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Caretta caretta (Adi Deniz Kaplumbağası)
Yetişkin Büyüklüğü 96-114 cm

Ağırlığı 113-182 kg

Beslenme Alışkanlığı Etçil; deniz omurgasızları

Dağılım Alanı

Tropikal ve subtropikal 
denizler, Akdeniz’de 
Yunanistan, Türkiye, 
Tunus, Mısır, Libya.

Bir Yuvadaki 
Ortalama Yumurta Sayısı

En çok 100 adet

A. Caretta caretta (Adi Deniz Kaplumbağası)
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Chelonıa mydas (Yeşil Deniz Kaplumbağası) Resmi.

Chelonlia mydas (Yeşil Deniz Kaplumbağası)

Yetişkin Büyüklüğü 90-110 cm

Ağırlığı 100-200 kg

Beslenme Alışkanlığı

Yaşamın ilk döneminde 
etçil ancak yetişkinler 
otçul;bentik yosun ve bit-
kiler özellikle Posidonia 
oceanica (deniz çayırı).

Dağılım Alanı

Tropikal ve subtropikal 
denizler, Akdeniz’de 
yalnızca Türkiye’nin doğu 
kıyıları ve Kıbrıs.

Bir Yuvadaki 
Ortalama Yumurta Sayısı

En çok 200 adet
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       1. Caretta caretta (Adi Deniz Kaplumbağası) 
ve Chelonıa Mydas (Yeşil Deniz Kaplumbağaları) 
ülkemizin Akdeniz sahillerinde düzenli olarak her 
yıl yuva yapmaktadır. Caretta caretta türünün 
ülkemizdeki önemli yuvalama alanlarından 
birini oluşturan Fethiye Kumsalı, bunun yanı 
sıra Chelonia mydas bireyleri için beslenme alanı 
konumunda olması bakımından da ayrı bir öneme 
sahiptir. Fethiye Kumsalı’nı deniz kaplumbağaları 
açısından önemli kılan bir diğer etmen de, 
ülkemizdeki diğer üreme alanlarına göre daha 
yüksek oranda erkek yavru üreten bir özelliğe 
sahip olmasıdır.

       2. Caretta caretta dışkısı insan 
dışkısına benzediği için insanlar dışkıları 
karıştırabilmektedir. Özellikle yumurtlamaya 
geldikleri dönemlerde plajlarda, sahillerde 
bıraktıkları dışkılar turizm bölgelerinde sorun 
oluşturabilmektedir.

3. Deniz Kaplumbağaları Nerelerde 
Yumurtlar ?

Deniz kaplumbağaları dünya çevresindeki geniş, 
ılıman kuşak içinde yaşarlar. Akdeniz’de olduğu 
gibi Pasifik ve Atlantik okyanuslarında yaşayan 
kaplumbağa topluluklarının sayıları da her geçen 
gün azalmaktadır. Deniz kaplumbağalarının 
başka bir özelliği büyüdükleri zaman yumurta 
bırakmak için doğdukları kumsallara geri 
dönmeleridir. Bu kaplumbağaların yumurtlamak 
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için binlerce kilometre yüzdükten sonra 
doğdukları yeri nasıl buldukları bilim adamlarınca 
halen tam anlaşılamamıştır. Akdeniz’deki deniz 
kaplumbağalarının bir kısmının da sadece 
Akdeniz’de yaşadığı ve kışladığı sanılmaktadır. 
Kaplumbağaların bu göç hareketleri markalama, 
yani üzerlerine konan özel işaretler ile ancak 
izlenebilmektedir. 

Türkiye’deki Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanları.

Türkiye’deki Deniz Kaplumbağaları Yuvalama 
Alanlarının Fethiye Kumsalının Alt Bölümleri.
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4. Hayatı Denizde Geçen Bir Canlı Niçin 
Karaya Çıksın?

Denizde yaşayıp, beslenen kaplumbağa karaya 
bir tek amaç için çıkar; soy devamını sağlamak. 
Yüzlerce kilometreyi ve büyük tehlikeleri aşarak 
karaya çıkan deniz kaplumbağaları yumurtlamak 
için kendisine uygun kum arar. Kumu bulunca 
yuva yapmaya başlar. Önce, ön ve arka 
yüzgeçlerini ritmik bir şekilde kullanarak geniş 
bir çukur oluşturur. Bu geniş çukur içine arka 
yüzgeçlerini kullanarak 30-40 cm çapında 60-70 
cm derinlikte bir çukur açar. Arka yüzgeçlerini 
kullanarak kumu pençe hareketi ile dışarı atar, 
çukur oluştuktan sonra çukur ağzına, saracak 
şekilde, arka yüzgeçlerini yerleştirir. Böylece 
çukura kumun dökülmesine engel teşkil etmiş 
olur. Bundan sonra çukura yumurtalarını bırakır. 
Yumurtalar ping-pong topu büyüklüğündedir. 
Yumurta bırakma işi bitince arka yüzgeçlerini 
kullanarak çukuru kapatır.

Dişi Yeşil Kaplumbağa Yumurtası.
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Yuvaların denizden uzaklığı; yuvanın denize olan 
dik uzaklığıdır. Yuvasız çıkışlar için bu uzaklık dişi 
bireyin denizden itibaren karada iz bıraktığı en 
uzak nokta ile arasındaki dik mesafedir.

Yuvaların üzerine predasyon (Bir canlının diğer 
bir canlı üzerinden onu parçalayarak beslenmesi.) 
etkisini minimum düzeye indirebilmek adına 
yüzey üstü kafesleri yerleştirilmiştir.

Yuvaların Denizden Uzaklığının Ölçülmesi  
(DDU: Denize dik uzaklık, YY: Yuva yüksekliği).

Predasyon etkisine karşı deniz kaplumbağası 
yuvalarının üstüne yerleştirilen yuva üstü 
kafesi.
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5. Denize Doğru Yarış

Kaplumbağa yavruları deniz yönünü denizin 
pırıltısından hissederler. Suyun üzerindeki 
parlaklık onları çeker. Yuvadan çıkıp sel gibi 
akarak denize doğru yarışlarına başlarlar. Hayat 
dolu ama savunmasız yavrular, kumsal boyunca 
beceriksizce çabalayıp dururlar. Bunların da 
anneleri gibi denize varabilmeleri için etrafın 
tamamen karanlık olması gerekmektedir. Işık 
yanan bir ev, araba, sokak lambası varsa yavrular 
ışığa doğru ilerler ve sonunda hepsi ölürler. 
Yavruların gece çıkmalarının asıl sebebi ise kızgın 
güneşten korunmak içindir. Gündüz çıkacak 
olsalar güneşin kavurucu sıcaklığı onları derhal 
kurutup öldürür. 

Fethiye - Kumsalı’ndaki Yuvaların 
Kumsalın Alt Bölümlerine Göre Dağılımı.

Yuvalarından çıkan kaplumbağa resmi.
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6. Kaplumbağa Yaşamını Tehdit Eden 
Faktörler Nelerdir?

       a. Predatörler (yengeç, tilki, deniz kuşu, 
köpek gibi),

       b. Deniz Kirliliği,

       c. İnsanoğlunun bilinçli ve bilinçsizce yaptığı 
tahribat,

       ç. Kumsalların insan eliyle farklı amaçlar için 
işgal edilmesi (turizm amaçlı faaliyetler, kum 
alımı, otlatma, tarım için kumsalların toprak ile 
örtülmesi),

       d. Trol vb. ağlarla balıkçılar tarafından 
tesadüfü yakalanmaları gibi faktörlerdir.

B. Akdeniz Fokları

1. Akdeniz Foku 

Boyu 2-3 m, ağırlığı 200-300 kg’dır. Erginlerin 
vücudunu 0.5 cm kısa ve sert kıllar kaplar. 
Vücudun her iki yanında ön yüzgeçleri (ön üyeler) 
ve arkada ise iki parça halinde arka yüzgeçleri 
(arka üyeler) yer alır. Su üstünde görüldüğünde 
en belirgin özellikleri iri kafaları, uzun bıyıkları ve 
kömür gibi siyah gözleridir. Ergin dişi ile erkekler 
arasında belirgin bir boy ve kilo farkı yoktur ancak 
karakteristik renk ayrımları mevcuttur. Karada 
yatarken vücudun iriliği ve tombul görünümü 
göze çarpar. 
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       a. Erkek : 

Siyaha yakın koyu kahverengindedir. Karın 
bölgesinde belirgin bir beyaz leke vardır.

       b. Dişi : 

Açık kahverengi veya gri tonlardadır. Karın altları 
da boyundan kuyruğa kadar sırta göre daha açık 
hatta beyaza yakın renktedir. Ayrıca üstte bel 
bölgesinde çiftleşme sırasında erkeklerin neden 
olduğu tırnak izleri bulunur.

       c. Genç : 

Yaklaşık iki aylıkken tüy değiştirmeye başlar. 
Bir-iki ay içinde uzun siyah kılların yerini kısa ve 
parlak gri kıllar alır. 
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       ç. Yavru:

Doğduğunda boyu yaklaşık 80-90 cm, ağırlığı 
yaklaşık 20 kg’dır. Karin bölgesinde bariz bir 
beyaz leke vardır. Tüm vücudu havlu gibi 1-1.5 cm 
uzunluğunda parlak siyah kıllarla kaplıdır.

2. Beslenmesi ve Fizyolojisi 

Etobur bir canlıdır. Besinini dalarak su altında 
yakaladığı balıklar, ahtapot ve ıstakoz gibi canlılar 
oluşturur. Akdeniz foku genelde 5-10 dakikalık 
dalışlar yapar ve nefes almak üzere tekrar yüzeye 
çıkar. Akdeniz foku diğer yüzgeçayaklılara göre 
bir sığ su dalıcısı olarak tanınır. Bilinen en derin 
dalışları 100 metreyi geçmez. 

3. Davranış ve Üreme 

       a. Diğer yüzgeçayaklılara göre daha az sosyal 
bir canlıdır. Doğu Akdeniz bireyleri genelde tek 
tek dolaşırlar  ve nadiren birlikte görülürler. 
Davranışları hakkında da tam bilgi mevcut 
değildir. Akdeniz foklarının bazı dönemlerde 
bir araya geldiği ve sonra tekrar dağıldıkları 
konusunda varsayımlar mevcuttur.
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       b. Ergin erkek bireyler genelde bir bölge 
belirler ve yaşantısını burada sürdürürler. 
Dişiler erkeğe göre daha gezgin olmakla birlikte, 
yavrulama döneminde üreme mağarası ve 
civarını terk etmezler. Genç fok bireyleri ise 
yetişme dönemlerinde uzak bölgelere gidebilir. 
Dişi Akdeniz foklarının çiftleşmek için uzun 
mesafeler katederek erkek fokların yanına 
geldiği ve daha sonra erkeğin bölgesinden 
ayrıldığı tahmin edilmektedir. Doğum, insanların 
uğramadığı (veya ulaşamadığı) ve içinde hava 
olan bir kıyı mağarasınn en ucunda, dalgaların 
kolay ulaşamayacağı bir çakıl plaj veya kayalık 
platform üzerinde olur. Anne, yavruyu yaklaşık 
4 ay boyunca kendi sütü ile mağara içinde karada 
emzirir. Akdeniz foku, yavrusunu doğurmak ve 
büyütmek için mutlaka karaya (ve özellikle kıyı 
mağaralarına) muhtaçtır.
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4. Yaşama Alanları

Üzerinde yapılaşma olmayan, insanların kolay 
ulaşamadığı veya insan faaliyetlerinden uzak 
kalmış, üreme ve/veya barınmaları için kıyı 
mağara ve kovuklarına sahip, sessiz ve tenha 
kayalık sahillerde yaşarlar. Beslenmek için ıssız 
kayalık sahillerin dışına çıkar, kumluk, çakıllık 
kıyılar ve nehir ağızlarına da uğrayabilirler. 
Birincil yaşam alanı; ıssız ve yapılaşmamış kayalık 
koylardır. Dar yaşam alanları içinde barınamazlar. 
Makul büyüklükte ve uygun kıyı alanlarının 
olması durumunda varlığını sürdürebilir ve 
güvenle yavrulayabilir.

5. Yok Olma Nedenleri

Akdeniz fokunun bir insan ömrü süresi içinde 
dünyada yok olma sınırına gelmesi gerçekten 
trajik bir olaydır. Bu nadir türü yok eden nedenler 
ne yazık ki doğal değildir. Akdeniz fokunun 
tek düşmanı insandır!..Birbirini tamamlayan 
5 faktörün bileşimi sonucunda bu ender deniz 
canlısı, kıyılarımızla birlikte yok olmaktadır.
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       a. Yaşam Alanlarının (Kıyıların) İşgali:

Fokların yaşam alanları doğal yapısını koruyan 
sakin kıyılardır. Bu kıyılara açılan yol ve inşa 
edilen ikinci konutlar veya turistik tesisler, 
Akdeniz fokları tarafından bu yörelerin terk 
edilmesine neden olmaktadır. Bu olumsuz faktör 
aynı zamanda binlerce yıllık kültürel geçmişle 
sahip Anadolu kıyılarındaki antik yapıtların 
ve kültürel değerlerin, verimli tarım alanların 
tahrip edilmesine neden olmaktadır. Akdeniz 
foklarının yaşadıkları alanlar kamuya ait hazine 
arazilerinden oluşur. Bu alanların satılması ya da 
kiraya verilmesi durumunda, Akdeniz foklarının 
tutundukları son dallar da kesilmiş olacaktır.

       b. Yasa Dışı ve Aşırı Su Ürünleri Avcılığı:

Denizlerimizde yıllardır yapılan ve hala süregelen 
kanunsuz ve bilinçsiz su ürünleri avcılığı 
(kanunsuz yöntemlerle yapılan trol, trata, gır-
gır avcılığı ve zaten yasak olan dinamitçilik 
ve tüplü zıpkıncılık ) sonucunda denizlerdeki 
balık stoklarında ciddi bir azalma görülmüştür. 
Dolayısıyla kıyılarda avlanan hem fok (ve 
beslenme ağının en üstündeki benzeri canlılar) 
hem de küçük kıyı balıkçısı çok zarar görmektedir; 
foklar besinsizlikten aç kalmakta, kıyı balıkçısı ise 
geçim sıkıntısına düşmektedir. 

       c. Öldürülmeleri ve Ağlara Takılarak Kaza 
Sonucu Ölümler: 

Balık stoklarındaki azalmadan dolayı, aynı sularda 
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avlanan fok ve küçük balıkçı arasındaki rekabet 
her geçen gün artmaktadır. Ağların Akdeniz 
foklarının mağaralarının etrafına bırakılmasından 
dolayı yavru fokların ağlara takılması veya 
balıkçılarca ağlara zarar verdiği gerekçesiyle 
tüfek, sopa ile vurmak suretiyle Akdeniz fokları 
yaralanmakta veya ölmektedir.

       ç. Fok Mağaralarına Turistik Dalışlar:
Fokların yaşadıkları (yavruladıkları, dinlendikleri 
veya beslendikleri) mekanlar denizden girilen 
kıyı mağaralarıdır. Fok mağaraları turizm baskısı 
altında büyük darbe görmüş ve birçok mağara 
dalgıç turistlerin yol açtıkları rahatsızlıktan dolayı 
foklar tarafından kullanılamaz hale gelmiştir. 
2001/2952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Yasaklanan Dalış Sahaları ve 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 
dalışa yasak alanların belirlenmesine karşın 
bilerek veya bilmeyerek pek çok dalış firması 
özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş ve 
Alanya civarında fok mağaralarına turistik dalışlar 
yaptırmaktadır. Bu da fokların yaşam alanlarını 
terk etmelerine sebep olmaktadır. Sahil Güvenlik 
unsurlarınca dalışa yasak sahalar denetlenmekte, 
ilgili mevzuata aykırı hareket edildiğinin tespit 
edilmesi durumunda söz konusu faaliyette bulu-
nan kişi/tekneler ilgili kurum/kuruluşlara sevk 
edilmektedir.
       d. Deniz ve Kıyıların Kirlenmesi: 
Denizlerin ve kıyıların kirlenmesi sonucunda 
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foklar bölgeyi daha az kullanmakta veya terk 
etmektedirler. Denizlerimizde yaygın olmayan 
bu sorun şu ana kadar somut olarak birkaç yerde 
karşımıza çıkmıştır. Ancak, potansiyel bir tehdit 
olarak karşımızda durmaktadır. Ayrıca az da olsa, 
Akdeniz foklarında ağır metal birikimi tespit 
edilmiştir.

6. Akdeniz Foklarının Dünya Üzerindeki Da-
ğılımı ve Nüfusu
19. yüzyıla kadar tüm Akdeniz kıyıları ile Doğu 
Atlantik kıyılarında Portekiz’den Batı Afrika 
sahillerindeki Senegal’e kadar 1000’lerle ifade 
edilen bir nüfusa sahipti. Ancak son yıllarda türün 
dağılımı daraldı ve nüfusu hızla azaldı.  Bugün 
sadece Türkiye, Yunanistan, Fas, Moritanya ve 
Madeira Adaları’nda yaşamakta olup toplam 
dünya nüfusu 450-500 birey arasında tahmin 
edilmektedir. Akdeniz foku dünyada birbirinden 
kopuk iki ana bölgede yaşamaktadır. 
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7. Akdeniz Foklarının Türkiye’deki  Dağılımı 
ve Nüfusu 

       a. 44-50 arasında Akdeniz foku bireyi 
tanımlanmış olup, kıyılarımızda 50-100 civarında 
fok yaşadığı tahmin edilmektedir. Dünya nüfusu 
450-500 birey; Türkiye nüfusu bu sayının 1/5’dir. 
Türkiye kıyılarında Akdeniz foku dağılımı kıyı 
boyunca süreklilik yerine belirli bölgelerde 
yoğunlaşma özelliği gösterir.

       b. Marmara’da; Marmara Adaları ve Mola 
Adaları ile Biga Yarımadası kuzey sahillerinde, 

       c. Ege’de; Gelibolu Yarımadası, Ege kıyıları 
ile Behramkale arasında ve Yeni Foça ile Datça 
arasında, 

       d. Akdeniz’de; Datça ile Kemer arasında, 
Alanya ile Tabucu arasında ve Hatay Samandağı 
ile Suriye sınırı arasında kalan sahillerde var olma 
mücadelesi vermektedir.
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Not:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından yayımlanan 18 Ağustos 2012 
tarihli, 28388 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 3/1 
Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri 
Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’de (Tebliğ 
Numarası: 2012/65)belirtilen yer 
yasakları: 

1. Deniz kaplumbağası üreme alanı olarak 
tespit edilen yerlerde (MUĞLA; Dalyan, Ekincik, 
Dalaman, Fethiye-Çalış, ANTALYA; Patara, 
Demre, Kumluca, Tekirova, Belek, Kızılot, 
Gazipaşa, Demirtaş, Olympos-Çıralı, MERSİN; 
Alata, Anamur, Kazanlı, Göksu deltası, ADANA;  
Akyatan, Yumurtalık, HATAY; Samandağ) I (a) 
grubu maden çıkarılması ve 1 Nisan - 30 Eylül 
tarihleri arasında sürat teknelerinin kıyıdan 
1 mil mesafe içerisinde 8 milden daha süratli 
seyretmeleri yasaktır. Deniz kaplumbağalarının 
üreme zamanlarında il müdürlüklerince gerekli 
koruma tedbirleri alınır.

2. Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık 
kullanmak ve her türlü vasıta ile dalış yapmak 
yasaktır. 
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Yararlanılan Kaynaklar:

1. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Akdeniz 
Foku (Monachus monachus) koruma ve 
İzleme Projesi Final Raporu.

2. Fethiye-Göcek (Çalış Kumsalı) Özel Çevre 
Koruma Bölgesindeki Kumsal Alanlarda 
Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, 
Chelonio mydas) ve Nil Kaplumbağası 
(Trionyx triunguis) Popülasyonlarının 
İzlenmesi ve Korunması Projesi Final 
Raporu. 












