
Akdeniz Koruma Derneği, Akdeniz fokunun yaşam 
alanlarından olan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi ve 
Hisarönü Körfezi’nde türe yönelik izleme ve koruma 
çalışmaları yürütüyor. Bunun yanı sıra Dernek, 
araştırma ve koruma çalışmalarını Gökova Körfezi’nden 
Antalya Beş Adalar’a kadar olan bölgeye taşıyarak 
genişletiyor. Böylece Akdeniz fokunun yılın hangi 
döneminde, ne sıklıkla ve hangi kıyı mağaralarını üreme 
ve/veya dinlenme amaçlı kullandığı belirlenirken bir 
yandan da kıyı mağaralarını kullanan bireyler 
tanımlanıyor. 

Dünyada 600 - 700 arasında Türkiye kıyılarında ise 
100 kadar Akdeniz foku yaşıyor. Bu hassas tür için 
yürütülen koruma çalışmaları türün sadece Türkiye 
değil, dünya popülasyonu için de önem taşıyor. Denizlerimizin en büyük memeli hayvanlarından olan Akdeniz foku, 

görenler için en çok iri kafası ve gözleri ile dikkat çekiyor.
Akdeniz fokunun dişi bireyleri, 9-11 ay arasında değişen hamilelik ve 
16 hafta kadar süren emzirme dönemi geçiriyor.

Fok mağaralarının 
turizm amaçlı ziyaret 
edilmesi ve bireysel 
sualtı mağara dalışları, 
Akdeniz fokunun 
yaşadığı mağarayı terk 
etmesine neden 
olabiliyor.
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Akdeniz foku habitat tahribatı, yaşam alanları olan mağaralara müdehale, balıkçılıkta 
kullanılan av araçlarına kazara takılma, kasıtlı öldürme, salgın hastalıklar, yasadışı ve aşırı 
avlanma, deniz kirliliği ve denizel biyoçeşitliliğin azalmasını içeren tehditlere maruz kalıyor.  tehdİt altinda

#akdenizfokunukoru
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AÇIK HALİ: A4 TEK KIRIM
KAPALI HALİ: A5

CMYK ÖN ARKA BASKI

Akdeniz Koruma Dernegi, denizel biyoçeşitliliğin korunması hedefiyle ilan edilen balıkçılığa 
kapalı alanlarda her gün devriye gezerek aktif izleme yapıyor.

Aynı zamanda, Akdeniz fokuna yönelik farkındalığın artması için iletişim ve eğitim 
çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda Akdeniz foku tanıtım günleri ve ilköğretim 
okullarında eğitimler düzenleniyor.

Boyu: 2,3-2,8 metre
Ağırlığı: 240-300 kilogram
Beslenme: Balıklar, kafadanbacaklılar ve kabuklular
Üreme sıklığı: Yılda bir veya iki yılda bir
Yaşam alanı: Kıyı mağaraları
Dünya dağılımı: Batı Sahra, Moritanya, 
Portekiz’in Madeira Takım Adaları, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs
Türkiye dağılımı: Akdeniz, Ege, Marmara
IUCN koruma kategorisi: Küresel ölçekte – Tehdit altında (EN), 
Akdeniz ölçeğinde - Kritik derecede tehdit altında (CR)


