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Özet
Bu bildirinin amacı, nesli kritik derecede tehlike altında olan Akdeniz keşiş fokunun
ülkemizde daha etkili bir şekilde izlenmesi ve korunabilmesi için kurulan Akdeniz Foku
Bilgi ve Kurtarma Ağı (AFBİKA)’nı tanıtmaktır. Bu makale ile kıyılarımızda bulunan konu
ile alakalı tüm ilgili kişi ve kurumlar bu haber ağını desteklemeye davet edilmekte ve bu
ağın Nisan 2005 ve Mayıs 2006 tarihleri arasındaki kuruluş çalışmaları sırasında toplanmış

güncel Akdeniz keşiş foku gözlem verileri değerlendirilmektedir. Bu kısa süre içinde
AFBİKA üye sayısı 186’ya ulaşmış ve 83 fok gözlem kaydı toplanmıştır. Türün Türkiye
kıyılarında hala geniş bir dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. AFBİKA, üye sayısı ve
etkinliğinin artmasıyla birlikte türün takibi açısından oldukça önemli bir izleme işlevini
yerine getirmiş olacaktır.
Giriş
Üçüncü bin yıla girmiş olduğumuz günümüzde geçtiğimiz son bir kaç yüzyıl içinde
bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerden dolayı insanoğlunun diğer canlı türler
üzerinde sağladığı üstünlük sayesinde doğal kaynaklardan göreli sınırsız bir şekilde
yararlanabilmesiyle ve kendisi dışındaki diğer canlıların yaşam hakkını gözardı eden
anlayış sonucunda bir çok canlı türü ya yok olmuş, ya da nesilleri tehlikeye girmiş ve
yaşam alanları tamamen işgal ve/veya tahrip edilmiş veya daralmıştır. Evrimsel ölçekte
irdelediğimizde, çok kısa sayılabilecek bir zaman dilimi içinde meydana gelen bu ani
değişim, bir çok canlı türü hakkında yeterli bilgi elde edilebilmesini olanaksızlaştırmış, ve
geleneksel araştırma yöntemleriyle bu yetersizliği ortadan kaldırmak mümkün olamamıştır.
Nitekim, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin uzmanları tarafından 1960’lı yıllarda yaptıkları
çalışmalar sonucunda, ülkemiz denizlerinde de yaşayan Akdeniz keşiş foku Monachus
monachus (Hermann, 1779)’nunda aynı durumda olduğu ortaya çıkmıştır (van
Wijngaarden, 1962). Bu türün korunması için gerekli olan dağılım, populasyon ve biyolojik
özellikleri gibi önemli bilgilere, ancak şahitlerin doğrudan gözlemleri, bir diğer deyişle
anekdotlar, dikkate alınmak durumunda kalınmıştır (örn. Kıraç ve diğerleri, 1997;
Güçlüsoy ve diğerleri, 2002)
Akdeniz keşiş fokunun nesli Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından
kritik derecede tehlike altında olarak sınıflandırılmaktadır (Fok Uzmanlar Grubu, 1996).
Türkiye kıyılarında ise 100 birey civarında olduğu tahmin edilmektedir (Güçlüsoy ve
diğerleri, 2004). Ülkemizde tür ve türün yaşam alanları taraf olduğumuz CITES, Barselona
ve Bern gibi uluslararası sözleşmelerin yanı sıra, Su Ürünleri Sirküleri ve Merkez Av
Komisyonu Kararları gibi ulusal mevzuatımızla da koruma altındadır. Bu nedenle,
korumanın sağlanabilmesi, sayıları son derece düşük olan bu canlı türünün düzenli olarak
izlenmesi etkinliğinin artırılmasıyla mümkün olabilecektir. Bu kapsamda, SAD-AFAG
1987 yılında başlattığı fok gözlem kayıtları toplama çalışmalarına 1990 yılında FokData
veri tabanı programını geliştirerek türün dağılımını izleme etkinliğine ivme kazandırmıştır.
Bu çalışmalardan elde edilen bilgi ile yapılan analizlerle Türkiye’nin Önemli Fok Alanları
gibi önemli çıktılar üretilerek sonraki koruma ve planlama çalışmalarına altlık sağlanmıştır
(Kıraç ve diğerleri, 2004). Ancak gerek eldeki yazılımın bazı ihtiyaçlara cevap verememesi
gerekse SAD-AFAG’a düzenli kayıt sağlayan üye ve gönüllülerin azlığından dolayı mevcut
izleme ve fok veri tabanı sistem etkinliğinin artırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu
amaçla kurulmuş olan AFBİKA’nın ilk hedefi türün Türkiye kıyılarında güncel dağılımını
daha etkin izlemek ve bu sayede bu türe özgün Önemli Fok Alanları’nı daha hassas bir
şekilde ortaya çıkararak koruma önceliklerini belirlemektir. İkinci hedefi ise, çok az sayıda
kalmış bu türün her bireyinin hayatta kalması önemli olduğu için, yardıma muhtaç, hasta,
yaralı, öksüz foklara eskisine göre daha süratli ve etkin ilk yardım müdahalesinde

bulunmak ve ölü foklar üzerinde nekropsi çalışmaları yaparak tür hakkında hem daha fazla
biyolojik veri elde etmek, hem de ölüm nedenlerini tespit ederek maruz kalınan bu
risk(ler)e karşı önlem geliştirilmesini sağlayacak bilgiler üretmektir.
Bu bildiri ile, yukarıda açıklanan hedeflere sahip AFBİKA’yı tanıtarak
kıyılarımızda bulunan tüm ilgili kişi ve kurumların desteğini kazanmak, kuruluşundan bu
yana elde edilen güncel verilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Arazi çalışması
“AFBİKA” haber ağının kurulma aşamasında, ilk olarak Akdeniz keşiş fokunun
dağılım gösterdiği Ege Denizi kıyılarındaki dalış merkezleri personeli, profesyonel kıyı
balıkçıları, amatör balıkçılar, sualtı avcıları, sahil güvenlik personeli ile irtibata geçilmiş, 39 Mayıs, 13-28 Haziran ve 10-17 Temmuz 2005 tarihleri arasında toplam 29 gün süresince
kuzeyde Karabiga’dan (Çanakkale) güneyde Ölüdeniz’e (Muğla) arasındaki 57 yerleşim
birimi ziyaret edilmiş ve tüm ilgi grupları AFBİKA’ya üye olmak üzere davet edilmiştir
(Savaş ve diğerleri, 2006). İkinci aşamada ise, türün dağılım gösterdiği Akdeniz
kıyılarımızda, 14-21 Eylül ve 23-31 Ekim 2005, 18-25 Şubat, 15-25 Mart ve 9-15 Nisan
2006 tarihleri arasında toplam 43 gün süresince Fethiye (Muğla) ile Samandağ (Hatay)
arasındaki 21 yerleşim birimi ziyaret edilerek aynı ilgi grupları üye olmaya davet edilerek
AFBİKA’nın genişletilmesi çalışmaları sürdürülmüştür. Tüm ziyaretler sırasında, fok
gözlem kayıtları da toplanarak veri tabanında işlenmiştir. Ayrıca, kurulduğu tarihten Nisan
2006’ya kadar AFBİKA fok gözlem ihbar hattı olarak belirlenen +533 488 5858 numaralı
telefona rapor edilen tüm fok gözlemleri de veri tabanında işlenmiştir.
AFBİKA Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve veri tabanı inşası
AFBİKA, CBS ve veri tabanı inşasında iki farklı konfigürasyona sahip bilgisayar
kullanılmıştır: İlk konfigürasyon 2,21 GHz işlemci, 4 GB RAM, 320 GB sabit disk, 256
MB ekran kartı ve 19" monitör; diğer konfigürasyon ise 3 GHz işlemci, 2 GB RAM, 120
GB sabit disk, 64 MB ekran kartı ve 21" monitör bileşenlerini içermektedir. 2000 yılına ait
30 m çözünürlüklü LANDSAT uydu görüntüleri CBS için altlık olarak kullanılmıştır. CBS
yapılandırması Manifold 6.5 ortamında MapInfo 8.0 desteği ile, veri tabanı yapılandırması
ise MS Access ortamında gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Çizelge 1’de ifade edilen standart
CBS tasarım metodu ile gerçekleştirilmiştir (Goodchild, 1997; DeMers, 2005). CBS
ortamının tasarlanmasında fok gözlem verilerinin haritalanabilirliği ana kriter olmuştur.
Tüm Türkiye kıyılarını kapsayan 30 m çözünürlüklü LANDSAT uydu görüntüleri
CBS ortamına otomatik konumlandırma araçları ile alınmıştır ve CBS sisteminin coğrafik
referansını oluşturmaktadır. Sistemdeki fok, AFBİKA üyeleri ve kıyı şehirleri ile ilgili
diğer tabakalar altlığı teşkil eden uydu görüntüsü referans alınarak oluşturulmuştur.

AŞAMA

Çizelge 1: AFBİKA tasarım aşamaları
İŞLEM
MATERYAL

1. Problem / iş tanımı - Hedeflerin belirlenmesi
- Literatür taraması
- Çalışma metodunun
belirlenmesi
- Çalışmanın hedeflerini
2. Yazılım ve
karşılayabilecek yazılımların
donanım seçimi
seçimi ve alınması
- Bütçenin elverdiği ölçüde
yüksek kapasiteye sahip
bilgisayar donanımının
belirlenmesi ve edinilmesi
- Saha çalışması
3. Veri toplama
- Ofis çalışması
4. CBS ve veri tabanı - CBS ve veri tabanı tasarımı ve
kurulumu
ortamlarının inşası
- Konumsal ve diğer verilerin
eşleştirilerek CBS ve veri
tabanına girilmesi
- Sorgulama
5. Analiz
- Tematik haritalama
6. Sonuç ve çıktılar

- Proje kapsamında toplanan
fok gözlem kayıtlarının
değerlendirilmesi

- Mevcut yazılı ve görsel
yayınlar
- Mevcut haritalar

- Anket
- Yazılı ve görsel yayınlar
- LANDSAT uydu görüntüleri
- Manifold 6.5
- MapInfo 8.0
- MS Access
- Manifold 6.5
- MapInfo 8.0
- MS Access
- Birbiriyle ilişkilendirilmiş
CBS ve veri tabanı
- Fok dağılım haritaları
- AFBİKA üyelerinin
bulunduğu alanları gösteren
haritalar

Noktasal gözlem kayıtları almak genellikle mümkün olmadığı için, fok gözlem
verilerinin haritalanabilmesi için Türkiye kıyı alanları belli grid (hücre) sistemlerine
bölünmüştür (Çizelge 2). Grid sistemi 3 farklı ölçekte oluşturulmuştur. Böylece hem
kayıtların haritalanabilirlik yeteneği arttırılmış hem de gerekli durumlarda verilerin
genelden detaya veya detaydan genele geçişleri mümkün kılınmıştır.
AFBİKA Veri tabanındaki kayıt bilgileri CBS ortamına aktarılmış ve bunun yanı
sıra grid başına düşen fok gözlem ve üye hesaplamaları yapılarak, CBS ortamındaki ilgili
tabakalara girilmiştir. CBS ortamında yapılan sorgulamalarla, gridlerdeki fok ve üye
bilgileri var/yok sorgusu temelinde işlenerek, tematik haritalama metodu ile proje
kapsamında toplanan gözlem kayıtlarına göre, AFBİKA üyelerinin bulunduğu alanlar ile
Akdeniz keşiş foku dağılımını gösteren haritalar elde edilmiştir.

Çizelge 2: AFBİKA grid (hücre) sistemleri ve ölçekleri
BÖLGE (5'×5')
PARSEL (1'×1')
SİTE (15''×15'')
Akdeniz
(1.330 hücre)
Hücre alanı=
69,090 km2

- A1: Hatay-Silifke arası, 9.447 hücre
- A2: Silifke-Gazipaşa arası, 2.910
hücre
- A3: Gazipaşa-Kemer arası, 7.280
hücre
- A4: Kemer-Marmaris arası, 8.190
hücre
Hücre alanı= 2,766 km2

Ege
(1.815 hücre)
Hücre alanı=
67,025 km2

- E1: Marmaris-Kuşadası arası, 8.827
hücre
- E2: Kuşadası-Aliağa arası, 4.582
hücre
- E3: Aliağa-Ayvacık arası, 3.800
hücre
- E4: Ayvacık-Gelibolu arası, 1.537
hücre
- E5: Gelibolu-Enez arası, 2.016 hücre
Hücre alanı= 2,683 km2

Marmara
(736 hücre)
Hücre alanı=
65,205 km2

- M1: Çanakkale Boğazı, 1.326 hücre
- M2: Batı Marmara, 4.128 hücre
- M3: Doğu Marmara, 4.590 hücre
- M4: İstanbul Boğazı, 225 hücre
Hücre alanı= 2,608 km2

Karadeniz
(2.988 hücre)
Hücre alanı=
64,220 km2

- K1: Kırklareli-Zonguldak arası,
15.879 hücre
- K2: Zonguldak-Samsun arası,
13.416 hücre
- K3: Samsun-Artvin arası, 19.024
hücre
Hücre alanı= 2,570 km2

- Foça, 750 hücre
- Karaburun, 3.416
hücre
Hücre alanı= 0,168
km2

AFBİKA sistemi, MS Access veri tabanının CBS ile ilişkilendirilmesi ile son halini
almıştır. Kurulan internet sitesinde (SAD-AFAG internet sitesi www.afag.org’tan
ulaşılacaktır) veri tabanına kontrollü erişim sağlanarak, yeni kayıtların gözlemciler
tarafından doğrudan girişi mümkün hale getirilmiştir. Böylelikle, yakın gelecekte etkin hale
getirilecek bu site aracılığıyla fok gözlem verilerinin sürekli olarak toplanması mümkün
olacaktır. Bu internet sitesi aracılığıyla toplanacak olan tüm verilerin doğrulaması
yapıldıktan sonra işlenmek üzere AFBİKA veri tabanına girilecektir.

Bulgular
Ege kıyılarında yapılan ilk çalışma sonucunda, 135 özel ve tüzel kişi katılımı ile
AFBİKA’nın ilk ayağı oluşturulmuştur. Akdeniz kıyılarındaki çalışma sonucunda ise 51
üye katılımı daha sağlanarak AFBİKA katılımcılarının sayısı 186’ya ulaştırılmıştır (Çizim
1, 2 ve 3). Bu üyelere yapılan ziyaretler sırasında ve telefonla yapılan ihbarlar sonucunda
toplam 83 fok gözlem verisi elde edilerek veri tabanında işlenmiştir (Çizim 1, 2 ve 3).
Sonuç
Kıyılarımızdaki paydaşların AFBİKA’ya ilk tepkileri olumlu olmuştur. Bir yıldan kısa bir
süre içinde üye sayısı 200’e yaklaşmış ve kıyılarımızda deniz çevresinin korunmasına
ilişkin mevzuatımızın uygulayıcısı Sahil Güvenlik Komutanlığı da üyeler arasında yerini
almıştır. Akdeniz keşiş foklarının, daha önceki bulgularımıza paralel olarak Akdeniz, Ege
ve Marmara kıyılarımızda sayıları az da olsa halen geniş bir alanda dağılım gösterdikleri
tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bu metinle birlikte sunulan haritaların (Çizim 1,2 ve 3)
sadece güncel olarak Akdeniz keşiş foklarının nerede bulunduklarını göstermiş olmalarına
karşın, diğer kıyı alanlarımızda bulunmadıkları anlamını ifade etmediklerinin vurgulanması
çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husustur. Güncel olarak türün gerçeğe yakın
dağılımı Güçlüsoy ve diğerleri (2004) tarafından yayımlanmıştır. AFBİKA tüm Türkiye
kıyılarını temsil edecek şekilde gelişimini tamamladığında ve üyelerin etkin katılımı
sağlandığında, elde edilen haritaların, Akdeniz keşiş foklarının türün dağılımını gerçeğe
çok daha uygun bir şekilde yansıtması beklenmektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin Kıyı ve
Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı katılımcıları da bu ağa üye olmaya davet
edilmektedir.
Teşekkür
Bu çalışmanın ilk aşaması Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mikro-II Programı
tarafından desteklenmiştir. İlk aşamadaki katkılarından dolayı Yunan Akdeniz Keşiş Foku
Koruma ve Araştırma Derneği (MOm)’ne teşekkür ederiz. İkinci aşama ise, Merkezi ve
Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından desteklenmiş olan
“Akdeniz Foku Bilgi ve Kurtarma Ağı (AFBİKA) - Akdeniz” başlıklı proje kapsamında
yapılmıştır. Son olarak, CBS işlemleri sonrası ortaya çıkan haritaları baskı kalitesinde
düzenleyen Dr. Murat Bilecenoğlu’na da teşekkür ederiz.

Çizim 1: Marmara Bölgesi AFBİKA üye ve Akdeniz keşiş foku var/yok dağılım haritaları

Çizim 2: Ege Bölgesi AFBİKA üye (A) ve Akdeniz keşiş foku (B) var/yok dağılım haritaları

Çizim 3: Akdeniz Bölgesi AFBİKA üye (A) ve Akdeniz keşiş foku (B) var/yok dağılım haritaları
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