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1. Giriş 

 

Akdeniz foku Türkiye karasularında yaşayan tek yüzgeçayaklı (Pinnipedia) türü olup (bkz. 

Şekil 1) ülkemizde en son yapılmış olan popülasyon tahmini 100 bireydir (Güçlüsoy ve diğ. 2004). 

Akdeniz keşiş foku (Monachus monachus), tüm dünyada tespit edilmiş olan 34 yüzgeçayaklı 

arasında en nadir olan türdür ve dünya popülasyonu yaklaşık 600 olarak bilinmektedir 

(http://sadafag.org/index.php?bolum=akdeniz-foku). IUCN (Dünya Doğayı Koruma Birliği) 

tarafından yayımlanan Kırmızı Listede ise nesli kritik derecede tehdit altında (CR) olan tür olarak 

sınıflandırılmaktadır (IUCN 2007). Tür, bu hassas durumundan dolayı ülkemizin de taraf olduğu 

Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (Bern, Ek II), 

Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona, Türler 4. Protokolü) ve Nesli Tehlike 

Altında Olan Yabani Flora ve Faunanın Uluslararası Ticareti Sözleşmesi (CITES, Ek I) gibi ilgili 

Uluslararası Sözleşmeler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından koruma taahhüdü altına 

alınmıştır. Ayrıca, Akdeniz fokunun da dahil olduğu biyolojik çeşitliliğin doğal yaşam alanlarının 

korunmasına ilişkin bir uluslararası sözleşme olan Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik 

Sözleşmesi’ne de taraf olduğumuzdan Akdeniz fokunun yaşam alanları ile birlikte korunması 

hususunda bir diğer yükümlülüğümüz de bu uluslararası sözleşmedir.  

 

Ulusal Mevzuatımız çerçevesinde geçmiş dönemlerde Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez 

Av Komisyonu Kararları ve yine o dönemde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Su Ürünleri Tebliğleri 

ile 1977 ve 1978 yıllarında alınan kararlar ile her şekilde avlanması veya kasıtlı öldürülmesi kesin 

şekilde yasaklanarak tür yasal olarak koruma altına alınmıştır. Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları 

Koruma Kanunu 4. Maddesi e) bendinde ‖Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların 

yaşama ortamlarının korunması esastır‖ ifadesi ile Akdeniz foku net bir şekilde yaşam alanları ile 

birlikte korunması esası ulusal mevzuatımıza girmiştir. Türkiye’de Ocak 1991’de kurulmuş olan 

Ulusal Fok Komitesi’nin koordinasyonu Çevre Bakanlığı tarafından yapılmış ve daha sonra Çevre 

ve Orman Bakanlığı şimdi ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinasyonu altında çalışmaktadır. 

Üyeleri ilgili resmi kurum ve kuruluşlar ile konu hakkında çalışmalarda bulunan STK lar ve 

üniversiteler olup, ülkemiz kıyılarında türün yaşam alanları ile birlikte korunması için araştırma, 

koruma ve eğitim/kamuoyu oluşturma başlıklarında çalışmalar sürdürülmektedir.  

 

 

 

http://sadafag.org/index.php?bolum=akdeniz-foku


FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĠ AKDENĠZ FOKU (Monachus monachus) KORUMA ve ĠZLEME PROJESĠ 

TABĠAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

 

SONUÇ RAPORU 

SUALTI ARAġTIRMALARI DANIġMANLIK MÜHENDĠSLĠK LTD.ġTĠ. 

 

8 

 

  

 

Şekil 1: Akdeniz keĢiĢ foku (Monachus monachus): 6 aylık yavru (yukarıdaki fotoğraf)  

ve yetiĢkin erkek birey (aĢağıdaki fotoğraf). Fotoğraflar: © SAD-AFAG Cem O. Kıraç 

 

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi (Bkz. Şekil 2, 3, 4, 5) Akdeniz foklarının Türkiye 

kıyılarındaki önemli yaşam alanlarından biridir. Türün antik çağda dahi Antik Phokaia (Foça)’da 

yaşadığı rapor edilmiştir (Johnson ve Lavigne 1999). Arkeolojik kazılar sırasında M.Ö. 625 yılına 
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tarihlenmiş olan ve Akdeniz foku figürleri içeren sikkeler (altın ve gümüş karışımı elektronlar) 

bulunmuş olması o dönemde türün Foça’da ya ekonomik bir değerinin olduğunun veya sayıca çok 

olduğunun ya da orada yaşayan antik Foça kolonisi halkı tarafından büyük saygı duyulan bir canlı 

olduğunu gösterdiği tahmin edilmektedir (Johnson ve Lavigne 1999; Özyiğit 2008). Günümüzde 

ise türün Foça ve civarındaki varlığı Mursaloğlu (1964), Berkes ve diğ. (1979), Marchesseaux 

(1987), Öztürk (1992), Öztürk ve Dede (1995), Güçlüsoy ve Savaş (2003) ile Kıraç ve Güçlüsoy 

(2008) tarafından rapor edilmiştir. 

 

 

Şekil 2: Foça Orak Adası, fok yaĢam alanları olan Siren kayalıkları ve Büyük gümüĢ martı  

(Larus cachinnans) kolonisi. 2008. Fotoğraf: © SAD-AFAG Cem O. Kıraç 
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Şekil 3: Foça Orak Adası, Siren kayalıklarında Akdeniz foku araĢtırması. 2008.  

Fotoğraf: © SAD-AFAG Zafer Kızılkaya 

 

Alanda kapsamlı araştırma çalışmaları SAD-AFAG tarafından 1991 yılında başlatılmış 

olup, esas olarak 1993 senesinde yine aynı dernek tarafından yürütülen “Akdeniz Fokunun 

Türkiye’de Korunması; Foça Pilot Projesi” sayesinde detaylı araştırma ve sürekli izleme şeklinde 

devam etmiştir. 2004 yılına kadar sürekli olarak bu çalışmalar devam etmiştir (Güçlüsoy ve Savaş 

2003; Kaboğlu 2007). Geçtiğimiz yıl bu boşluğu da kapatacak şekilde ÖÇKKB tarafından 

çalışmalar tekrar başlatılmış, 2004 ve 2008 yılları arasındaki türle ilgili gözlem verileri balıkçılar 

başta olmak üzere tüm Foça sakinlerinden toplanarak değerlendirmeleri yapılmıştır (Kıraç ve 

Güçlüsoy 2008). Aynı şekilde türün 2009 yılı içinde de birebir takibini yapabilmek, tür ve  yaşam 

alanları üzerine baskıları tespit etmek için türe yönelik koruma-izleme ve yönetim planlarını 

yönlendirecek güncel çıktılar elde edilmesi planlanmıştır. Söz konusu çalışma, ara ve sonuç 

raporları hazırlanırken, SAD-AFAG’ın alandaki geçmiş çalışma yöntem ve tecrübelerinden de 

faydalanılmıştır.   
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Şekil 4: Foça ÖÇK Bölgesinde Hayırsız Ada ve civarında Akdeniz foku ve habitat araĢtırması. 2008.  

Fotoğraf: © SAD-AFAG Zafer Kızılkaya 

 

2. Proje alanı 

 

Proje, 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayı ile Bakanlar Kurulu Kararı tarafından ilan edilmiş 

olan Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin (ÖÇKKB 2008) deniz ve kıyı sınırları içerisinde kalan 

deniz alanı içerisinde yürütülmüştür (Şekil 6). 

  

Foça adalarını çevreleyen bu deniz alanı aynı zamanda Foça’nın Çevre ve Orman 

Bakanlığı’nın Koordinasyonu yapmakta olduğu Ulusal Fok Komitesi’nin hazırlamış olduğu 

―Akdeniz Foku’nun Korunması Ulusal Stratejisi‖ test edilmek üzere Pilot Bölge olarak seçilmiş 

olmasından sonra öncelikle alanda faaliyet gösteren Trata tekneleri 1992 senesinde sahipleri ile 

mutabık kalınarak ve belli bir tazminat ödenerek tratacılığı bırakmaları ve gezi teknelerine 

dönüşümleri sağlanmıştır (Kıraç ve diğ. 2004).  

 

Daha sonra yine 1992 senesinde Foça ―Akdeniz Foku ve Deniz Koruma Alanı‖ ilan 

edilerek sınırları Şekil 7’de gösterildiği üzere ana karadan 2 deniz mili açığa kadar olan deniz 

alanında Trata, Trol ve Gırgır gibi büyük ölçekli balıkçılığa da kapatılmış ve 1992 senesinde Foça 

Belediyesi ve SAD-AFAG’ın önerileri ile Çevre Bakanlığı Foça ÖÇK Bölgesi için bir süratli 

deniz denetim teknesi tahsis etmiştir (Kıraç ve diğ., 1998). Bu sayede, bu özel deniz alanında başta 

yasadışı su ürünleri avcılığı olmak üzere, deniz ve kıyı alanları sıkı bir şekilde izleme ve 
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denetlemeye tabi tutulmuştur. SAD-AFAG tarafından 1999 senesinde daha önce Ege Denizi’nde 

meydana gelen bir deniz kazasından yola çıkarak Foça ÖÇKB ve diğer iki deniz alanında seyir 

düzenlemesi önerilmiştir. Önerilen seyir düzenlemesi ilgili resmi makamlarca uygun bulunarak 

2001 senesinde Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nca Denizcilere İlanlar 

yayınında ilan edilmiş ve seyir haritalarına işlenmiştir. Buna göre Foça ÖÇKB sınırları dâhilinde 

deniz ekosistemini korumak amacıyla 300 GRT’dan büyük gemilerle tehlikeli yük taşıyan tüm 

tonajdaki gemiler adalarla anakara arasından geçmeyerek adaların açığından geçmeleri 

sağlanmıştır (Kıraç ve Güçlüsoy 2007, 2008). Böylece 2001 öncesinde bölgede, adalarla anakara 

arasından sıkça geçtiği bilinen kosterlerin, bu düzenleme ile  açıktan geçmesi sağlanmış, bölgede 

ürediği ve sene boyunca yaşadığı bilinen başta Akdeniz foku (M. monachus) ve Tepeli karabatak 

(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) gibi nesli tehlike altında olan deniz canlıları ve genel 

olarak deniz ve kıyı ekosistemi önemli bir riskten uzaklaştırılmış oldu.   

 

 

Şekil 5: Foça Orak Adası (Siren kayalıkları) ön planda ve Hayırsız Ada arka planda. Birçok deniz kuĢu, 

yırtıcı kuĢ türleri ve ötücüler el değmemiĢ doğal yapısından dolayı Foça adalarını kendilerine yaĢam alanı 

olarak seçmiĢtir. Fotoğraf: © SAD-AFAG Cem O. Kıraç 

 

 SAD-AFAG 2004 senesinde Foça ÖÇKB sınırlarının büyütülmesi konusunda çalışmalarını 

hızlandırmış ve gerek Çevre Orman Bakanlığı gerekse ÖÇKK Başkanlığı ile yaptığı temas ve 

öneriler sonucunda öneri kabul edilerek Foça ÖÇKK sınırları Şekil 6’daki gibi revize edilmiştir 

(Kıraç ve Güçlüsoy 2007). Hem Foça’nın kuzeyinde kalan bakir anakara kıyıları hem de Hayırsız 

ve Kartdere adaları genişleyen Foça ÖÇK Bölgesi’ne dahil edilmiştir. Bu adalarda ve anakarada 
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Akdeniz fokunun yanısıra, Gökdoğan Falco peregrinus, Akkarınlı sağan Apus melba, Küçük 

kerkenez Falco naumanni ve Tepeli karabatak P. aristotelis desmarestii gibi kuş türleri yaşamakta 

ve üremektedir. Böylelikle, yeni korunan alan sınırları sayesinde, içerdiği deniz ve kıyı 

ekosistemleri ile biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla, alanın daha bütüncül bir koruma 

yaklaşımı ile yönetilmesi sağlanmıştır.  

 

 Foça ilçesi ve açıklarındaki adaları İzmir Körfezi girişinde ülkemizin Orta Ege Denizi 

kıyılarında konumlanmış olup, İzmir Metropolünün kuş uçuşu 50 km kuzeyinde bulunmaktadır. 

Ülkemizdeki 15 Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden biri olan Foça’nın kıyıları yüksek uçurumlu 

yalı yarlar ile çakıllı ve taşlı kumsalları olan kayalık kıyı yapısına sahip olup, ada, adacık ve 

burunlardan oluşmaktadır. Bu alan içerisinde 4 küçük ada ve 3 adacık bulunmaktadır. Akdeniz 

keşiş foku için bu adalardan üçü önemli habitatları içermektedir: en büyüğü olan Orak adası 

yaklaşık 6 km kıyı uzunluğuna ve 0,93 km
2 

lik bir alana sahiptir. 

 

 

Şekil 6: Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları (Kırmızı çizgi ile tespit edilmiĢ yeni ÖÇKKB alanı 

Proje sahası olarak kullanılmıĢtır). 
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Orak Adasının güneyinde 1 km uzunluğunda ve 40 m yüksekliğinde bir uçuruma ve batı kıyısında 

ise beyaz tüf taşından oluşmuş, Akdeniz fokları için önemli yaşam alanlarını içeren Siren Kayaları 

bulunmaktadır. Diğer önemli bir ada ise yaklaşık 20
o
’lik eğimi ve üzeri düz geniş platformu ile 

Hayırsız Ada’dır. Hayırsız Ada, alandaki adalara içerisinde kıyıya en uzak olanı olup (yaklaşık 0,9 

deniz mili) çevreleyen kıyı uzunluğu yaklaşık 1 km ve toplam 0,05 km
2
’lik bir alana sahiptir. 

Üçüncü önemli ada ise İncir Adası’dır. Bu adanın kıyı uzunluğu yaklaşık 2 km olup, 0,15 km2’lik 

bir alanı vardır. Ana karaya sadece 0,24 deniz mili uzaklığındadır. Foça kıyılarında 1980’den beri 

gelişmekte olan yazlık konutlar ve daha fazla insan kullanımına maruz kalmasından dolayı ana 

kara kıyılarının Akdeniz keşiş foku açısından adalara göre daha fazla baskı altında olduğu 

düşünülebilir (Güçlüsoy ve Savaş 2003). 

 

 

Şekil 7: Her türlü büyük ölçekli balıkçılığın yasaklanmıĢ olduğu Foça Balıkçılık Düzenleme Alanı 

haritası.  
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3. Projenin amacı 

 

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 1991–2004 yılları arasında ulusal STK’lar olan 

ODTÜ-SAT/AFAG ve SAD-AFAG tarafından Akdeniz keşiş foklarının korunmasına yönelik bir 

dizi projeler kapsamında araştırma, kamuoyu bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri başarılı bir 

şekilde gerçekleştirilmiştir (Örn. Güçlüsoy ve Savaş 2004; Güçlüsoy ve diğ. 2006, Kıraç ve 

Güçlüsoy 2008). Ancak 2004 yılında çalışmalara ara verilmesinden sonra 2008, 2009 ve 2010 

yıllarında ÖÇKKB tarafından hem aradaki eksik yılların gözlem verilerini toplamak hem de bu üç 

yıl süresince izleme yapılarak gözlem verileri toplama çalışmaları yapılmıştır. Son dönemdeki tüm 

bu saha çalışmaları SAD Ltd tarafından üstlenilmiş olup, saha çalışmaları ve veri toplama işi bu 

konuda uzun yıllara dayanan tecrübesinden dolayı SAD-AFAG üyeleri ve çalışanları tarafından 

oluşan bir ekiple yapılmıştır (Kıraç ve Güçlüsoy 2008).  

 

 

4. Projenin kapsamı 

Akdeniz fokunun Foça Özel Çevre Koruma Bölgesindeki korunması ve izlenmesi ile ilgili 

çalışmalar kapsamında yapılacak genel hatlar şöyle verilebilir: 

 

1- Geriye dönük olarak, 2011 yılı Akdeniz foku gözlemlerinin balıkçılar başta olmak üzere 

tüm kıyı kullanıcılarından toplanması, 

 

2- 2012 yılı içinde Akdeniz fokunun durumunun tespiti için gözlem kayıtlarının toplanması, 

 

3- Akdeniz foku ve yaşam alanlarına yönelik tehditlerin belirlenmesi ve korumaya yönelik 

alınacak önlemlere ilişkin önerilerin yapılması. 
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Şekil 8: Foça’lı bir küçük kıyı balıkçısı ve Hayırsız Ada. Fotoğraf: © SAD-AFAG Cem O. Kıraç 

 

 

Şekil 9: SAD-AFAG araĢtırma ekibince Akdeniz foku mağaralarının araĢtırılması, 2008.  

Fotoğraf:© SAD-AFAG Zafer Kızılkaya 
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5. Projenin hedefleri 

 

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yürütülecek olan Proje’nin belli başlı hedefleri: 

 

— Akdeniz fokunun mevcudiyeti ve alanı kullanımı hakkında 2011 ve 2012 yıllarına ait 

1. elden
1
 fok gözlem kayıtlarının başta balıkçılar olmak üzere yöre halkından 

sağlanması (Ek-1 de verilen gözlem kayıt formu kullanılarak), 

— Elde edilen veriler ışığında alanı kullanan birey sayısı, gözlem yerleri ve zamanları 

hakkında değerlendirmeler yapılması, 

— Akdeniz foku ve yaşam alanları üzerindeki tehditlerin belirlenmesi ve daha önceki 

yıllarda yapılan çalışmalar ile karşılaştırılması, 

 

şeklinde özetlenebilir. 

 

6. Projenin metodolojisi ve uygulanması için izlenecek yöntem 

6.1Arazi çalışması 

Arazi çalışması, fok gözlemleri kayıtlarının toplanması ve Akdeniz foku kıyı mağaraları ve 

kıyısal habitatlarında saha çalışmaları ve gözlemlerle türe ve yaşam alanlarına yönelik tehditlerin 

belirlenmesi başlıklarından oluşmaktadır. 

 

6.1.1 Fok gözlem kayıtlarının toplanması 

Fok gözlemleri proje süresinde her iki haftada bir kez olmak üzere Foça’da denizde uzun 

zaman geçiren ve kıyı alanlarını kullanan kişiler ve özellikle balıkçılar ile yapılan birebir 

görüşmeler anket çalışmaları sırasında toplanmıştır. Anket çalışması, proje koordinatörü 

liderliğinde teknik araştırmacılar ve mevcut olduğu durumda da ilgili öğrenciler ile beraber 

uygulanmıştır. Anketler özellikle Foça limanında Büyük Deniz ile Küçük Deniz mevkilerinde gün 

boyunca özel olarak tespit edilen kişiler ile yapılmıştır. Elde edilen veriler şunları kapsamaktadır: 

gözlemcinin bilgileri, fokun görüldüğü yer, tarihi, fokun morfolojisini tanıtıcı özellikleri, gözlem 

zamanı, fokun davranışı, gözlemci sayısı, gözlemcinin o sırada yaptığı iş, gözlem süresi, en 

yakın/uzak gözlem mesafesi. Gözlemciden en azından fokun görüldüğü tam yer ve tarih alınmakta 

dğer bilgiler hatırlandığı ölçüde mümkün olan en etaylı şekilde kayıtlara geçirilmeltedir. Elde 

edilen veriler ışığında proje alanı içinde bölgeyi kullanan fok birey sayısı, türün en çok gözlendiği 

yerleri, sene içinde aylık gözlem dağılımı ve gün içinde en çok gözlenen saat (zaman) bilgileri 

hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

 

                                                 
1 Fok gözlem verileri sadece bizzat fok gören gözlemciden alınır. Bunlar 1. elden gözlem verileri olarak 

adlandırılır ve güvenilir olanlar kayıtlara geçirilir. Gözlem kaydını veren, kendisinden baĢka birisine ait bir 
gözlemi rapor ediyorsa bu bir 2. el bilgidir ve güvenilir olsa bile hiçbir Ģekilde çalıĢmalarda kullanılmaz.  
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6.2 Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İnşası 

 

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Akdeniz keşiş foku izleme çalışmaları için 2008 

yılında oluşturulmuş olan Coğrafi Bilgi Sistemi, tür gözlem verilerinin bir grid (ızgara) sisteminde 

değerlendirilmesine dayanmaktadır. Grid sistemi oluşturmanın amacı, saha çalışmasında toplanan 

noktasal gözlemler ile halktan toplanan tarife dayalı (noktasal olmayan) gözlem kayıtlarını tek bir 

sistemde haritalamaktır. Böylece, türün dağılım ve kullanım alanları hakkında daha bütüncül bir 

bilgiye sahip olunmuştur. 

 

Şekil 10: Foça CBS grid sistemi 

 

Grid sistemi, yeni Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarını içermekte ve boyutu 15" × 

15" (x boyutu 360 m, y boyutu 460 m dir) olan 750 hücreden oluşmaktadır. Grid sistemindeki 

hücrelerin büyüklüğü, tarif gözlemlerinin haritalana bilirliği düşünülerek belirlenmiştir ve 2008 

yılına kadar olan gözlemlerin değerlendirildiği önceki çalışmaların benzeri olacaktır (Kaboğlu 

2007; Kıraç ve Güçlüsoy 2008). 
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Tablo 1 Grid sisteminin sınırları 

 Enlem-Boylam UTM WGS 84 

Kuzey sınırı 38° 45' 6.6" 4,289,289 m. 

Güney sınırı 38° 38' 51.2" 4,277,688 m. 

Batı sınırı 26° 39' 46.7" 470,673 m. 

Doğu sınırı 26° 47' 17.1" 481,586 m. 

 

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Akdeniz foku izleme çalışması Coğrafi Bilgi Sistemi 

inşasında izlenecek yöntem aşağıdaki gibidir: 

 

 

6.2.1  2011 ve 2012 Senelerindeki 1. El Fok Gözlemlerin Coğrafi Bilgi Sistemi’ne Girilmesi  

 

Çalışma süresince toplanan gözlem verileri, “gözlem sayısı ve gözlenen birey sayısı” 

olarak, 2008 projesi kapsamında oluşturulmuş olan aynı 15" × 15" lik grid tabakası ile ilişkili 

tablonun ilgili alanlarına girilmiştir. Gözlem sayısı alanı o yıla ait hücredeki toplam gözlem 

sayısını belirtirken, birey sayısı o hücrede yıl boyunca gözlenen toplam farklı birey sayısını ifade 

etmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemi’nde yer alan grid tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

GRID 

KODU 

GÖZLEM 

SAYISI_2011 

BİREY 

SAYISI_2011 

- - - - - - GÖZLEM 

SAYISI_2012 

BİREY 

SAYISI_2012 

A1           

A2           

-           

-           

AD24           

AD25           

 

 

6.2.2 Tehditlerin Coğrafi Bilgi Sistemi’ne Girilmesi 

 

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki Akdeniz foku ve yaşam alanları üzerine mevcut 

ve olası tehditler, Kıraç ve Güçlüsoy (2008)’de belirtilmiş olan yaşam alanlarının kalitesi üzerine 

tehditlerin güncel durumunu teyit etmek, bu tehditlere ek olarak yeni tehditlerin oluşup 

oluşmadığını belirlemek üzere çalışmalar yapılmıştır.  



FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĠ AKDENĠZ FOKU (Monachus monachus) KORUMA ve ĠZLEME PROJESĠ 

TABĠAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

 

SONUÇ RAPORU 

SUALTI ARAġTIRMALARI DANIġMANLIK MÜHENDĠSLĠK LTD.ġTĠ. 

 

20 

 

 

7. Foça ÖÇK Bölgesinde 2011 senesine ait fok gözlem verileri 

 

26-29 Temmuz 2012 tarihleri arasında SAD-AFAG’dan iki tecrübeli araştırmacı Foça’da 2011 

senesine ait Akdeniz foku gözlem verileri toplamak üzere yöre halkıyla görüşmeler yapmıştır. 

Daha sonra 14 Aralık 2012 tarihine kadar 15 er günlük periyotlar halinde yapılan saha 

çalışmalarında hem 2012 hem de 2011 senelerine ait 1. el Akdeniz foku gözlem verileri 

toplanmıştır.  

 

Daha önce 1991’den günümüze kadar Foça ÖÇK Bölgesinde araştırma yapan aynı ekibin üyeleri 

olduğundan, Foça ilçesinde hangi bölgelerde ve hangi meslek grupları ve halk kesimleri ile 

görüşmeler yapılacağı bilgi ve tecrübesi bulunduğundan, Akdeniz foku gözlem verilerinin 

toplanması çalışması hiç bir aksamaya maruz kalmadan oldukça verimli bir şekilde 

gerçekleşmiştir. 

 

Daha önce 12 ve 13 Temmuz 2012 tarihlerinde SAD-AFAG’ın kendi bünyesinde yine Foça İlçesi 

ve civarında yapmış olduğu rutin saha çalışmalarından elde edilen Akdeniz foku gözlem verileri 

de bu çalışmaya katkısı olması bakımından yüklenici tarafından proje verilerine ilave edilmiştir. 

 

7.1 2011 senesine ilişkin Akdeniz foku gözlem verileri 

 

Yapılan görüşme ve anket çalışmaları neticesinde alanda 2011 senesine ait toplam 79 fok gözlem 

bilgisi alınmıştır. Foça ÖÇK Bölgesi dahilinde deniz alanında CBS ile hazırlanan harita üzerinde 

toplam 32 kutu belirlenmiştir. Toplanan her kayıtta, görülen fokların yerleri hem coğrafi olarak 

yer isimleri ile kayıtlara geçirilmiş hem de her biri özel olarak kodlanan bu kutulara göre 

kaydedilmiştir. Böylece çalışma alanı olan Foça ÖÇK deniz alanında her bir karede kaç gözlem 

kaydı olduğu sayısal olarak CBS ortamına aktarılmıştır.  

 

Gözlem kayıtları Akdeniz foku ve yaşam alanlarının araştırılması ve korunmasında en az 10 

senelik tecrübesi olan araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Görüşmeler Foça içi ve civarında, 

ÖÇK Bölgesi içinde kalan tüm kıyı alanlarında yapılmış ve değişik meslek gruplarından insanlarla 

görüşülmüştür.  

 

Şekil 11’de görüleceği üzere toplanan gözlem verileri sonucunda 2011 senesinde Akdeniz fokları 

alanın en kuzeyinden güneyine kadar bütün deniz ve kıyı alanlarında görüldüğü anlaşılmaktadır. 

En fazla fok gözlenen yerler Orak adası tüm kıyıları, Hayırsız ada, Büyük Deniz, Küçük Deniz ve 

İngiliz Burnu bölgeleridir. Akdeniz foku bölgede küçük bir popülasyona sahip olsa da alanın 

tümünü kullanmaktadır. Akdeniz foku kıyılara bağımlı bir canlı olduğundan açık denizde çok az 

bir olasılıkla gözlenmektedir. Hem kıyı sularda avlanan bir canlıdır hem de uyumak, dinlenmek ve 

yavrulamak için kıyıda karaya çıkmaktadır. Haliyle gözlemlerin çoğu CBS haritalarında 
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görüleceği üzere kıyılarda veya kıyılara en fazla birkaç yüz metre uzaklıkta kıyı denizde 

gözlenmiştir. Dolayısı ile kıyıların doğal yapıları ile korunması ve kıyıya çok yakın deniz 

alanlarında insan faaliyetlerinin düzenlenmesi türün korunması ile birebir ilişkili olduğu bu 

verilerden de açıkça görülmektedir.  

 

 

Şekil 11 2011 senesinde Akdeniz fokunun Foça ÖÇK Bölgesi deniz ve kıyı alanlarında dağılımı ve her 1 

grid içindeki birey frekansı 

 

Şekil 12’de yine aynı çalışmadan elde edilen 2011 Akdeniz foku gözlem verilerinden üretilen bir 

başka harita görülmektedir. Bu CBS haritasında 2011 senesinde Foça ÖÇK Bölgesinde elde edilen 

Akdeniz foku gözlem verilerinin alanda dağılımı ve her bir kutudaki (360 m x 460 m) yoğunluğu 

verilmiştir. Kümülatif olarak 2011 senesi içinde en fazla bireyin görüldüğü yerler sırasıyla Büyük 

Deniz, Küçük Deniz, Orak adası ve Hayırsız ada bölgeleridir.  
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Şekil 12 2011 yılı Akdeniz fokunun Foça ÖÇK Bölgesi deniz ve kıyı alanlarında her bir gridde fok gözlem 

veri dağılımı ve yoğunluğu 

 

 

Şekil 13 de görüleceği üzere 7, 8 ve 9. aylar Akdeniz foku gözlemlerinin çok düşük; 2, 3 ve 5. 

aylar ise en fazla gözlemlerin olduğu dönemlerdir. Ayrıca 10, 11 ve 12. aylarda da hatırı sayılır 

gözlemler yapılmıştır. Yaz aylarındaki düşük gözlem frekansının turizmde yüksek sezon olması ve 

gezi tekneleri, amatör balıkçı tekneleri, dalgıçlar ve yüzücülerin ada ve anakara kıyılarında 

oldukça yoğun dolaşıyor olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sonuç SAD-AFAG’ın 

önceki saha çalışmaları sonuçları ile tutarlılık göstermektedir. 

 

Ayrıca, Şekil 14 den görüleceği üzere tek dolaşan fokların görülme oranı 2 birey birlikte görme 

oranına göre çok daha fazladır. 3 fok yan yana ise hiç görülmemiştir. Bu da canlının az sayıda ve 

dağınık dolaştığını ifade eden önemli göstergelerden biridir. 
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Foça ÖÇK Bölgesinde en az 2 birey ve muhtemelen 3 birey yaşadığı düşünülmektedir. Bunlardan 

1 yetişkin ve 1 genç bireyin adalar bölgesinde görüldüğü ve sıkça Büyük Deniz ile Küçük Deniz’e 

geldiği, muhtemel başka bir birey (erişkin) ise güneyde Deveboynu Burnu ve Fener Burnu 

civarında ayrı dolaştığı düşünülmektedir. Bu 3. bireyin Büyük Deniz’e yakın bölgelere de uğradığı 

bilgileri toplanmıştır. 

 

 

Şekil 13 2011 yılında Akdeniz foku gözlem verileri ve birey frekansının sene içerisinde aylık dağılımı 
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Şekil 14 2011 yılı Akdeniz foku gözlem kayıtları ve birey frekansının gün içinde zaman  

dilimlerine göre dağılımı 

1- gün ağardıktan sonra  2- öğleden önce  3- öğleden sonra  4- akĢam üstü 

5- gün batmadan önce  6- gün battıktan sonra  7- gece yarısından önce  8- gece yarısından sonra  

 

 

Şekil 15 2011 yılı Akdeniz foku gözlem kayıtlarında 1 bireyli (tekli) ve 2 bireyli (iki fok birlikte)  

gözlemlerin sene içerisinde aylık dağılımı 
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8. Foça ÖÇK Bölgesinde 2012 senesine ait fok gözlem verileri 

 

2012 senesinde ise toplamda fok gözlem sayısı 45 dir. Bunun 44 tanesi tekli fok gözlemleri ve 

sadece 1 tanesi ikili (2 fok birlikte) fok gözlemi şeklinde olmuştur. 

 

 

 

Şekil 16 2012 senesinde Akdeniz fokunun Foça ÖÇK Bölgesi deniz ve kıyı alanlarında dağılımı ve her 1 

grid içindeki birey frekansı 
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Şekil 17 2012 yılı Akdeniz fokunun Foça ÖÇK Bölgesi deniz ve kıyı alanlarında her bir gridde fok gözlem 

veri dağılımı ve yoğunluğu 

 

Gerek 2011 ve gerekse 2012 senelerinde fokların gece beslenmek için Foça Limanı içlerine kadar 

gelmeleri hem Büyük Deniz hem de Küçük Deniz’de çok sayıda gözlem olması ilginçtir. 

Bunlardan bazıları tekli fok gözlemleri ve azımsanmayacak bir sayıda ise ikili fok gözlemleri 

şeklinde olmuştur. Gözlemlerde izlenen fokun veya fokların avlandığı kayıtlara geçmiştir. Bu 

davranış Foça ÖÇK Bölgesinde aşırı ve yasadışı avcılıkdan dolayı balık stoklarının azalmış olması 

ve balıkçılığın yasak olduğu ve balıkların nispeten daha fazla olduğu liman bölgesinde avlanma 

kolaylığından dolayı bir avlanma bölgesi tercihi olarak düşünülebilir.      
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Şekil 18 2012 yılı Akdeniz foku gözlem verileri ve birey frekansının sene içerisinde aylık dağılımı 

 

 

 

Şekil 19 2012 yılı Akdeniz foku gözlem kayıtları ve birey frekansının gün içinde zaman  

dilimlerine göre dağılımı 

1- gün ağardıktan sonra  2- öğleden önce  3- öğleden sonra  4- akĢam üstü 

5- gün batmadan önce  6- gün battıktan sonra  7- gece yarısından önce   8- gece yarısından sonra  
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Şekil 20 2012 yılı Akdeniz foku gözlem kayıtlarında 1 bireyli (tekli) ve 2 bireyli (iki fok birlikte)  

gözlemlerin sene içerisinde aylık dağılımı 

 

 

9. Tartışma 

 

9.1 Akdeniz foku 

 

Akdeniz fokunun Foça ÖÇK Bölgesindeki varlığı devam etmekte ancak popülasyonun çok düşük 

seviyede olduğu ve 1990’lı senelerle mukayese edildiğinde bir azalma olduğu ve üremenin 

meydana gelmediği görülmektedir. Bu çalışmada elde edilen gözlem ve SAD-AFAG’ın kendi 

saha verilerine göre 2011-2012 sezonunda Akdeniz foku yavrulamamıştır. Profesyonel yargı ve 

tahminle Foça ÖÇK denizel bölgesi ve kıyılarında görülen bireyler sayıca çok az olan aynı 

bireylere aittir. Büyüklük ve tanımlardan yola çıkarak Foça’da 2 ya da en fazla 3 fok bireyinin 

yaşadığı, bunlardan birinin yetişkin bir diğerinin ise genç bir fok olduğu kanaatine varılmıştır. 

 

Foça balıkçıları ve yöre halkından elde edilen gözlem verileri incelendiğinde toplamda 2011 

senesinde 79 kez fok görüldüğü ve bunlardan 10 adet gözlemin 1 den fazla fokun aynı anda (yan 

yana ikili fok gözlemleri) şeklinde olduğu görülmüştür. 2012 senesinde ise toplamda 45 kez fok 

gözlenmiş olup, bunlardan 44 tanesi tekli fok gözlemi 1 tanesi ise yan yana ikili fok gözlemi 

şeklinde olmuştur.  
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9.2 Tehditler  

 

Akdeniz fokuna yönelik tehditler tüm dünyada ve Türkiye’de genel olarak belirlenmiştir. Ancak 

bunların önceliği ve ağırlıkları her bölgede değişkenlik gösterir ve bölgeye has araştırmalarla 

detaylı olarak anlaşılabilir.  

 

Foça ÖÇK Bölgesi’nde deniz ve kıyı alanlarında Akdeniz foku ve yaşam alanlarına yönelik 

tehditler farklı başlıklarda incelenmiş olup, aşağıdaki gibi aktarılmıştır.  

 

1- Yasadışı endüstriyel balıkçılık 

 

Bu sektörde sorun yaygın olarak senelere sari aşırı ve yasadışı balıkçılık icra edilmesidir. Bunun 

sonucunda Akdeniz foku ve tüm predatör canlıların besinlerinde azalma meydana gelmektedir. 

Türü doğrudan tehdit eden değil dolaylı olarak besininin azalmasına etken olmaktadır.  

 

Kıyı balıkçıları, amatör balıkçılar, yöre halkı ve doğa korumacılar tarafından bu sadece 2012 

senesinde değil, 1991 senesinden bu yana iyi bilinen ve tekrarlanan bir sorun olup 

araştırmacılarımıza birçok defa rapor edilmiştir. Ayrıca SAD üyesi veya gönüllüsü Foça’da 

yaşayan dalıcı ve amatör balıkçıların bizzat gözlemleri de mevcuttur. Rapora yansıyan bilgilerin 

önemli bir kısmı SAD üyelerinin uzun yıllara dayanan saha gözlemlerinden alınmıştır. 

Konu iki bölge altında incelenmiştir; 

a- Foça ÖÇK Bölgesi deniz ve kıyı alanları 

b- Gediz Deltası ağzı ve Kırdeniz bölgesi 

 Her ne kadar b- şıkkında yer alan bölge çalışma bölgesi dışında ve raporu ilgilendirmiyor gibi 

görünse de bulgularımızı bu raporda paylaşmanın faydalı olacağı mütalaa edilmiştir. 

 

Foça ÖÇKB içinde ağırlıklı olarak ―şebeke‖ olarak adlandırılan (sığ sulara girebilen trolün küçük 

boyutlusu) tekneler yasadışı balıkçılık yapmaktadır. Bunların çalışma alanı esas olarak; Orak 

Adası, Hayırsız Ada ve Arslan Burnu arasındaki üçgende, Club Med tatil köyü koyu önlerinde, 

yani korunan alanın iç kısımlarında ve bahsi geçen adalar arasıdır. 

 

Öte yandan ÖÇKB dışında Gediz ağzı ve Kırdeniz’de gırgır, trol, şebeke ve sığ sulara girebilen 

küçük gırgır tekneleri (velhasıl bölgede bilinen tüm avcılık yöntemleriyle) yasadışı çalışmakta ve 

çok büyük miktarlarda balık avlamaktadırlar. Burada avlanan balıkların büyük bölümü ekonomik 

değeri olan veya olmayan balıkların yavrularıdır. Irmak deltaları bilindiği üzere en besleyici ve 

yavru balıkların yetiştiği alanlardır. Dolayısı ile tüm İzmir Körfezi’nin balıklarının büyüdüğü 

yetiştiği ve doğal ortama yayıldığı alan burasıdır. Balıkların çoğalması, büyümesi ve yayılması 

sınıraşan bir olgu olduğundan Foça ÖÇK Bölgesinin deniz ekosistemini korumak ve güçlendirmek 

için en az Foça ÖÇKB için yapılacak çabaların bu bölge içinde gösterilmesi, bunun Foça ÖÇKB 

yönetim planına dahil edilmesi gerekmektedir.  
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Bu bakımdan TVK Genel Müdürlüğü Foça ÖÇKB nin gerçek anlamda (etkin ve uzun vadeli) 

korunmasında su ürünleri boyutunda alınacak önlemler konusund agerek Yönetim Planı 

hazırlanması gerekse uygulanmasında bu konuda birinci derecede sorumlu kuruluşlar olan Gıda 

Tarım Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik 

Komutanlığı ile çok yakın mesai yapması, çözüm önerileri üretmesi ve hareket etmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bu çalışmalarda Ege Üniv. Dokuz Eylül Üniv., Foça balıkçıları ve SAD ile de 

bilimsel veri ve yerel bilgi edinme ve tecrübelerden faydalanma anlmında işbirliği yapmasında 

büyük fayda görülmektedir.  

 

Bu geçmişte ve günümüzde, deniz kıyı ekosistemini tahrip eden en önemli sorunlardan birisidir. 

Denetleme eksikliğinin daha da artması sonucunda yasadışı balıkçılık şimdikinden daha da büyük 

boyutlara ulaşabilir. Haliyle potansiyel olarak tehdit şiddeti artabilecek ve çok sıkı önlemler 

alınması gereken bir tehdittir. 

 

 
Şekil 21 Foça ÖÇKB de endüstriyel balıkçılığın (trol ve gırgır balıkçı tekneleri) yasadıĢı olarak korunan 

alanda yaklaĢık faaliyet alanları. 
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2- Yasadışı zıpkıncılık 

 

Bölge için oldukça önemli sorunlardan birisi olan yasadışı zıpkıncılığın hem gündüz (tüpsüz ve 

ışıksız) hem de gece (sadece fenerle nefesli veya fenerle ve tüplü) yapıldığı bilinmektedir. 

 

Zıpkıncılığın etkisi iki yönlüdür; yasadışı olarak ve aşırı yapıldığından deniz ekosistemine ve balık 

popülasyonlarına olumsuz etkileri vardır. Öte yandan, gündüz veya gece fokların yaşadıkları 

kayalık mağaralık kovukluk kıyılarda ve civarlarında çok fazla dolaştıklarından foklara kaçınılmaz 

şekilde rahatsızlık vermektedirler. 

 

Gündüz yapılan zıpkıncılık tüpsüz de olsa ÖÇK Bölgesinin birçok bölümünde yine yasadışıdır 

zira Foça ÖÇKB büyük oranda dalışa yasak sahadır. Gündüz Hayırsız ada, Fener ada ve Orak ada 

İnce burun mevkilerinde yapılmaktadır. Öte yandan gece yapılan zıpkıncılık en çok Hayırsız ada 

(özelllikle batı kıyılarında ve biraz açığında), Fener ada, İncir adası, Orak adası (batısındaki Siren 

kayalıklarında ve İnce burun mevkinde), Arslan burnu (hem ÖÇKB dışında hem içinde) ve 

Körtaşlar mevkiinde yapılmaktadır. 

 

Bu avcılık yöntemi 1990’lı yıllarda şimdiki kadar yaygın değildi. Hem zıpkıncı sayısı ve nüfus 

azdı, yani baskı azdı hem de Çevre denetim teknesinin işlevi ve SAD-AFAG tarafından yürütülen 

Foça Pilot Projesi etkinlikleri ile caydırıcılık vardı. Ancak son yıllarda ve mevcut durumda sorun 

ve tehdit kesin olarak artmış görünmektedir. Hem Foça’nın artan nüfusu ve İzmir’den gelenlerin 

sayısının artması hem de zıpkıncılığın popüler olmasından dolayı bu metodla avlanan insanların 

sayısının artması bunda etken olduğu düşünülmektedir. Yanısıra, mülga ÖÇKK Başkanlığı 

tarafından temin edilen ve bölgeye verilen 9 m. uzunluğundaki süratli denetim teknesinin 

işletilmesi amaçlı devredildiği Foça Belediyesi tarafından hemen hemen sıfır etkinlikle kullanılmış 

olması denetimdeki zaafiyeti doğurmuştur. 

 

Fokların sessiz bakir kıyılarda barınma üreme gereksinimlerinden dolayı, Foça ÖÇKB de türün 

eskisine göre daha seyrek görülmesi ve dişilerin üreme alanı olarak seçmemesinin ana 

nedenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Sürekli belli bölgelerde dolaşan zıpkıncılar 

dişilerin o bölgelerdeki mağaraları kullanmama ve bölgeden uzak durmalarına neden olmaktadır. 

SAD-AFAG araştırmalarında fokların mağaralara araştırma amaçlı, özel olarak sessiz girme ve 

inceleme girişimlerinde bile ne kadar rahatsız olduklarını ve hiç beklemeden anında mağara dışına 

çıktıkları ve kaçtıkları gözlenmiştir. Dolayısı ile balık vurma amaçlı mağara civarında dolaşan ve 

mağaraya giren zıpkıncıların türe ne kadar rahatsızlık verdiğini tartışmak gereksizdir. 
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Şekil 22 Foça ÖÇKB de zıpkıncılığın (gündüz nefesle veya gece nefesli fenerle ve/veya tüplü) yasadıĢı 

olarak korunan alanda yaklaĢık faaliyet alanları. 

 

3- Geleneksel balıkçılık (uzatma ağı bırakanlar ve paragtçılar)  

 

Uzatma ağları ile bırakmacılık yapan kıyı balıkçılarının görünür bir olumsuz etkisi olmadığı zaten 

uzun zamandır bilinen bir olgudur. Bu çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Deniz 

ekosistemine asgari ölçüde etkisi olan bir avcılık yöntemidir. Yetişkin Akdeniz foklarına yönelik 

bir tehlike de oluşturmayan bu balıkçılık yöntemi sadece yavru ve erken genç dönemlerinde 

fokların ağlara takılarak boğulmasına neden olabilmektedir (Veryeri ve ark. 2001). Bu, Foça 

ÖÇKB de sadece bir kez 1997 senesinde görülmesine karşılık bilinen 2 defa yavrulama 

olmasından kaynaklanan bir azlıktır. 1995’de doğan yavru Derya da uzatma ağlarına takılmış ve 

duyarlı balıkçılar sayesinde ağlar kesilerek kurtarılmıştır.  



FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĠ AKDENĠZ FOKU (Monachus monachus) KORUMA ve ĠZLEME PROJESĠ 

TABĠAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

 

SONUÇ RAPORU 

SUALTI ARAġTIRMALARI DANIġMANLIK MÜHENDĠSLĠK LTD.ġTĠ. 

 

33 

 

Bu sorun şu anda tehdit değildir zira Foça’da yavru fok yoktur ve uzun zamandır doğum 

olmamaktadır. Ancak tekrar yavruların olması durumunda Foça ÖÇK Bölgesinde Akdeniz fokları 

için önemli bir tehdittir ve yavrular 8 aylık olana kadar kesin önlem alınması gereken bir tehdit 

unsurudur. En azından profesyonel ve amatör tüm balıkçılara yönelik daha once SAD-AFAG’ın 

başlattığı ve başarılı uygulamalarının görüldüğü Akdeniz Foku Bilgi ve Kurtarma Ağı (AFBİKA) 

veya benzeri bir system kurulması riski azaltacaktır. Bu yavru veya genç fokların uzatma aağlarına 

dolanmaları veya takılmaları durumunda fok boğularak ölmeden önce kısa sürede müdahale 

imkanı tanıyacaktır. 1996 senesinde henüz birkaç aylıkken Foça’da doğan yavru fok Derya 

durumu zamanında fark eden balıkçıların zamanlı müdahalesi ve ağların kesilmesi ile kurtarılmış 

ve denize geri bırakılmıştır.  

 

Potansiyel tehdit bölgeleri tüm adaların kıyıları olarak gösterilebilir.  

 

Paragatçıların Akdeniz fokuna yönelik bilinen bir tehdit oluşturuduğuna dair herhangi bir bulgu 

yoktur ve bu çalışmada da bir bulgu tespit edilmemiştir. Erişkin veya genç veya yavru Akdeniz 

foklarının paragat takımlarına takılarak ölümlerine dair veri veya raporlama yoktur. Paragat 

takımlarınn foklar tarafından zarara uğratılmasına ilişkin de somut ve öne çıkan balıkçı şikayetleri 

yoktur.  

 

4- Şebeke  

 

Trolün küçük boyutlu ve kaçak avalanma amacıyla özel olarak hazırlanmış teknelerdir. Gece 

çalışıyor ve kıyı sulara giriyor. Dip sürütme yöntemiyle çalışan, son derece zararlı ve deniz 

ekosistemini bozan bir balıkçılık yöntemidir. Kesinlikle önlem alınması gereken bir yasadışı 

faaliyet olup, Foça ÖÇK Bölgesinde bu ve önceki çalışmalarımızda hala yaz kış yaygın olarak 

yapıldığı bilinmektedir ve gözlenmiştir. 
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Şekil 23 Foça ÖÇKB de Ģebekeciliğin (küçük ölçekli trol) yasadıĢı olarak korunan alanda yaklaĢık faaliyet 

alanları. 

 

5- Iğrıp (Çevirme) 

 

2001 senesinden bu yana ülkemizde tamamen yasak olan bir su ürünleri avcılık yöntemidir. 

Doğrudan Akdeniz fokuna yönelik veya fokların ölümüne neden olan bir etmen değildir. Ancak 

balık stoklarına ve deniz ekosistemine verdiği zarardan dolayı türün ve diğer denizel predatörlerin 

besinlerini azalmasına neden olarak tehdit oluşturmaktadır.  

 

Nisan-Eylül ayları arasında ve sadece gündüzleri kaçak olarak yapılmaktadır. Kıyı sularında 

yapılıyor ve kurşun yakalı yüksek ağla çevrilen balık, kıyıya çekilen tekneden sahilde 

toplanmaktadır. Bu yöntemle en çok sargoz ve mırmır balığı büyük miktarlarda yakalanmaktadır. 

Hem deniz ekosistemine zararlı hem de yasal avlanan voliciler gibi balıkçı grubunun avını 

azalttığı gerekçesiyle sosyo ekonomik anlamda olumsuz etkileri vardır. Yaz aylarında yaygın 
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şekilde yasadışı olarak icra edildiği rapor edilmiş olup, nadiren yakalanan ve cezaya çarptırılan 

Foça’lıların olduğu bilinmektedir. Ancak cezalar 1.000 TL civarında olduğundan caydırıcı 

olmadığı düşünülmektedir. Zira tek bir ağda rahatlıkla 5.000 TL tutarında hatta bazen 10.000-

15.000 TL tutarında balık tutulduğu rapor edilmiştir.  

    

 

6- Olta balıkçılarının mağaralık kıyılara yakın bulunmaları 

 

Büyük bir tehdit unsuru değildir. Bu ancak oltacı amatör teknelerin olta balıkçılığını icra ederken 

fokların yaşadığı mağaralık kayalık kıyılara 150-200 m.den daha fazla yaklaştıklarında etkili 

olmaktadır. Oltacı götüren tekneler veya doğrudan oltacılar Foça ÖÇKB de fokların yaşadığı 

bilinen mağaraların veya kovukların hemen önünde uzun süre durarak avlanmamaktadır. Amatör 

balıkçılar korunan alanın deniz sahasında büyük çoğunlukla Orak yarlarının önü ve açığında, 

Fener adası güney batısı açıklarında. İncir adası ve Kale Burnu arasında. Hayırsız adanın 

kuzeyinde açıkta ve ÖÇKB dışında Körtaşlar’da avlanmakta ve oyalanmaktadır. Akdeniz fokuna 

mağaralık kayalık kıyılara yaklaşma ve rahatsızlık verme anlamında olumsuz etkisi ihmal edecek 

orantıda azdır. Bu faktörün şekil değiştirerek potansiyel tehlike oluşturması da mümkün 

görünmemektedir.  

 

  

7- Günübirlik gezi teknelerinin mağaralık kıyılarda verdikleri rahatsızlık 

 

Bu teknelerin rotaları kesin çizgilerle belli olmakla birlikte özellikle Orak adası Siren kayalıkları 

ve Hayırsız adası kıyılarına çok yakın bölgelerde dolaştıkları hatta demirledikleri bilinmektedir. 

İnsanın çok yakınında bulınmasına izin vermeyen ve bölgeden uzaklaşan bir canlı olarak Akdeniz 

foku gezi teknelerinin yarattığı gürültü ve insan etkinliklerinden kesinlikle kaçmakta ve bölgesini 

terk etmektedir. Bazı günübirlik teknelerin fok mağara ve kovuklarının olduğu bölgelere fazla 

yakın girerek ihlaller yaptığı ve hatta demirledikleri veya durakladıkları ve insanları yüzdürdükleri 

gözlenmiştir. Bunların arasında en hayati olanı Orak adası Siren kayalıklarıdır. Bunu yapan tekne 

sayısı yaklaşık 20 tane olan tüm gezi tekneleri arasında azdır. Ancak etkisi çok büyük olduğundan 

ve ürkerek bölgeden uzak duran Akdeniz foklarına verdiği etkiden dolayı toplamda çok olumsuz 

sonuçlar vermektedir. Olumsuzluk yarattıkları alanlar kısmen Orak Adası Hamamlık, ciddi oranda 

Orak Adası Siren Kayalıkları ve Hayırsız Ada. 

 

Günübirlik gezi tekneleri (tur tekneleri) uzun zamandan bu yana ve mevcutta Akdeniz foklarının 

habitat kalitesini bozmaktadır. İleride bu şekilde foklara mağaralık kayalık kıyılara yakın geçerek 

veya duraklayarak rahatszılık yaratabilecek teknelerde artış olması mümkündür. Yani potansiyel 

olarak da artış gösterebilecek ve önlem alınması gereken ciddi bir tehdit unsuru olarak 

karşımızdadır.  
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Şekil 24 Foça ÖÇKB de günübirlik tur teknelerinin (turcuların) yasal olarak çalıĢtıkları ancak bilinen 

Akdeniz foku üreme ve/veya gezinme/avlanma alanlarında demirleme yaptıkları ve/veya müĢterilerini 

denize indirdikleri faaliyet alanları. 

 

 

8- Yapılaşma sonucu kıyı habitatları tahribi 

 

Şu an için sorun görünmemektedir. Kıyıda yapılaşmalar veya yol yapımı yoktur. Bilinen bir plan 

değişikliği bilgisi de alınmamıştır.  

 

Gerçekleştiğinde geri dönüşü mümkün olmayan zarar vereceği açıktır, zira bu en korkulan sonuç 

olan ―habitat tahribatı‖ na neden olmaktadır. Türkiye’deki tanımlanan en önemli ve kalıcı tehdit 

olmasına karşın Foça ÖÇKB, SIT ve askeri bölge gibi statülerinden dolayı yapılaşmadan kendisini 
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korumuştur. Mevcut kıyı alanlarını yapılşamaya karşı koruma durumunun böyle devam etmesi 

türün sürekli varlığı bakımından büyük önem arz etmektedir. 

 

Kısa veya uzun vadede, bölgenin plan değişikliğine uğraması ve özellikle kıyıların imara açılması 

sonucunda yapılaşmanın artması potansiyel tehlikesi vardır.  

 

Mevcutta tehdit unsuru değildir ancak uygulamaların değişmesi durumunda önemli bir potansiyel 

tehdittir. 

 

 

9- Deniz denetleme eksikliği 

 

Geçmişi 1992 de başlayan Foça deniz alanında sürat teknesi ile denetleme 1992-2002 arası 

―Çevre‖ adlı sürate teknesi eksikleri ve ara ara duraksamasına rağmen çalıştırılmıştır ve yasadışı 

balıkçılıkta bir caydırıcı unsur olmuştur. Ancak ne yazık ki, bu tecrübeye rağmen 2007 sonlarında 

tekrar ve daha donanımlı bir sürat teknesi alınmasına rağmen mülga ÖÇKKB den belediyeye 

devredilen tekne çok yetersiz çalıştırışmış ve denizde denetim görevini icra etmemiştir. Burada 

Belediyenin tekneyi düzenli olarak deniz denetleme amaçlı çalıştırmadığı ve ayrıca tekneyi satın 

alan mülga ÖÇKKB nin raporlama tarihi olan Aralık 2012 ye kadar bu sorunu analiz ederek 

çözüm önerileri üretilmediği görülmüştür. 

 

Deniz Denetleme süratli teknesi caydırıcı olmadıkça gece gündüz ve yaz kış yoğun şekilde fok 

mağaraları civarlarında ve fokların yaşadığı kayalık kıyılarda yoğın şekilde dolaşmaktadırlar. Son 

yıllarda Akdeniz fokuna yönelik geçerli olan en etkin tehditler günübirlik teknelerin ve özellikle 

zıpkıncıların fokların yaşadıkları kayalık ve mağaralık/kovukluk kıyılarda çok yakın bulunmaları, 

vakit geçirmeleri ve hatta demir atmaları tür için en ciddi rahatsızlık unsuru olarak karşımızdadır. 

 

  

9.3 Çözüm önerileri 

 

1- Tehditler bölümünde tanımlanan sorunlar ve tehditler tekrar dikkate alınarak, halihazırda 

mülga ÖÇKKB koordinasyonunda ilgili paydaşların katılımı ile hazırlanan taslak Foça 

ÖÇKB Yönetim Planı nın nihai hale getirilmesi ve ÇŞB tarafından onaylanması. 

2- Planın sağlıklı bir şekilde uygulanmasını teminen 5 yıllık bir Eylem Planı hazırlanması ve 

benimsenmesi. 

3- 2008, 2009 ve 2012 senelerinde mülga ÖÇKKB tarafından yaptırılan Akdeniz fokunun 

(Monachus monachus) Foça ÖÇK Bölgesinde İzlenmesi ve Korunması projelerinden elde 

edilen sonuçların ve yönetim planına dahil edilmesi gereken koruma önlemlerinin bu 

raporun Çözüm Önerileri 1- ve 2- maddelerinde dikkate alınması. Kolaylık olması 

bakımından 2008 senesi Akdeniz foku koruma ve izleme projesi sonuç raporunda yer alan 

Koruma Önlemleri önerileri Ek-2 de verilmiştir. 
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4- Ek-2 b’de yer alan 17 koruma önlemine ilaveten günübirlik gezi tekneleri (tur tekneleri) 

nin sadece Orak adası batı kıyıları (Siren kayalıkları) ile Hayırsız adası kıyılarına 200 m. 

den daha fazla yaklaşmadan seyir yapmaları kaidesinin uygulamaya konulması ve ayrıca 

bunun Foça ÖÇKB Yönteim Planına derç edilmesi.  

5- Foça ÖÇK Bölgesinde yapılaşma konusunda plan değişikliği yapılmaması mevcut 

habitatın korunması bakımından hayati derecede önemlidir. Dolayısı ile çalışma alanında 

yapılaşmamış kıyı alanlarının imara açılmaması, bakir koylara ve kıyılara yeni yol 

açılmaması kısacası doğallığını koruyan mevcut kıyılarda habitat tahribatına izin 

verilmemesi Akdeniz fokunun yaşamsal döngüsü için alınması gereken çok önemli 

kararlardır.  

6- Deniz Denetleme sürat teknesinin en etkin şekilde denizde denetlemeye başlaması. Bu 

amaçla teknenin TVK Genel Müdürlüğünce Belediye’den sorumluluğu alarak kıyı 

balıkçılarının ağırlıklı olarak üye olduğu Foça SÜ Kooperatifi’ne iyi planlanmış bir 

protokolle devredilmesi.  

 

 

 

 

10. Sonuç 

 

1) 9. Bölümde bahsedilen Foça özelinde tehditlerin ve çözüm önerilerinin TVK Genel 

Müdürlüğünce dikkatlice irdelenmesi ve Foça ÖÇK Bölgesi için ÖÇKKB tarafından özel olarak 

hazırlatılan raporun Ek-2, Ek-2 a ve Ek-2 b dokümanlarının dikkate alınarak ilgili tüm paydaşların 

katılımı ile Foça ÖÇKB Bütünleşik Yönetim Planının nihai hale getirilmesi, ardından Genel 

Müdürlükçe onaylanması ve yürürlüğe girmesi,  

 

2) Foça ÖÇKB Yönetim Planının sağlıklı çalıştırılması için 5 yıllık Eylem Planı belgesinin 

hazırlanması ve takvimine göre uygulanması. 

 

3) CR kategorisinde (Criticially Endangered=nesli kritik seviyede tehlike altında tür) olan 

Akdeniz fokunun Foça ÖÇKB de yaşam alanları ile birlikte korunması hususunda; Foça’da kıyı 

habitatının mevcut durumu ile korunması ve kıyıların hiçbir şekilde imara açılmaması yukarıda 

bahsi geçen sorunların arasında dikkate alınması gereken en öncelikli ve dikkat edilmesi gereken 

konudur. 
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11. Proje’de iş takvimi 

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ AKDENİZ FOKU (Monachus monachus) KORUMA VE İZLEME PROJESİ İŞİ 

  18.07.12 18.08.12 18.09.12 18.10.12 18.11.12 18.12.12 

ARAZİ ÇALIŞMASI         

2011 yılı fok gözlem verilerinin toplanması (1/15 gün)        14.12.12 

2012 yılı fok mağaralarının izlenmesi çalıĢması (1/15 gün)        14.12.12 

Tüm verilerin formlardan sayısal ortama aktarılması        14.12.12 

AKDENİZ FOKU VE HABİTATLARI ÜZERİNE 
TEHDİTLERİN TESPİTİ         

Akdeniz foku ve yaĢam alanları üzerine tehditlerin tespiti       30.11.12  

Fok yaĢam alanları ve tehditlerin CBS’e aktarılması          30.11.12  

RAPORLAR       

Ön rapor yazımı  16.08.12     

Sonuç raporu yazımı        14.12.12 
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Teşekkür 

 

Saha çalışmalarındaki desteklerinden ve sağladıkları önemli bilgilerden dolayı Şevki Avcı, Ayhan 

Tonguç, Erkin Tonguç ve Ceyhun Ekinci ile tüm Foça’lı balıkçılara ve projeye katılarak yardımcı 

olan, 1. elden fok gözlem kayıtlarını paylaşan yöre halkına, ayrıca büyük sabırla CBS sistemini 

düzenleyen ve ilgili harita çıktılarını üreten Gökhan Kaboğlu’na teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önerilen referans: 

 

Kıraç, C.O. ve N.O. Veryeri. 2012. Akdeniz fokunun Monachus monachus Foça Özel Çevre Koruma Bölgesinde 

İzlenmesi ve Korunması Projesi Sonuç Raporu. PIMS 3697 Türkiye’de Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin 

Güçlendirilmesi Projesi. United Nations Development Program-Türkiye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü. Aralık 2012. Ankara. 50 s. 
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         Ek-1 Saha çalışmalarında kullanılan standart “SAD-AFAG Akdeniz Foku Gözlem Kayıt Formu” 

AKDENİZ FOKU GÖZLEM KAYIT FORMU 
SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 

AKDENİZ FOKU ARAŞTIRMA GRUBU 
UNDERWATER RESEARCH SOCIETY 

MEDITERRANEAN SEAL RESEARCH GROUP 
 

www.sad.org.tr    www.sadafag.org    afag_ankara@yahoo.com  
GSM: 0533.488 5858  Faks: 0312.230 3523 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kayıt Bilgileri 
 
Kayıt No  : 
 
Kaydı alan : 
 
Yer     : 
 
Tarih         : 
 
AFBIKA No  : 

  

                                               Not / Şema 
Gözlemci;  
1- Kaç senedir bölgede yaĢıyor? 
2- Hangi bölgelerde geziyor? Balıkçı ise hangi 

bölgelerde avlanıyor? 
3- Son 1 senedir kaç kez fok gördü? 
4- Son 5 senedir kaç kez fok gördü? 
5- Son 10 senedir kaç kez fok gördü? 
 
 

6-  

Fok Gözlem Verileri 
 
Yer                                                    Tarih           
İl  :                                Gün : 
…………….. 
 
Bölge  :                                Ay   : 
…………….. 
 
Mevki  :                                Yıl   : 
…………….. 
 
Mağara2  : 
  
Kıyıya olan uzaklık : ……………… m. 

 

Gözlenen Fok  
 

Canlı ___       Ölü ___ 

Birlikte Gözlenen Fok Sayısı 

Yavru ------    Genç  -------      Ergen ------  

Ergin  ------    Toplam ----- 

 

Cinsiyet : Dişi ____   Erkek ____ 

 

Boy ve renk/desen bilgileri 

1.fok 

 

2.fok 

3.fok 

 

4.fok 

 

Fokun Gözlendiği Ortam 5    

                                         

Mağarada İzler 

Vücut izi ---   Dışkı ----   Kan ----   Kıl ----  Yiyecek ----  

Bulunan iz mağaranın 

Islak ----    Orta ----   Kuru ----  bölümünde 

Kaydı Veren 
 
Ad soyad  : …………………………………. 
 

Meslek 1    : 
…………………………………. 
  

Yaş           : …………………………………. 
 

Adres        : ………………………………… 
 
 
Telefon     : ………………………………… 
 

E-mail       : …….…………………………. 
 

Gözleme İlişkin Detay Bilgi 
 

Gözlem zaman dilimi 6      Saat :  …… : …… 

Kod.No  

 

Gözlem sırasında fokun davranışı hakkında not: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Gözlemci sayısı   : ………………… kişi  

Yaptığı iş   : ………………………………………………………… 

Gözlemci nerede : Teknede / Suda / Karada  

Gözlem süresi   : …………………… dakika 

Foka uzaklık   : …………………… m. 

Fotoğraf      : Var ….     Yok …. 

Video    : Var ….      Yok ….  

 

Fok ölü ise 

Cesedin durumu 3 : ………………………………………………………. 

Ölüm nedeni 4     : …..………………………………………………… 

 
 

Oluşan balıkçılık donanımı veya balık zararı (varsa) 

ağ/pareketa/balık çiftliği kafesi/çiftlik balığı  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Balıkçının tutumu 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Kod.No  

 

http://www.sad.org.tr/
http://www.sadafag.org/
mailto:afag_ankara@yahoo.com
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AKDENİZ FOKU GÖZLEM KAYIT FORMU 
SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 

AKDENİZ FOKU ARAŞTIRMA GRUBU 
UNDERWATER RESEARCH SOCIETY 

MEDITERRANEAN SEAL RESEARCH GROUP 
 

www.sad.org.tr    www.sadafag.org    afag_ankara@yahoo.com  
GSM:0533.488 5858  Faks: 0312.230 3523 

 
 

AFAG FOK GÖZLEM FORMU 
FORM VERİ GİRİŞ KODLARI 
 
1 Meslek Kodları 
1 SAD, AFAG veya ODTÜ-SAT 
2 Profesyonel kıyı balıkçısı 
3 Amatör kıyı balıkçısı 
4 Rehber dalgıç 
5 Tüplü dalgıç 
6 Serbest dalgıç 
7 Yatçı 
8 Yerli turist  
9 Yabancı turist 
10 Balık çiftliği 
11 Gırgır, trol, alamana 

 
2 Mağara  
Mağara adı yazılacak. Eğer daha önce tanımlanmış 
ve kodlanmış ise kod numarası girilecek;  
Örneğin FÇ01, KB02, MD01 ya da KDZ14 … 
 
3 Cesedin durumu 
1  1-2 günlük oldukça taze 
2  3-7 günlük çürümeye başlamış 
3  1 haftadan daha fazla aşırı çürümüş  
4  2 aydan daha fazla deri ve kemik kalmış durumda 

 
4 Ölüm nedeni 
1  Kasti öldürme (ateşli silahla vurularak) 
2  Kasti öldürme (darpla, sert cisimle vurularak) 
3  Ağlara takılarak boğulma 
4 Enfeksiyon 
5 Öksüz (açlıktan) 
6 Öksüz (kayalara vurarak) 
7 Yavru (düşük) 
8 Nedeni belli değil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Fokun Gözlendiği Ortam 
Kod Açıklama 

1 Denizde kıyı suda (500 m. den daha yakın) 

2 Denizde açık suda (500 m. den daha açıkta) 

3 Karada - kayalık kıyı  

4 Karada - açık kumsal 

5 Karada - önü/üstü açık mağara 

6 Karada – liman ya da yerleşim yeri yakını 

7 Mağarada platformda 

8 Mağara içinde suda 

9 Mağara içinde sualtında   

10 Mağara ağzında suda 

11 Bırakma ağı/pareketanın başında 

12 Balık çiftliği/kafeslerin yakınında 

 
6 Fokun Gözlendiği Zaman Dilimi 

Kod Açıklama 

1 Gün ağardıktan sonra 

2 Öğleden önce 

3 Öğleden sonra 

4 Akşam üstü 

5 Gün batmadan önce 

6 Gün battıktan sonra 

7 Gece yarısından önce 

8 Gece yarısından sonra 

 
Önemli Notlar 
 
1) En başta verilen Kayıt No., formu dolduran 

tarafından her arazi çalışmasında “1” den 
başlayarak verilecek. AFBIKA No. Formları 
merkezi veri tabanına girecek tarafından 
bilgisayardaki son numaraya göre verilecektir. 

2) Sadece 1. elden gözlem verileri alınacaktır. 2. 
el bilgiler not edilebilir ancak veri tabanına 
aktarılamaz. 

3) Her gözlemin güvenirliliği, gözlem kaydı veren 
kişiye sorulacak bazı çapraz sorgulamalarla 
teyit edilmelidir.

http://www.sad.org.tr/
http://www.sadafag.org/
mailto:afag_ankara@yahoo.com
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Ek-2 Foça ÖÇKB’de Akdeniz Fokunun İzlenmesi ve Korunması Projesi Çıktıları 
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Ek-2 a Foça ÖÇK Bölgesindeki “Olumlu Gelişme ve Sonuçlar” ve “Olumsuz Gelişme ve Sonuçlar” 

 
 



FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĠ AKDENĠZ FOKU (Monachus monachus) KORUMA ve ĠZLEME PROJESĠ 

TABĠAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

 

SONUÇ RAPORU 

SUALTI ARAġTIRMALARI DANIġMANLIK MÜHENDĠSLĠK LTD.ġTĠ. 

 

47 

 
 

 



FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĠ AKDENĠZ FOKU (Monachus monachus) KORUMA ve ĠZLEME PROJESĠ 

TABĠAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

 

SONUÇ RAPORU 

SUALTI ARAġTIRMALARI DANIġMANLIK MÜHENDĠSLĠK LTD.ġTĠ. 

 

48 

 

       Ek-2 b Foça ÖÇKB’de Akdeniz Foku ve Habitatını Korumaya Yönelik Koruma Önerileri (17 madde) 
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Ek-3 Bilgi Notu 

 

Akdeniz fokunun korunması ile kıyı habitatının korunması arasındaki sıkı ilişki 

 

Monachus monachus, hem kıyılarda hem de kıyı sularda yaşayan bir deniz memelisidir. Diğer 

deniz memelilerinin (ör. yunus ve balinaların) aksine, tür; uyumak, dinlenmek, saklanmak ve 

beslenmek, doğurmak ve yavrularını büyütmek için uygun ve güvenli bir kıyı şeridine 

muhtaçtır. Bunun anlamı, Monachus monachus’un hayat döngüsünün, bir kıyı alanında hem 

kıyıda kara bölümünü ve hem de denizi kapsamasıdır.  

 

Yiyecek bulma, avlanma, dolaşma ve çiftleşme denizde gerçekleşirken, üreme (doğum, 

emzirme ve yavru büyütme) mağara içinde karada
2
 kuru zemin üzerinde gerçekleşir. Dinlenme, 

uyuma ve saklanma tercihen karadan veya sualtından girişi olan mağara veya oyuklarda kuru 

zemin üzerinde, aksi takdirde ise insanların görüş alanı dışında, kuru zeminden yoksun ancak 

havanın bulunduğu, içinde su havuzu bulunan mağara veya çatlaklarda da gerçekleşebilir. 

Yüzgeçayaklıların tümünde genel olarak gözlendiği ve 20. yy ın başlarına kadar Akdeniz 

fokunda da görüldüğü üzere, türün üreme ve dinlenmesi açık kıyılarda meydana gelir, ancak tür 

Akdeniz havzasındaki tüm kıyı habitatlarının aşırı yapılaşma ve insan baskısına maruz kalması 

sonucunda, hayatta kalmak ve neslini devam ettirebilmek amacıyla açık sahillerden zamanla 

çekilerek karanlık, izbe ve gözden uzak kıyı mağaralarını kullanmak zorunda kaldı ve bu zor 

koşullara adapte oldu. 

 

Akdeniz fokları kıyıda bir mağara içinde kara parçası üzerinde ürer, yavrusunu kara parçası 

üzerinde büyütür ve burada uyur. Bunlar neslin devamı için en önemli biyolojik süreçlerdir. 

Hiç şüphesiz ki türün hem deniz hem de kıyı habitatlarına olan ihtiyacı, her iki ekosistemi de 

hesaba katmak zorunda kalınmasından dolayı daha fazla dikkat ve işbirliği gerektirir.  

 

Akdeniz foklarının bu kendine has yaşam döngüsü ve kıyı alanlarına duyduğu mutlak 

gereksinim düşünüldüğünde, Akdeniz Fokunun Korunmasına yönelik yönetim planları ve 

eylem planları sadece türün korunmasına odaklanmamalı, esasen türün neslini sürdürmesi 

için olmazsa olmaz kıyı habitatının korunması konusu ön planda tutulmalıdır. 

 

 

                                                 
2
 Yeterli derecede kuru bir yüzey; kum veya çakıl plaj ya da kaya yüzeyi/platformu. 


