bu	kendine	has	yaşam	döngüsü	ve	kıyı	alanlarına	duyduğu	
mutlak	gereksinim	düşünüldüğünde,	Akdeniz	Fokunun	Korunması	Ulusal	Eylem	Planı	
sadece	 türün	 korunmasına	 odaklanmamalı,	 türün	 neslini	 sürdürmesi	 için	 esas	
olarak	olmazsa	olmaz	kıyı	habitatının	korunması	konusunu	ön	planda	tutmalıdır.	
																																																								
31 Yeterli derecede kuru bir platform (kum veya çakıl sahil ya da kaya yüzeyi). 



AKDENIZ	FOKUNUN	TÜRKİYE’DE	KORUNMASI	ULUSAL	EYLEM	PLANI	
(UNEP	RAC/SPA,	T.C.	ORMAN	VE	SU	İŞLERİ	BAKANLIĞI	DKMP,	SAD-AFAG)	

© 2013 SAD-AFAG 27	

	
Habitat	 koruması	 (ör.	 bozulmamış	 kıyılarda	 imarlaşma	 ve	 kıyılarda	 Akdeniz	 foklarının	
habitatlarının	 yıkımına	 ilk	 basamak	 olan	 yeni	 yolların	 açılmasının	 önüne	 geçilmesi)	 tür	
koruma	 eylem	 planından	 yoksun	 kalırsa,	 türün	 korunmasından	 söz	 etmek	 mümkün	
değildir.	Bu	konuda	gerçekci	olunacak	ve	 türün	korunması	esas	anlamda	ele	alınacak	 ise,	
habitatın	sıkı	sıkıya	korunması	öncelikli	husus	olmalıdır.	Bu	yaklaşım	aynı	zamanda	ulusal	
ölçekte	ve	uluslararası	platformda	yaygın	bir	şekilde	kabul	edilmekte	olan	 in-situ	koruma	
(türün	yerinde	habitatıyla	birlikte	korunması)	ana	prensibini	desteklemektedir.		
	
Bu	 yüzden,	 bu	 plan	 yukarıda	 belirtilen	 habitatın	 korunması	 kilit	 esasını	 öncelikli	 olarak	
içermeli	ve	bu	kavram	göz	önünde	bulundurarak	yürütülmelidir.	
	
Plan	
	
Ulusal	Eylem	Planı	sekiz	ana	bölümden	oluşur;	
	

4.1 Araştırma	ve	izleme	
4.2 Koruma	
4.3 Kamuoyu	oluşturma	ve	doğa	koruma	bilinci	
4.4 Sorumlu	kuruluşların	kapasite	artırımı	
4.5 Kurtarma	ve	rehabilitasyon	
4.6 Esaret	altında	üretim	
4.7 Yer	değiştirme	
4.8 Uluslararası	işbirliği	

		
4.1.	Araştırma	ve	izleme	
	
1-	 Ülkedeki	 Akdeniz	 foku	 dağılımı	 ve	 popülasyonu	 düzenli	 aralıklarla	 araştırılmalı	 ve	
kayıtlara	geçirilmelidir.	Koruma	alanlarının	belirlenmesi	ve/veya	koruma	alanları	için	daha	
iyi	 bir	 Bütünleşik	 Kıyı	 ve	 Deniz	 alanları	 Yönetimi	 planının	 düzenlenmesi	 için	 mevcut	
Akdeniz	foku	mağaraları	ve	kovukların	tespitinin	tamamlanması	gereklidir.	
	
Bilinen	 mağara	 ve	 kovuk	 verileri,	 sahada	 aktif	 bir	 biçimde	 çalışan	 Ulusal	 Fok	 Komitesi	
üyelerinden	 alınabilir	 ve	Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı	 (OSB)	 ile	 sahada	 aktif	 bir	 biçimde	
çalışan	 ilgili	 araştırmacı	 kurumların	 arasında	 yapılacak	 bir	 protokolle	 bilgiler	 OSB’nda	
toplanabilir.	Akdeniz	foku	mağaraları	ve	kovukların	koordinatları	veya	duruma	gore	genel	
mağara	bölgesi,	mağaraların	kötü	niyetle	ziyaret	edilmemesi	veya	cazip	hale	gelmemesi	ve	
ziyaretçi	çekmemesi	amacıyla,	mağara	yer	bilgileri	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	tarafından	
kamuya	açık	hale	getirilmemelidir.	
	
Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı,	 Türkiye’nin	 önemli	 Akdeniz	 foku	 habitatlarının	 bulunduğu	
bölgelerde	yapılması	planlanan	yatırım	planları	gündeme	geldiğinde	ya	da	görüş	almak	ve	
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fikir	 danışmak	 amacıyla	 bakanlığa	 doğrudan	 başvurular	 olduğunda,	 türün	 habitatını	
korumak	 amacıyla	mağara	 bölgeleri	 ve	 Akdeniz	 foklarının	 habitatlarının	 niteliği	 ile	 ilgili	
verileri	kullanarak	kararlar	vermelidir.	Kıyılardaki	ağır	yapılaşma	ve	habitat	tahribatlarının	
önüne	 geçmek	 ve	 imarlaşmayla	 ilgili	 karar	 veren	 birimlerle	 koordinasyonu	 sağlamak	
amacıyla,	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	DKMP	Genel	Müdürlüğünün	görüşleri	Çevresel	Etki	
Değerlendirme	 Gn.Md.	 lüğü	 ile	 Mekansal	 Planlama	 Gn.Md.	 lüğüne	 resmi	 yazışmalarla	
bildirilmelidir.	
	
Keşfedilenlerden	başka	yeni	mağara	ve	kovukların	araştırılması;	bilimsel	amaçlar	olsa	bile,	
bir	veya	birden	fazla	Akdeniz	foku	bireyinin	markalanması	veya	uydu	takibi	amaçlı	verici	
takılması,	 fokların	 yakalanması	 veya	 taşınmaları	 gibi	 rahatsızlık	 verici	 teknikler	
kullanılmamalıdır.	 Gerekli	 olduğunda	 bireylerin	 taşınması	 ile	 ilgili	 istisnai	 durumlar,	 4.7	
Yer	Değiştirme	bölümünde	belirtilmiştir.	Diğer	bir	istisnai	durum	ise	ex-situ	(yaşam	alanları	
dışında)	 rehabilite	 edilen	 ve	 doğaya	 geri	 salınmasına	 uygun	 Akdeniz	 foku	 yavrularında	
markalama	ve	uydu	takibi	amaçlı	verici	takma	kullanımıdır.	
	
Araştırmacılar,	fokların	yaşadığı	mağaralara	uzun	süren	ziyaretler	yapmaktan	ve	sık	tekrar	
eden	girişlerden	 -sadece	araştırma	amaçlı	olsa	bile-	 insan	 tehdidine	karşı	 türün	ürkekliği	
ve	savunmasız	olmasında	dolayı,	uzak	durmalıdır.	
		
Prensip	olarak,	mağaralarında	 fok	 izlerinin	araştırıldığı,	mağara	ölçümlerinin	yapıldığı	ve	
görüntüleme	 işleminin	 yapıldığı	 mağara	 araştırmalarından	 sonra,	 türün	 son	 sığınakları	
olan	 kıyı	 mağaraları	 veya	 kovuklarına	 tekrar	 girilmemelidir.	 Bunun	 istisnaları	 elbette	
vardır:	 öksüz	 foklara	 veya	 hasta/yaralı	 foklara	 acil	 müdahale	 veya	 düzenli	 olarak	
kameralarla	izlenen	fok	mağaralarında	kameraların	bakımı	ve	görüntü	kartı/pil	değiştirme	
özel	durumları	gibi	özel	ihtiyaçlar	olmadığı	müddetçe	mümkün	olan	en	az	sayıda	mağaralar	
sadece	 bu	 paragrafda	 belirtilen	 istisnalar	 kapsamında	 bilimsel	 amaçlı	 olarak	
gerçekleştirilebilir.	 Mağara	 girişi	 gerektiren	 araştırmalar	 istisnasız	 her	 halikarda	 OSB	
DKMP	Genel	Müdürlüğünden	yazılı	izinle	gerçekleşir.	
		
2-	Akdeniz	foku	habitatlarının	ve	belli	üreme	mağaralarının	izlenmesi	
	
Belirlenecek	Akdeniz	foku	mağaraları,	üreme	aktiviteleri	ve	tehdit	saptamalarıyla	ilgili	veri	
elde	 etmek	 amacıyla	 türe	 ve	 habitatına	 zarar	 veya	 rahatsızlık	 verici	 teknikler	
kullanılmadan	 izlenebilir.	 Mağaraların	 seçimi	 konusunda,	 sahada	 aktif	 şekilde	 çalışan	
Ulusal	Fok	Komitesi	üyelerinden	önerilerin	dikkate	alınmasında	büyük	fayda	vardır.	
	
3-	Tür	ve	habitata	yönelik	etkin	korumanın	başarılabilmesi	için,	sosyo-ekonomik	koşullara,	
antropojenik	faktörlere	ve	coğrafi	yerleşime	bağlı	olarak	farklılık	gösterebilecek	tehditlerin	
her	bölge	için	belirlenmesi.	Bu,	korunan	kıyı	alanlarında	Bütünleşik	Kıyı	ve	Deniz	Alanları	
Yönetimi	 Planları	 oluşturulması	 ve	 benimsenmesi	 için	 mutlak	 gerekli	 bir	 bilgi	 olarak	
görülmektedir.		
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4-	 Akdeniz	 fokunun	 dünyada,	 soyu	 en	 fazla	 tehlike	 altında	 olan	 türlerden	 biri	 olduğu	 ve	
bozulmamış	 kıyı	 habitat	 ve	 türün	 korunması	 ile	 ilgili	 taahhüt	 veren	 hükümetleri	
sorumluluk	 altında	 bırakan	 ulusal	mevzuat	 ve	 uluslararası	 anlaşmalar	 gereğince	 koruma	
altında	 olduğunu	 unutmadan,	 asıl	 yetkili	 otorite	 ve	 türün	 korunması	 konusunda	 odak	
noktası	olan	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı’nın,	diğer	ilgili	kuruluşlar	olan	Çevre	ve	Şehircilik	
Bakanlığı,	 Gıda	 Tarım	 ve	 Hayvancılık	 Bakanlığı,	 Ulaştırma	 Denizcilik	 ve	 Haberleşme	
Bakanlığı	 ve	 Sahil	 Güvenlik	 Komutanlığı	 ile	 Jandarma	 Komutanlığı	 ile	 yakın	 ilişkiler	
içerisinde,	 her	 bir	 mali	 yıl	 için	 yeterli	 miktarda	 bütçe	 ayırarak,	 tür	 ve	 habitat	 izleme	
programlarının	tasarlanması	ve	yürütülmesi	gereklidir.	
	
5-	 Ölümlerin	 sonrasında	 fokların	 ölüm	 nedenleri	 hakkında	 verilerin	 toplanması.	 Sahada	
aktif	 bir	biçimde	 çalışan	Ulusal	Akdeniz	Foku	Komite	üyeleri,	 ölüm	sonrası	 çalışmalarına	
devam	etmeli	 ve	 sonuçlar	 hakkında	OSB	 resmi	 nekropsi	 raporları	 resmi	 yazışma	 yoluyla	
bilgilendirmelidir.	
	
6-	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı	 (DKMPGM)	 ve	 Çevre	 ve	 Şehircilik	 Bakanlığı	 (TVKGM),	
Ulusal	Akdeniz	Foku	Komitesi’nin	aktif	 araştırmacı	 ve	korumacı	nitelikli	üye	kurumlarını	
belli	ölçüde	finansal	olarak	desteklemelidir.	Bunun	en	iyi	şekli,	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	
ile	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	her	sene	sonunda	sonraki	sene	için	Akdeniz	foku	ve	habitat	
araştırma,	 koruma	 ve	 kamuoyu	 bilinçlendirme	 amaçlı	 projelere	 yönelik	 kurumsal	 bütçe	
tahsis	etmesidir.		
	
7-	 Araştırmacı	 kuruluşlar	 tarafından	 belli	 pilot	 bölgelerde	 türün	 biyoloji,	 ekoloji	 ve	
davranışları	üzerine	uzun	vadeli	çalışmalar	yürütülebilir.	Yerel	popülasyonların	izlenmesi,	
doğrudan	gözlemlerle	ve	seçilen	mağaralara	kurulan	video/fotoğraf	kapanları	ile	bireylerin	
tanımlanma	ve	sınıflandırılmaları	gerçekleştirilir.	
	
8-	 Tür	 davranışlarını	 daha	 iyi	 ortaya	 koymak	 amacıyla	 yüksek	 teknolojili	 araçlar	 yoluyla	
salınan	 foklar	 izlenebilir.	 Elbette	 öncelik	 fokların	 sağlıklı	 olması	 ve	 güvenli	 şekilde	
salınmaları	 önceliklidir	 ve	 fiziksel	 koşullar	 ile	 hayvanların	 sağlığı	 öncelikli	 olarak	 ele	
alınmalıdır.	Her	ne	şekilde	olursa	olsun	yabani	ve	sağlıklı	bir	Akdeniz	 foku	(veya	 fokları)	
bireylerinin	 elektronik	 izleme	 de	 dahil	 olma	 üzere	 araştırma	 amaçlı	 dahi	 olsa	 feda	
edilmemelidir.	Rehabilite	edilen	herhangi	bir	Akdeniz	 foku	yavrusunun	elektronik	 izleme	
aracı	 takılmasına	 uygun	 olduğu	 düşünüldüğü	 takdirde,	 araştırmada	 bulunma	
düşüncesindeki	kurum	diğer	ilgili	UFK	TAK	üyeleri	ile	istişare	yapmalı	ve	en	iyi	yazılım	ve	
donanım	 kombinasyonu	 konusunda	 görüş	 alır.	 Sonuçta	 UFK	 koordinatör	 kuruluşu	 olan	
Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı	 tarafından	 da	 izleme	 yöntemi	 onaylanmalıdır.	 Foklara	
yerleştirilen	 alıcıların	 balıkçılar	 tarafından	 kullanılan	 av	 ekipmanlarına	 özellikle	 bırakma	
ağlarına	takılma	riski	oluşturmaması	prensibi	esastır.	
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Her	halikarda,	sağlıklı	ve	yabani	Akdeniz	foklarının	izleme	amacıyla	herhangi	bir	yöntemle	
yakalanması	 kabul	 edilmez.	 En	 iyi	 seçenek,	 izleme	 aracının	 rehabilite	 edilen	 öksüz	 bir	
Akdeniz	fokuna	ya	da	yaralanmış	ama	tedavi	için	elde	bulundurulan	bir	foka	yerleştirilmesi	
fırsatını	değerlendirmektir.		
	
9-	 Farklı	 balıkçılık	 tekniklerinin	 foklarla	 etkileşimleri	 üzerine	 yapılan	 çalışmalar	
desteklenir.	Özellikle,	 türün	dağılımı	da	göz	önüne	alınarak,	Akdeniz	foku	ile	bırakmacılık	
yapan	kıyı	balıkçıları	arasındaki	etkileşim	daha	detaylı	bir	şekilde	incelenmesi	gerekir.	Bu	
gibi	bilimsel	araştırmaların	nihai	amacı	Akdeniz	 fokları	ve	balıkçılık	arasındaki	etkileşimi	
azaltmak,	 kasti	 öldürmelerin	 ve	 genç	 Akdeniz	 foklarının	 kazara	 ağa	 takılarak	 ölümlerin	
azalmasını	sağlamak	olmalıdır.		
	
10-	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı,	 bilimsel	 araştırmaları	 ve	 tür	 ve	 habitat	 izleme	
çalışmalarını	desteklemeli	ve	bu	amaçla	konusunda	uzmanlaşmış	nitelikli	kurumlara	yıllık	
bazda	ayrılacak	şekilde	bütçelendirme	yapmalıdır.		
	
11-	 Mağara	 izleme	 ve	 kontrol	 çalışmaları	 yürütme	 isteği	 olan	 herhangi	 bir	 kurum,	
öncesinde	 OSB	 DKMP	 Genel	 Müdürlüğü’nden	 yazılı	 izin	 almalıdır32.	 Özel	 Çevre	 Koruma	
Bölgeleri	 için	 ise	bu	 izinler	Çevre	 İl	Müdürlülükleri	 tarafından	verilmektedir.	Yazılı	 resmi	
izni	 olmadan,	Akdeniz	 foku	 ve	 kıyı	mağaraları	 konusunda	uzman	olmayan	 ve	 bu	 konuda	
çalışmaları	 ile	 tanınmayan	 kişi	 veya	 araştırmacılar33	 tarafından	 girilmesi	 ve	 araştırma	
yapılması	kabul	edilmez.	
	
	
4.2.	Koruma	
	
(a)	Mevzuat	
(b)	Yaptırım	ve	mevzuatın	uygulanması	
(c)	Habitatın	korunması	
(d)	Ulusal	Fok	Komitesi’nin	güçlendirilmesi	
(e)	Yerel	Fok	Komitelerinin	güçlendirilmesi	
	
	
4.2	(a)	Mevzuat	
(Geçici	madde)	1-	Doğa	Koruma	Kanun	Tasarısı’nın,	ülkemizde	kayıtlara	geçirilen	Önemli	
Doğa	Alanları’nı	 ve	 Plan	 ekindeki	 Türkiye’nin	Önemli	 Fok	Alanlarını	 ve	 içerdiği	 biyolojik	
çeşitliliği	her	türlü	bozulmaya	ve	tahribata	karşı	koruyacak	şekilde	yeniden	düzenlenmesi		
zorunludur34.		

																																																								
32 DKMP Genel Müdürlüğü 2012/01 sayılı”Tür Koruma Genelgesi” 

33 Mevcut mevzuat zaten bunu öngörmektedir, bu yüzden ek bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur. 
34 Zira hassas ekosistemlerin ve nesli tehlike altında olan türlerin korunmaları taraf olunan uluslararası sözleşmelerle 
taahhüt altına alınmış olmasına karşın Planın hazırlandığı dönem itibariyle söz konusu kanun tasarısının hassas 
ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği özellikle korunacağına dair maddeler içermediği görülmektedir. Kanun tasarısının 



AKDENIZ	FOKUNUN	TÜRKİYE’DE	KORUNMASI	ULUSAL	EYLEM	PLANI	
(UNEP	RAC/SPA,	T.C.	ORMAN	VE	SU	İŞLERİ	BAKANLIĞI	DKMP,	SAD-AFAG)	

© 2013 SAD-AFAG 31	

	
	
(Geçici	madde)	2-	Kıyılara	yapılacak	tüm	yapılar	ve	dolgu	alanları	için	2863	sayılı	Kültür	ve	
Tabiat	 Varlıklarını	 Koruma	 Kanununun	 koruma	 amaçlı	 imar	 planlarına	 ilişkin	
hükümlerinin	uygulanması	yasal	zorunluluk	olarak	geçerli	kılınmalıdır. 
	
3-	Akdeniz	foku	üreme	ve	dinlenme	mağaralarının	ve	yetişkin	erkeklerin	yaşadığı	burun	ve	
kayalık	 alanların	 sıkı	 koruma	 altına	 alınması	 için	 bu	 yaşam	 alanlarını	 yapılaşmadan	
koruma	altına	alacak	düzenlemelerin	yapılması	gerekir.	Mevcut	statülerden,	“Av	ve	Yaban	
Hayatı	Koruma	Sahası”	veya	“Av	Yaban	Hayatı	Geliştirme	Sahası”35	veya	1.	Derece	Doğal	SİT	
alan	ilan	edilmesi	ile	habitat	bozulması	veya	tahribatına	neden	olan	yapılaşma,	betonlaşma	
ve	imarlaşmadan	korunmasının	sağlanması	yoluna	gidilmelidir.	
	
4-	 Merkezi	 Av	 Komisyon	 Kararları	 ile	 (Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı	 altında)	 ülkede36	
Akdeniz	 fokunu	 kasıtlı	 öldürenleri	 en	 yüksek	 miktarda	 cezalandırması	 gerekmektedir.		
Ceza	 miktarı,	 tehdit	 altındaki	 türlere	 uygun	 bir	 şekilde	 düzenlenmelidir.	 Akdeniz	 foku,	
IUCN	 tarafından	 nesli	 ktritik	 derecede	 tehdit	 altında	 (CR)	 kategorisinde	
değerledirilmektedir	 ve	 büyük	 olasılıkla	 ülkemizdeki	 en	 nadir	 türdür	 ancak	 ceza	miktarı	
tehdit	altında	olmayan	ve	popülasyon	olarak	daha	çok	sayıda	olan	memelilerden	bile	daha	
düşüktür.	Ceza	miktarında	olacak	artış,	olası	saldırganların,	M.	monachus’u	kasti	öldürmesi	
veya	avlaması	hususunda	daha	caydırıcı	olacaktır.		
	
(Geçici	 madde)	 5-	 Çevresel	 Etki	 Değerlendirme	 Genel	 Müdürlüğü	 (Çevre	 ve	 Şehircilik	
Bakanlığı)	 kıyılarda	 doğal	 alanların	 tahribatına	 neden	 olan	 yapılaşma	 ve	 yatırım	
projelerinin	etkilerini	çok	daha	titiz	 inceleyen	ve	 filtreden	geçirme	konusunda	önemli	bir	
role	sahiptir.	Şu	anda,	başlıca	projeler	ve	yatırımlar	ÇED	sürecinin	dışında	tutulmuştur.	Bu	
yüzden,	 ÇED	yönetmeliği	 tekrar	 gözden	 geçirilmeli	 ve	 revize	 edilmeli,	 böylece	 fok	 yaşam	
alanlarını	 tahrip	 edecek	 ve	 faaliyet	 etki	 alanı	 hesaba	 katıldığında	 fok	 habitatlarını	 tahrip	
etme	 ihtimali	 yüksek	 tüm	 projeler	 ve	 faaliyetler	 ÇED’e	 tabi	 olmalı	 ve	 ÇED	mekanizması	
süzgecinden	geçmelidir.	
	
(Geçici	 madde)	 6-	 ÇED	 Genel	 Müdürlüğü,	 ÇED	 Yönetmeliğindeki	 gerekli	 revizyonları	
yaparak,	 ülkedeki	 önemli	 Akdeniz	 foku	 bölgelerinde	 planlanan	 kalkınma	 projeleri	
konusunda	yapılan	her	ÇED	 toplantısına,	Doğa	Koruma	ve	Milli	Parklar	Genel	Müdürlüğü	
uzmanları	 ve	 aktif	 Ulusal	 Akdeniz	 Foku	 Komitesi	 üyelerini	 de	 içerecek	 şekilde	 ÇED	
Değerlendirme	 Toplantılarına	 katılım	 sağlanmalıdır.	 Böylece	 kıyı	 kalkınma	 projelerinin	
olası	 Akdeniz	 foku	 habitatları	 (sınır	 koordinatları	 bilinen	Önemli	 Akdeniz	 Foku	Alanları)	
üzerinde	 zararlı	 etkileri	 ve	 tamamlanmış	 ÇED	 raporları	 detaylı	 olarak	 tartışılabilir;	 bu	

																																																																																																																																																																																			
Akdeniz foku ve yaşam alanları ile ülkedeki diğer endemik, tehlike altında ve nadir türleri ve hassas ekosistemlerin 
korunmaları hususlarının özellikle vurgulanarak gözden geçirilmesi zorunluluk arz etmektedir. 
35 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7204&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yaban%20hayatı 
36 Şu anda Akdeniz foku öldürme cezası 8.000 TL ($4.400) die. Bir leopar (Panthera pardus tuliana) öldürme cezası ise 
35.000 TL ($19.400) ve boz ayı veya geyik 18.000 TL ($10.000) dir. 1 ABD doları=1.8TL olarak hesaplanmıştır. 
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nedenle,	 Akdeniz	 fokları	 habitatlarına	 zararlı	 olduğu	 kanısına	 varılırsa,	 bahsi	 geçen	
projelere	alternatif	çözüm	önerileri	sunulabilir	veya	iptal	edilebilir.	
	
7-	 Akdeniz	 fokları	 habitatlarını	 etkileyen	 ve	 imar	 planlarını	 tasarlayarak	 onaylayan	 bir	
diğer	önemli	birim	ise	Mekansal	Planlama	Genel	Müdürlüğüdür.	Mekansal	Planlama	Genel	
Müdürlüğü,	 ülkemizde	 kıyı	 alanlarında	 alınması	 düşünülen	 imar	 planları	 kararlarını	
vermeden	 önce	 Doğa	 Koruma	 ve	 Milli	 Parklar	 Genel	 Müdürlüğü	 ve	 Çevresel	 Etki	
Değerlendirme	 Genel	 Müdürlüğü	 ile	 yakın	 işbirliği	 çerçevesinde	 çalışmalı	 ve	 yatırım	
faaliyetine	 izin	 verilmeden	 önce	 bu	 birimlerin	 yaban	 hayat,	 biyolojik	 çeşitlilik	 ve	 hassas	
ekosistemler	üzerine	yazılı	görüşleri	alınmalıdır.		
	
8-	Kıyılarımızda,	Önemli	Akdeniz	Foku	Alanları	içine	düşen	Doğal	ve	Arkeolojik	SİT	alanları	
her	türlü	yapılaşma	ve	yol	açımına	karşı	korunmalı	ve	yukarıda	3.3.1’de	açıklandığı	üzere	
kıyı	 habitatlarının	 korunmasının	 öneminden	 dolayı	 fokların	 yaşadığı	 kıyılardaki	 mevcut	
statüleri	değiştirilmemelidir.	
	
9-	 Bu	 belgenin	 3.2	 bölümünde	 yer	 alan	 Önemli	 Akdeniz	 Foku	 Yaşam	 Alanları	 dahilinde	
Akdeniz	foklarının	hala	yaşadığı	ve	bazılarında	üremenin	olduğu	kıyı	alanlarında	Akdeniz	
foku	 habitatlarını	 barındıran	 illerin	 kıyıları	 özel	 olarak	 ve	 hassas	 şekilde	 yapılaşmaya	 ve	
doğal	 yapısını	 bozacak	 gelişmelere	 karşı	 korunmalı,	 özellikle	 üremenin	 gerçekleştiği	
alanlar	 için	 yapılaşmaya	 karşı	 korunmaya	 pararlel	 olarak	 yönetim	 planı	 çıkarılmalı	 ve	
titizlikle	uygulanmalıdır.	
	
(a)	Edirne,	Kırklareli,	Tekirdağ	(Marmara),	Yalova,	Bursa,	Çanakkale,	Balıkesir	(Marmara),	
İzmir,	Aydın,	Muğla,	Antalya,	Mersin,	Hatay	(toplam	13	il).	
	
(b)	 Ordu,	 Samsun,	 Sinop,	 Kastamonu,	 Bartın,	 Zonguldak,	 Bolu,	 Tekirdağ	 (Karadeniz),	
Balıkesir	(Ege)	(toplam	9	il).	
	
	
4.2	(b)	Yaptırım	ve	mevzuatın	uygulanması	
	
1-	 Akdeniz	 foku	 mağaraları	 ve	 civarları	 turist	 dalgıçlar,	 yüzücüler	 ve	 gezi	 teknelerinin	
yasadışı	mağara	girişlerine	karşı	OSB,	ÇŞB37,	GTHB	ve	Sahil	Güvenlik	Komutanlığı’na	bağlı	
SG	 botları	 tarafından	 ve	 daha	 sıkı	 kontrol	 edilmelidir.	 Bahsi	 geçen	 bu	 kurumlar,	 sahada	
aktif	 şekilde	 çalışan	 Ulusal	 Akdeniz	 Foku	 Komitesi	 üyesi	 kurumları	 ile	 dalgıçların,	 gezi	
teknelerinin	 ve	 yüzücülerin	 verdiği	 rahatsızlığın	 doğurduğu	 risk	 altındaki	 üreme	
mağaralarının	öneminin	belirlenmesi	amacıyla	yakın	ilişki	içinde	olmalıdır,	böylece	devriye	
gezen	 birimler	 daha	 önceden	 belirlenmiş	 ve	 yasadışı	 girilme	 oranı	 yüksek	 kıyı	
mağaralarına	 ağırlık	 vererek	 devriye	 etkililiğinin	 ve	 caydırıcılığının	 arttırılmasını	
sağlayacaklardır.		
																																																								
37 Günümüzde Özel Çevre Koruma Bölgelerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumludur. 
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2-	Ülkemizde	Akdeniz	fokunu	tehdit	eden	en	önemli	etmenlerden	biri	fokların	besinlerinin	
yani	denizlerdeki	balık	ve	diğer	su	ürünlerinin	azalması	bilinen	bir	olgudur.	Bu	çerçevede	
balık	 stoklarının	 korunmaları	 sadece	 Akdeniz	 foku	 gerekçesiyle	 değil	 aynı	 zamanda	
ekosistem	temelli	balıkçılık	yönetiminin	bir	gereğidir.	Bu	çerçevede	tüplü	veya	gece	yapılan	
avlar,	 yasadışı	 trol	 ve	 gırgır	 avcılığı,	 dinamitle	 avlanma	 ve	 zıpkınla	 avcılık	 gibi	 yasadışı	
avcılık	teknikleri;	Gıda,	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlığı,	Sahil	Güvenlik	Botları	ve	sorumlu	
olduğu	korunan	alanlarda	Çevre	ve	 Şehircilik	Bakanlığı	Tabiat	Varlıklarını	Koruma	Genel	
Müdürlüğü	 devriye	 birimleri	 tarafından	 kontrol	 edilmelidir.	 Aynı	 zamanda	 UDHB	
tarafından	 hayata	 geçirilen	 Otomatik	 Tanımlama	 Sistemi	 (OTS	 B	 Sınıfı)	 ve	 Gemi	 Trafik	
Sistemi	(VTS)	yasadışı	avcılığın	izlenmesi	ve	kontrolü	amacıyla	daha	etkin	kullanılmalı	ve	
Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlığı	ve	Sahil	Güvenlik	Komutanlığı,	Ulaştırma,	Denizcilik	ve	
Haberleşme	 Bakanlığı,	 balıkçı	 teknelerinin	 elektronik	 gözlemlemesini	 daha	 etkili	
gerçekleştirebilmek	amacıyla	 yakın	 iletişim	 içinde	olmalıdır38.	Böylece	yasadışı	 izleme	ve	
denetim	için	harcanan	zaman	ve	harcama	miktarı	azalacaktır.	
	
3-	 ÇED	 Yönetmeliği,	 değerli	 Akdeniz	 foku	 habitatlarının	 korunmasının	 devamı	 için	
uygulanmasına	devam	edilmeli,	bir	yasal	çalışma	ile	ÇED	sürecinden	muaf	tutulan	tüm	kıyı	
yatırım	projeleri	ÇED	sürecine	dahil	edilmeli	ve	kıyılarda	gerçekleşecek	sanayi	projelerin	
inşası,	projenin	yapım	ve	işletme	operasyon	aşamaları	sırasında	gözlemlenmelidir.	
	
4-	 Önemli	 Akdeniz	 Foku	 Yaşam	 Alanlarının	 içinde	 bulunan	 Milli	 Parklar,	 Özel	 Çevre	
Koruma	Bölgeleri	ve	SİT	Bölgelerinde	yasadışı	biçimde	inşa	edilen	turistik	tesisler,	özel	ev	
ya	 da	 yazlıklar	 veya	 yeni	 yol	 yapımı,	 başta	 Valilikler	 olmak	 üzere	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	
Bakanlığı	ve	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı’nın	ilgili	bölge	müdürlükleri	yetkilileri	tarafından	
izlenmelidir.	 Yasadışı	 kıyı	 yapılaşmasının	 olduğu	 tespit	 edildiğinde	 bu	 tip	 yapılar	
durdurulmalı	ve	yıkılarak	habitatın	geri	kazanımı	sağlanmalıdır.	
	
5-	 Yasadışı	 avcılığa	 karşı	 oto-kontrol	 mekanizmasının	 kurulması	 amacıyla	 su	 ürünleri	
kooperatifleri	bu	yönde	örgütlenmeli,	bu	örgütlenmeye	destek	verilmeli,	özendirilmeli	ve	
işlevsel	bir	hale	getirilmelidir.	
	
6-	 Bugün	 doğu	 Akdeniz'de	 koruma	 altına	 alınabilecek	 Akdeniz	 foku	 populasyonu	
bulunuyorsa	bunun	en	önemli	nedeni	1964’de	başlayan	ve	ardından	1987’den	günümüze	
giderek	 artan	 Akdeniz	 foku	 araştırma	 ve	 koruma	 çalışmaları	 ve	 kamuoyunun	 desteği	
olmuştur.	 Bugünden	 sonra	 ise	 "Akdeniz	 Fokunun	 Türkiye'de	 Korunması	 Ulusal	 Eylem	
Planı"	ndaki	 faaliyetlerin	 hayata	 geçirilmesi	 ve	 gerekli	 adımların	 atılması	 için	 plan	
faaliyetlerindeki	 öncelikler	 dikkate	 alınarak	 Katma	 Bütçeden	 her	 sene	 için	 kaynak	
ayrılacaktır.	
	
	

																																																								
38 Böylece yasadışı balıkçılığı izleme ve denetim için harcanan mesai, zaman ve para miktarı azalacaktır. 
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4.2	(c)	Habitatın	Korunması	
	
1-	 Habitat	 Korumasının	 bu	 planın	 en	 önemli	 bölümü	 olduğu	 bilinmelidir,	 bu	 konu	 karar	
vericiler	tarafından	özellikle	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı,	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	ve	
Gıda,	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlığı	ve	Valilikler	ve	tüm	Belediyeler	tarafından	dikkatli	bir	
biçimde	 ele	 alınmalıdır.	 Ayrıca	 deniz	 koruma	 alanları	 olarak	 mevcut	 kıyısal	 korunan	
alanlarımızın	 idari	 birimleri	 uygulama	 safhasında	 önemli	 aktörlerdir.	 Akdeniz	 foklarının	
yaşadığı	kıyı	ve	denizel	habitatların	korunması	için	belli	başlı	üç	bileşen	vardır;		

i- Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	ve	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	tarafından	Türkiye’de	
Önemli	Akdeniz	Foku	Alanlarının	tanınması	ve	ilgili	planlara	işlenmesi,	

ii- Önemli	 Akdeniz	 Foku	 Yaşam	 Alanları	 içinde	 genel	 kapsamda	 kıyılarda	
imarlaşmadan	kaçınılmalı	ve	 insan	aktivitelerine	düzenlemeler	getirilmeli,	 spesifik	
olarak	üreme	mağaraları	ve	civarında	ise	(1	km	yarıçaplı	daire	içinde)	yapılaşmaya	
izin	 verilmemesinin	 yanısıra	 Akdeniz	 fokunun	 mağaralarda	 üreme,	 saklanma	 ve	
barınma	 gereksinimlerini	 tehdit	 algılamayacak	 biçimde	 ciddi	 düzenlemeler	
getirilmesi,		

iii- Yeni	 Deniz	 Koruma	 Alanlarının	 kurulması	 ve	 tanımlanan	 Önemli	 Akdeniz	 Foku	
Alanlarını	kapsayacak	şekilde	mevcut	Deniz	Koruma	Alanları’nın	genişletilmesi,	

iv- Bütünleşik	 Kıyı	 ve	 Deniz	 Alanları	 Yönetimi	 Planının	 ve	 konuyla	 ortak	 eylem	
planlarının	bir	arada	değerlendirilmesiyle	her	bir	korunan	alanın	 iyi	yönetilmeleri	
için	 finansal	 bağımsızlığa	 kavuşmalarını	 teminen	 gelir	 getirici	 iş	 geliştirme	
planlarının39	 hazırlanıp	 hayata	 geçirilmesi	 ve	 yönetimdeki	 etkinliği	 arttırmak	 için	
korunan	alan	işletme	planlarının	hazırlanarak	uygulanmasıdır.	

	
4.2	(d)	Ulusal	Fok	Komitesi’nin	Güçlendirilmesi	
	
Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı,	Ulusal	Akdeniz	Foku	Komitesi	konusunda	aktif	olarak	hareket	
etmeli	ve	işlevselliğini	desteklemelidir.	
	
Komite	 toplantıları	 düzenli	 olarak	 düzenlenmeli40.	 OSB	 Komite	 koordinatör	 kuruluşu	
olarak,	 ilgili	 devlet	 birimlerinden	 resmi	 görüşlerin	 alınmasını	 kolaylaştırmak	 ve	 uygun	
kararlar	 üretilmesi	 ve	 alınmasını	 sağlamak	 amacıyla	 diğer	 üye	 kuruluşlar	 arasında	
düzenleyici	ve	kolaylaştırıcı	bir	organdır.		
	
	
	
	
																																																								
39 Korunan alan içinde veya yakınlarında kalıcı olmayan günübirlik tesislerin, büfelerin veya kafelerin ve ziyaretçi 
merkezlerinin işletilmesi ile elde edilecek gelir sadece korunan alanın yönetim planı ve eylem planını uygulanmasına 
yönelik harcanacak şekilde bir yönetsel tasarı. 
40 Senede iki toplantı yeterli bir güncelleme sıklığı sağlayacaktır. 
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4.2	(e)	Yerel	Fok	Komitelerinin	Güçlendirilmesi	
	
Korumanın	uygulanması	ve	Çevre	Eğitimi/Farkındalık	yaratma	aktiviteleri	için,	Yerel	Fok	
Komitelerinin	aktif	çalışması	teşvik	edilmeli,	YFK	lerine	eğitim	materyalleri	sağlanmalı	ve	
en	azından	toplantıların	icra	edilmesini	sağlamak	amacıyla	mülki	idare	amirliklerince	bütçe	
ayrılmalıdır41.	
	
Yerel	Fok	Komitelerinin	faaliyetlerini	ve	bulgularını	OSB	İl	Müdürlüklerine	raporlama	
yaparlar	ve	bu	raporlar	ilgili	Valilik	kanalı	ile	UFK	toplantılarına	bilgi	altlığı	oluşturmak	
üzere	OSB	DKMP	Genel	Müdürlüğü’ne	iletilir.	
	
	
4.3	Kamuoyu	Bilinci	Artırma	
	
Kamuoyu	bilinci	oluşturma	aktiviteleri	aşağıdaki	belirtildiği	gibi	9	kategoride	yürütülebilir:	
	
(a)	Öğrenciler	
(b)	Kıyı	Balıkçıları	
(c)	Amatör	Balıkçılar	
(d)	Sualtı	avcıları	ve	sportif	dalgıçlar	
(e)	Turistler	
(f)	Turizm	Endüstrisi	
(g)	Resmi	kurum	ve	kuruluşlar	
(h)	Belediyeler	
(i)	Medya	
(j)	Halk	
	
4.3	(a)	Öğrenciler	
Hedef	 kitle:	 biyoloji,	 suürünleri,	 ziraat,	 kamu	 yönetimi	 ve	 hukuk	 fakültesi	 bölümlerinde	
okuyan	üniversite	öğrencileri	ve	aynı	zamanda	kıyı	yerleşimleri	boyunca	il	ve	ilçelerdeki	ilk	
ve	orta	öğretim	ile	lise	öğrencileri.	
	
Spesifik	 olarak,	 Akdeniz	 foku	 konusu	 SAD-AFAG	 ve	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 tarafından	
çalışılarak	daha	önceki	yıllarda	4.	ve	5.	sınıfların	müfredatına	girmiştir.	Uzun	vadede,	Milli	
Eğitim	 Bakanlığı,	 ilköğretimden	 liseye	 kadar	 tüm	 eğitim	 basamaklarında	 milli	 eğitim	
sisteminin	 müfredatına,	 Akdeniz	 fokunun	 da	 içinde	 olduğu	 ülkemizdeki	 tehdit	 altındaki	
türler	konusu	eklenmelidir.	
	
Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	ve	Milli	Eğitim	Bakanlığı	işbirliği	yaparak	sahada	aktif	olarak	
çalışan	Ulusal	Fok	Komitesi	üyesi	STK’lar	ve	üniversiteler	ile	bu	hedefi	geliştirmelidir.	
	
																																																								
41 Mevcut durumda ülkede sadece 2 YFK vardır, bunlar Foça YFK ve Yalıkavak YFK’dir. 
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4.3	(b)	Kıyı	Balıkçıları	
Hedef	 kitle:	 Türkiye’nin	Önemli	Akdeniz	 Foku	Alanlarında	bulunan	 geçimini	 balıkçılıktan	
sağlayan	 köy	 ve	 kasabalardaki	 Balıkçılık	 Kooperatifleri	 ve	 kıyı	 balıkçıları	 topluluklarına	
eğitim	 materyalleri	 ve	 yerine	 göre	 tişört,	 şapka	 gibi	 malzemeler	 sağlanabilir	 ve	 balıkçı	
kooperatiflerine,	yönetici	ve	üyelerine	düzenli	olarak	seminer	düzenlenebilir.	
	
Monachus	 monachus	 türünün	 öneminden	 haberdar	 ve	 bu	 konuda	 bilinçli	 olan	 kıyı	
balıkçıları,	 özellikle	 balıkçıları	 ve	 balıkçı	 kooperatiflerini	 hedefleyen	 kamu	 bilinci	
oluşturma	 aktivitelerine	 ve	 programlarına	 katılmalıdır.	 Kıyı	 balıkçıları	 ile	 ‘Aynı	 dil’	
konuşularak	 yapılan	 tartışmalar,	 Akdeniz	 fokunun	 korunması	 kavramının	 iyi	 anlaşılması	
konusunda	yardımcı	olacaktır.	
	
4.3	(c)	Amatör	Balıkçılık		
Hedef	kitle:	Amatör	balıkçılık	yapanlar.	
	
Amatör	balıkçılar	 sadece	balıkçılığa	bağımlı	olmayan	ve	homojen	olmayan	bir	gruptur	ve	
aslında	 esas	 gelirlerini	 elde	 ettikleri	 başka	 işleri	 vardır.	 Sayıları	 çok	 olup,	 ülke	 kıyıları	
boyunca	 dağılmış	 vaziyette	 ve	 kıyı	 suları	 boyunca	 foklarla	 çok	 sıklıkla	 karşılaşmakta	 ve	
hatırı	 sayılır	 gözlem	kaydı	 sağlamaktadırlar.	Akdeniz	 foklarını	da	 içerecek	şekilde	 tehlike	
altındaki	 deniz	 canlıları	 konusunda	 Gıda,	 Tarım	 ve	 Hayvancılık	 Bakanlığı	 tarafından	
avlanma	lisansını	almak	için	eğitim	programı	zorunlu	tutulmalıdır.		Tehlike	altındaki	türler	
konusunda	bilgi	ve	denizel	hayatı	koruma	pratikleri,	avcılık	lisansı	için	ana	ölçütlerden	biri	
olmalıdır.	
			
4.3	(d)	Sportif	dalgıçlar	ve	sualtı	avcıları	
Hedef	gruplar:	Sualtı	ve	Su	Sporları	Federasyonu,	zıpkınla	avcılık	birlikleri	ve	sualtı	avcıları,	
dalış	merkezleri	ve	kulüpleri,	SCUBA	eğitmenleri	ve	SCUBA	dalgıçları.	
	
Hedef	grup,	dalış	ve/veya	tüplü	dalış	eğitimi	temel	sertifika	programlarına	devam	ederken	
Akdeniz	 foklarıyla	 ilgili	 Kamuoyu	 Bilinçlendirme	 etkinlikleri	 yapılmalı	 ve	 materyalleri	
temin	edilmelidir.	
	
4.3	(e)	Turistler	
Hedef	 gruplar;	 mağara	 dalgıçları,	 scuba	 dalgıçları,	 yatçılar,	 yazlık	 ev	 sahipleri,	 yerli	
turistler,	doğa	sporcuları	ve	doğa	turizmi	katılımcıları42.		
	
4.3	(f)	Turizm	sektörü	
Hedef	gruplar;	 günlük	 tekne	 turları,	 yatçılık	 acentaları,	 yat	 limanları,	 oteller,	pansiyonlar,	
restaurantlar,	dalış	kulüpleri,	dalış	rehberleri,	doğa	sporları	toplulukları	ve	acentaları	gibi	
turizmin	farklı	dallarından	sektör	temsilcileri.	
	
																																																								
42 Büyük çoğunluğu Ege ve Akdeniz kıyılarında. 
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Yerinde	eğitim	ve	ilgili	konularda	eğitim	seminerleri	düzenli	olarak	dalış	topluluklarına	ve	
dalış	 rehberlerine	 sağlanmalıdır.	 Bu	 eğitimlerin	 yeri,	Tehditler	 bölümünde	 belirtilen	 kıyı	
yerleşimlerini	öncelikli	olarak	içermelidir.		
	
4.3	(g)	İlgili	resmi	kurumlar	
1-Hedef	gruplar:	fokların	halen	bulunduğu	18	kıyı	şehri	ağırlıklı	olmak	üzere	24	kıyı	ilinin		
mülki	amiri	veya	konuyla	ilgilenen	vekili	ile	ve	ilin	belediye	başkanları	ile	bu	illerdeki	kıyı	
ilçelerin	mülki	amirleri	başta	olmak	üzere,		
konuyla	 ilgili	 karar	 vericiler,	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı’nın	 (DKMPGM),	 Çevre	 ve	
Şehirleşme	 Bakanlığı’nın	 ilgili	 genel	 müdürlükleri,	 Gıda,	 Tarım	 ve	 Hayvancılık	 Bakanlığı	
(BSÜGM),	 Sahil	 Güvenlik	 Komutanlığı,	 Jandarma	 Genel	 Komutanlığı,	 Liman	 Başkanlıkları,	
ilgili	Bakanlıkların	taşra	teşkilatları.	,		
	
2-	 İlaveten,	 özerk	 bir	 kurum	 olan	 Türkiye	 Sualtı	 ve	 Su	 Sporları	 Federasyonu’na	 (TSSF),	
bilhassa	 dalış	 kulüpleri	 ve	 dalış	 eğitmenlerinin	 ticari	 turistik	 dalışlar	 esnasında	 Akdeniz	
foku	 deniz	 mağaralarına	 duyarsızca	 dalış	 yapmamaları	 amacıyla	 Akdeniz	 fokunun	
korunması	 ve	 türe	 yönelik	 tehditler	 hakkında	 düzenli	 olarak	 Ulusal	 Fok	 Komitesi	 üyesi	
aktif	üyelerince,	çevre	eğitimi,	farkındalık	kursları	ve	seminerleri	verilmelidir.	
	
4.3	(h)	Belediyeler	
1-	Fok	habitatlarının	bulunduğu	alanlara	ya	da	civarlarında	bulunan	kıyı	belediyelerine,	fok	
habitatlarının	 imara	 açılmaması	 ve	 buralarda	 betonlaşmaya	 izin	 vermemelerini	 teminen	
detaylı	 olarak	 bilgilendirilmekleri	 esastır.	 Bu	 aktif	 UFK	 üyelerince	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	
Bakanlığı	ile	işbirliği	içinde	bir	program	dahiinde	yapılmalıdır.	
	
2-Fok	 araştırma	 ve	 koruma	 çalışmalarında	 aktif	 olarak	 bulunan	 ODTÜ-Deniz	 Bilimleri	
Enstitüsü	ve	SAD-AFAG	gibi	Ulusal	Fok	Komitesi	üyelerinin,	Orman	ve	Su	 İşleri	Bakanlığı	
tarafından	üretilip	yayımlanmak	üzere,	içeriklere	katkı	sağlamaları,	farkındalık	yaratma	ve	
eğitim	çalışmalarında	yer	almaları	tavsiye	edilmektedir.		
	
3-	 Belediyeler	 (Belediye	 Başkanları	 ve	 İl	 Belediye	 meclisi	 üyeleri)	 habitat	 tahribatının,	
türlerin	yaşamasının	önündeki	en	büyük	engel	olduğu	ve	bu	yüzden	el	değmemiş	kıyıların	
hiçbir	 şekilde	 imara	 açılmaması	 gerektiği	 konusunda	 bilgilendirilmelidirler.	 Resmi	
bilgilendirme,	 Ulusal	 Fok	 Komitesi’nin	 koordinator	 konumunda	 olan	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	
Bakanlığı	tarafından	yapılmalıdır.		
	
4.3	(i)	Medya	
1-	 Kamusal	 farkındalık,	 yazılı	 basın,	 radyo	 kanalları,	 görsel	 ve	 sosyal	 medya	 vasıtasıyla	
güçlendirilmeli,	 konu	 üzerine	 çalışan	 üniversiteler	 ve	 STK’lar	 araştırma	 ve	 koruma	
çalışmalarının	sonuçlarını	duyurmalı	ve	mümkün	olduğunca	Akdeniz	fokunu	tanıtıcı	haber	
ve	bilgilendirme	yapılmalıdır.	
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2-	Yatçılık,	dalış,	zıpkınla	avcılık	gibi	ihtisas	konularıyla	alakalı	olan	TV	kanallarına	ve	yazılı	
basına,	sportif	balıkçılık	ve	avcılık/balıkçılık	kanalları	 ile	 internetteki	 ilgili	 forumlara	özel	
bir	 önem	 verilmelidir.	 Zira	 bu	 sektörler	 kıyı	 ve	 denizle	 iç	 içe	 olup,	 Akdeniz	 fokuyla	
karşılaşma	 olasılığı	 yüksek	 kesimlerdir.	 Bu	 konuda	 yapılacak	 medya	 çalışmaları	 aynı	
zamanda	ülkedeki	AFBIKA	ağının	kuvvetlenmesine	katkıda	bulunan	bir	değeri	olacaktır.	
	
3-	Araştırma	ve	koruma	projeleri	ve	elde	edilen	somut	başarılar	medya	yoluyla	kamuoyuna	
aktarılmalı	 ve	 bilginin	 yayılması	 sağlanmalıdır.	 Bunu	 özellikle	 proje	 yürütülen	 aktif	 UFK	
üyesi	 kuruluşlar	 ile	 projelere	 destek	 veren	UFK	üyesi	 ilgili	 resmi	 kurumlardır.	 Böylelikle	
ülkedeki	genel	farkındalık	düzeyi	yükselecektir.	
	
4.3	(j)	Kamuoyu	
1-	 Koruma	 faaliyetlerinde	 kamuoyunun	 desteği	 önemlidir.	 Kamusal	 farkındalık,	 çevre	
eğitimi	projeleri	ve	programlar	Orman	Bakanlığı	ve	Su	İşleri	tarafından	teşvik	edilmeli	ve	
desteklenmeli,	 ilgili	 STK’lar	 ve	 üniversiteler	 tarafından	 küçük,	 orta	 veya	 büyük	 ölçekli	
projelerle	gerçekleştirilmelidir43.		
	
2-	 OSB,	 ODTÜ-DBE	 ve	 SAD-AFAG	 ile	 işbirliği	 içinde	 poster,	 broşür	 ve	 çıkartma	 gibi	
Farkındalık	Yaratma	ve	Çevre	Eğitimi	materyalleri	üretmeli,	bu	materyaller	yeterli	sayıda	
basılarak,	özellikle	önemli	 fok	alanları	 içinde	mümkün	olduğunca	yaygın	şekilde	 tüm	kıyı	
yerleşimleri	hedeflenerek	dağıtılmalıdır.	
	
	
4.4	Sorumlu	kuruluşların	kapasite	artırımı	
	
Özellikle	 taşra	 teşkilatları	 olmak	 üzere	 Akdeniz	 foku	 ve	 yaşam	 alanlarının	 korunmasıyla	
ilgili	 ve	 sorumlu	 olan	 kurum	 kuruluşların	 kapasitelerinin	 artırılmasına	 yönelik	 eğitim	
programları	planlanmalıdır.		
	
Personelin	 iller	bazında	kıyılarda	hangi	bölgelerin	kritik	habitat	olduğu	ve	özellikle	türün	
yaşam	 alanlarının	 nereler	 olduğunu	 bilmeleri	 imar	 karar	 süreçlerinde	 hayati	 derecede	
önemlidir.	Ayrıca	hasta,	yaralı	ve	öksüz	Akdeniz	foklarının	kurtarılması,	taşınması,	bakımı,	
rehabilitasyonu	 ve	 doğaya	 geri	 salınmaları	 hususunda	 sorumlu	 resmi	 kurumlar	 ile	 türün	
yaşadığı	 kıyılara	 yakın	 bölgelerdeki	 üniversitelerin	 veterinerlik	 fakültesi	 akademisyen,	
pesonel	ve	öğrencilerine	yönelik	özel	eğitim	ve	uygulama	programları	geliştirilmelidir.	
	
UFK’nin	 sahada	 aktif	 çalışan	 üyelerinden	 bu	 konuda	 destek	 alınmasında	 fayda	
görülmektedir.	
	
	
	
																																																								
43 Son yıllarda yapılan koruma ve izleme projeleri ile bunların örnekleri mevcuttur. 
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4.5	Kurtarma	ve	rehabilitasyon	
	
Hasta	 ya	 da	 yaralı	 fokları	 kurtarma	 ve	 rehabilitasyon	 (K-R)	 çalışmaları	 ve	 öksüz	 fok	
yavrularının	 bakımı	 şimdiye	 dek	 OSB	 koordinasyonunda	 Ulusal	 Fok	 Komitesi	 Üyeleri	
STK’lar	 (SAD-AFAG)	 ve	 üniversiteler	 tarafından	 (ODTÜ-DBE),	 özel	 şirketlerin	
sponsorluğuna	ya	da	kendi	kısıtlı	imkanlarına	dayanılarak	gerçekleştirilmiştir.	Kurtarma	ve	
rehabilitasyon	ulusal	bir	mesele	olarak	görülmeli	ve	bu	konuda	sorumlu	kurum	olan	OSB	
tarafından	 finance	 edilmeli,	 mevzuatı	 geliştirilmeli,	 altyapı,	 işletme	 ve	 veterinerlik	
hizmetleri	 için	bütçe	tahsis	edilmelidir.	Hasta	fokların,	özellikle	de	öksüz	fok	yavrularının	
STK’lar	 ve	 üniversiteler	 tarafından	 kurtarılıp	 rehabilite	 edilmesi	mali	 sorunlar	 sebebiyle	
zorlanıldığı	ve	bu	nedenle	uygun	olmadığı	görülmüştür,	her	vakada	sponsorluk	bulmanın	
zorluğundan	 ve	 daima	 bu	 şekilde	 çalışmanın	 zorluklarından,	 K-R	 faaliyetlerini,	 kısıtlı	
imkanlarıyla	bu	tür	STK	ların	tek	başına	üstlenmemesi	gerektiği	aşikardır.		
	
Türün	 korunmasıyla	 doğrudan	 ilgili	 kurum	 olan	 OSB	 bünyesinde	 bu	 konuda	 yetişmiş	 ve	
tecrübeli	bir	ekip	kurulmalıdır.	Bu	ekipte	ilgili	ulusal	mevzuat	gereği	mutlaka	bir	veteriner	
hekim	olmalıdır.	Bilgi	 ve	 tecrübe	 sahibi	 STK	 lar	 ile	 üniversiteler	 konudan	 sorumlu	 resmi	
birime	gerektiğinde	dışarıdan	profesyonel	danışmanlık,	know-how	ve/veya	iş	gücü	desteği	
vermelidir.		
	
Kurtarma	ve	Rehabilitasyon	için	temel	prensipler	şunlardır;	
	
1-	 Hasta,	 yaralı	 ya	 da	 öksüz	 Akdeniz	 foklarına,	 zaman	 kaybedilmeden	 yerinde	 ulaşılıp	
müdahale	edilmelidir.	Kurtarma	ekibinde	bir	veteriner	bulundurularak,	ilkyardım	ve	nakil	
aşamalarının	doğru	gerçekleştirildiğinden	emin	olunmalıdır.	Bu,	aynı	zamanda	5199	sayılı	
Hayvanları	 Koruma	 Kanunu’na	 uygun	 olarak	 gerçekleştirilmesi	 gereken	 yasal	 bir	 ön	
koşuldur.	
	
2-	Öksüz	Akdeniz	 foku	 yavrusu	 ile	 karşılaşılan	 bir	 durumda,	 eğer	 yavru	 göreli	 olarak	 iyi	
durumdaysa	 ve/veya	 yavruya	 göreli	 olarak	 kısa	 sürede	 müdahale	 edildiyse,	 yavruların	
genel	 durumuna	bağlı	 olarak,	 yüksek	 ihtimalle	 o	 civarda	bulunan	üremenin	 gerçekleştiği	
mağarayı	aramaya	öncelik	verilmeli	ve	yavru,	annesine	kavuşması	için	mağaranın	içine	ya	
da	civarında	uygun	bir	yerde	tutulmalı	veya	bırakılmalıdır.	İlk	müdahale	sonrası	öncelikle	
yavrunun	anne	ile	buluşturulması	esastır.			
	
3-	 İlkyardım,	 zorla	 besleme	 ya	 da	 ORS	 koşulunun	 yerinde	 ve	 hayvana	 en	 az	 rahatsızlık	
verecek	şekilde	gerçekleştirilmesi	esastır.	Fok	kurtarma	ve	rehabilitasyonunda	yalnızca,	iyi	
düzeyde	 eğitimi	 bulunan	 ve	 somut	 deneyimi	 olan	 personel	 ve	 veterinerler	 marifetiyle	
müdahalede	bulunulmalıdır.	
	
4-	Öksüz	 olduğu	bildirilen	 fok	 yavrusu,	 yeri	 değiştirilmeden	 ve	 anne	 ile	 yavrunun	 tekrar	
birleşmesi	 beklenerek,	 en	 az	 24	 saat	 yerinde	 kontrol	 edilmeli	 ve	 izlenmelidir.	 Yavruyu	
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rehabilitasyon	ve	bakım	 için	doğal	 alanı	dışına	 çıkarmak	ciddi	bir	karardır	ve	yalnızca	2.	
madde	atlandıysa	yapılmalıdır.	

						
5-	 Foça	 Akdeniz	 Foku	 Kurtarma	 ve	 Rehabilitasyon	 (K-R)	 Merkezi,	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	
Bakanlığı	 DKMP	 Genel	 Müdürlüğü	 tarafından	 güçlendirilmesi	 ve	 ideal	 olarak	 Bakanlığın,	
söz	 konusu	 merkezin	 işletilmesinde	 eğitimli	 personel	 tahsis	 etmesi	 gerekir.	 İzmir	
Büyükşehir	 Belediyesi	 ve	 Foça	 Belediyesi’ne	 ait	 olan	 ancak	 SAD-AFAG	 tarafından	
teçhizatlandırılan	 Foça’daki	 bu	 merkez,	 Akdeniz	 foku	 K-R	 gereksinimleri	 için	 ulusal	
düzeyde	 yeterli	 durumdadır.	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı,	 K-R	 faaliyetlerini	 daha	 iyi	
yönetebilmek	için	bu	merkezin	sahibi	olabilir.	Eğer	bu	mümkün	değilse,	merkezin	yönetimi	
için	uygun	olan	başka	bir	kurum	yetkilendirmeli	ve	birimi,	 ihtiyaç	olduğu	her	an	acil	K-R	
operasyonu	 yapabilecek	 biçimde	 hazır	 tutmalıdır.	 Her	 durumda,	 K-R	 birimi	 için	 gerekli	
olduğunda	 kullanılması	 üzere	 uygun	bir	 bütçe	 yıllık	 olarak	Bakanlıkça	 tahsis	 edilmelidir.	
Sponsor	desteğinin	bulunması	ve	öksüz	Akdeniz	 fokları	bulunduktan	hemen	sonra	 tahsis	
edilemesi	kolay	olmadığından,	devlet	bütçesiyle	K-R	katılımı	kesinlikle	güçlendirilmelidir44.		
	
	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	ve	SAD-AFAG	ve	ODTÜ-DBE,	Türkiye	kıyılarında	hasta	yaralı	
foklara	ilkyardım,	yerinde	tedavi	ve	rehabilitasyon	birimine,	nakil,	doğal	alanı	dışında	K-R	
ve	tedavi	için	karar	verme	ve	Akdeniz	foku	yavrularının	denize	salınmasını	da	içeren	birçok	
müdahalede	 bulunmuşlardır.	 İhtiyaç	 durumunda	 ve	 uygun	 görülmesi	 durumunda,	 türün	
bakımıyla	ile	ilgili	konularda	deneyimleri	olan,	Yunanistan’da	MOm	ve	Hollanda’daki	SRRC	
gibi	topluluklarla,	uluslararasına	işbirliğine	gidilebilir	ve	danışmanlık	alınabilir.		
	
6-	 Acil	 durum	 ve	K-R	 faaliyetleri	 için	 “Monachus	monachus	 kurtarma	 ve	 rehabilitasyonu,	
standartlar	ve	uygulamalar	hakkında	rehber”	isimli	bir	protokol	hazırlanmalı,	şimdiye	dek	
edinilen	deneyimlerin	faydalı	kılınması	adına	yukarıda	belirtilen	hususların	gerçekleşmesi	
için,	K-R	personelinin	sorumlulukları,	bu	konuda	bilfiil	çalışmış	kuruluşlarla	işbirliği	içinde	
Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	tarafından	tanımlanmalıdır.	Bu	protokolde,	hasta,	yaralı	ya	da	
öksüz	Akdeniz	 foklarına	yerinde	ya	da	doğal	alanı	dışında	müdahale	ve	rehabilite	edilmiş	
yavruların	 nerede	 salıverileceğine	 ilişkin	 karar	 verme	 hususunda	 bir	 dizi	 ölçüt	
belirlenmelidir.	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı	 gerekli	 gördüğü	 halde	 Bakanlık	 dahilinde	
sorumlu	ve	yetkili	olarak	yeni	bir	şube	veya	birim	oluşturabilir.	
	
7-	 AFBIKA45	 (Akdeniz	 Foku	 Bilgi	 ve	 Kurtarma	 Ağı),	 hasta,	 yaralı	 ya	 da	 öksüz	 Akdeniz	
foklarıyla	 ilgili	 haberlerin	 Türkiye	 kıyılarında	 yerleşik	 yaşayan	 kişilerden	 zamanında	 ve	
tam	 olarak	 alınabilmesi	 amacıyla	 genişletilmeli	 ve	 güçlendirilmelidir.	 Sahil	 Güvenlik	
Komutanlığı,	 2004’ten	 bu	 yana	 acil	 durum	 haberi	 bildirimi,	 nakil	 ve	 salıverme	
																																																								
44 Her yılın son aylarında öksüz yavruların kıyılarımızda görülmeye başlamasından ötürü, veterinerlik alanında uzman 
personel ve teknisyenler böyle durumlara mümkün olduğunca süratli bir şekilde müdahale etmek üzere hazırlıklı 
olmalıdırlar. Görevlerin devredilmesini sorunsuzca yaşamak için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bu konuda bilgi ve 
tecrübe sahibi kurumlar arasında teknik destek, işbirliği ve eğitim anlaşmaları yapılmalıdır. 
45 Hasta, yaralı ve öksüz fokların kurtarılması ve mümkünse bakımlarının sağlanması amacıyla 2003 ve 2004’de REC 
ve AB fon destekleri ile SAD-AFAG tarafından kurulan, kıyılarda mukim ağ üyeleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 
bağlısı Bot Komutanlıklarının desteği ile ulusal ölçekte çalıştırılan bir kurtarma ve bilgilendirme ağı. 
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aşamalarında	 aktif	 rol	 alan	 tek	 resmi	 kurumdur,	 ancak,	 GTH	 Bakanlığı	 gibi	 diğer	
kuruluşların	 taşra	 teşkilatı,	 balıkçılık	 kooperatifleri,	 Liman	Başkanlıkları	 ve	 yat	 limanları,	
öksüz	yavru	ve	hasta	veya	yaralı	fokların	kurtarılmasında	etkinliğin	arttırılması	için	bu	ağa	
katılmaları	konusunda	davet	edilmelidir.		
	
	
4.6	Esaret	altında	üretim	
	
1-	Fokların	doğal	yaşam	alanları	ile	birlikte	korunması	esası	temel	prensiptir.	Ancak	“esaret	
altında	 fok	 üretimi”	 geri	 planda	 da	 olsa	 uygun	 şartlar	 oluşması	 durumunda	bu	 alternatif	
çok	 detaylı	 şekilde	 ele	 alınmak	 ve	 UFK-TAK	 istişaresi	 ve	 ortak	 kararı	 olmak	 kaydı	 ile	
gündeme	 gelebilir.	 Nesli	 tükenmekte	 olan	 Akdeniz	 foklarının	 esaret	 altında	 üretilmesine	
ilişkin	kurumsal	tecrübe	ve	teknik	bilginin	küresel	düzeyde	kısıtlı	olduğu	hususu	ve	dünya	
üzerinde	 henüz	 uygulamaya	 geçilmediği	 göz	 önünde	 bulundurularak,	 eğer	 ülke	 içinde	
hedeflenir	 ya	 da	 teklif	 edilir	 ise,	 ilk	 olarak	 bütüncül	 bir	 fizibilite	 çalışması	 yapılmalıdır.	
Esaret	altında	üretim	için	düşünülen	potansiyel	bir	proje,	fonlanmadan	ve	herhangi	bir	STK	
ya	 da	 üniversite	 tarafından	 uygulamaya	 konmadan	 önce	 yazılı	 olarak	 projesi	 Orman	 ve	
Suişleri	 Bakanlığına	 sunulmalı	 ve	 DKMP	 tarafından	 onaylanmalıdır.	 Onaydan	 önceki	
aşamada	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı,	ilgili	UFK-TAK	üyelerinden	ve	eğer	gerekirse,	belirli	
Veterinerlik	Fakülteleri	gibi	UFK	dışında	uzman	kurumlardan	da	görüş	ve	danışmanlık	alır.	
Ayrıca	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı,	 esaret	 altında	 üretime	 ilişkin	 bir	 proje	 söz	 konusu	
olduğunda,	 ilgili	 UFK	Komite	 üyelerinin	 de	 dahil	 edileceği	 şekilde	 uluslararası	 işbirliğine	
gidilmesi	ve	danışmanlık	alınması	tavsiye	edilir.	
	
2-	 Bu	 amaçla	 kesinlikle	 baştan	 sağlıklı	 ve	 yabani	 Akdeniz	 foku	 birey	 veya	 bireyleri	
yakalanamaz	 ve	 esaret	 altında	 tutulamazlar.	 Sadece,	 bakım	 ve	 rehabilitasyon	 sonrası	
salınamayanlar	ya	da	rehabilitasyon	sonrası	 insanlarla	yoğun	 iletişim	 içine	girmiş	olanlar	
esaret	altında	tutulabilir.	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı,	sahada	aktif	çalışmalarda	bulunmuş	
ve	 türün	 biyolojisi	 hakkında	 bilgi	 sahibi	 ve	 pratik	 deneyimleri	 olan	 ve	 Akdeniz	 foku	
bireylerinin	 doğal	 yaşam	 alanları	 dışında	 bakımlarını	 üstlenmiş	 kurumlarla	 Ulusal	 Fok	
Komitesi	üyeleri	 ile	 işbirliği	 içinde,	gözetim	altında	bakım	programı	için	gereken	ölçütleri	
içeren	bir	rehber	hazırlamalıdır.	
	
3-	Yetkili	idareden	yazılı	onaylı	gerçekleşen	esaret	altında	üretim	projesinin	başarılı	olması	
durumunda,	 yavrunun	 annenin	 orijinalde	 bulunduğu	 kıyıdan	 denize	 salınması	 esastır.		
Akdeniz	 foklarını	 orijinal	 bölgeye	 salmanın	 uygulanabilir	 olmadığına	 karar	 verildiği	
zamanlarda,	 yavrunun	 salındığı	 yer	 bulunduğu	 yerden	 farklı	 bir	 kıyı	 bölgesi	 olabilir.	
Rehabilite	 edilmiş	 yavruyu/yavruları	 salmadan	 önce,	 salınacak	 yere,	 spesifik	 fizibilite	
çalışmaları	 ve	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı’nın	 yeterli	 deneyim	 ve	 bilgi	 ile	 alan	
çalışmalarında	 aktif	 ve	 uzmanlaşmış	 Ulusal	 Akdeniz	 Foku	 Komitesi	 üye	 kuruluşlarının	
fikirlerini	alarak	onaylayacağı	şekilde	karar	verilmelidir.	
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4-	 Esaret	 altında	 üretilen	 yavru	 elde	 edilmesi	 durumunda,	 bu	 yavru	 salınmadan	 önce	
yavruya	 takılacak	 vericiler	 yoluyla	 uydu	 veya	 başkaca	 uygun	 teknolojilerle	 izlenmelidir.	
Zaman	 içerisinde	 teknoloji	 gelişmekte	 ve	 elektronik	 izleme	 seçenekleri	 çeşitlenmektedir;	
bu	yüzden,	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı,	Ulusal	Fok	Komitesi	ile	yürüteceği	danışma	süreci	
yoluyla	son	kararı	vermeli	ve	 fok	salınacağı	zaman,	alternatifler	arasından,	en	 iyi	 tekniğe	
istişareyle	karar	verilmelidir.		
	
4.7	Yer	değiştirme	(Translokasyon)	
	
Akdeniz	foklarına	yönelik	yer	değiştirme	3	kategoride	ele	alınır:		
(1)	Uluslararası	ölçekte	yer	değiştirme	
	 a-	Yurtdışına	gönderme		

	 b-	Yurtdışından	getirme	
(2)	Ulusal	ölçekte	yer	değiştirme	
(3)	Yerel	ölçekte	yer	değiştirme	

	
(1)	 a-	 Türkiye,	 Akdeniz	 havzasında	 ya	 da	 Atlantik’te,	 başka	 bir	 ülkenin	 kıyı	 sularında	
salınmak	üzere	Akdeniz	foku	vermez,	zaten	böyle	bir	durum	yerinde	korumaya	da	aykırıdır.	
Ayrıca,	 Türkiye’nin	 de	 taraf	 olduğu	 CITES	 dahilinde,	 nesli	 tükenmekte	 olan	 türlerin	
yurtdışına	 çıkarılması	 düzenlenerek	 kontrol	 altına	 alınmıştır.	 Akdeniz	 fokları	
rehabilitasyon	 ya	 da	 tedaviden	 sonra	 insana	 alışma	 söz	 konusu	 olduğunda,	 öksüz	 veya	
yaralı	 iken	 alındıkları	 yabanıl	 ortama,	 doğal	 habitatlarına	 geri	 bırakılamıyorlarsa,	 yer	
değiştirme,	öncelikle	OSB	koordinasyonunda	UFK-TAK	konuyu	kendi	içinde	görüşür	ve	bir	
karar	 varır.	 Bu	 aşamada	 gerekirse	 foku	 almayı	 düşünen	 veya	 talep	 eden	 ülkenin	 yetkili	
kurumları	ile	istişare	yapılır.		
	
				b-	 Yurtdışından	 Akdeniz	 foklarının	 sağlıklı	 populasyonlarından	 alınarak	 Türkiye’ye	
getirilmesi	kabul	edilmez.		
	
(2)	 Akdeniz	 foklarının	 ülke	 içinde	 bir	 bölgeden	 diğerine	 translokasyonu	 (ör.	 Ege	
Denizi’nden	 Karadeniz’e),	 dikkatle	 karara	 varılması	 gereken,	 başka	 bir	 kategori	 olarak	
değerlendirilmektedir.	 Böyle	 bir	 somut	 teklif	 türün	 ülkemizde	 koruma	 tarihinde	 şu	 ana	
kadar	 gündeme	 gelmemiştir.	 Akdeniz	 foklarının	 mevcut	 durumda	 yaşamlarını	
sürdürdükleri	 Marmara,	 Ege	 ve	 Akdeniz	 kıyılarımızda	 doğal	 yaşam	 alanları	 ile	 birlikte	
korunmaları	esastır.	
	
(3)	Ülke	içinde	Akdeniz	foku	bireylerinin	bir	yerden	başka	bir	yere	taşınması	dikkatlice	ele	
alınması	gereken	diğer	bir	başlıktır.	Bu	yaralı,	hasta	veya	bakıma	muhtaç	bir	fokun		doğal		
ortamından	K-R	 ünitelerine	 veya	 herhangi	 bir	 veteriner	 kliniğine	 translokasyonu	 gerekli	
görülmesi	 durumunda	 ele	 alınacak	 bir	 alternatiftir.	 Yakalama	 veya	 bireyin	 taşınması,	
sadece	 zorunlu	 medikal	 müdahale	 gerekmesi	 veya	 bireyin	 ip	 ya	 da	 ağ	 gibi	 bir	 yabancı	
maddeye	 takılıp	 bundan	 kurtarılması	 icap	 etmesi	 durumunda	 kabul	 edilebilir.	 Ancak,	 bu	
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gibi	eylemlerden	önce	her	halikarda	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	DKMP	Genel	Müdürlüğü	
ile	 ivedi	 yapılacak	 istişare	 ve	 alınacak	 yazılı	 izinleri	 müteakip	 bu	 gibi	 operasyonlar	
gerçekleşir.		
	
	
4.8	Uluslararası	İşbirliği	
	
1-	 DKMP	 koordinasyonunda,	 Ulusal	 Fok	 Komitesi,	 UNEP	MAP,	 UNEP	 RAC/SPA,	 IUCN	 ve	
Uluslararası	 Akdeniz	 Foku	 Koruma	 Müttefikliği	 (i-monk	 alliance)	 gibi	 ilgili	 uluslararası	
organlarla,	 uluslararası	 sözleşmeler,	 bilimsel	 araştırma,	 koruma	 ve	 K-R	 konuları	 gibi	
çalışma	 alanlarında,	 uluslararası	 arenada	 işbirliği	 yapıp	 iletişim	 içinde	 olabilir.	 UFK	
bünyesinde	 gündeme	 gelen	 konuya	 ve	 ihtiyaca	 göre	 buna	 karar	 verilebilir.	 DKMP	 ilgili	
koordinasyonu	ve	teması	sağlar.	
	
2-	 UNEP-MAP	 RAC/SPA	 tarafından	 Antalya’da	 Eylül	 2006’da	 organize	 edilen	 UNEP-MAP	
Mavi	 Hafta	 aktiviteleri	 dahilinde	 Akdeniz	 Foku’nun	 Korunması	 konusunda	 Uluslararası	
Konferans’ta	 genişçe	 tartışıldığı	 üzere	 bir	 uluslar	 arası	 fon	 yaratılması	 için	 çalışmalar	
yapılması	önerilir.	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	DKMP	ve	sahada	aktif	şekilde	çalışan	diğer	
UFK	Komite	Üyelerinin	temsilcileri	ile	birlikte	Türkiye,	türün	ve	kıyı	habitatının	korunması	
için	oluşturulacak	uluslararası	 ölçekte	genel	bir	 fon	oluşturulmasını	 teminen	uluslararası	
girişimlere	aktif	katkı	sağlar.		
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Kısaltmalar	
	
AFBIKA	 :	Akdeniz	Foku	Bilgi	ve	Kurtarma	Ağı	(SAD-AFAG)	
BSÜGM	 :	Balıkçılık	ve	Su	Ürünleri	Genel	Müdürlüğü	(Gıda,	Tarım	ve	Hayvancılık	Bak.)	
CITES	 	 :	Nesli	Tehlikede	olan	Yabani	Hayvan	ve	Bitki	Türlerinin	Uluslararası			
																														Ticaretine	İlişkin	Sözleşme	
ÇED	 	 :	Çevresel	Etki	Değerlendirme	
AB	 	 :	Avrupa	Birliği	
ÖFA	 	 :	Türkiye’nin	Önemli	Akdeniz	Foku	Yaşam	Alanları	
İÜ-SÜF						 :	İstanbul	Üniversitesi-Su	Ürünleri	Fakültesi	
BKAY				 :	Bütünleşik	Kıyı	Alanları	Yönetimi	
BKDAY	 :	Bütünleşik	Kıyı	ve	Deniz	Alanları	Yönetimi	
YFK	 	 :	Yerel	Fok	Komitesi	
ODTÜ-DBE	 :	Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi-Deniz	Bilimleri	Enstitüsü	
GTHB				 :	Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlığı	
KTB							 :	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı	
ÇB	 	 :	Mülga	Çevre	Bakanlığı	
ÇŞB	 	 :	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	
OSB							 :	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	
UDHB			 :	Ulaştırma	Denizcilik	ve	Haberleşme	Bakanlığı	
MOm																 :	Akdeniz	Foku	Araştırma	ve	Koruma	Derneği,	Yunanistan		
DKA	 	 :	Denizel	Koruma	Alanı	
UEP	 	 :	Ulusal	Eylem	Planı	
TVKGM	 :	Tabiat	Varlıklarını	Koruma	Genel	Müdürlüğü	(Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı)	
UFK	 	 :	Ulusal	Fok	Komitesi	
UFK-TAK	 :	Ulusal	Fok	Komitesi	-	Teknik	Alt	Komitesi	
MP	 	 :	Milli	Parklar	
DKMP	GM	 :	Doğa	Koruma	ve	Milli	Parklar	Genel	Müdürlüğü	(Orman	ve	Su	İşleri	Bak.)	
KO-ÇE		 :	Kamuoyu	Oluşturma	ve	Çevre	Eğitimi	
K-R	 	 :	Kurtarma	ve	Rehabilitasyon	
REC	 	 :	Doğu	Avrupa	Bölgesel	Çevre	Merkezi	
SAD-AFAG	 :	Sualtı	Araştırmaları	Derneği	-	Akdeniz	Foku	Araştırma	Grubu	
ÖÇKB	 	 :	Özel	Çevre	Koruma	Bölgesi	
SİT																				 :	Arkeolojik,	Doğal	veya	Kentsel	SİT	Alanları	(Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı)	
SRRC	 	 :	Fok	Kurtarma	ve	Rehabilitasyon	Merkezi	(Pieterburen,	Hollanda)	
TÜBİTAK	 :	Türkiye	Bilimsel	ve	Teknolojik	Araştırma	Kurumu	
TÜDAV	 :	Türk	Deniz	Araştırmaları	Vakfı	
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Ek: Türkiye’nin Önemli Akdeniz Foku Yaşam Alanları 

 

1- ÖFA Türkiye genel  

 

 

 

 

 

 

 



AKDENIZ	FOKUNUN	TÜRKİYE’DE	KORUNMASI	ULUSAL	EYLEM	PLANI	
(UNEP	RAC/SPA,	T.C.	ORMAN	VE	SU	İŞLERİ	BAKANLIĞI	DKMP,	SAD-AFAG)	

© 2013 SAD-AFAG 50	

 

2- ÖFA Marmara 
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3- ÖFA Ege 
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4- ÖFA Batı Akdeniz 
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5- ÖFA Doğu Akdeniz 
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Seneler boyunca ülkemizde Akdeniz foku ve yaşam alanlarını araştırma ve koruma 
çalışmalarında bulunmuş A.Ü. öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Bahtiye Mursaloğlu kaleme 
aldığı How To Save the Monk Seal (Akdeniz Foku Nasıl Korunur) başlıklı makalesinde habitatın 
korunması mevzunun Akdeniz fokunun korunması sorununda en önemli konu olduğunu 
aşağıdaki gibi vurgulamıştr; 

"Bugün Akdeniz fokunun düşmanı sadece bilinçsiz balıkçı değil, ama çok daha önemlisi bu 
canlının yaşam alanlarını işgal ve tahrip eden herkestir… En sonunda geldiğim nokta şu; doğal 
yaşam alanlarından koparılmış bu Akdeniz foklarını nereye yerleştireceğiz? Eğer başarılı 
şekilde esaret altında üretilmiş ve bir akvaryumda tutuluyor olsalar bile, bu yaşam alanları 
tahrip edilmiş zavallı canlıları ne yapacağız? Halihazırda doğal yaşama hayat veren mevcut 
doğal habitatlarında yaşamalarını sağlamak ve bu yönde yardımcı olmak yerine neden esaret 
altında üremelerini çözüm olarak düşünüyoruz?”  
 
Prof. Dr. Bahtiye Mursaloğlu 
Ankara Üniversitesi, 1988 
 
 
	
	
	


