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ÖNSÖZ 

Ülkem�z zeng�n b�r b�yoloj�k çeş�tl�l�ğe sah�pt�r. Bakanlığımızın temel vaz�feler�nden 

b�r� de b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n korunmasıdır. Ülkem�ze özgü türler�m�z�n bel�rlenmes� ve 

korunmasına yönel�k çalışmaları yapmak, nesl� tehl�ke altına düşmüş, düşeb�lecek türler�n 

korunmasına yönel�k eylem planlarını hazırlamak Genel Müdürlüğümüzün görevler� 

arasındadır. 

2-4 Şubat 2014 tar�hler�nde Genel Müdürlüğümüzün organ�zasyonunda �lg�l� kamu 

kurumları b�l�m �nsanları ve s�v�l toplum kuruluşlarından uzmanların katılımı �le yapılan 

“Nesl� Tehl�ke Altındak� Türler�n Korunması Stratej�s� Eylem Planı Çalıştayı” ülkem�zde 

bulunan b�tk� ve hayvan türler�nden 200-250 arası türün ülkem�zde varlıklarını koruyab�lmes� 

�ç�n özel koruma tedb�rler�ne �ht�yaç olduğu bel�rlenm�şt�r. Genel Müdürlüğümüz de 2023 

hedefler� arasında bu türlerden en az 100’ü �ç�n eylem planı yaptırarak özel koruma 

tedb�rler�n� uygulamayı hedeflemekted�r.  

Bu kapsamda nesl� tehl�ke altında olan Akden�z Foku’nun (Monachus monachus,) 

Muğla İl� (M�las-Bodrum İlçeler� ve ÖÇK Bölgeler� Har�ç) kıyı şer�d� ve dah�l�nde ve M�las-

Bodrum İlçeler� kıyı şer�d�nde �zleme faal�yetler� yapılması, türün korunması, alternat�f üreme 

ve yaşam alanlarının tesp�t� �ç�n 2015 yılında Tür Eylem Planı hazırlanmıştır.  

Bu plan çerçeves�nde Akden�z Foku (Monachus monachus) �ç�n 2015-2020 yıllarını 

kapsayan b�r uygulama planı ortaya konmuştur. L�teratür araştırmaları ve yapılan araz� 

çalışmaları net�ces�nde Akden�z Foku (Monachus monachus) �ç�n �şb�rl�ğ� yapılacak k�ş� ve 

kurum/kuruluşlar tesp�t ed�lerek toplantılar düzenlenm�ş ve türü geleceğe taşıyab�lmek �ç�n 

atılması gereken adımlar bu çalışma �le b�r araya get�r�lm�şt�r.  Hazırlanan “Muğla İli (Milas-

Bodrum  İlçeler i ve  ÖÇK  Bölgeler i Hariç)  Kıy ı Şerid i ve  Dahilinde Akdeniz Foku 

(Monachus monachus) Tür Eylem Planı ve Milas-Bodrum İlçeleri Kıyı Şeridinde İzleme 

Faaliyetleri” n�n b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�m�z� korumak adına gerekl� katkıyı yapması umuduyla 

planı hazırlayanlara özver�l� çalışmaları sebeb�yle teşekkür eder�m. 

Nurettin TAŞ 

      Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü 
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TEŞEKKÜR 

Akden�z Foku (Monachus monachus)  Tür Koruma Eylem Planı hazırlanmasında, TC. 

Orman ve Su İşler� Bakanlığı IV. Bölge Müdürü Rahm� BAYRAK’ a, Doğa Koruma ve Sulak 

Alanlar Şube Müdürü Mehmet UZUNER’ e, Muğla Şube Müdürü Mehmet Soner KIRKER’e, 

ve çalışanlarına,  projen�n her aşamasında b�lg�ler�yle destekler�n� sunan,  Proje Danışmanımız 

Yrd. Doç. Dr. Burak Al� ÇİÇEK’e (Doğu Akden�z Ün�vers�tes�, Fen- Edeb�yat Fakültes�, 

B�yoloj�k B�l�mler Bölümü), Proje Uzmanımız Doç. Dr. Hal�t FİLİZ’e (Muğla Sıtkı Koçman 

Ün�vers�tes�, Su Ürünler� Fakültes�), , refakatç� dalgıç Baran ÖNDER’e (Çevre Mühend�s�), 

CBS Uzmanımız Oya ORBAY’a, projen�n bu zamanlara kadar gelmes�nde koord�nasyonu 

sağlayan koord�natörümüz Haydar KARACAN’a (Su Ürünler� Yüksek Mühend�s�) ve Ak-Tel 

Mühend�sl�k Eğ�t�m Tur�zm Gıda Sanay� ve T�caret LTD. ŞTİ. çalışanlarına, proje 

kapsamında yardımlarını es�rgemeyen d�ğer kurum ve kuruluşlara teşekkür eder�z.  

COĞRAFİ  KAPSAM

Akden�z Foku (Monachus monachus)  türünün Muğla İl� ( M�las- Bodrum İlçeler� ve ÖÇK 

Bölgeler� Har�ç) kıyı şer�d� ve dah�l� sınırları �ç�nde k� yaşam alanlarının ve M�las-Bodrum 

İlçeler� kıyı şer�d�nde �zleme faal�yetler�n� kapsamaktadır.    
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Söz konusu proje, Kr�t�k Tehl�ke (CR) altında olan Akden�z Foku (Monachus 

monachus)  türünün ve bu türün �l�m�z sınırlarında bulunan yaşam alanlarının korunmasına 

temel olacak araştırmaların yapımı �ş�d�r. 

Gerek uluslararası yükümlülükler�m�z, gerekse ulusal mevzuatımızdan kaynaklanan 

sorumluluklarımız gereğ�; korunması gereken Akden�z Foku (Monachus monachus) türünün 

nesl�n�n devamını tehd�t eden faktörler ve bu faktörler�n engellenmes� �ç�n yapılması gereken 

çalışmaları bel�rlemek üzere Muğla İl� (M�las-Bodrum İlçeler� ve ÖÇK Bölgeler� Har�ç) kıyı 

şer�d� ve dah�l�nde ve M�las-Bodrum İlçeler� kıyı şer�d�nde �zleme faal�yetler� yapılması 

gerekl�l�ğ� ortaya çıkmıştır. 

Projen�n amacı yukarıda bel�rt�len türün yaşam alanlarının korunması ve uzun vade de 

nesl�n�n devamını sağlamak �ç�n yapılacak çalışmalara rehberl�k edecek b�r tür eylem planının 

hazırlanmasıdır. 

Ülkem�zde Akden�z Foku �le �lg�l� olarak �lk b�l�msel çalışmalar 1960’larda 

başlamıştır. B�reysel çalışmalar olarak kabul ed�leb�lecek bu öncü çalışmaları tak�ben, koruma 

çalışmalarını da �çeren kapsamlı çalışmalar günümüzde SAD-AFAG, İÜ-SÜF ve ODTÜ-DBE 

g�b� kurumlarca etk�n b�r b�ç�mde devam ett�r�lm�şt�r. Bu konuda çalışan uzmanlar, çalışma 

alanı ve konusu �le �lg�l� b�reysel yayınlar yapmakla b�rl�kte, b�r araya gelerek, bölgesel ve 

ulusal EYLEM PLANLARI ve ULUSAL STRATEJİK PLANLAR hazırlamışlardır. Ayrıca, 

bahs� geçen uzmanlar tarafından ULUSAL AKDENİZ FOKU KOMİTESİ oluşturulmuştur 

(Kıraç, vd., 2013; Kıraç, Savaş ve Güçlüsoy, 1998; Güçlüsoy vd., 2004). 
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GİRİŞ 

Akden�z Foku (Monachus monachus) dünyadak� nesl� tükenmekte olan canlılar arasında �lk 

sıralarda gelmekted�r. IUCN tarafından, en üst sev�ye olan, nesl� kr�t�k derecede tehl�ke altında 

olan türler (CR) arasında l�stelenmekted�r. Bu canlılar, ülkem�z�n de onayladığı BERN, CITES, 

BARSELONA ve B�yoloj�k Çeş�tl�l�k sözleşmeler� kapsamında koruma altına alınmışlardır 

(Kıraç, vd., 2013) 

Ülkem�zde bu canlılar �le �lg�l� olarak �lk b�l�msel çalışmalar 1960’larda başlamıştır. B�reysel 

çalışmalar olarak kabul ed�leb�lecek bu öncü çalışmaları tak�ben, koruma çalışmalarını da �çeren 

kapsamlı çalışmalar günümüzde SAD-AFAG, İÜ-SÜF ve ODTÜ-DBE g�b� kurumlarca 

çalışmalar etk�n b�r b�ç�mde devam ett�r�lm�şt�r. Bu konuda çalışan uzmanlar, çalışma alanı ve 

konusu �le �lg�l� b�reysel yayınlar yapmakla b�rl�kte, b�r araya gelerek, bölgesel ve ulusal 

EYLEM PLANLARI ve ULUSAL STRATEJİK PLANLAR hazırlamışlardır. Ay rıca, bahs� 

geçen uzmanlar tarafından ULUSAL AKDENİZ FOKU KOMİTESİ oluşturulmuştur (Kıraç, vd., 

2013; Kıraç, Savaş ve Güçlüsoy, 1998; Güçlüsoy vd., 2004). 

Yürütülen bu proje �le Akden�z fokunun (Monachus monachus)’nun Muğla İl� (M�las-Bodrum 

�lçeler� ve ÖÇK Bölgeler� Har�ç) kıyısal alanında nesl� tehl�ke altında olmadan varlığını 

sürdürmes� açısından yaşam alanlarını bel�rlenmes� ve fokun korunab�lmes� açısından 

uygulanacak eylem planının hazırlanması hedeflenm�şt�r. 
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Resim 1.  Akden�z Foku (Erhan ÖZTÜRK) 

1. TÜRÜ TANIYALIM

1.1. Sınıandırma (Taksonomi) 

Akden�z Foku, Monachus monachus (Hermann, 1779), P�nn�ped�a üsta�les� altındak� Gerçek 

Foklar a�les�n�n Monachus c�ns� �ç�nde yer alan b�r den�z memel�s�d�r (Tablo 1).  

P�nn�ped�a adı �lk kez yüzyıl kadar önce yüzgeçayaklı etç�ller �ç�n öner�ld�. Bu gruba a�t fos�l 

kayıtları günümüzden 27-25 m�lyon yıl önces�ne (Ol�gosen sonu) kadar uzanmaktadır. İlk 

p�nn�pedler ön ve arka ayakları kürek şekl�nde �y� gel�şm�ş sucul etç�lerd�. P�nn�pedler�n �lk 

olarak Kuzey Pas�fik’te ortaya çıktığı ve buradan dünya den�zle r�ne çeş�tlend�ğ� düşünülmekted�r 

(Berta, 2009). 
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Gerçek Foklar (Phoc�dae), dış kulakları bulunmadığından Kulaksız Foklar olarak da 

�s�mlend�r�lm�şt�r (Jefferson vd., 1993). Bu a�le üyeler�nde ön yüzgeçler kısa, arka yüzgeçler 

daha büyüktür. Arka yüzgeçler karada �ken karnın altına kıvrılamaz. Bu nedenle �y� yüzücü 

olmalarına rağmen, karada ancak gövden�n yardımıyla tırtılların yürüme hareket�ne benzer b�r 

hareket yaparlar. 

Türün �ç�nde yer aldığı c�ns �sm� Yunanca “Monachus”, “keş�ş g�b�, yalnız” anlamındadır. 

“Keş�ş” �sm� de muhtemelen Akden�z Foku’nun başının üzer�ndek� koyu renge �thafen 

ver�lm�şt�r. Keş�ş Fokları c�ns� 3 tür (Hava� Keş�ş Foku, Akden�z Keş�ş Foku ve Karay�p Keş�ş 

Foku) �çermekted�r (Wozencraft, 2005; Johnson vd., 2006). Akden�z ve Karay�p türler�ne a�t �lk 

fos�ller Ple�stosen (1.81-0.01 m�lyon yıl önce) dönem�ne kadar uzansa da (Berta & Church�ll, 

2012), günümüzde bu 3 keş�ş foku türü ya kr�t�k derecede tehl�kede (Hava� ve Akden�z) ya da 

yok olmuş (Karay�p) olarak d�kkate alınmaktadır (Kretzmann vd., 1997; Pastor vd., 2004; 

Johnson vd., 2006).  

Akden�z Foku �lk olarak 1779 yılında Hermann tarafından Phoca monachus olarak tanımlanmış 

ve Phoca c�ns� �ç�ne konulmuştur. Daha sonra, 1822 yılında, Flem�ng Monachus c�ns�n� 

tanımlamış ve Akden�z Foku’nun yer�n�n gerçekte bu c�ns olduğunu bel�rterek c�ns değ�ş�kl�ğ�n� 

yapmıştır. Bu nedenle türün güncel geçerl� �sm�, bu c�ns değ�ş�kl�ğ�ne �thafen ve türü doğru olarak 

tanımlayan �lk k�ş�ye saygı �le Monachus monachus (Hermann, 1779) olarak göster�lmekted�r.  
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Resim 2. Akden�z Foku (Erhan ÖZTÜRK) 
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Tablo 1. Akden�z Foku’nun Taksonom�s� 

ALEM ŞUBE SINIF TAKIM 
ALT 

TAKIM 

ÜST 

AİLE 
AİLE 

ALT 

AİLE 
CİNS 

An�mal�a 

(Hayvanlar) 

Chordata 

(Kordalılar) 

Mammal�a 

(Memel�ler) 

Carn�vora 

(Etç�ller) 

Can�form�a 

(Köpeğ�ms�ler) 

P�nn�ped�a 

(Yüzgeçayak
lılar) 

Phoc�dae 

(Gerçek 
Foklar) 

Monach�nae  

(Güney 
Fokları) 

Monachus 

(Keş�ş 
Fokları) 

Bilimsel İsim Monachus monachus 

Tür Otörü:  (Hermann, 1779) 

Yerel 

İsim(ler)i 

Akden�z Foku, Akden�z Keş�ş Foku 

Sinonim(ler)i Phoca monachus Hermann, 1779 

1.2. Morfoloji 

Yet�şk�n b�r Akden�z Foku, torp�l şekl�nde b�r gövdeye, kısa yüzgeçlere ve oransal olarak küçük 

b�r başa sah�pt�r. D�ğer keş�ş fokları g�b�, bu tür de bel�rg�n  b�r baş ve yüz yapısına sah�pt�r. Baş 

gen�ş ve b�raz düzdür. Burun gen�ş ve yuvarlak olup, üstten alta doğru b�raz basıktır. Arası 

oldukça gen�ş gözler, yukarı doğru açılan burun del�kler� ve bel�rg�n bıyıkları karakter�st�k yüz 

yapısını tamamlar. Genell�kle suda yüzerken fokun baş ve yüzü görülür. Ön yüzgeçler vücuduna 

göre n�speten kısadır (üzer�nde küçük tırnaklar bulunur) ve arka yüzgeçler �nced�r. Erkek 

b�reyler, d�ş�lerden oldukça büyüktür. Erkek b�reyler s�yah-koy u kahvereng� renkte olup, karın 

bölgeler�nde bel�rg�n b�r beyaz leke görülür. Bu leke d�ş�lerde �se açık kahvereng� ya da gr�, 
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boyun altından kuyruğa kadar uzanan açık renkl� b�r bant şekl�nded�r. D�şilerde 4 adet meme ucu 

bulunur. Yen� doğan yavrular (80-90 cm boy ve 20 kg kadar ağırl ığa sah�pt�rler) 1.0-1.5 cm 

uzunluğunda s�yah uzun kıllardan oluşan yumuşak b�r kürke sah�pt�r. Karın kısmında beyaz b�r 

leke bulunur ve bu leken�n şekl� c�ns�yet�n bel�rlenmes�nde kullanılır. Bu kürk yaklaşık 2 ay 

sonra kılların dökülmes�yle yet�şk�n formu almaya başlar. Yavru lardak� kürk değ�ş�m� 

erkeklerde 82, d�ş�lerde �se 64 günlükken olur. Postları 0.5 cm uzunluğunda kısa kıllardan 

oluşmakta, bu postun altındaysa 3-6 cm kalınlığında yağ tabakası bulunmaktadır. 2.2-2.8 m boy 

�le 240-400 kg ağırlığa ulaşab�len b�r den�z memel�s�d�r (Jefferson vd., 1993, 2008; Da�ley, 1988; 

Badosa vd., 2006; Johnson vd., 2006; Samaranch & Gonzalez, 2000). 

1.3. Yaşam Alanları 

Akden�z Foku, Akden�z, Ege ve Karaden�z kıyıları �le 34ºN enlem�ne kadar kuzeybatı Afr�ka 

kıyılarında bulunmaktaydı (Jefferson vd., 1993). Ancak aşırı avlanma, yaşam alanları kaybı ve 

den�z ekos�stem�n�n bozulması neden�yle türün dünya dağılımı daraldı ve nüfusu hızla azaldı. 

Akden�z Foku bugün dünyada sadece Türk�ye, Yunan�stan, Fas, Mor�tanya ve Made�ra 

Adaları'nda yaşamaktadırlar. (https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Akden�z_foku).  

Akden�z Foku’nun asıl yaşam alanı sah�llerd�r ve Allen tarafından 1980 yılında yapılan 

çalışmada Akden�z’de 18 yüzyıla kadar sah�ller�n foklarca kullanımının yaygın olduğu 

b�ld�r�lm�şt�r. Daha sonra genell�kle �nsanların ulaşamadığı, sess�z, tenha, bozulmamış alanların 

terc�h ed�lmeye başlandığı anlaşılmaktadır (Sergeant vd., 1978; Gücü vd., 2004; Gökoğlu vd., 

2012). Ancak hab�tatlarına yapılan baskılar neden�yle artık saklanmaya uygun alanlara muhtaç 

duruma gelm�şlerd�r. Bu nedenle, Akden�z Foku günümüzde gerek u yumak, gerekse barınmak 

ve hatta doğum yapmak �ç�n, gözlerden uzak ve ulaşması zor olan mağaraları kullanmaktadır. 

Özell�kle sualtı g�r�şler� olan mağaralar bu canlıların barınma ve üremeler� �ç�n daha fazla terc�h 

ett�kler� yerlerd�r. Bu sayede karasal avcılar, bu mağaralara g�remezler. Ancak mağaraların 

�çyapıları değ�şt�kçe kullanım oranları da değ�şmekted�r (Gonzalez vd., 1997). Yapılan �zleme 

çalışmaları sonucunda, fokun üzer�nde yapılaşma olmayan, �nsanların kolay ulaşamadığı veya 

�nsan faal�yetler�nden uzak, terc�hen üreme ve/veya barınma �şlevler� gören kıyı mağara ve 

kovuklarına sah�p; sess�z ve tenha kayalık sah�ller� yaşama alanı olarak seçt�ğ� görülmekted�r.  
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Ancak Akden�z Foku özell�kle beslenmek �ç�n ıssız kayalık sah�ller�n dışına çıkar, dolaşım 

alanını gen�şleterek, kumluk, çakıllık kıyılar ve neh�r ağızlarına da g�deb�l�r.  

Resim 3. Akden�z Foku Muhtemel Yaşam Alanı (Burak Al� ÇİÇEK) 
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Resim 4. Akden�z Foku Muhtemel Yaşam Alanı  (Burak Al� ÇİÇEK) 

Resim 5. Akden�z Foku Muhtemel Yaşam Alanı  (Burak Al� ÇİÇEK) 
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1.4. Davranış 

Akden�z Foku akt�f göç yapan b�r tür değ�ld�r ve zamanının çoğunu oldukça sınırlı b�r yaşam 

alanında geç�r�r. D�ş�ler erkeğe göre daha gezg�n olmakla b�rl�kte, yavrulama dönem�nde üreme 

mağarası ve c�varını terk etmezler. Genç fok b�reyler� �se yet�şme dönemler�nde uzak bölgelere 

g�deb�l�rler. D�ş� Akden�z Foku’nun ç�ftleşmek �ç�n büyük uzaklıklar kat ederek erkek fokların 

yanına geld�ğ� ve daha sonra erkeğ�n bölges�nden ayrıldığı tahm�n ed�lmekted�r. Den�z �ç�ndek� 

yüzeysel kayalıklara veya sah�ldek� düz kayalıklara uzanarak güneş ışınlarından yararlanma, 

güneşlenme, öneml� b�r �ht�yaçtır. Güneşlenme alanının seç�m�nde bu t�p kayalık alanların 

den�zdek� d�ğer b�yotoplara göre daha sıcak olmalarının yanında, stratej�k b�r noktada seç�lecek 

b�r kayalık güneşlenme/d�nlenme sırasında fokun kend�s�n� daha �y� korumasında yardımcı 

olab�lmes� etk�l�d�r. Karada, suda olduğuna göre daha hantal olan Akden�z Foku herhang� b�r 

tehd�t durumunda suya en çabuk ulaşab�leceğ� yerlerde güneşlenme/d�nlenmey� terc�h 

etmekted�r. Akden�z Foku, ürkek ve d�ğer yüzgeçayaklı türler�ne  göre daha az sosyal b�r canlıdır. 

Türk�ye kıyılarında yaşayan b�reyler genelde tek tek dolaşırlar ve nad�ren b�rl�kte görülürler. 

Akden�z  Foklarının  bazı  dönemlerde  b�r  araya  geld�ğ�  ve  sonra  tekrar dağıldıkları 

konusunda varsayımlar mevcuttur. Erg�n erkek b�reyler genelde b�r bölge bel�rler ve yaşantısını 

burada sürdürürler. Kıyıda �ken ne kadar az sosyal �seler, sudayken bunun tam ters� oldukça 

sosyald�rler. Dalışları �le �lg�l� olarak, normalde tek b�r nefeste su altında 10-15 dk kalab�l�rler, 

ancak zorda kaldıklarında 20-30 dk. kadar harekets�z b�r şek�lde su altında durab�l�rler. Karada 

kalp atış sayısı dak�kada 100 c�varındayken, daldıklarında 10'a kadar düşüreb�lmekted�rler. 

Suyun altında yarı uyur vaz�yette kalab�l�rler. F�zyoloj�k olarak uyumanın ve dalmanın genel 

görünüşü aynıdır. Fok bu �k� durumda da burundak� kaslarını kasarak burun g�r�ş�n� 

kapatmaktadır. Düşük kalp atımı �le kan akımı yavaşlar, ancak kalp ve bey�n g�b� hayat� 

organlarda yeterl� dolaşım korunmaktadır. Kandak� oks�jen m�ktarı ortalama 15 dak�ka sonra 

azalır. İlg�l� s�n�r alıcıları yardımıyla fok uyarılarak yüzeye dönmes� veya uyanması gerekt�ğ� 

b�ld�r�l�r. Akc�ğer solunumu yapmaları neden�yle sık sık su yüzey�ne çıkıp nefes tazelemek 

zorundadırlar. Akden�z Foku n�speten sığ b�r dalıcı olup, genelde 70 m’ye kadar dalmaktadır. 

Ancak, 100-130 m arasındak� der�n dalışları da rapor ed�lm�şt�r. Hem gece (nokturnal, gecec�) 

hem de gündüz (d�urnal, gündüzcü) akt�ft�rler. Suda saatte 30-40 km’ye varan hızlarda hareket 

edeb�l�rler (Groombr�dge, 1994; Jefferson vd., 1993; https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Akden�z_foku).  
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Resim 6. Akden�z Foku (Erhan ÖZTÜRK) 
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1.5. Beslenme 

Akden�z Foku omurgasız hayvanlardan (kabuklular, yengeçler, ahtapotlar vb) omurgalı 

hayvanlara kadar gen�ş b�r yelpazede beslenmekted�r. Akden�z Foklarının, genel olarak ahtapot 

türler� (Octopus spp.), den�z kaplumbağası ( Caretta caretta) yavruları, vatoz türler� (Raja spp.), 

yılan balıkları (Anguilla spp.), yengeçler (Pachygrapsus spp.), den�z salyangozları (Patella spp.), 

mercan balıkları (Sarpa salpa, Sparus aurata, Dentex dentex), kupez balığı (Boops boops), 

papağan balığı (Sparisoma cretense) ve mürekkep balığı (Sepia icfo nalis) g�b� canlılarla 

beslend�kler� b�ld�r�lm�şt�r. Büyük b�r balık y�yeceğ� zaman bunu bütün olarak yutamaz, yüzeye 

get�r�r ve parçalayarak yer (Jefferson vd., 1993). Sudayken saatte 30-40 km’ye varan hızlarda 

hareket edeb�len Akden�z Foku avlarını yakalamak �ç�n mükemmel b�r hareket kab�l�yet�ne ve 

esnekl�ğe sah�pt�rler. Akden�z Foku’nun bes�n� �le �lg�l� olarak Salman vd. (2001) tarafından 

yapılan çalışmada terc�h ed�len bes�nler�n %94.01’�n� kafadanbacaklıların (Cephalopoda; Sepia 

silanicfo , Eledone moschata ve Bathyploypus sponsalis türler�) oluşturduğu bulunmuştur. 

Bunun  yanınd a  Por�fera   (Sarcotragus sp.), makrofitadan (Posidonia oceanica) türler�n�n 

tesadüfen yend�ğ� düşünülmekted�r. (Sergeant vd., 1978; Margar�toul�s vd., 1996; Neves, 1998; 

Salman vd., 2001). 

Resim 7. Akden�z Foku Bes�n Kaynaklarından (Burak Al� ÇİÇEK) 
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Resim 8. Akden�z Foku Bes�n Kaynaklarından (Burak Al� ÇİÇEK) 

1.6. Üreme 

D�ş� Akden�z Foklarının ç�ftleşmek �ç�n büyük uzaklıklar kat ederek erkek fokların yanına 

geld�ğ� ve daha sonra erkeğ�n bölges�nden ayrıldığı tahm�n ed�lmekted�r. Ç�ftleşme den�zde 

olmaktadır. D�ş� fokun c�nsel olgunluğa 4-5 yaşında ulaştığı tahm�n ed�lmekted�r. D�ş� Akden�z 

Foku 10-11 aylık ham�lel�k dönem�nden sonra, her sene ya da 2 senede, b�r yavru doğurur. Bu 

nedenle, Akden�z Foku üreme hızı düşük, yavru sayısı az b�r canlıdır. Doğum, �nsanların 

uğramadığı (veya ulaşamadığı) ve �ç�nde hava olan b�r kıyı mağarasının en ucunda, dalgaların 

kolay ulaşamayacağı b�r çakıl plaj veya kayalık platform üzer�nde olur. Anne, yavruyu yaklaşık 4 

ay boyunca kend� sütü �le mağara �ç�nde karada emz�r�r. Akden�z Foku, yavrusunu doğurmak ve 

büyütmek �ç�n mutlaka karaya (ve özell�kle kıyı mağaralarına) muhtaçtır. Türk�ye'de üreme, 

Ağustos �le Kasım ayları arasında gözlenm�şt�r (Gücü vd. 2004). Genell�kle doğum, Mayıs-

Kasım ayları arasında, daha sıklıkla da Eylül-Ek�m aylarında olmaktadır. İk� doğum arasında 

ortalama 12-13 ay kadar b�r süre geçer. Yavruların hayatta kalm a oranları oldukça düşük olup 

ancak ,  %50'den   az ı  �lk    �k � ay ı  çıkarab�lmekted�rler .  Eylü l ve  Ocak ayları arasında doğan 



yavruların hayatta kalma oranı %29'dur. Bunun neden�; yüksek dalgalar, fırtınalar ve az da olsa 

soy �ç� üremed�r. Buna karşın yılın ger� kalanında doğan yavruların   hayatta   kalma   oranı   �se 

%70't�r. Kolon�dek� d�ş�ler b�rb�rler�n�n yavrularına bakab�lmekted�rler. Ömür uzunluklarının 

doğal ortamlarında 20 yıl kadar olduğu düşünülmekle b�rl�kte, esaret altına 20 yıl ve daha fazla 

yaşayab�lmekted�rler (Gazo vd., 2000; Pastor & Agu�lar, 2003; W�lson & Reeder, 2005; Agu�lar 

vd., 2007; Gökoğlu vd., 2012). 

2. AKDENİZ FOKUNUN DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU

Akden�z Fokları 20. yüzyılın başına kadar tüm Akden�z kıyıları �le doğu Atlas Okyanusu 

kıyılarında Portek�z'den Batı Afr�ka sah�ller�ndek� Senegal'e kadar kalabalık kolon�ler şekl�nde 

ve serbestçe yaşamlarını sürdürmekte �d�. Ancak aşırı avlanma, yaşam alanları kaybı ve den�z 

ekos�stem�n�n bozulması neden�yle türün dünya dağılımı daraldı ve nüfusu hızla azaldı. Akden�z 

Foku bugün dünyada sadece Türk�ye, Yunan�stan, Fas, Mor�tanya ve Made�ra Adaları'nda 

yaşamakta olup toplam nüfusu 600 c�varında tahm�n ed�lmekted�r.   

Akden�z Foku Türk�ye’de b�r zamanlar tüm Akden�z, Karaden�z, Ege ve Marmara Den�zler�’nde 

görülürken, bugün fok nüfusu ufak gruplara bölünmüştür (Agu�lar 1999). Geçm�şte dağılımları 

Karaden�z ve Baltık Den�z�’nden, Atlant�k Okyanusu ve Senegal’e ve   Afr�ka’nın   kuzeybatı 

kıyılarına kadar uzanmakta �ken günümüzde en gen�ş kolon� Yunan�stan ve Türk�ye arasında 

bulunan Ege Den�z� ve adalarındadır. Ancak oldukça gen�ş b�r alanda alt populasyon b�r�mler� 

şekl�nde yayılan bu populasyon b�r bütünlük arz etmemekted�r. Ege kıyıları ve adaları, türün en 

yoğun bulunduğu yerler �ken, bunların 100 b�rey�n�n Türk�ye’de olduğu düşünülmekted�r 

(Güçlüsoy vd., 2004). Dünyadak� kolon�ler �ç�nde gerçek b�r kolon� yapısına ve d�nam�kler�ne 

sah�p tek kolon�, bu şartlar �ç�n gerekl� b�rey sayısına sah�p olan Cap Blanc (Mor�tanya kıyıları) 

kolon�s�d�r. Bunların dışındak� kolon�ler, genel olarak 5-6 b�r eyl�k ufak grupların esnek 

b�rl�ktel�kler�nden oluşmaktadır (UNEP/MAP 2005). Genel olarak, Akden�z Foku 

populasyonunun köken�n�n Ege Den�z� (Yunan adaları ve Türk�ye kıyıları) çıkışlı olduğu kabul 

ed�lmekted�r (IUCN, 2015). Populasyonun dağılımı Kuzeybatı Afr�ka’da bulunan Sporad Adaları 

ve Batıda Marmara Adaları �le güneyde G�r�t ve Lyon Den�z� �le Akden�z kıyılarına kadar 

uzanmaktadır. Akden�z havzasında �se batıda güney Akden�z kıyıları, Fas, Mısır boyunca Tunus 

ve Cezay�r kıyılarıdır. Lübnan, Kıbrıs ve Türk�ye’n�n doğu, güney orta bölgeler�nde az sayıda 

b�rey olduğu da b�l�nmekted�r. Atlant�k populasyonu �se oldukça düzens�z, uzak mesafelerle 
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b�rb�r�nden ayrılmış populasyonlar hal�nded�r. Bu �zole populasyonlar, Desertas Adaları, Made�ra 

Adası ve güneyde Mor�tanya sah�ller�nde bulunur. Azor Adaları’ndan da kayıtlar mevcuttur 

(Sergeant vd., 1978). IUCN (2015)’e Akden�z Foklarının Fransa, İspanya, İtalya ve Tunus �le 

Mısır, İsra�l, Kanarya Adaları, Kırım Yarımadası, Kıbrıs, Lübnan ve Sur�ye ana karalarında yok 

olmuşlardır.  

Resim 9. Akden�z Foku (Erhan ÖZTÜRK)  

Türün en büyük popülasyonu Ege Den�z�'nded�r. Dolayısı �le Akde n�z Foku’nun Akden�z'de 

soyunu sürdüreb�lmes� ve ekos�stemde varlığını koruyab�lmes�nde esas olarak Türk�ye ve 

Yunan�stan’ın önem� büyüktür. Bu bağlamda Akden�z Foku’nun korunmasında Türk�ye öneml� 
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b�r ülke konumundadır. Türk�ye'de yapılan çeş�tl� b�l�msel çalışmalarda b�reysel tanımlama yolu 

�le 31-44 arasında Akden�z Foku b�rey� tanımlanmış olup, kıyılarımızda 100 c�varında fok 

yaşadığı tahm�n ed�lmekted�r k� dünyadak� fok popülasyonunun yaklaşık 600 olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda bu sayı öneml� b�r yer tutmaktadır. Türk�ye kıyılarında Akden�z Foku, 

Marmara Den�z�'nde; Marmara Adaları ve Mola Adaları �le B�ga Yarımadası kuzey sah�ller�nde 

Ege'de; Gel�bolu Yarımadası'nın Ege kıyıları �le Behramkale arasında ve Yen� Foça �le Datça 

arasında Akden�z'de; Datça �le Kemer arasında, Alanya �le Taşucu arasında ve Hatay Samandağ 

�le Sur�ye sınırı arasında kalan sah�llerde görülmekted�r.  

Akden�z Foku, Dünya Doğayı Koruma B�rl�ğ� (IUCN) tarafından yayımlanan Kırmızı L�ste’de 

soyu kr�t�k derecede tehd�t altında olan (CR; Cr�t�cally Endangered) tür olarak sınıflandırılmıştır 

(IUCN, 2015). Tür, bu kr�t�k durumundan dolayı ülkem�z�n de tara f    olduğu     Barselona 

Sözleşmes�’n�n Ek� olan Cenova Deklorasyonu, Akden�z’�n K�rlenmeye Karşı Korunması 

Sözleşmes� (BARSELONA) (Türler Dördüncü Protokolü), Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama 

Ortamlarını Koruma Sözleşmes� (BERN) ve Nesl� Tehl�kede Olan Yaban� B�tk� ve Hayvan 

Türler�n�n Uluslararası T�caret�ne İl�şk�n Sözleşme (CITES) �le koruma altına alınmıştır. Ayrıca, 

1380 Sayılı Su Ürünler�, 4915 Sayılı Kara Avcılığı ve 2872 Sayılı Çevre Kanunları �le de ulusal 

düzeyde korunmaktadır. 
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Resim 10. Akden�z Foku Muhtemel Yaşam Alanı (Burak Al� ÇİÇEK) 
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3. İLGİLİ ULUSAL MEVZUAT VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

Akden�z Foku’nun, Türk�ye’de korunma durumunu �çeren resm� mevzuat ve uluslararası 

mevzuat aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 2. İlg�l� Ulusal Mevzuat Ve Uluslararası Sözleşmeler 

Uluslararası sözleşmenin 
adı 

İlgili bölümü 

Türkiye'nin sözleşmeye 
taraf olduğu tarih ve 
yayımlandığı Resmi 

Gazete 

AB Hab�tat D�rekt�fi Ek-2 ve Ek-4 Türk�ye taraf değ�ld�r, 
Bern Sözleşmes� altında 
Natura 2000’�n altyapısı 
olan “Emerald Network” 
olarak adlandırılan 
çalışmalar 
yürütülmekted�r.  

Avrupa’nın Yaban Hayatı 
ve Yaşama Alanlarının 
Korunması Sözleşmes� 
(BERN) 

Ek 2 20.02.1984 RG: 18318 

Nesl� Tehl�kede olan 
Yaban� 
Hayvan ve B�tk� 
Türler�n�n 
Uluslararası T�caret�ne 
İl�şk�n 
Sözleşme (CITES) 

Ek-1 20.06.1996 RG: 22672 

Yaban Hayvanlarının 
Göçmen 
Türler�n�n Korunması 
Sözleşmes� 
(BONN) 

Ek-1 ve Ek-2 Türk�ye taraf değ�ld�r 
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Akden�z’�n Den�z Ortamı 
ve Kıyı Bölges�n�n 
Korunması Sözleşmes� 
(BARSELONA) 
Akden�z’de Özel Koruma 
Alanları ve B�yoloj�k 
Çeş�tl�l�ğe İl�şk�n Protokol 

Barselona Sözleşmes�’ne taraf olan ülkeler, 
1995 senes�ne kadar ulaşmak üzere Akden�z 
keş�ş fokunun korunmasını öncel�kl� hedefler 
arasına almışlardır.  

“Akden�z’�n K�rlenmeye Karşı Korunması 
Sözleşmes�” (Barcelona Sözleşmes�) uyarınca 
korumaya alınan alanlar �çer�s�nde de “nesl� 
tehl�ke altında olan den�z kaplumbağaları ve 
Akden�z fokunun yaşama ortamları” olarak 
bel�rt�len alanlar da koruma altına 
alınmıştır.Ek-2 

12.06.1981 RG: 17368 

22.08.2002 RG: 24854 

R�o 1992 B�yoçeş�tl�l�k 
Sözleşmes�  

B�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n kend� başına taşıdığı 
değer�n ve b�yoloj�k çeş�tl�l�k �le bunun 
unsurlarının ekoloj�k, genet�k, sosyal, 
ekonom�k, b�l�msel, kültürel, rekreat�f ve 
estet�k değerler�n�n farkında olarak; Ayrıca, 
b�yosferdek� yaşam sürdürme s�stemler�n�n 
�dame ett�r�lmes� ve evr�m� �ç�n b�yoloj�k 
çeş�tl�l�ğ�n taşıdığı önem�n de b�l�nc�nde 
olarak, B�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n korunmasının 
�nsanlığın ortak sorunu olduğunu tey�t ederek, 
B�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n bel�rl� �nsan faal�yetler� 
yüzünden öneml� ölçüde azalmakta 
olmasından kaygı duyarak, Ayrıca, b�yoloj�k 
çeş�tl�l�ğ�n öneml� ölçüde azalması veya yok 
olması tehd�d� söz konusu olduğunda, tam b�r 
b�l�msel kes�nl�k bulunmamasının, bu tehd�d� 
önleyecek veya en aza �nd�rgeyecek tedb�rler� 
ertelemek �ç�n b�r gerekçe olarak 
kullanılmaması gerekt�ğ�n� de kaydederek 
anlaşmışlardır. 

Madde-6: Koruma ve Sürdürüleb�l�r Kullanım 
İç�n Alınacak Genel Tedb�rler Ak�t tarafların 
her b�r�, kend� özel koşullarına ve �mkanlarına 
göre: (a) B�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n korunması ve 
sürdürüleb�l�r kullanımı �ç�n, d�ğer hususların 
yanı sıra bu Sözleşme’de yer alan ve �lg�l� Ak�t 
Taraf �ç�n uygun olan tedb�rler� yansıtacak 
ulusal stratej�ler, planlar veya programlar 
gel�şt�recek veya mevcut stratej�, plan veya 
programları bu amaçla uyarlayacaktır; ve (b) 
B�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n korunmasını ve 

27.12.1996 RG: 22860 
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sürdürüleb�l�r kullanımını, mümkün ve uygun 
olduğu ölçüde �lg�l� sektörel veya sektörler 
arası planlar, programlar ve pol�t�kalarla 
bütünleşt�recekt�r. 

B�rleşm�ş M�lletler İkl�m 
Değ�ş�kl�ğ� Çerçeve 
Sözleşmes� (R�o, 1992) 
Kyoto Protokolü 

İnsan faal�yetler�n�n atmosferdek� sera gazları 
yoğunluklarını arttırmakta olduğu, bu artışların 
doğal sera etk�s�n� yükseltt�ğ� ve bunun 
yeryüzü sathında ve atmosferde ek b�r 
ortalama sıcaklık artışı �le sonuçlanacağı ve 
doğal ekoloj�k s�stemlere ve �nsanlığa zarar 
ver�c� etk� yapab�leceğ� end�şes�yle, Sera 
gazlarının kara ve den�z ekos�stemler�ndek� 
rolünün ve önem�n�n farkında olarak, Akden�z 
foku yaşam alanlarına olan etk�s� �t�bar� �le 

17.02.2009 RG: 27144 

Akden�z Foku Monachus 
Monachus Eylem Planı 
(1989) 

Akden�z Foku’nun Monachus Monachus 
Yönet�m� �le �lg�l� Eylem Planı 

1989 

Ulusal mevzuatın adı* İlg�l� madde veya varsa türün 
korunmasına �l�şk�n karar tar�h� ve sayısı 

Mevzuatın 

yayımlandığı 

Resm� Gazete 

4915 sayılı Kara Avcılığı 
Kanunu 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğ� 
Merkez Av Kom�syonu (MAK) kararları 
gereğ�nce 1977’den bu Akden�z foku nesl� 
azalan b�r canlı olarak avlanması ve 
öldürülmes� kes�n yasaktır ve bunun 
gerçekleşmes� durumunda suçlulara ağır 
parasal cezalar öngörülmekted�r. 

01.07.2003 RG: 25165 

T.C. Anayasası 63. maddes�; devlet�n, tar�h, kültür ve doğal
varlıklarını ve değerler�n� korumasını, bu 
amaçla destekley�c� önlemler almasını 
öngörmekted�r. Bu madde, türler�n doğal 
ortamlarında korunmasına da olanak 
sağlamaktadır. Ayrıca, doğrudan b�yoloj�k 

18.10.1982 
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çeş�tl�l�ğ�n korunmasına yönel�k olmasa da; 
Anayasa’nın 56. maddes�yle çevre koruyucu 
hükümler, 35. maddes�yle özel mülk�yet 
hakkının kullanılmasında get�r�len kamu yararı 
sınırı, 44. maddes�yle toprağın ver�ml� olarak 
kullanılması, 45. maddes�yle tarım 
araz�ler�n�n, çayır ve mer’aların amaç dışı 
kullanımının önlenmes�, 169. maddes�yle 
ormanların korunma ve gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� 
hükümlere yer ver�lerek, dolaylı da olsa, 
b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n korunması, yaptırımlarla 
güvence altına alınmıştır 

2872 sayılı Çevre Kanunu -2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddes� 
ÖÇKB �lanı 

-2872 sayılı Çevre Kanununda, çevren�n 
korunması, �y�leşt�r�lmes� ve k�rl�l�ğ�n 
önlenmes� �le �lg�l� temel �lkeler bel�rlenm�ş ve 
hükme bağlanmıştır. 26.04.2006 tar�h ve 5491 
sayılı Çevre Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılasına 
Da � r  Kanu  n   çe rçeves �nd e  , Madd  e 6 ’d a
b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n korunmasının önem� 
bel�rt�lm�ş ve b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n tahr�b� de 
dah�l olmak üzere denet�m ve kontrol �le 
çevreye zarar ver�ld�ğ� tesp�t ed�ld�ğ�nde, ceza� 
yaptırımlara �l�şk�n düzenlemeler get�r�lm�şt�r. 
Çevre Kanununa dayanılarak çıkartılan 
yönetmel�klerle k�rl�l�ğ�n önlenmes�ne ve 
çevresel etk� değerlend�rmeye yönel�k kurallar 
bel�rlenm�şt�r. 

01.08.1983 RG: 18132 

2873 Sayılı M�ll� Parklar 
Kanunu 

-M�ll� ve m�lletlerarası düzeyde değerlere 
sah�p m�ll� park, tab�at parkı, tab�at anıtı ve 
tab�atı koruma alanlarının seç�l�p bel�rlenmes�, 
özell�k ve karakterler� bozulmadan korunması, 
gel�şt�r�lmes� ve yönet�lmes�ne �l�şk�n esasları 
düzenler. Kanunun uygulanmasına yönel�k 
tekn�k detaylar M�ll� Parklar Yönetmel�ğ� �le 
yürürlüğe konmuştur. 

-Akden�z fokunun korunması açısından 2873 
sayılı m�ll� parklar kanunu oldukça öneml�d�r. 
M�ll� parkın kıyıları �ç�nde hab�tat, flora ve 
fauna d�ğer korunmayan alanlarla 

11.08.1983 RG: 18132 
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karşılaştırılınca oldukça sıkı kurallarla 
korunmaktadır. İnşaat yapımı ve tür avcılığı 
tamamen yasaklanmıştır. Genelde buralara 
b�na yapmak (ev, endüstr�yel veya tur�st�k) 
hemen hemen �mkansızdır ve müsaade (ruhsat) 
gerekt�r�r ve bu ruhsatı almak oldukça zordur. 
M�ll� park kıyılarında balık avcılığı ve her 
türlü �nsan etk�nl�ğ� yasak ve kontrol altında 
bulunduğundan Akden�z fokunun hab�tatının 
korunması açısından oldukça öneml�d�r.  

Özel Çevre Koruma 
Bölgeler�ne İl�şk�n Kanun 
Hükmünde Kararname  

Fok yaşam alanlarının korunması 05.07.1988 RG: 19863 

2863 sayılı Kültür ve 
Tab�at Varlıklarını 
Koruma Kanunu 

Korunması gerekl� taşınır ve taşınmaz kültür 
ve tab�at varlıkları �le �lg�l� tanımları bel�rler, 
yapılacak �şlem ve faal�yetler� düzenler. Doğal 
SİT’ler bu Kanuna göre �lan ed�lmekted�r. 

Tar�h : 23/7/1983   RG: 

18113 

1380 Sayılı Su Ürünler� 
Kanunu 

3/1 NUMARALI TİCARİ 
AMAÇLI SU 
ÜRÜNLERİ 
AVCILIĞINI 
DÜZENLEYEN TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2012/65) 

-1978 yılından ber� Akden�z foku avcılığı 
yasaklanmıştır. Bu yasak halen devam 
etmekted�r. Bu kanuna göre Tarım Gıda ve 
Hayvancılık Bakanlığı "Tebl�ğ" yayınlar. Bu 
tebl�ğler balıkçılıkla �lg�l� bütün mevzuatı 
düzenleme yetk�s�ne sah�pt�r. 

- Diğer yer yasakları 

MADDE 8 

c) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık
kullanmak ve her türlü vasıta �le dalış yapmak 
yasaktır. 

Avlanması yasak türler 

MADDE 16 

Monachus monachus 

Avlanması yasak olan türler MADDE 10 

Monachus monachus 

04.04.1971 RG: 13799 
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3/2 Numaralı Amatör 
Amaçlı Su Ürünler� 
Avcılığını Düzenleyen 
Tebl�ğ (TEBLİĞ NO: 
2012/66) 

Den�zlerdek� yer yasakları ve sınırlamalar 
MADDE 16 

(2) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık 
kullanmak, her türlü vasıta �le dalış ve su 
ürünler� avcılığı yapmak yasaktır. 

5199 Sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu 

Madde  4. – Hayvanların korunmasına ve rahat 
yaşamalarına �l�şk�n temel �lkeler şunlardır: 

e) Nesl� yok olma tehl�kes� altında bulunan tür
ve bunların yaşama ortamlarının korunması 
esastır. 

01.07.2004 RG: 25509 

3621 Sayılı Kıyı Kanunu Den�z, tab�� ve sun� göl ve akarsu kıyıları �le 
bu yerler�n etk�s�nde olan ve devamı 
n�tel�ğ�nde bulunan sah�l şer�tler�n�n doğal ve 
kültürel özell�kler�n� gözeterek koruma ve 
toplum yararlanmasına açık, kamu yararına 
kullanma esaslarını düzenler. 

Madde 5 – Kıyılar �le �lg�l� genel esaslar 
aşağıda bel�rt�lm�şt�r:  

Kıyıda ve sah�l şer�d�nde planlama ve 
uygulama yapılab�lmes� �ç�n kıyı kenar 
ç�zg�s�n�n tesp�t� zorunludur. 

Kıyı kenar ç�zg�s�n�n tesp�t ed�lmed�ğ� 
bölgelerde talep vukuunda, talep tar�h�n� tak�p 
eden üç ay �ç�nde kıyı kenar ç�zg�s�n�n tesp�t� 
zorunludur. 

03.08.1990 RG: 20594 

5909 sayılı Çevre Kanunu Madde 9 – (Değ�ş�k: 26/4/2006 – 5491/6 
md.)Çevren�n korunması amacıyla; 
a) Doğal çevrey� oluşturan b�yoloj�k çeş�tl�l�k
�le bu çeş�tl�l�ğ� barındıran ekos�stem�n 
korunması esastır. B�yoloj�k çeş�tl�l�ğ� koruma 
ve kullanım esasları, yerel yönet�mler�n, 
ün�vers�teler�n, s�v�l toplum kuruluşlarının ve 

11.08.1983 RG: 18132 
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�lg�l� d�ğer kuruluşların görüşler� alınarak 
bel�rlen�r. 

Madde 3 –(Değ�ş�k: 26/4/2006 – 5491/3 
md.)Çevren�n korunmasına, �y�leşt�r�lmes�ne 
ve k�rl�l�ğ�n�n önlenmes�ne �l�şk�n genel �lkeler 
şunlardır: 

d) Yapılacak ekonom�k faal�yetler�n faydası �le
doğal kaynaklar üzer�ndek� etk�s� 
sürdürüleb�l�r kalkınma �lkes� çerçeves�nde 
uzun döneml� olarak değerlend�r�l�r.e) Çevre 
pol�t�kalarının oluşmasında katılım hakkı 
esastır. Bakanlık ve yerel yönet�mler; meslek 
odaları, b�rl�kler, s�v�l toplum kuruluşları ve 
vatandaşların çevre hakkını kullanacakları 
katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür. 

g) K�rlenme ve bozulmanın önlenmes�,
sınırlandırılması, g�der�lmes� ve çevren�n 
�y�leşt�r�lmes� �ç�n yapılan harcamalar k�rleten 

  tarafında n  ola nvey a   bozulmay a  nede n
karşılanır. K�rleten�n k�rlenmey� veya 
bozulmayı durdurmak, g�dermek veya 
azaltmak �ç�n gerekl� önlemler� almaması veya 
bu önlemler�n yetk�l� makamlarca doğrudan 
alınması neden�yle kamu kurum ve 
kuruluşlarınca yapılan gerekl� harcamalar 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü 
Hakkında Kanun hükümler�ne göre 
k�rletenden tahs�l ed�l�r. 

ı) Bölgesel ve küresel çevre sorunlarının 
çözümüne yönel�k olarak taraf olduğumuz 
uluslararası anlaşmalar sonucu ortaya çıkan 
ulusal hak ve yükümlülükler�n yer�ne 
get�r�lmes� �ç�n gerekl� tekn�k, �darî, malî ve 
hukukî düzenlemeler Bakanlığın 
koord�nasyonunda yapılır. 

K�rleten�n sorumluluğu: 

Madde 28 – (Değ�ş�k: 3/3/1988 – 
3416/8.md.)Çevrey� k�rletenler ve çevreye 
zarar verenler sebep oldukları k�rlenme ve 
bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur 
şartı aranmaksızın sorumludurlar. K�rleten�n, 
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meydana gelen zararlardan ötürü genel 
hükümlere göre de tazm�nat sorumluluğu 
saklıdır.(Ek fıkra: 26/4/2006 – 5491/19 md.) 
Çevreye ver�len zararların tazm�n�ne �l�şk�n 
talepler zarar gören�n zararı ve tazm�nat 
yükümlüsünü öğrend�ğ� tar�hten �t�baren beş 
yıl sonra zamanaşımına uğrar. 

2692 sayılı Sah�l 
Güvenl�k Komutanlığı 
Yasası 

Madde 4. SGK Görevler� şunlardır;  

 -1380 sayılı Su Ürünler� Kanununa,  

-Sey�r güvenl�ğ� �le dem�rleme, bağlama, 
avlanma, dalgıçlık ve bayrak çekme �le �lg�l� 
hükümlere,  

-Yukarıda bel�rt�len konulara �l�şk�n 
uluslararası antlaşmalara  

Aykırı eylemler� önlemek, �zlemek, suçluları 
yakalamak, gerekl� �şlemler� yapmak, 
yakalanan k�ş� ve suç vasıtalarını yetk�l� 
makamlara tesl�m etmek. 

SGK’nın �dar� ve adl� görevler�ne �l�şk�n tüzük 
(16 Temmuz 1985 tar�h ve 85/9709 nolu 
Bakanlar Kurulu Kararnames�) gereğ�nce 
“Madde 4. SGK Görevler� şunlardır;  -1380 
sayılı Su Ürünler� Kanununa, -Sey�r güvenl�ğ� 
�le dem�rleme, bağlama, avlanma, dalgıçlık ve 
bayrak çekme �le �lg�l� hükümlere, -Yukarıda 
bel�rt�len konulara �l�şk�n uluslararası 
antlaşmalara  Aykırı eylemler� önlemek, 
�zlemek, suçluları yakalamak, gerekl� �şlemler� 
yapmak, yakalanan k�ş� ve suç Akden�z foku 
açısından önem arz eden L�man sınırları 
�ç�ndek� veya dışındak� �dar� görevler; 

B. Kültür ve Tab�at Varlıklarını 
Koruma Kanununa ve Yönetmel�kler�ne aykırı 
eylemler� �zlemek, önlemek, �lg�l�lere 
b�ld�rmek  L�man sınırları dışında;  

G. Su Ürünler� �st�hsal�nde kullanılan 
gem�ler�n ve gem�lerdek� balıkçı personel�n 
ruhsatlarını denetlemek, patlayıcı ve zararlı 
maddeler kullanma, trolle su ürünler� �st�hsal�-
zaman-mevs�m, c�ns, ağırlık ve büyüklük 

13.7.1982 RG: 17753 
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4. AKDENİZ FOKLARIN BÖLGEDEKİ DURUMU

Fokların bölgedek� durumunu bel�rlemek amacıyla,  alan çalışmaları yapılmış ve bölgedek� 

yaşam alanları bel�rlenm�şt�r. Bu çalışmalarda türün devamlılığı açısından ortaya çıkan 

sınırlılıklar, tehd�tler ve güncel durum bel�rlenm�şt�r. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Yürütülen bu proje �le Akden�z Foku (Monachus monachus)’nun Muğla İl� (M�las-Bodrum 

�lçeler� ve ÖÇK Bölgeler� Har�ç) kıyısal alanında nesl� tehl�ke altında olmadan varlığını 

sürdürmes� açısından yaşam alanlarının bel�rlenmes� ve fokun korunab�lmes� açısından 

uygulanacak eylem planının hazırlanması hedeflenm�şt�r. Bu hedef kapsamında, çalışma 

bölges�n�n yakın sah�l kısmı fiberglass ve ş�şme botlarla taranmıştır. Bu çalışmada, yakın sah�lde 

bulunan mağara ve mağaracıkların kayıt altına alınması yanı sıra, bölgey� sıklıkla kullanan 

balıkçı, dalgıç ve gez� teknes� sah�pler� �le de görüşülmüş, fok gözlem b�lg�ler� elde ed�lm�şt�r. 

Alan çalışmaları b�tt�kten sonra �se paydaşlar �le çalıştay düzenlenm�ş, elde ed�len b�lg�ler 

sunulduktan sonra eylem planına aksett�r�lmek üzere katılımcıların yorumları SWOT anal�z� �le 

alınmıştır. 

Alan çalışmaları Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 15’er günlük per�yotlarla 4 k�ş�l�k 

personel ve b�r gem�c� �le gerçekleşt�r�lm�şt�r. Alan çalışmalarında b�r yüzücü den�zde 

bulundurulmuş ve kayalık zonda tarama yaparken teknedek� personel�n de coğrafi ve d�ğer 

kayıtlarla b�rl�kte görüntü alab�lmes� sağlanmıştır. Kumsal özell�ğ�ne sah�p alanlarda gözlemler 

bottan yapılmıştır. Uygulamada, yüzücü mağara ve kovukların taranması sırasında b�r �p yardımı 

�t�bar�yle su ürünler� �st�hsal�, yabancıların su 
ürünler� �st�hsal� yasaklarına uyulup 
uyulmadığını ve �st�hsal araçlarının öngörülen 
n�tel�kler� taşıyıp taşımadıklarını, su ürünler� 
nes�ller�n�n devamını engelleyecek g�r�ş�mler� 
ve tüple dalışları �zlemek, önlemek ve 
gerekt�ğ�nde �lg�l� kuruluşlara b�ld�rmek.  

Bunlar dışında özell�kle çevre k�rl�l�ğ�, 
atıklar, kaçak her türlü sualtı çalışmaları ve 
fok mağaralarına yapılan her türlü dalışları 
denetlemek SGK'nın görevler� arasındadır” 
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�le bot tarafından çek�lm�ş ve yaşam alanı kayıtları gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bel�rlenen mağara ve 

kovukların yanında durulmuş, yüzücüler şnorkell� dalış tekn�ğ� �le mağara özell�kler�n� 

bel�rleyerek, fotoğraf ve v�deo çekm�şlerd�r. SCUBA dalış takımları teknede bulundurulmuş, 

ancak canlıları ürkütmemek �ç�n tüplü dalış gerçekleşt�r�lmem�şt�r. 

Bu çalışmada, fok yaşam alanları �le �lg�l� b�lg� dağarcığını artırmak amacıyla  Sualtı Görsel 

Sayım (SGS) tekn�ğ� uygulanarak b�yotop (hab�tat) yapısı ve durumu  b�lg�ler�   �le    makro 

b�yoloj�k çeş�tl�l�k de bel�rlenm�şt�r. Den�z ekos�stem�ndek� makro fauna ve flora çeş�tl�l�ğ�n� 

değerlend�rmek �ç�n kullanılmakta olan farklı örnekleme tekn�kler� arasında SGS; sığ ve yakın 

kıyı hab�tatlarında çalışmak �ç�n (yapay res�f, kaya veya mercan g�b� heterojen substratumlu 

olab�len) ben�msenmekted�r (De G�rolamo, Mazzold�, 2000). 

Yapılan çalışmalarda z�yaret ed�len bölgeler, mağaralar ve kovuklardır.  

Alan çalışmalarında gerçekleşt�r�len dalışlarda,  gözlemc�n�n yanında sudan etk�lenmeyen PVC 

not defter� ve ac�l durumlar �ç�n fener bulundurulmuştur. Eğer gerek�yorsa, çevreye zarar 

vermeden örnekleme yapılmış ve materyal toplanmıştır, ayrıca hab�tat ve türler�n sualtında 

görüntülenmeler� (fotoğraf ve kamera) sağlanmıştır. Çevresel ve tekn�k şartların (bulanıklık, 

karanlık ve der�nl�k faktörler� en kal�tel� ek�pmanın b�le uygun çalışmasını engelleyeb�lmekted�r; 

ayrıca foklara rahatsızlık vermemek �ç�n görüntü s�stem�n�n ışığı ve fener b�l�nçl� olarak 

kullanılmamıştır) elverd�ğ� kadarıyla sualtından ve türlerden görüntü alınmıştır. Sualtı 

görüntüler�n�n alınmasında Sea And Sea Görüntüle S�stem� (Canon 600D marka fotoğraf 

mak�nası ve aydınlatma aksamlarından oluşan hous�ng s�stem�) kullanılmıştır. Alan 

çalışmalarında Garm�n Marka GPS yardımı �le alınan tüm ver�ler mekan ve zaman �l�şk�s� 

�çer�s�nde kayıt ed�lm�şt�r.  

Mağara özell�kler�n�n kayıt ed�lmes�nde Gücü vd. (2004)’n�n kullandığı yöntem ben�msenm�ş 

ancak alan çalışmalarına ayrılan zamanın kısıtlı olması, sab�t kamera ve d�ğer algılayıcı 

s�stemler�n kullanılamaması neden�yle b�reyler�n mağaralarda ve/veya yakınında bulunma 

durumuna bağlı olarak değ�l, sadece fiz�ksel yapıya dayalı b�r sınıflandırma yapılmıştır. Buna 

göre, alan çalışmasında kayıtlar: 
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Üreme mağarası olma potans�yel�ne sah�p mağaralar: Üreme davranışının büyük b�r kısmının 

gerçekleşeb�leceğ� karakterdek� mağaralar (anne ve yavrunun b�rl�kte barınab�leceğ� ve yavru 

bakımının gerçekleşeb�leceğ�, korunaklı mağara). Değerlend�rmede bu mağaraların, mutlaka 

den�zel olumsuz etk�lere karşı (fırtına ve yüksek dalgalar) koruyucu bar�yerl� b�r g�r�şe sah�p, 

�ç�nde gen�ş b�r kumsal ve/veya platform ve korunaklı b�r havuz kısmı olmasına d�kkat 

ed�lm�şt�r. 

Fok mağarası olma ve etk�n olarak kullanılab�lme potans�yel�ne sah�p mağaralar.Yaşamsal 

faal�yetler�n (sığınma, d�nlenme, barınma, kışlama) ve d�ğer davranışların gerçekleşeb�leceğ� 

mağaralar bu şek�lde sınıflandırılmıştır. Ancak burada d�kkat ed�lmes� gereken husus bu şek�lde 

sınıflandırılan bazı mağaraların b�r öncek� standartları tam olarak taşımamasına rağmen üreme 

mağarası olarak da kullanılab�lme potans�yel�ne sah�p olab�leceğ�d�r. 

Kovuk özell�ğ�nde olan oluşumlar. D�ğer �k� sınıfa uymayan (morfoloj�s�, gen�şl�ğ�, g�r�ş�, vs.), 

ancak mutlaka dış sah�l�n fiz�ksel ve antropoloj�k etk�ler�nden korunaklı, fok ölçüler�ne uygun, 

saklanma veya kısa sürel� barınma ve belk� avlanma davranışı �ç�n kullanılab�lecek yapıdak� 

mağaracık, kovuk ve çatlaklar kategor�ze ed�lm�şt�r. 

BULGULAR 

Foklar �ç�n uygun yaşam alanlarının bel�rlenmes� kapsamında yapılan alan çalışmalarında, 

materyal – metotda bel�rt�len özell�klere göre mağaralar ve kovuklar sınıflandırlmıştır. Bunlar; 

ÜREME MAĞARASI, FOK MAĞARASI �le KOVUK olarak tanımlanmıştır. 

Alan çalışmalarının Kabak Koyu güney� �le Patara arasında kalan bölgedek� Üreme 

mağaralarından b�r�nde anne-yavru b�rl�kte gözlemlenm�ş, v�deo kaydı yapılmıştır. Y�ne aynı gün 

aynı bölgede açık den�zde b�r b�rey gözlemlenm�ş; balıkçılarla yapılan görüşmelerde de bölgede 

her mevs�m fok gözlem� yapıldığı bel�rlenm�şt�r. 

Yapılan alan çalışmalarında, bölge kıyısal alanın karasal kısmı da değerlend�r�lm�şt�r. Bu 

değerlend�rmelerde elde ed�len su üstü fotoğraf ve v�deoları nihai raporun ekler kısmında 

paylaşılmıştır. Karasal alan �le �lg�l� değerlend�rmelerde, bölgen�n, Feth�ye, Dalyan, Sarıgerme 

yakınları har�ç hemen hemen h�ç şeh�rleşmed�ğ�, �nsan kullanımının m�n�mum olduğu ancak 

altyapı yatırımlarının (yol çalışmaları) başladığı bel�rlenm�şt�r. Bununla b�rl�kte, özell�kle anne 
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�le yavrunun gözlend�ğ� ve her anlamıyla b�r üreme mağarası olan ve yakınlarında 3 üreme 

mağarası ve fok mağaralarının olduğu özell�kle Kabak Koyu �le Patara arasındak� koylarda 

altyapı çalışmalarının başladığı, hatta balıkçılardan alınan b�lg�lere göre, kullanım �ç�n �z�n 

başvurularında dah� bulunulduğu yönünded�r. 

Bu çalışmada, fokların korunab�lmes� açısından paydaş görüşler�n� almak üzere yapılan SWOT 

anal�z� aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 3. Swot Anal�z� 

Güçlü Yönler 
1. Fok yaşam alanlarının noktasal olarak b�l�n�yor olması.
2. Sah�p olduğumuz fok popülasyonunun, Akden�z’dek� en büyük popülasyon olması ve yeterl�
b�reye sah�p olması. 
3. Muğla’da koruma alanlarının çok olması,
4. Bakanlığın bu konuda yeterl� kaynak aktarab�lecek olması
5. İy� n�yetl� yetk�l�ler�n olması
6. D�ğer projelerden elde ed�len b�lg�ler�n olması
7. Kırılmamış noktaların olması
8. Çevre mevzuatının yeterl� ve uygulanab�l�r olması
9. Uluslararası b�r network var (STÖ-Ak-MedPAN)
10. STK’lar, halk, basın �ç�nde duyarlı kes�m�n bulunması
11. Muğla’da çalışmalara destek olab�lecek b�r ün�vers�te bulunması
12. Tebl�ğ �le balık ç�ftl�kler�nde Akden�z Foku �ç�n koruma ağı zorunluluğu olması Akuvakültür ve
Akden�z Foku çatışmasını önlemes� açısından öneml� olması.  

Zayıf Yönler 
1. Güçlü b�r kontrol mekan�zmasının olmaması.
2. İlg�l� ve yetk�l� kurumlar arasında Yetk� çatışması ve koord�nasyonsuzluk,
3. Koruma �le �lg�l� çok sayıda statünün bulunması,
4. Fok �le �lg�l� çalışmalarda akadem�, akadem�syen, STÖ arasında b�lg� paylaşımı olmaması ve
�let�ş�m eks�kl�ğ�, 
5. Öner�ler ve planlamaların Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruması tarafından
d�kkate almıyor olması. 
6. Taşra teşk�latlarından  gelen b�lg�ler d�kkate alınmama sı.
7. ÇED sürec�
8. B�l�rk�ş� raporlarının bazı durumlarda sağlıksız yapılıyor olması.
9. Karar ver�c�n�n s�yasal etk� altında kalması
10. Yerel �darec�ler�n uzun vadel� olarak yer�nde kalmaması
11. Den�z kontrolünde görevl� kurumların kapas�te artırımlarında geç kalmış olmaları.
12. SİT kurulu uygulamasının yavaş olması.
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13. Beled�yeler�n konuya yeter�nce �lg� gösterm�yor olmaları.
14. Halk b�l�nc� zayıf olması ve konu �le �lg�l� farkındalık ve eğ�t�m çalışmalarının olmaması.
15. Muğla yöres�n�n (özell�kle Gökova Körfez�) proje yorgunu olması neden�yle, yerel halkın �lg�s�n�
kaybetm�ş durumda olması ve çıkarlarını kaybedeceğ� korkusu, 
16. Eylem planlarında koruma �le �lg�l� met�nler�n bel�rg�n, ölçüleb�l�r ve yoruma kapalı b�ç�mde
yazılmamış olması, 

Fırsatlar 
1. Fokun hala �lg� odağı ve bayrak b�r tür olarak sah�plen�yor olması.
2. Tüm �lçelerde veter�nerler�n bulunması; özell�kle �lk yardım konusunda poz�t�f b�r eğ�l�m olması.
3. Uluslararası �lg� ve koruma n�yet�n�n olması,
4. “Doğa Koruma Da�res�” ve/veya “Planama Şube Müdürlüğü” nün tek elden yönet�m yapab�lme
olasılığının olması. 
5. Beled�yeler�n den�z koruma alanı �ş�ne dah�l olab�lecek olması.
6. Her alanda ve kurumda önce b�l�nçlend�rme ve eğ�t�m yapılab�lecek, sonra kapas�ter artırımına
g�d�leb�lecek olanakların bulunuyor olması. 
7. Tur�zm sezonunda gelen �nsanlara b�lg� vermek ve �lg� çekmen�n mümkün olması.
8. Jeomorfoloj�k yapı (kalkerl� yapı mağara oluşumuna uygu n) olması b�r fırsat,
9. Düzgün, sürdürüleb�l�r ve �y� kurgulanmış eko-tur�zm örnek uygulamalarının destek görmes�,

Tehditler 
1. Sorumlu ve yetk�l� kurumlar arasındak� yetk� karmaşası ya da yetk�y� elde tutma eğ�l�m�n�n
gözlenm�ş olması. 
2. Kamuda, kamu çalışanının öncel�kle am�r�ne karşı sorumluluk duyması ve bazı durumlarda alan �le
çok ters kararlar alınıyor olması. 
3. Kıyı alanlrında hızlı ve kontrolsüz b�ç�mde yapılaşmaya göz yumuluyor olması.
4. Kıyı erozyonu tehl�kes�n�n artıyor olması.
5. Tur�zm baskısının (tekne turları, dalış okulları, özel tekneler) önlenem�yor olması.
6. Balıkçılık akt�v�teler� �le fok etk�leş�m� arasında sürek� negat�f b�r �l�şk� olması (fi�l� etk�n�n
yanında, avcı balıkların balıkçılar tarafından aşırı avlanması �le ekoloj�k denge bozuluyor olması g�b�), 
7. Akuvakültür �le fok çatışmasının sürüyor olması.
8. İst�lacı türler (ekos�stem�, bes�n ağını değ�şt�r�yor o lmaları g�b� etk�ler� açısından) ve Akden�z’�n
trop�kleşmes� (ekos�stem değ�ş�yor olması, suların yükselmes�n�n fok yaşam alanlarını tehd�t ed�yor) 
g�b� olguların etk�l� olması. 
9. Envanter çıkarma, �zleme, raporlama �şler�n�n uzmanlık alanı d�kkate alınmaksızın ver�lmes�n�n
önünün açık olması, 

5. TEHDİTLER VE SINIRLAYICI FAKTÖRLER

Öncel�kl� olarak alan çalışmalarından ve daha sonra alanı sık olarak kullanan balıkçılar ve 

dalgıçlarla yapılan görüşmelerden ve projen�n sona ermes�ne yakın dönemde paydaşlarla yapılan 

çalıştay ve SWOT anal�z�nden elde ed�len b�lg�lere göre AKDENİZ FOKUNUN (Monachus 
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monachus) MUĞLA İLİ (M�las-Bodrum �lçeler� ve ÖÇK Bölgeler� Har�ç) KIYISAL 

ALANINDA KORUNMASINA yönel�k tehd�tler ve sınırlılıklar bel�rlenm�ş bunlar tablo hal�nde 

sunulmuştur. 

Alan çalışmalarında yapılan gözlemlere göre, bölge henüz tam olarak yapılaşmamış ancak 

altyapı yatırımları başlamıştır. Bölge �çer�s�nde, özell�kle üreme mağaralarının bulunduğu alan 

�ved�l�kle koruma altına alınmalıdır. Türün korunab�lmes� açısından genel yapı ve mağara sayısı 

açısından oldukça az olan üreme mağaralarının korunması en öneml� adımdır (Gücü et al., 2004). 

Koruma altına alınacak üreme mağaraları ve d�ğer fok mağaralarının koruma altına alınmasında, 

sadece den�zel kısım d�kkate alınmamalı, mutlaka kıyısal alan ekos�stem �le b�rl�kte b�r bütün 

olarak korumalı, gerekl� ölçülerde karasal alan da koruma altına alınmalıdır. Ekos�stem 

yaklaşımı açısından olduğu kadar, bu uygulama gelecekte ortaya çıkab�lecek antropoloj�k etk�ler� 

de engelleyecekt�r. Ayrıca, koruma zonları oluşturulmalı, özell�kle üreme mağaraları �nsan 

etk�s�nden arındırılmış “mutlak koruma alanı”, yakın çevres� �se “koruma alanı” olarak �lan 

ed�lmel�; canlının dolaştığı, avlandığı ve d�ğer davranışlar �ç�n kullandığı yaşam alanları �se 

kontrol altına alınmalıdır.  

Bölgede yapılan çalışmanın d�ğer c�dd� b�l�msel çalışmalar �le kıyaslandığında (Gücü et al., 

2004); çalışma süres�n�n, bütçes�n�n, personel�n�n ve tekn�k ek�pmanın eks�k olduğu 

bel�rlenm�şt�r. Bu nedenle, kısıtlı �mkanlar dah�l�nde anne-yavru, b�rey ve hab�tat gözlem� 

yapılab�lmes�ne karşın, bölgedek� populasyonun tam olarak ortaya konması �mkansızdır. 

Gelecekte, bölgedek� populasyonun tam olarak ortaya çıkarılması gerekmekted�r. Bu açıdan tüm 

mevs�mler� kapsayan, detaylı ve devamlı gözlem yapılmalıdır. 
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Tablo 4. Akden�z Foku İle İlg�l� Tehd�tler 

Tehditler 
Tehdit 
düzeyi 

Yaşam alanı kaybı ve yaşam alanındaki bozulmalar; 

Kıyısal alandak� yapılaşma ve altyapı yatırımları Yüksek 

Balıkçılık Orta 

Den�z k�rl�l�ğ� B�l�nm�yor 

Doğrudan türe yönelik tehditler 

Dalış tur�zm� Yüksek 
Günüb�rl�k z�yaretç�ler (tekneler, sürat tekneler�, d�ğer den�z taştları,  karadan 
ulaşım) Yüksek 

6. AKDENİZ FOKUNUN (Monachus monachus) MUĞLA İLİ (Milas-Bodrum ilçeleri ve

ÖÇK Bölgeleri Hariç) KIYISAL ALANINDA KORUNMASINA YÖNELİK I. BEŞ YILIK 

EYLEM PLANI 

6.1. Faaliyetlerin Önceliklendirilmesi ve Aciliyet Sıralaması 

Bazı faal�yetler türün varlığını devam ett�reb�lmes� �ç�n kr�t�k öneme sah�pt�r. Uygulanmadığı 

takd�rde türün tamamen yok olması söz konusu olab�l�r. Bazı faal�yetler �se daha düşük 

öncel�kl�d�r. Y�ne bazı faal�yetler�n çok ac�l uygulanması gerek�r. Çünkü uygulanmadığı takd�rde 

tür telafis� mümkün olamayacak boyutta zararlar göreb�l�r. Bazı faal�yetler�n uygulanmasının 

uzun süreye yayılması tür �ç�n öneml� tehd�t oluşturmayab�l�r. Tüm bu hususların b�l�nmes� 

yönet�m�n�n sınırlı mal� ve �nsan kaynaklarını daha ver�ml� kullanmasına �mkan sağlayacaktır. 

AKDENİZ FOKUNUN (Monachus monachus) MUĞLA İLİ (M�las-Bodrum �lçeler� ve ÖÇK 

Bölgeler� Har�ç) KIYISAL ALANINDA KORUNMASINA YÖNELİK I. BEŞ YI LIK EYLEM 

PLANI yer alan faal�yetler�n öncel�k sırasının bel�rlenmes�nde ve ac�l�yet sıralanmasında, Tür 

Eylem Planı Hazırlama Rehber� d�kkate alınarak (Ulusal Turn Tür eylem Planı, 2014) aşağıda 

bel�rt�len ölçütler kullanılmıştır. 

• Kr�t�k: Türün tamamen yok olmasına sebeb�yet vereb�lecek sorunların önlenmes� �ç�n zorunlu

eylem/eylemler. 

• Yüksek: 20 yıl veya daha az zamanda popülasyonunun %20’s�nden fazlasının yok olmasına

sebeb�yet vereb�lecek b�r faktörün önlenmes� �ç�n gerekl� eylem/eylemler. 
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• Orta: 20 yıl veya daha az zamanda popülasyonunun %20’s�nden azının yok olmasına sebeb�yet

vereb�lecek b�r faktörün önlenmes� �ç�n gerekl� b�r eylem. 

• Düşük: Yerel popülasyon düşüşünün veya tüm ülke popülasyonunda küçük etk� yapab�lecek

olan faktörler�n önlenmes� �ç�n gerekl� b�r eylem. 

Faal�yetler�n ac�l�yet�ne göre öngörülen süreler; 

· Ac�l: 12 ay �ç�nde tamamlanmalı.

· Kısa Sürel�: 1-3 yıl �çer�s�nde tamamlanmalı

· Orta Sürel�: 1-5 yıl �çer�s�nde tamamlanmalı

· Uzun Sürel�: 1-10 yıl �çer�s�nde tamamlanmalı

· Eylem Devam Etmekte: Hal� hazırda uygulanmakta ve devam etmes� gereken b�r eylem

· Tamamlanmış Eylem: Eylem planının hazırlanması sırasında tamamlanmış eylem.

7. HEDEFLER

7.1. İdeal Hedeer 

Akden�z fokunun (Monachus monachus) Muğla İl� (M�las-Bodrum �lçeler� ve ÖÇK Bölgeler� 

Har�ç) eylem planı �le �lg�l� 1 adet �deal hedef bel�rlenm�şt�r. Bu; 

İdeal 
Hedef No 

İDAEL HEDEF 

1. Akden�z Foku’nun (Monachus monachus) Muğla İl� kıyısal alanında nesl� tehl�ke 
altında olmadan varlığını sürdürmes�. 
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7.2. Faaliyet Hedeeri 

Akden�z Foku eylem planı �le �lg�l� olarak 5 adet faal�yet  hedefi, 27 adet faaliyet 

belirlenmiştir.  Bunlar; 

Ara hedefler/faal�yet 
hedefler� 

Faal�yetler  Öncel�k Uygulama 
dönem� 

Sorumlu kurum ve 
kuruluşlar 

1.2020 yılı sonu �t�bar� �le 
Muğla İl�  kıyılarındak� 
Akden�z Foku ve yaşam 
alanları hakkındak� b�lg� 
boşluğu dolduruldu. 

1.1. Her yıl �zleme çalışmaları 
�le yaşam alanlarında düzenl� 
sayımlar yapmak ve kayıt 
altına almak 

Yüksek Kısa/Sürekl� Doğa Koruma ve 
M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü, Orman 
ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

1.2. Kamera ve algılayıcılar 
yerleşt�rerek önem arzeden 
hab�tatları �zlemek 

Orta Kısa/Sürekl� Orman ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü; 
Ulaştırma, 
Den�zc�l�k ve 
Haberleşme 
Bakanlığı 

1.3. Paydaş (STÖ- Balıkçı- 
Dalgıç-Devlet görevl�ler�, vs.) 
ağı oluşturmak ve kayıt 
tutmak 

Yüksek Kısa/Sürekl� Orman ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

1.4. D�ğer bölgelerde var olan 
fok b�rey ve hab�tatları �le 
bölgedek� populasyon ve 
hab�tatların �l�şk�s�n� 
ekos�stem kavramı dah�l�nde 
bel�rlemek, öncel�kl� olarak 
ülkem�z kıyısal alanı olmak 
üzere, bütün Akden�z 
ekos�stem� �çer�s�ndek� 
kor�dorları ortaya koymak 

Yüksek Kısa 

Orman ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

1.5. Araştırma, �zleme ve 
koruma çalışmalarıyla �lg�l� 
faal�yet gösteren ulusal ve 
uluslararası kuruluşlarla 
�şb�rl�ğ�n� gel�şt�rmek. 

Orta Kısa/Sürekl� Orman ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

1.6. Muğla İl� kıyılarında 
Akden�z Foku yaşam 
alanlarının bel�rlenmes�, 
�zlenmes� ve korumasına 
yönel�k çalışmalar teşv�k 
etmek ve kaynak ayırmak 

Yüksek Sürekl� Orman ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü  

2. Beş yıllık (2016-2020)
uygulama sürec� sonunda 
Akden�z Foku yaşam 
alanlarının %2'den 
fazlasının zarar görmemes� 

2.1. Kıyısal (karasal ve den�zel 
alanı �çeren) koruma alanları 
�lan etmek 

Kr�t�k Kısa Doğa Koruma ve 
M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü; 
Araştırma 
kurumları; STK'lar 
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sağlayarak sağlıklı kalması 
sağlandı 

2.2. Fokların öneml� yaşam 
alanlarını etk�leyeb�lecek 
faal�yetler�n Ekoloj�k Etk� 
Değerlend�rme ve Çevre Etk� 
Değerlend�rme raporlarında 
d�kkate alınmasını sağlamak 

Kr�t�k Kısa/Sürekl� Doğa Koruma ve 
M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü; Orman 
ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

2.3. Fok yaşam alanlarının 
çevre düzen� planlarına 
�şlenmes� �ç�n Çevre ve 
Şeh�rc�l�k Bakanlığına ve 
d�ğer �lg�l� kurumlara  
b�ld�r�mde bulunmak. 

Kr�t�k Kısa Doğa Koruma ve 
M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü; Orman 
ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

2.4. Fok yaşam alanlarında 
balıkçılık faal�yetler�n�n 
kontrol altına alınmasını 
sağlamak 

Yüksek Kısa/Sürekl� Orman ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

2.5. Fok yaşam alanlarında 
dalış tur�zm� faal�yetler�n�n 
kontrol altına alınmasını 
sağlamak 

Kr�t�k Kısa/Sürekl� Orman ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

2.6. Fok yaşam alanlarında 
den�z tur�zm�ne bağlı den�z 
trafiğ�n�n ve z�yaretç� 
faal�yetler�n�n kontrol altına 
alınmasını sağlamak 

Yüksek Kısa/Sürekl� Orman ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

2.7. Muğla İl� kıyılarında 5 yıl 
�ç�nde en az 1 adet fok yaşam 
alanının zonlamasını yapmak 

Kr�t�k Kısa/Sürekl� Orman ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

2.8. Fok açısından hassas 
bölgelerde k�tlesel turlara/Tur 
tekneler�ne bölge ve zaman 
zonlaması yapmak ve üreme 
dönemler�nde kısıtlamalar 
get�rmek. 

Kr�t�k Kısa/Sürekl� Orman ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

2.9. Muğla İl� kıyılarında fok 
konusuyla �lg�l� b�l�rk�ş� l�stes� 
oluşturmak 

Orman ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

3. Beş yıllık (2016-2020)
uygulama sürec� sonunda 
Muğa İl� kıyılarındak� 
Akden�z Foku yaşam şansı 
(Fokların hayatta kalma 
oranı/başarısı) arttırıldı 

3.1. Yapay yuva mağaraları 
yapmak 

Düşük Orta Doğa Koruma ve 
M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü; Orman 
ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü, 
Çevre ve Şeh�rc�l�k 
İl Müdürlüğü 

3.2. Ac�l durumlarda 
müdahale edeb�lecek ek�pler 

Yüksek Kısa Orman ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
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kurmak, altyapı hazırlamak Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

3.3. 2015-2016 ve daha 
sonrak� Merkez Av 
Kom�syonu kararlarında 
Akden�z Foku öldürümü �le 
�lg�l� caydırıcı cezalar koymak 

Kr�t�k Sürekl� Doğa Koruma ve 
M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü, Orman 
ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

4. Beş yıllık (2016-2020)
uygulama sürec� sonunda 
paydaşların Akden�z Foku 
ve fok yaşam alanları �le 
�lg�l� eğ�t�m ve farkındalık 
düzey�nde artış sağlandı 

4.1. Muğla İl�nde fokun 
tanıtılması ve koruma 
b�l�nc�n�n artırılması amacıyla 
�lköğret�m ve ortaöğret�m 
okulları �ç�n eğ�t�m materyal� 
hazırlamak ve okullara 
�letmek. 

Yüksek Orta Doğa Koruma ve 
M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü, Orman 
ve Su İşler� 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 

4.2. Elektron�k medya 
araçlarını (sosyal medya, web) 
kullanarak b�lg� oluşturmak 

Yüksek Orta Doğa Koruma ve 
M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü; 
Araştırma 
kurumları, STK'lar 

4.3.Kamu spotu ve belgesel 
hazırlamak 

Yüksek Orta Doğa Koruma ve 
M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü; 
Araştırma 
kurumları, STK'lar 

4.4. Tür tanıtım broşürü 
hazırlamak 

Yüksek Orta Doğa Koruma ve 
M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü; 
Araştırma 
kurumları, STK'lar 

4.5. Türü sembolleşt�rmek, 
kamu alanlarda fok figürünü 
yaygınlaştırmak 

Yüksek Orta Doğa Koruma ve 
M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü; Muğla 
Beled�yes� ve bağlı 
beled�yeler 

4.6.  Fok temalı ve geleneksel 
hale gelecek b�r fest�val 
planlanması 

Orta Orta Doğa Koruma ve 
M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü; Muğla 
Beled�yes� ve bağlı 
beled�yeler 

5. Beş yıllık (2016-2020)
uygulama sürec� sonunda 
Muğla İl� kıyılarındak� 
Akden�z Foku'nun 
korunmasına yönel�k 
olarak oluşturulan eylem 
planı çerçeves�nde 
bel�rlenen kr�ter ve 
faal�yetler�n �zlenmes� 
sağlandı 

5.1. Her yıl ek�m/kasım 
aylarında eylem planı 
uygulamalarını 
değerlend�rmek 

Yüksek Kısa/Sürekl� 

Doğa Koruma ve 
M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü 

5.2. II. beş yıllık (2020-2024) 
uygulama dönem� planını 
yapmak 

Orta Orta Doğa Koruma ve 
M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü 

5.3. Planın uygulanması �ç�n Yüksek Sürekl�  Orman ve Su İşler� 
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yerel yönet�mler, STK'lar, 
ün�vers�teler ve yerel halktan 
oluşan b�r kom�te kurmak 

Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü Muğla İl 
Şube Müdürlüğü 
Muğla BŞ 
Beled�yes� ve bağlı 
beled�yeler, STKlar, 
Ün�vers�te 

8. FAALİYET VE FAALİYET PLANLARI

Akden�z Foku eylem planı �le �lg�l� 1 adet �deal hedef, 5 adet faal�yet hedefi ve 27 adet faal�yet 

bel�rlenm�şt�r. Bunlar; 

İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 1: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla İl� 
kıyılarındak� Akden�z Foku ve yaşam alanları hakkındak� b�lg� boşluğu 
dolduruldu. 

Faal�yet no ve faal�yet adı 1.1. Her yıl �zleme çalışmaları �le yaşam alanlarında düzenl� sayımlar 
yapmak ve kayıt altına almak. 

Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü, Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, SAD-AFAG, 
Ekoloj�k Araştırmalar Derneğ� ,Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü, Sah�l 
Güvenl�k Grup Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 
Kültür ve Tur�zm İl Müdürlüğü 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016-2020 yıllarında arasında her yıl 21’er günlük araz� çalışması 

Faal�yet akış planı Orman ve Su İşler� Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü tarafından "Muğla İl� Akden�z Foku Tür Koruma Eylem Planı" 
proje ek�b�ne çalışmalarında değerlend�r�lmek/d�kkate alınmak üzere 
Akden�z Foku Tür Koruma Eylem Planı ve Akden�z Foku yayılım alanları 
har�taları ver�lecek. Muğla İl Şube Müdürlüğü tarafından M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü ve Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının �lg�l� da�re/şubeler� �le 
�rt�bata geç�lerek, �zleme çalışmaları kapsamında tesp�t ed�len ve har�talanan 
Akden�z Foku yayılım alanlarına göre "Muğla İl� kıyı şer�d� Akden�z Foku 
mutlak koruma bölgeler�" n�n yen�den bel�rlenmes� sağlanacak. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

"Muğla İl� Akden�z Foku Tür Koruma Eylem Planı" proje ek�b� (Fok uzmanı, 
akadem�syen (su ürünler� mühend�s�, b�yolog, deney�ml� dalıcı). Seyahat, 
konaklama ve araz� g�derler�; Tekne, scuba ek�pmanı, gps, fotoğraf mak�nes� 
vb. 100.000 TLx5 kez= 500.000TL 

Yönet�c� yorumu 
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 1: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla İl� 
kıyılarındak� Akden�z Foku ve yaşam alanları hakkındak� b�lg� boşluğu 
dolduruldu. 

Faal�yet no ve faal�yet adı 1.2. Kamera ve algılayıcılar yerleşt�rerek önem arzeden hab�tatları �zlemek 
Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü, Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığı, 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, SAD-AFAG, 
Ekoloj�k Araştırmalar Derneğ�, Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü, Sah�l 
Güvenl�k Grup Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 
Kültür ve Tur�zm İl Müdürlüğü 

Faal�yet�n yer� Feth�ye Kurtoğlu Burnu �le Yed�burunlar arasında kalan kıyı ve adalardak� 5 
yaşam alanında 

Faal�yet�n zamanı ve 
sıklığı 

2016-2020 yıllarında arasında sürekl� 

Faal�yet akış planı Bel�rlenen yaşam alanlarına kamera (yaşam alanını gen�ş olarak gören ve 
mağara �ç�) ve algılayıcılar yerleşt�r�lmes� �le sürekl� �zleme ve kontrol 
sağlanacak. 5 yaşam alanı/mağaraya s�stemler yerleşt�r�lecek s�stem senede 4 
kez (yaz, sonbahar, kış, �lkbahar) kontrol ed�l�p bakımı sağlanacak.  

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

"Muğla İl� Akden�z Foku Tür Koruma Eylem Planı" proje ek�b� (Fok uzmanı, 
akadem�syen (Su Ürünler� Mühend�s�, B�yolog), deney�ml� dalıcı,  
elektr�k/elektron�k uzmanı). Tekne, scuba ek�pmanı, kameralar, algılayıcılar, 
s�stem, bakım vb. �ç�n gerekl� malzeme. Her b�r s�stem �ç�n 40.000 TL x 5 
mağara/yaşam alanı= 200.000TL 

Yönet�c� yorumu  

 

İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 1: Beş yıllık (2016-2020) uygul ama sürec� sonunda Muğla 
İl� kıyılarındak� Akden�z Foku ve yaşam alanları hakkındak� b�lg� boşluğu 
dolduruldu. 

Faal�yet no ve faal�yet adı 1.3. Paydaş (STÖ- Balıkçı- Dalgıç-Devlet görevl�ler�, vs.) ağı oluşturmak ve 
kayıt tutmak 

Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü, Sah�l Güvenl�k Grup Komutanlığı, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kültür ve Tur�zm İl Müdürlüğ ü,SAD-
AFAG, Su Ürünler� Kooperat�fler�, Dalış Okulları, L�man Başkanl ıkları, 
M�ll� Eğ�t�m İlçe Müdürlükler�, Veter�nerler, Yerel Yönet�mler,  Val�l�k, 
Kaymakamlıklar, 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� kıyı şer�d�nde 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılında 

Faal�yet akış planı "Muğla İl� Akden�z Foku Tür Koruma Eylem Planı" proje ek�b�n�n yaptığı 
proje tanıtım/rev�zyon toplantılarına katılım sağlayanların �let�ş�m b�lg�ler� 
alınmaktadır.  

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu  



38

İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 1: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla 
İl� kıyılarındak� Akden�z Foku ve yaşam alanları hakkındak� b�lg� boşluğu 
dolduruldu. 

Faal�yet no ve faal�yet adı 1.4. D�ğer bölgelerde var olan fok b�rey ve hab�tatları �le bölgedek� 
populasyon ve hab�tatların �l�şk�s�n� ekos�stem kavramı dah�l�nde 
bel�rlemek, öncel�kl� olarak ülkem�z kıyısal alanı olmak üzere, bütün 
Akden�z ekos�stem� �çer�s�ndek� kor�dorları ortaya koymak. 

Faal�yetten sorumlu kurum 
ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü,  

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

SAD-AFAG, EKAD, Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Su Ürünler� 
Fakültes�,  
Ün�vers�te Rektörlükler�, Uluslararası Fok Araştırma Kurum ve Grupları, 
MedPan 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılında 

Faal�yet akış planı  
Personel, ek�pman ve 

mal�yet 
 

Yönet�c� yorumu  

 

İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 1: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla 
İl� kıyılarındak� Akden�z Foku ve yaşam alanları hakkındak� b�lg� boşluğu 
dolduruldu. 

Faal�yet no ve faal�yet adı 1.5. Araştırma, �zleme ve koruma çalışmalarıyla �lg�l� faal�yet gösteren 
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla �şb�rl�ğ�n� gel�şt�rmek. 

Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, SAD-AFAG, 
Ekoloj�k Araştırmalar Derneğ�  

Faal�yet�n yer� Muğla İl� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016-2020 yıllarında arasında  

Faal�yet akış planı  
Personel, ek�pman ve 

mal�yet 
 

Yönet�c� yorumu  
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 1: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla İl� 
kıyılarındak� Akden�z Foku ve yaşam alanları hakkındak� b�lg� boşluğu 
dolduruldu. 

Faal�yet no ve faal�yet adı 1.6. Muğla İl� kıyılarında Akden�z Foku yaşam alanlarının bel�r lenmes�, 
�zlenmes� ve korumasına yönel�k akadem�k çalışmaları teşv�k etmek ve 
kaynak ayırmak 

Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Rektörlüğü, Muğla Sıtkı Koçman 
Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, Ün�vers�te Rektörlükler�, STK'lar, SAD-
AFAG, EKAD 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� Kıyı Şer�d� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016-2020 yıllarında arasında yılda b�r kere 

Faal�yet akış planı Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdür lüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü yılda 1 (b�r) kere Muğla İl� kıyı şer�d�nde Akden�z Foku �le 
Eylem planında faal�yet olarak yapılmış olan �zleme vb. çalışmalar dışında 
Akden�z Foku'nu konu alan, örneğ�n balıkçılık �le etk�leş�m, hastalık, 
beslenme, rehab�l�tasyon, sosyoloj�k, kültürel vb., g�b� konularda araştırma 
yapmak �steyenler� teşv�k etmek üzere �lana çıkar. Proje öner�s� başvurularını 
değerlend�r�r (destekleyen kuruluşlardan hakem desteğ� alınab�l�r) ve bu 
öner�lerden uygun görülenler� kabul ederek destek sağlar. B�r yılda bütçe 
dah�l�nde en az 5 (Beş) araştırma desteklenmes� mantıklıdır. Bu şek�lde 
eylem planı har�c�nde de Akden�z Foku �le �lg�l� ver� toplanması 
sağlanacaktır. Fok �le �lg�l� çalışma sayısı artacak ve uzman yet�şme olanağı 
sağlanacaktır.  

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

Her b�r proje öner�s� kend� ek�p ve ek�pmanını oluşturmalıdır. Bu faal�yette 
her b�r proje �ç�n 20.000 TL bütçe ayrılmıştır. 1 yılda 5 proje , eylem planı 
süres�nce 5 yıl x 5 proje = 25 proje bu şek�lde desteklenecekt� r. Bütçe �se 
20.000 x 25 proje= 500.000 TL 

Yönet�c� yorumu  
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 2: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla 
İl� kıyılarındak� Akden�z Foku yaşam alanlarının %2'den fazlasının zarar 
görmemes� sağlayarak sağlıklı kalması sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 2.1. Kıyısal (karasal ve den�zel alanı �çeren) koruma alanları �lan etmek 
Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü, Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre ve 
Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, SAD-AFAG, 
Ekoloj�k Araştırmalar Derneğ�, Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü, Sah�l 
Güvenl�k Grup Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 
Kültür ve Tur�zm İl Müdürlüğü 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� Kıyı Şer�d�nde 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılında 

Faal�yet akış planı Eylem planının yürürlüğe g�rmes�n� tak�ben Doğa Koruma ve M�ll� Parklar 
Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığın Muğla b�r�mler�ne; Val�l� klere, 
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne 
Akden�z Foku'nun Muğla İl� kıyı şer�d�ndek� öneml� yaşam alanlarını 
gösteren har�talar, bu alanların koord�natları gönder�lecek ve bu alanların 
koruma alanı olarak �lan ed�lmes� �stenecekt�r. Orman ve Su �şler� Bakanlığı 
Muğla İl Şube Müdürlüğü Akden�z Foku yaşam alanlarının çevre düzen� 
planlarına ve benzere planlarına �şlenmes�n�n tak�pç�s� olacaktır. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu  
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 2: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla 
İl� kıyılarındak� Akden�z Foku yaşam alanlarının %2'den fazlasının zarar 
görmemes� sağlayarak sağlıklı kalması sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 2.2. Fokların öneml� yaşam alanlarını etk�leyeb�lecek faal�yetler�n Ekoloj�k 
Etk� Değerlend�rme ve Çevre Etk� Değerlend�rme raporlarında d�kkate 
alınmasını sağlamak 

Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü, Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, SAD-AFAG, 
Ekoloj�k Araştırmalar Derneğ�, Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü, Tur�zm İl 
Müdürlüğü 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılında 

Faal�yet akış planı Eylem planının yürürlüğe g�rmes�n� tak�ben Doğa Koruma ve M�ll� Parklar 
Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığın Muğla b�r�mler�ne; Çevre ve 
Şeh�rc�l�k Bakanlığı ÇED ve İz�n ve Denet�m Genel Müdürlüğüne Akden�z 
Foku'nun Muğla İl� kıyı şer�d�ndek� öneml� yaşam alanlarını gösteren 
har�talar, b�l�nen yaşam alanlarının koord�natları gönder�lecek ve bu 
alanların ekoloj�k özell�kler�n�n bozulmasına; Akden�z Foku'nun yaşam 
alanlarına, foka ve yavrularına zarar verecek veya r�sk oluşturacak 
faal�yetlere �z�n ver�lmemes�; Ekoloj�k Etk� Değerlend�rme ve Çevre Etk� 
Değerlend�rme raporlarında fokların yaşam alanlarının d�kkate alınması 
hususu talep ed�lecekt�r. Eylem planı kapsamında yapılan �zleme ve 
araştırma çalışmalarında yen� yaşam alanlarının tesp�t ed�lmes� durumunda, 
bu alanlar da har�talara �şlenerek yukarıda bel�rt�len Bakanlık b�r�mler�ne ve 
kurumlara b�ld�r�lecekt�r. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu Muğla İl� Akden�z Foku Tür Koruma Eylem Planı  
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 2: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla 
İl� kıyılarındak� Akden�z Foku yaşam alanlarının %2'den fazlasının zarar 
görmemes� sağlayarak sağlıklı kalması sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 2.3. Fok yaşam alanlarının çevre düzen� planlarına �şlenmes� �ç�n Çevre ve 
Şeh�rc�l�k Bakanlığına ve d�ğer �lg�l� kurumlara b�ld�r�mde bulunmak. 

Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü, Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılında 

Faal�yet akış planı Eylem planının yürürlüğe g�rmes�n� tak�ben Doğa Koruma ve M�ll� Parklar 
Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığın Muğla b�r�m�ne; Val�l�kle re, Çevre 
ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne Akden�z 
Foku'nun ülkem�zdek� öneml� yaşam alanlarını gösteren har�talar, b�l�nen 
yaşam alanlarının koord�natları gönder�lecek ve bu alanların çevre düzen� 
planı ve d�ğer benzer planlara �şlenmes� �stenecekt�r. Orman ve Su �şler� 
Bakanlığı Muğla İl Şube Müdürlüğü fok yaşam alanlarının çevre düzen� 
planlarına ve benzere planlarına �şlenmes�n�n tak�pç�s� olacaktır. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu Muğla İl� Akden�z Foku Tür Koruma Eylem Planı 

 

İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 2: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla İl� 
kıyılarındak� Akden�z Foku yaşam alanlarının %2'den fazlasının zarar 
görmemes� sağlayarak sağlıklı kalması sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 2.4. Fok yaşam alanlarında balıkçılık faal�yetler�n�n kontrol altına alınmasını 
sağlamak 

Faal�yetten sorumlu kurum 
ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube M üdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Muğla �l Müdürlüğü, Sah�l Güvenl�k Grup 
Komutanlığı, Balıkçılık Kooperat�fler� 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� Kıyı Şer�d�nde
Faal�yet�n zamanı ve sıklığı B�lg�lend�rme çalışmaları 2016 yılı Haz�ran ayında, denet�mler sürekl� 

Faal�yet akış planı 2016 yılı Haz�ran ayı �çer�s�nde Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının �lg�l� �l 
şube müdürlüğünce balıkçılık yapılan fok yaşam alanlarının bulunduğu 
yerleş�mlerde, fok �le �lg�l� b�lg�lend�rme çalışmaları yapılacak. Balıkçılık 
kooperat�fler� başkanları �le görüşmeler yapılarak “Tebl�ğ�”ler�n fok ve yaşam 
alanları �le �lg�l� hükümler� ve prosedürler� hakkında b�lg� ver�lecek ve 
balıkçılığın yönetmel�k hükümler�ne uygun yapılması �stenecek ve balıkçılık 
faal�yetler�n kontrolü amacıyla düzenl� denet�mler yapılacak. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu  
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 2: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla İl� 
kıyılarındak� Akden�z Foku yaşam alanlarının %2'den fazlasının zarar 
görmemes� sağlayarak sağlıklı kalması sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 2.5. Fok yaşam alanlarında dalış tur�zm� faal�yetler�n�n kontrol altına 
alınmasını sağlamak 

Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Sah�l Güvenl�k Grup Komutanlığı, Dalış okulları, Kültür ve Tur�zm 
Bakanlığı Muğla �l Müdürlüğü, Muğla İl� Den�z T�caret Odaları, Muğla İl� 
L�man Başkanlıkları, GıdaTarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, TSSF 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� fok yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılından �t�baren 

Faal�yet akış planı Eylem planının yürürlüğe g�rmes�n� tak�ben Doğa Koruma ve M�ll� Parklar 
Genel Müdürlüğü tarafından Kültür Tur�zm Bakanlığı Muğla �l Müdürlüğü, 
Sah�l Güvenl�k Grup Komutanlığı, Dalış okulları, Muğla İl� Den�z T�caret 
odaları ve Muğla İl� L�man Başkanlıklarına fokun Muğla İl� kıyı şer�d�ndek�  
öneml� yaşam alanlarını gösteren har�talar, b�l�nen yaşam alanlarının 
koord�natları gönder�lecek ve bu alanlarla �l�şk�l� veya etk�leyeb�lecek 
bölgelerdek� dalış tur�zm� faalyetler�n�n kontrol altına alınması �ç�n gerekl� 
düzenleme ve sınırlamaların bel�rlenmes� veya dalış okullarının 
yönlend�r�lmes� talep ed�lecekt�r. Orman ve Su �şler� Bakanlığı Muğla İl 
Şube Müdürlüğü Muğla İl� kıyı şer�d�ndefok yaşam alanlarında dalış 
faal�yetler�n�n kontrol altına alınması �ç�n İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü nezd�nde g�r�ş�mde bulunacaklardır. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu  
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 2: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla 
İl� kıyılarındak� Akden�z Foku yaşam alanlarının %2'den fazlasının zarar 
görmemes� sağlayarak sağlıklı kalması sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 2.6. Fok yaşam alanlarında den�z tur�zm�ne bağlı den�z trafiğ�n�n ve 
z�yaretç� faal�yetler�n�n kontrol altına alınmasını sağlamak 

Faal�yetten sorumlu kurum 
ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Sah�l Güvenl�k Grup Komutanlığı, Tur�zm acentaları, Kültür ve Tur�zm 
Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü, Muğla İl� Den�z T�caret Odaları, Muğla İl� 
L�man Başkanlıkları, SAD-AFAG 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� fok yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılından �t�baren 

Faal�yet akış planı Eylem planının yürürlüğe g�rmes�n� tak�ben Doğa Koruma ve M�ll� Parklar 
Genel Müdürlüğü tarafından Kültür Tur�zm Bakanlığı Muğla �l Müdürlüğü, 
Sah�l Güvenl�k Grup Komutanlığı, Tur�zm acentaları, Muğla İl� Den�z 
T�caret odaları ve Muğla İl� L�man Başkanlıklarına fokun Muğla İl� kıyı 
şer�d�ndek�  öneml� yaşam alanlarını gösteren har�talar, b�l�nen yaşam 
alanlarının koord�natları gönder�lecek ve bu alanlarla �l�şk�l� veya 
etk�leyeb�lecek bölgelerdek� den�z tur�zm� faalyetler�n�n kontrol altına 
alınması �ç�n gerekl� düzenleme ve sınırlamaların bel�rlenmes� veya tur�zm 
acentalarının yönlend�r�lmes� talep ed�lecekt�r. Orman ve Su �ş ler� Bakanlığı 
Muğla İl Şube Müdürlüğü Muğla İl� kıyı şer�d�nde fok yaşam alanlarında 
tur�zm faal�yetler�n�n kontrol altına alınması �ç�n �lg�l� b�r�mler nezd�nde 
g�r�ş�mde bulunacaklardır. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu  
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 2: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla 
İl� kıyılarındak� Akden�z Foku yaşam alanlarının %2'den fazlasının zarar 
görmemes� sağlayarak sağlıklı kalması sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 2.7. Muğla İl� kıyılarında 5 yıl �ç�nde 1 adet fok yaşam alanının zonlamasını 
yapmak 

Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, SAD-AFAG, 
EKAD, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Muğla �l Müdürlüğü, Sah�l Güvenl�k 
Grup Komutanlığı, Kültür ve Tur�zm Bakanlığı Muğla �l Müdürlüğü 

Faal�yet�n yer� Patara �le Kabak Koyu arasında 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016-2020 yıllarında arasında 1 kez 

Faal�yet akış planı Eylem planının yürürlüğe g�rmes�n� tak�ben Doğa Koruma ve M�ll� Parklar 
Genel Müdürlüğü bel�rt�len alandak� kr�t�k hab�tatlardan 1 (b�r) tanes�n�n 
zonlama çalışması �ç�n �lana çıkacaktır. İş� yüklenen zonlama �ç�n gerekl� 
çalışmaları yapacak, zonlama kr�terler�n� ortaya koyacak, har�talandıracak ve 
sunacaktır. Bu fok yaşam alanını kapsayan �lk zonlama çalışması olması 
bakımından öneml� olacak ve fok yaşam alanlarında fok �le paydaşlar 
arasında yaşanan alan kullanımı sıkıntılarına da çözüm üretme gücü 
olacaktır.  

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

Ek�pte Su Ürünler� Mühend�s�, B�yolog, Fok uzmanı, Har�ta mühend�s�, CIS 
uzmanı olması gerekmekted�r. Ek�pmana ek�p karar ver�r. Zonlama �ç�n 
50.000TL ayrılması tavs�ye ed�lmekted�r.  

Yönet�c� yorumu  
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 2: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla 
İl� kıyılarındak� Akden�z Foku yaşam alanlarının %2'den fazlasının zarar 
görmemes� sağlayarak sağlıklı kalması sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 2.8. Fok açısından hassas bölgelerde k�tlesel turlara/Tur tekneler�ne bölge ve 
zaman zonlaması yapmak ve üreme dönemler�nde kısıtlamalar get�rmek. 

Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Sport�f Tur�zm Kurullar,Ün�vers�te, SAD-AFAG 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� fok yaşam alanlarında 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılından �t�baren 

Faal�yet akış planı Eylem planının yürürlüğe g�rmes�n� tak�ben Doğa Koruma ve M�ll� Parklar 
Genel Müdürlüğü Tur�zm Muğla İl kurulları �le ortak çalışma olanağını 
sağlayacaktır. Eylem planında hassas fok yaşam alanları olarak bel�rlenen 
bölgelerde tekne turlarının olup olmadığı, var �se kaç tekne �le kaç k�ş�n�n bu 
turlar �le fok yaşam alanlarına baskı yaptığı bel�rlenecekt�r. Bu ön b�lg�ler 
elde ed�ld�kten sonra, hassas fok yaşam alanına g�den tur tekne sayısında b�r 
kota düzenlenmes� sağlanacaktır. Bu tekneler�n alana ne kadar mesafede 
duracağı, �nsanların foku ne kadar uzaklıktan gözlemleyeceğ� bel�rlenecekt�r. 
Özell�kle bu alanlarda fok üreme dönem�nde kes�n b�r er�ş�m kısıtlaması 
yapılması elzem b�r konudur. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu  

 

İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 2: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla 
İl� kıyılarındak� Akden�z Foku yaşam alanlarının %2'den fazlasının zarar 
görmemes� sağlayarak sağlıklı kalması sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 2.9. Muğla İl� kıyılarında fok konusuyla �lg�l� b�l�rk�ş� l�stes� oluşturulmak 
Faal�yetten sorumlu kurum 

ve kuruluşlar 
Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

SAD-AFAG, Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes� ,  
Muğla Val�l�ğ�, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı TVK, ÇED Planlama  ve 
Mekansal Planlama ve UDHB Den�z ve İçsular Düzenleme,  Tersaneler ve 
Kıyı Yapıları Genel Müdürlükler�, Muğla BŞ. Beled�yes�, Muğla Sıtkı 
Koçman Ün�vers�tes� Rektörlüğü 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılından �t�baren 

Faal�yet akış planı B�l�rk�ş� standartlarını Bakanlık Bünyes�nde Akden�z Foku Çalışma Grubu 
bel�rlemel�d�r. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu  
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 3: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla İl�  
kıyılarındak� Akden�z Foku  yaşam şansı (Fokların hayatta kalma 
oranı/başarısı) arttırıldı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 3.1. Yapay yuva mağaralar yapmak 
Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü, Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre ve 
Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, SAD-AFAG, 
Ekoloj�k Araştırmalar Derneğ�, Sah�l Güvenl�k Grup Komutanlığı, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kültür ve Tur�zm İl Müdürlüğ ü 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� kıyı şer�d�nde 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılı �t�bar�yle 

Faal�yet akış planı  
Personel, ek�pman ve 

mal�yet 
 

Yönet�c� yorumu  

 

İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 3: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla 
İl�  kıyılarındak� Akden�z Foku  yaşam şansı (Fokların hayatta kalma 
oranı/başarısı) arttırıldı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 3.2. Ac�l durumlarda müdahale edeb�lecek ek�pler kurmak, altyapı 
hazırlamak 

Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Muğla Veter�nerler Odası, SAD-AFAG, Sah�l Güvenl�k Grup Komutanlığı, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, 
Muğla Val�l�ğ�, Beled�yeler 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� kıyı şer�d�nde 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılından �t�baren 

Faal�yet akış planı Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü el�yle �lg�l� beled�yeler �le Veter�ner odasına çağrı yapılarak 
beled�yeler bünyes�nde ya da özel çalışan veter�nerlerden fok vakalarında 
görev almak üzere ek�pler düzenlenmes� �stenecekt�r. Bu ek�plere fok 
vakaları ve yapılması gereken müdaheleler �le �lg�l� teor�k b�lg�ler 
ver�lecekt�r. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu  
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 3: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla 
İl�  kıyılarındak� Akden�z Foku  yaşam şansı (Fokların hayatta kalma 
oranı/başarısı) arttırıldı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 3.3. 2015-2016 ve daha sonrak� Merkez Av Kom�syonu kararlarında 
Akden�z Foku öldürümü �le �lg�l� caydırıcı cezalar koymak 

Faal�yetten sorumlu kurum 
ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü, Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Sah�l Güvenl�k Grup Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü, Val�l�k 

Faal�yet�n yer� Muğla kıyı şer�d�nde 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılı �t�bar�yle 

Faal�yet akış planı Muğla İl� av kom�syonu kararları �le 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 
ve 6/3. maddeler�n�n kom�syona verd�ğ� yetk�ler ve kom�syon üyeler�n�n 
öner�ler� doğrultusunda, 2015-2016 av dönem� �ç�n bütün yurdu kapsayan 
şek�lde fok öldürme �le �lg�l� caydırıcı ceza, örneğ�n b�r fok öldürme �ç�n 
100.000TL g�b� b�r madd� ceza karara bağlanmalıdır. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu  

 

İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 4: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda paydaşların 
Akden�z Foku  ve fok yaşam alanları �le �lg�l� eğ�t�m ve farkındalık düzey�nde 
artış sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 4.1. Muğla İl�nde fokun tanıtılması ve koruma b�l�nc�n�n artırılması amacıyla 
�lköğret�m ve ortaöğret�m okulları �ç�n eğ�t�m materyal� hazırlamak ve okullara 
�letmek 

Faal�yetten sorumlu kurum 
ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube Müdürlüğü, 
Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, SAD-AFAG, Ekoloj�k 
Araştırmalar Derneğ�, M�ll� Eğ�t�m İl Müdürlüğü, Sah�l Güvenl�k Grup 
Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kültür ve Tur�zm İl 
Müdürlüğü 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� fok yaşam alanlarının bulunduğu yerleş�mlerde 
Faal�yet�n zamanı ve sıklığı 2016 yılında 

Faal�yet akış planı 2016 yılı başında destekleyen kurumlar �lköğret�m ve ortaöğret�m 
öğretmenler�ne yönel�k “Akden�z Fokunu Tanıyalım, Koruyalım!” eğ�t�m 
materyal� hazırlanacak. Eğ�t�m materyal� 2016 yılı n�san ayında Orman ve Su 
İşler� Bakanlığı şube müdürlükler� tarafından �l m�ll� eğ�t�m müdürlükler� 
üzer�nden fokun yaşam alanlarının bulunduğu yerleş�mlerdek� okullara �let�lecek 
ve eğ�t�m materyal� olarak kullanılması sağlanacak. Faal�yet 4’te yapılması 
öngörülen broşürler (basımını tak�ben) �le eylem planı sürec�nde hazırlanan 
“Akden�z Foku poster�” �l şube müdürlükler� tarafından çerçevelett�r�lerek alan 
z�yaretler� sırasında okullara ver�lecek. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu  
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 4: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda 
paydaşların Akden�z Foku  ve fok yaşam alanları �le �lg�l� eğ�t�m ve 
farkındalık düzey�nde artış sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 4.2. Elektron�k medya araçlarını (sosyal medya, web) kullanarak b�lg �
oluşturmak 

Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü; Araştırma kurumları, 
STK'lar 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılı �t�bar�yle 

Faal�yet akış planı 2016 yılında SAD-AFAG veya EKAD tarafından “Türk�ye Akden�z Foku” 
web s�tes� oluşturulacak. Web s�tes�nde temel olarak aşağıdak� b�lg�ler yer 
alacak ve düzenl� olarak güncellenecek. · Akden�z Foku �le �lg�l� yapılan 
araştırma, �zleme ve koruma faal�yetler� ve gel�şmeler, · Ulusal Akden�z 
Foku Eylem Planı uygulamaları, · Uluslararası kuruluşlarla �şb�rl�kler� ve 
uluslararası çalışmalar, · Paydaş ağından gelen b�lg�ler. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

Projes�nde bel�rlenecek 

Yönet�c� yorumu  

 

İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 4: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda 
paydaşların Akden�z Foku  ve fok yaşam alanları �le �lg�l� eğ�t�m ve 
farkındalık düzey�nde artış sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 4.3.Kamu spotu ve belgesel hazırlamak 
Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü; Araştırma kurumları, 
STK'lar 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılında 

Faal�yet akış planı 2016 yılında Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 
“Akden�z Foku'nun korunması” konusunda kamuoyunda farkındalık 
yaratmak amacıyla kamu spotu hazırlanacak. Hazırlanan kamu spotu ulusal 
kanallarda yayınlattırılmak üzere Radyo, Telev�zyon Üst Kuruluna 
sunulacak. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

Projes�nde bel�rlenecek 

Yönet�c� yorumu  
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 4: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda 
paydaşların Akden�z Foku  ve fok yaşam alanları �le �lg�l� eğ�t�m ve 
farkındalık düzey�nde artış sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 4.4. Tür tanıtım broşürü hazırlamak 
Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü; Araştırma kurumları, 
STK'lar 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016 yılında 

Faal�yet akış planı 2016 yılı �lk yarısında SAD-AFAG veya Ekoloj�k AraştırmalarDerneğ� 
tarafından DKMP Genel Müdürlüğü �le �şb�rl�ğ� hal�nde Akden�z Foku'nun 
korunmasında kamuoyunda b�lg� ve b�l�nç düzey�n� artırmak amacıyla 
(özell�kle foku yaşadığı bölgelerdek� �nsanlara yönel�k) A4 ebadında üçe 
katlamalı 1000 adet broşür hazırlanacak ve bastırılacak. Broşürler alan 
z�yaretler� sırasında okullar öncel�kl� olmak üzere yöre �nsanına dağıtılacak. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

Projes�nde bel�rlenecek 

Yönet�c� yorumu  

 

İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 4: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda 
paydaşların Akden�z Foku  ve fok yaşam alanları �le �lg�l� eğ�t�m ve 
farkındalık düzey�nde artış sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 4.5. Türü sembolleşt�rmek, kamu alanlarda fok figürünü yaygınlaştırmak 
Faal�yetten sorumlu kurum 

ve kuruluşlar 
Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü; Muğla Beled�yes� ve 
bağlı beled�yeler 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, SAD-AFAG, 
Ekoloj�k Araştırmalar Derneğ� ,Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü, Sah�l 
Güvenl�k Grup Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 
Kültür ve Tur�zm İl Müdürlüğü 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016-2020 yıllarında arasında  

Faal�yet akış planı 2016 yılından �t�baren DKMP Genel Müdürlüğü beled�yeler �le �şb�rl�ğ� 
hal�nde görünür alanlarda fok figürünün kullanımını teşv�k edeceklerd�r. 
 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu  
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 4: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda 
paydaşların Akden�z Foku  ve fok yaşam alanları �le �lg�l� eğ�t�m ve 
farkındalık düzey�nde artış sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 4.6.  Fok temalı ve geleneksel hale gelecek b�r fest�val planlanması 
Faal�yetten sorumlu kurum 

ve kuruluşlar 
Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü; Muğla Beled�yes� ve 
bağlı beled�yeler 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, SAD-AFAG, 
Ekoloj�k Araştırmalar Derneğ� ,Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü, Sah�l 
Güvenl�k Grup Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 
Kültür ve Tur�zm İl Müdürlüğü 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016-2020 yıllarında arasında  

Faal�yet akış planı 2016 yılından �t�baren DKMP Genel Müdürlüğü beled�yeler �le �şb�rl�ğ� 
hal�nde özel�kle fok yaşam alanı olan yerleş�m bölgeler�nde fok temalı 
fest�valler düzenlenmes�n� teşv�k edeceklerd�r.  

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu  

 

İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 5: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla 
İl�  kıyılarındak� Akden�z Foku'nun korunmasına yönel�k olarak oluşturulan 
eylem planı çerçeves�nde bel�rlenen kr�ter ve faal�yetler�n �zlenmes� sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 5.1. Her yıl Ek�m/Kasım aylarında eylem planı uygulamalarını 
değerlend�rmek 

Faal�yetten sorumlu 
kurum ve kuruluşlar 

Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

SAD-AFAG, EKAD, MSKÜ Su Ürünler� Fakültes�, Akden�z Foku Eylem 
planında sorumluluk üstlenm�ş d�ğer kurum, kuruluş ve k�ş�ler 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016-2020 yıllarında arasında her yıl Ek�m/Kasım ayında 

Faal�yet akış planı Her yıl Ek�m veya Kasım ayı �çer�s�nde Doğa Koruma ve M�ll� Parklar 
Genel Müdürlüğünün koord�nasyonunda, �lg�l� şube müdürlükler� �le 
Akden�z Foku Eylem Planı’nda sorumluluk üstlenm�ş kurum ve kuru luşların 
katılımı �le toplantı yapılacak ve aşağıdak� ana başlıklar görüşülecekt�r. 
Eylem planında yer alan her b�r faal�yet�n o yıl �çer�s�ndek� gerçekleşme 
durumu · Yapılamayan faal�yetler�n yapılamama nedenler� ve gelecek yılda 
alınması gereken önlemler,  Gelecek yılın çalışma programının gözden 
geç�r�lmes� 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

 

Yönet�c� yorumu  
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İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 5: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla 
İl�  kıyılarındak� Akden�z Foku'nun korunmasına yönel�k olarak oluşturulan 
eylem planı çerçeves�nde bel�rlenen kr�ter ve faal�yetler�n �zlenmes� 
sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 5.2. II. beş yıllık (2020-2024) uygulama dönem� planını yapmak 
Faal�yetten sorumlu kurum 

ve kuruluşlar 
Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

SAD-AFAG, EKAD, MSKÜ Su Ürünler� Fakültes�, Akden�z Foku Eylem 
planında sorumluluk üstlenm�ş d�ğer kurum, kuruluş ve k�ş�ler 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2019 yılında 

Faal�yet akış planı 2019 yılı sonunda deney�ml� b�r tur koruma eylem planlaması uzmanının 
danışmanlığında düzenlenecek çalıştayda 5 yıllık uygulama dönem� 
değerlend�r�lecek. 5 yıllık uygulamalarda ed�n�len b�lg� ve deney�mler de 
d�kkate alınarak 2020-2024 yılları (II. beş yıllık uygulama dönem�) 
uygulama planı hazırlanacaktır. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

Danışmanlık h�zmet�, toplantı mekanı ve toplantı g�derler� 

Yönet�c� yorumu 

İlg�l� Hedefler Faal�yet Hedefi 5: Beş yıllık (2016-2020) uygulama sürec� sonunda Muğla 
İl�  kıyılarındak� Akden�z Foku'nun korunmasına yönel�k olarak oluşturulan 
eylem planı çerçeves�nde bel�rlenen kr�ter ve faal�yetler�n �zlenmes� 
sağlandı 

Faal�yet no ve faal�yet adı 5.3. Planın uygulanması �ç�n yerel yönet�mler, STK'lar, ün�vers�teler ve 
yerel halktan oluşan b�r kom�te kurmak 

Faal�yetten sorumlu kurum 
ve kuruluşlar 

Orman ve Su İşler� Bakanlığ IV. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube 
Müdürlüğü, Muğla BŞ Beled�yes� ve bağlı beled�yeler, STKlar, Ün�vers�te 

Destekleyen/İşb�rl�ğ� 
yapılacak k�ş�, kurum ve 

kuruluşlar 

SAD-AFAG, EKAD, MSKÜ Su Ürünler� Fakültes�, Akden�z Foku Eylem 
planında sorumluluk üstlenm�ş d�ğer kurum, kuruluş ve k�ş�ler 

Faal�yet�n yer� Muğla İl� 
Faal�yet�n zamanı ve 

sıklığı 
2016-2020 yıllarında arasında her yıl Ek�m/Kasım ayında yılında 

Faal�yet akış planı Her yıl Ek�m veya Kasım ayı �çer�s�nde Doğa Koruma ve M�ll� Parklar 
Genel Müdürlüğünün koord�nasyonunda, Akden�z Foku Eylem Planı’nda 
sorumluluk üstlenm�ş kurum, kuruluş ve k�ş�ler�n katılımı �le yerel b�r 
kom�te oluşturulacak ve planın uygulanması bu kom�te tarafından 
�zlenecekt�r. Kom�tedek� k�ş� sayısı, kom�ten�n fiz�k� mekanı vb. durumlar 
Bakanlık tarafından bel�rlenecekt�r. 

Personel, ek�pman ve 
mal�yet 

Mekan 

Yönet�c� yorumu 
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 9. UYGULAMA DÖNEMİ ÇALIŞMA PLANI

Akden�z Foku (Monachus monachus) Tür eylem planı kapsamında öngörülen �şb�rl�ğ� ve çalışma 

planı şeması aşağıda görülmekted�r.  

Şekil 1. Akden�z Foku Tür Eylem Planı Paydaş Kurumlar İşb�rl�ğ� Ağı  

4. Bölge
Müdürlüğü

Muğla
Şube

Müdürlüğü
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Şekil 2. Akden�z Foku Tür Eylem Planı Projes� Uygulama Şeması Ana Hatları  
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