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Yılın özeti 

Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi (DKKP) Kuzey 
Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT), Deniz Kaplumbağaları Araştırma Grubu 
(MTRG) ve Kuzey Kıbrıs Çevre Koruma Dairesi işbirliği ile yürütülmektedir. Bu rapor projenin 
28. yıl olan 2019 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ve bulguları özetler, ayrıca Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi’nin (DAÜ-SAG) deniz kaplumbağası 
izleme çalışmalarının sonuçlarını içerir. Kısacası, 2019 yılında Kuzey Kıbrıs sahillerinde 
gerçekleşen tüm deniz kaplumbağası yumurtlama aktivitelerinin özeti niteliğindedir. 

Gösterge sahillerdeki yuva sayılarında geçtiğimiz yıllara kıyasla küçük bir azalma 
gözlendi. Örneğin, Alagadi sahilinde, yumurtlama dönemi önceki yıllara göre daha geç 
başladı ve yuva başına yumurta sayısı ve yavru başarısı iki tür için de ortalamanın altındaydı. 
Bu durum beslenme bölgelerinde yaşanan iklim değişikliğinin üreme başarısını olumsuz 
etkilediğine işaret ediyor olabilir. Diğer yandan, dişi bir deniz kaplumbağası ancak birkaç 
yılda bir üreyebilir ve bu nedenle yuva sayıları doğal olarak yıldan yıla değişkenlik gösterir. 
Bu göz önünde bulundurularak rakamları karşılaştırılırsa, 2019 yılı yuva sayısı uzun süreli 
yıllık ortalamanın üstündedir. Ayrıca, her iki türün de gösterge sahillerdeki yuva sayısı 
projenin başladığı 1993 yılından bu yana karşılaştırırsa, son beş yılda en yüksek rakamlara 
ulaştıkları görülür. 

2018-2019 yıllarında Karpaz’da yumurtlayan yeşil kaplumbağalara Chelonia mydas 
uydu vericisi yerleştirip nerede beslendiklerini araştırdık. Bu kaplumbağaların %70’i (2019 
yılında takip edilen dişilerin ise %90’ı), Mısır’daki Bardawil gölünde besleniyor. Bu bulgular 
Lefkoşa büyüklüğündeki bu gölün ülkemiz yeşil kaplumbağaları için ne kadar önemli bir alan 
olduğuna işaret ediyor. Benzer şekilde, Mağusa körfezinde balıkçıların ağlarına takılan dört 
yavru yeşil kaplumbağa ve değişik yaş gruplarından beş iri-başlı deniz kaplumbağası Caretta 
caretta da uydu vericileri ile izlendi. Bu Caretta’lardan iki erkek birey çiftleşme dönemi 
sonrasında beslenmek üzere Tunus ve Mısır’a göçtü.  

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in ve Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Elçisi 
Judith Garber’in çalışma alanımız ve istasyonumuzu ziyaret etmesi bizleri çok gurulandırdı. 
KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın desteği sayesinde yılın ilk ve muhtemelen en büyük sahil 
temziliğini 500’den fazla kişinin katılımıyla Ronnas sahilinde gerçekleştirdik. Kuzey Kıbrıs 
Turkcell’le iş birliği içerisinde organize ettiğimiz Alagadi sahilindeki denize yavru bırakma 
etkinliğine 1000’den fazla kişi katıldı. WWF Türkiye ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile 
işbirliğiyle düzenlediğimiz, iki gün süren, Küçük Ölçekli Balıkçıılıkta Ortak Yönetim Çalıştayına 
balıkçılar ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sn. Dursun Oğuz da katıldı. Kıbrıs Hedef-
Dışı Av Projesi kapsamında balıkçılık paydaşlarıyla işbirliğimizi artırdık. Bu kapsamda işbirliği 
içerisinde olduğumuz balıkçılardan Lokman Kahveci, KKTC’de ilk defa bir deri sırtlı 
kaplumbağayı hedef-dışı olarak yakaladı, kayıt altına aldıktan sonra güvenle denize bıraktı. 
KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın Temiz Düşün Projesi kapsamında yapılan yarışmaya katılan 
projemiz ikincilik ödülü kazandı. Akdeniz foku, köpekbalıkları ve vatozlarla ilgili çalışmalar 
gerçekleştirmek ve denizlerdeki plastik kirliliğiyle ilgili halkı bilinçlendirmeye yönelik uluslar 
arası projelerde paydaş olduk. İki yeni doktora öğrencisinin (biri Kıbrıs’lı Türk) plastik kirliliği 
ve hedef-dışı av hakkında araştırma yapmak üzere Exeter Üniversitesi Ekoloji ve Koruma 
Merkezi’ne girmesine destek olduk. 

Yuva sayıları artmasına rağmen, Akdeniz genelinde üreyen kaplumbağa sayıları 
azalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz on yılda, Kuzey Kıbrıs sahillerinde boğularak ölmüş, 
yaralanmış ya da ağlara takılmış 929 kaplumbağa tespit ettik. Bu kaplumbağaların 235’i bu 
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sene kaydedildi. Açıktır ki, KKTC’de ve diğer bölgelerde bu konuya daha çok önem 
gösterilmeli, balıkçılık aktivitelerine bağlı kaplumbağa ölümleri araştırılmalı ve ölüm oranları 
acilen düşürülmelidir. Bazı bölgelerde bu balıkçılık aktiviteleri halihazırda sürdürülebilir 
değildir, ve aynı zamanda kaplumbağa populasyonunun artmasına engel olmaktadır. 

 
Önerilen alıntı şekli: Snape, R.T.E., Davey, S., Çiçek, B. A., Fuller, W.J., Godley, B.J & 
Broderick, A.C (2019) Marine Turtle Conservation Project North Cyprus. Annual Report. 
SPOT. Nicosia pp 1-44. 

Kapak Fotoğrafı: Gün doğarken yuvasını kapatan yeşil kaplumbağa, Alagadi. Sydney Lewis.  
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Teşekkürler 

Bu proje Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin devamlı desteği olmadan başarılı 
olamazdı. Destekleri için Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı’ya, Başbakan Sn.Ersin Tatar’a, 
Turizm ve Çevre Bakanı Sn. Ünal Üstel’e, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sn. Dursun 
Oğuz’a, Maliye Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu’na, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Hasan Taçoy’a, 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sn. Kudret Özersay’a, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı 
Sn. Nazım Çavuşoğlu’na, Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli’ye, Bayındırlık ve Ulaştıma Bakanı Sn. 
Tolga Atakan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Faiz Sucuoğlu’na ve İçişleri Bakanı Sn. 
Ayşegül Baybars’a teşekkür ederiz. DKKP araştırma ve çalışmalarına ve belediyeleri 
kontrolünde olan bölgelerdeki ana kaplumbağa yumurtlama sahillerinin sürdürülebilir 
kullanımına verdikleri destekten ötürü Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’a, Esentepe 
Belediye Başkanı Mesut Yıkıcı’ya, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun’a, Tatlısu 
Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçun’a, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’na 
teşekkür ederiz. Özellikle Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı’ya altyapı ve 
güvenliği organize ettiği için teşekkür ederiz. Çevre koruma dairesi görevlileri Hasan Barut’a, 
Savaş Namsoy’a, Çağın Çoşkuner’e, Burak Çelik’e, Huriye Geceyatmaz’a, Sema Tuncan’a ve 
Ahmet Tanıl Garabela’ya ve tüm daire çalışanlarına yardım ve desteklerinden dolayı 
teşekkür ederiz. Ayrıca, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne de teşekkür ederiz.  

Güzelyalı kumsalını kontrol eden ve 2019 yılında SPOT için bağış toplayan Karşıyaka 
Turtle Watch kurul başkanı Jenny Tyler’a ve tüm gönüllülere ve özellikle bağış toplamaya 
devam eden sanatçı Angela Wadsworth’a teşekkür ederiz. Anne Canalp ve tüm Cyprus 
Today editörlerine SPOT’un ve projelerimizin duruyulmasına olan katkılarından dolayı 
minnettarlığımızı belitmek isteriz. Özellikle Howard ve Hazel Jennings’e Akdeniz 
bölgesindeki çalışmalara yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Tarık Bozalan’a lojistik 
destek sağladığı ve Akdeniz köyündeki bilgilendirme etkinliğini düzenlediği için teşekkür 
ederiz.  Kıbrıs Türk Biyologlar Derneği’ne desteklerinden ve ülkemizdeki doğa bilincini 
artırma çabalarından ve kararlılıklarından dolayı teşekkür ederiz. Meritta Deniz 
Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi’ne rehabilitasyon çalışmaları ve balıkçılık aktiviteleri 
sırasında yakalanan ve sonrasında uydu vericileri ile takip edilen kaplumbağalarla 
ilgilendikleri için ve Taşken Doğa Parkı’na rehabilitasyon çalışmaları ve boğularak ölen 
kaplumbağaları ‘Boğulma Ağı’’na bildirdikleri için teşekkür ederiz. Musa Sönmezler’e 
ekipman desteğinden ötürü teşekkür ederiz. Özellikle Şerife Gündüz’e ve KKTC 
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Temiz Düşün programına Ronnas Sahili temizliğine 
ve deniz plastiği projesine verdikleri destekten ötürü teşekkür ederiz.  

MAVA Vakfı, Kuzey Kıbrıs Turkcell, UK Natural Environment Research Council ve İktisat 
Bank gibi bize değerli ekipmanlar sağlayan kurumlara ve sponsorlarımıza teşekkürlerimizi 
sunarız. Taşımacılık konusunda bize yardımcı olan Solmaz Seyahat teşekkür ederiz. Ayrıca 
Merit Hotels International’a, bize sağladıkları taşıma aracı için ve AIESEC’a Mağusa ve 
İskele’deki Doğu Akdeniz Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Koruma Programı gönüllü 
programını yönettikleri için teşekkürler. 

 
Özellikle Erwin Warth Foundation’da görev yapan Hilde Stühlinger ve Pauline Hejl’a 

2008 yılından bu yana süren ve deneyimli gönüllüleri DKKP’ne yeniden alabilmemizi sağlayan 
finansal destekleri için teşekkür ederiz. Yıllar içinde projenin kapasitesini artıran bu önemli 
katkı aynı zamanda pek çok gencin kişisel gelişimine de yardımcı olmaktadır.  
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Öneriler ve Kaygılar 

Her yıl binlerce deniz kaplumbağası KKTC’deki balıkçılık faaliyetleri sonucunda ölüyor 

2013 yılında KKTC balıkçıları ile gerçekleştirdiğimiz anketlerden elde edilen verilerle bir yayın 

yapmıştık (Snape et al., 2013). Bu çalışma ile her yıl yaklaşık 700 – 1100 deniz 

kaplumbağasının balık ağlarına takıldığını ve bunların %60’ının can verdiğini belirlemiştik. 

2018-2019 yıllarında 180’den fazla güverte gözlemi yapma şansımız oldu. Bu gözlemler her 

yıl 1600 kadar yeşil kaplumbağanın hedef-dışı av olarak yakalanıp öldüğüne işaret etmekte. 

KKTC Hayvancılık Dairesi’nin de desteği ile, balıkçıları deniz kaplumbağası yakalamaları 

halinde bize bildirmeleri için yüreklendiriyoruz. Böylece, hedef-dışı av problemin idaha iyi 

anlayarak, kaplumbağaları ağlardan uzak tuttuğu düşünülen LED lambalar gibi yeni 

yöntemleri deneyebiliyor, yöntemsel çözümler arıyoruz. Bazı balıkçılar yakaladıkları deniz 

kaplumbağaları hakkında kayıt tutma, ölçüm yapma, markalama konularında eğitim aldılar. 

Ayrıca, deniz kaplumbağalarına ilk yardım yapma, özellikle boğulan, bilinci tamamen açık 

olmayan ya da yaralı kaplumbağaları geri bırakmamaları gerektiği konusunda 

bilgilendirildiler. Böylece, rehabilitasyon merkezleri ile işbirliği içerisinde pek çok başarılı 

rehabilitasyon gerçekleştirildi. Boğulma sonrası kaplumbağalara nasıl müdahale edileceği ile 

ilgili beceriler kazanıldı. Fakat, yıllık hedef-dışı av oranları çok yüksektir. Hâla kıyıya vuran ölü 

kaplumbağalar bulduğumuzu göz önünde bulundurursak, bu sezon, hedef-dışı av kurbanı 

olarak kaydedilen 235 kaplumbağa problemin yanlızca bir kısmını temsil etmektedir. Deniz 

kaplumbağalarının hedef dışı olarak yakalanmasıyla mücadele edebilmek için, KKTC Tarım ve 

Doğal Kaynaklar bakanlığının bu konuyu acilen dikkate almalıdır. Kıbrıs Hedef-Dışı Av 

Projesinin ve yakın zamanda yapılan Küçük Ölçekli Balıkçılıkta Ortak Yönetim çalıştayının 

çıktıları da göz önünde bulundurarak, tüm ilgil paydaşların entegre edildiği bütünsel bir 

balıkçılık yönetimi geliştirilmeli ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlarken yaban hayatı da 

korumaya yönelik önlemler alınmalıdır. 
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Fanyalı ağlara takılmış yeşil kaplumbağalar, Iskele, Salih Avcıerler 

Fanyalı ağlara takılmış Caretta, Iskele, Salih Avcıerler 
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Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Deniz Koruma Alanları: Daha iyi yönetilen ÖÇKB’ler 

için çağrı 

Yeşil kaplumbağaların üreme alanları mevcut ÖÇKB’ler sayesinde iyi korunuyor olsa 

da, daha dağınık ve geniş bölgelere yuva yapan Caretta’ların korunabilmesi için daha geniş 

bir koruma ağı oluşturulmalıdır. Özellikle, KKTC’deki Caretta yuvalarının %10’dan fazlasına ev 

sahipliği yapan Mağusa Körfezi’nin bazı kilit noktaları ve Güzelyalı sahili gibi görece daha dar 

alanlarda ÖÇKB’ler oluşturulması için önceki raporlarımızda1 da çağrıda bulunmuştuk. Bu 

nedenle, yakın zamanda yayınlanan taslak Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planında da 

belirtildiği gibi bu bölgelerde ÖÇKB’ler oluşturulmasını destekliyoruz. Avrupa Birliği kara 

sahasının yaklaşık %18’i koruma altına alınmışken, KKTC’de bu oran sadece %8’dir ve bu 

miktar artırılmalıdır.  

ÖÇBK’ler içerisinde bulunan kaplumbağa yumurtlama sahillerde yasadışı kamp yapan 

kişiler Çevre Koruma Dairesi işbirliği ve bölgesel ekiplerinin desteği sayesinde 

uzaklaştırılmıştır. Altın Kumsal’da, haftasonları ve tatillerde gece geç vakitlere kadar kamp 

yapmak için sahile inilmektedir. En azından yumurtlamanın yoğun olduğu dönemlerde, 

Çevre Koruma Dairesi ekiplerinin bu sahileri geceleri de gözetlemesine yardımcı olduk. Son 

yıllarda bayram tatilleri kaplumbağa üreme sezonu ile kesişmektedir. Bu uzun tatil dönemi 

halkın sahillerde kamp yapma eğilimini artırdı. Bu konuda farkındalığı artırmak ve özellikle 

ÖÇKB sınırlarında kaplumbağa yumurtlama sahillerinde kamp yapmanın yasak olduğu 

hakkında bilgilendirmek gereklidir. 

Alagadi’de olduğu gibi, diğer ÖÇKB’lerdeki yumurtlama sahillerine giden yolların da 

20 Mayıs – 10 Eylül tarihleri arasında 20:00’den 07:00’e bariyerlerle kapatılması gereklidir. 
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Ronnas, Ayfilon ve Güney Dipkarpaz (Karpaz), ve Mersinlik sahili (Tatlısu; EK 1) yuva sayısı 

yüksek fakat ulaşımı en kolay ÖÇKB sahilleri arasındadır. Bu nedenle, bu alanların korunması 

daha öncelikli hale getirilmelidir. Bu sahillerde saat 20:00’da devriye gezilerek, sahilde 

bulunan kişilerin sahilden ve araç park yerinden ayrılması sağlanmalıdır. Bunun yanında, 

hafta sonları ve diğer tatillerde saat 22:00’da ayrı bir kontrol daha yapılmalıdır. 

Gönüllülerimiz her yıl yetişkin kaplumbağaların dinlenmek için tercih ettiği, 

yumurtlama sahilleri çevresindeki sığ sulara giren tekne, zodyak ve jet-ski gibi deniz araçları 

ile uğraşmak zorunda kalıyor. KKTC Çevre Koruma Dairesi Alagadi’deki denizel koruma 

alanının korunmasında yardımcı olsa da, maalesef bu alan etkin şekilde korunamamaktadır. 

ÖÇKB’ler dahilinde belirlenmş olan denizel koruma alanları kısıtlı veri ile belirlenmşi ve 

uygulamada korunması zor alanlar olduğundan uygulamada başarı sağlanamamaktadır. Bu 

nedenle, belirlenmiş olan denizel koruma alanları güncel veri ile yeniden yeniden gözden 

geçirilmelidir. Son yıllarda uydu vericisi ve gps kullanılarak gerçekleştirdiğimiz deniz 

kaplumbağası izleme çalışmaları sayesinde Alagadi, Ronnas, Ayfilon ve Güney Karpaz 

sahilleri için detaylı bilgi toplanmıştır. Bu bilgiler kullanılarak, bu bölgeler içinde kalan denizel 

koruma alanları yeniden düzenlenebilir, koruma altında olmayan alanlarsa koruma altına 

alınabilir. Yayınlanan1 çalışmalarımızdan da görebileceğiniz gibi bilimsel çalışmalarımız  

sonucunda Alagadi ÖÇKB için balıkçılığın ve deniz araçlarının girişin yasak olduğu bölgeler 

belirledik. Bu bölgeleri 1 Mayıs – 10 Ağustos tarihleri arasında balıkçılığa ve araç kullanımına 

kapatılarak, çiftleşen yetişkin kaplumbağaları hedef-dışı av olmaktan, tekne kazalarından ve 

rahatsız edilmekten koruyabiliriz. Balıkçılığın yasak olduğu bölgeler ise yıl boyu ava 

kapatılarak, ÖÇKB içerisindeki Akdeniz fokları (Aralık 2013 yılında yavrusuyla bir anne 

Alagadi sahilinde gözlemlenmiş, sonrasında bölgedeki fok kullanımına uygun mağaralar 

belirlenmişti), balıklar, omurgasızlar ve Posidonia yataklarını da içine alan yaşam alanları 

korunabilir. Böylece, ÖÇKB’nin ekoturizm değeri artırılırken koruma çalışmalarının 

sürdürülebilirliği garanti altına alınacaktır. Bu GIS veri katlanları Hayvancılık Dairesi ve Çevre 

Koruma Dairesine sunulmuştur. Bu çalışma sonuçlarının ve önerilerinin resmi olarak 

değerlendirilmesini ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak deniz kaynaklarını kullanımı, 

profosyonel/amatör balıkçılık, ÖÇKB’leri gibi konulara ilişkin yasa, tüzük ve kurallara dahil 

edilmesini diliyoruz. 
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Başlık: Fig. a) Yumurtlama dönemi içinde 13 Caretta (mavi) ve 13 yeşil kaplumbağanın (yeşil) kullandığı 

yaşam alanlarının dağılımlarını gösterir. Renk tonları koyudan açığa kullanım yoğunluğunu temsil eder (koyu 

ton: en yoğun, ara ton: ortalama, açık ton: az yoğun). Siyah noktalı çizgi ile belirtilen polygon mevcut ÖÇKB 

yönetim planında koruma altına alınmış denizel alanı temsil eder. Sarı çizgili poligon gerçekleştirdiğimiz 

çalışmalar sonucunda balıkçılığın yasaklanmasını önerdiğimiz denizsel koruma alanıdır. Kırmızıyla çizgili poligon 

ise 1 Mayıs – 20 Ağustos tarihleri arasında balıkçılığa ek olarak her türlü deniz araçının giriş çıkışının ve 

demirlemenin tamamen yasak olmasını önerdiğimiz ana denizel koruma alnını gösterir. Fig. b) Bu alanların 

uydu görüntüsünü ve nirengi noktası olarak Korenium Beach Club ve Teknecik Elektrik Santrali gösterilmiştir. 

Fig. c) Tekne izleme çalışmalarımız sonrasında ortaya çıkan balıkçılık aktiviteleri yoğunluğunu gösterir. Buna 

göre açık mavi bölgeleri yaklaşık 15, koyu mavi bölgeleri ise yaklaşık 40 profesyonel balıkçı kullanılmaktadır.  

 

Son olarak, sahillere araçların girmemesi konusunda ciddi bir duruş sergilenmelidir. 

İskele’de artan olumsuz yapılaşma (aşağıya bkz.) sahillere ulaşmak için yeni yolların 

açılmasına sebep olmaktadır. Sahillere indirilen araçlar erozyona sebep olmakta, yerel bitki 

örtüsüne zarar vermekte, yaşam alanı kaybına yol açamakta ve kaplumbağa yuvalarına da 

zarar vermektedir. Dahası, kaplumbağa izlerini bozarak, gözlem çalışmalarını 

zorlaştırmaktadır.  
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İskele Bölgesinde İnşa Edilen Yeni Otelin Çevre Etki Değerlendirme Raporu: Peki ya 

kaplumbağalar neredeydi? 

İskele bölgesindeki İstanbul sahilinde (N35.266; E33.915) gerçekleştirilen bir otel 

inşasının ÇED raporu yakın zamanda gün yüzüne çıktı3. Bu yapı şimdiden 1 km’den fazla 

Caretta yumurtlama alanını olumsuz etkiledi. Bu alanda gerçekleştirilecek ışıklandırma ve 

turizm aktiviteleri kısıtlanmazsa bu yapının yumurtlama alanındaki olumsuz etkileri sürekli 

hale gelecek ve maalesef geri dönüşü olmayacak. Bu sahil geçtiğimiz 28 yumurtlama sezonu 

boyunca devamlı izlenmesine, hemen hemen her gün yürünmesine, toplanan veri 

kullanılmak üzere hem very tabanı olarak hem de bu gibi raporlarda ilgili makamlara 

sunulmasına rağmen, Alana dair hazırlanan ÇED raporunda sahilin deniz kaplumbağalarının 

yumurtlama alanı olduğuna dair hiçbir değerlendirme yapılmamış, varlıklar gözardı 

edilmiştir. Bu olayı yürürlükteki ÇED sistemine dikkat çekmek için bir fırsat olarak 

değerlendiriyor ve ülkemizde sürdürülebilir yapılaşmanın gerçekleştirilebilmesi adına bu 

sistemin gözden geçirilmesini öneriyoruz.  

Bu yapılaşmanın deniz kaplumbağaları üzerindeki etkisini azaltmak için şu önlemler 

alınmalıdır: Sahildeki tüm eşyaların (şemsiyeler, şezlonlar vb. herşeyin) Mayıs- Eylül ayları 

içerisinde saat 20:00 ve 07:00 arasında sahilden kaldırıp, bu zaman aralığında sahilin 

(herhangi insan kullanımına) kapatmalıdır. Tüm ışıklandırma sahilden görülmeyecek şekilde 

ayarlanmalıdır. Varolan kum tepesi yapıları şu anda büyük ölçüde yok edilmiş olsa da, kum 

tepelerinin rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Yürüyüş yollarının bu kum 

tepesi yapılarına zarar vermesi engellenmelidir. Egzotik/Adanın doğal yapısında yer almayan 

ve bu gibi kumul bölgelere özg ü olmayan türlerin getirilmesi ya da ekilmesi yasaklanmalıdır. 

Yatırımcı bölgede faaliyet gösteren koruma grubu olan Doğu Akdeniz Üniversitesi-Sualtı 

Görüntüleme ve Araştırma Merkezi (DAÜ-SAG) ile anlaşarak, bölgeye güvenle girip çıkmaları 

ve yuvaları bulup, koruma altına almaları konusunda işbirliği yapmalıdır. DAÜ-SAG’la işbirliği 
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içinde, gerekli yerlere sahilin önemi ve otelin kaplumbağaları koruma çalışmalarına 

katkılarıyla ilgili bilgi panoları yerleştirilmeli, ziyaretçileri bilinçlendirme faaliyetleri 

gerçekleştirilmelidir. Bu gibi basit önlemler ÇED raporuna da eklenmiş olsaydı yatırımcının 

inşaata başlamadan önce bu koşulları kabul etmesi sağlanabilirdi.  
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Amatör Balıkçılar için Yapılması Planlanan Mendirek Akdeniz Fokları için Tehdit 

Oluşturabilir 

Yeşilırmak bölgesinde amatör balıkçılara yer sağlanması amacı ile inşa edilmesi 

planlanıyor. Bu mendireğin yapılması planlandığı yer Akdeniz foku üreme mağarasına çok 

yakındı. KKTC bakanlıklarına bu konuda Akdeniz foklarına öncelik vermeleri için ısrar ettik. 

Yaptığımız görüşmeler ve ilgil makamların bu konudaki duruşu sayesinde şu anda 

mendireğin yapılması planlandığı bölge mağaradan uzaklaştırıldı. Fakat yine de mendireğin 

yaratacağı olumsuz etkilerin indirgenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve 

benimsenmesi konusunda çabalarımız devam ediyor. Hazırlanmakta olan KKTC Balıkçılık 

İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü yasa tasarısında bu 

bölgede sürdürülen tüm balıkçılık aktivitelerinin yasaklanmasını talep ediyoruz. Fakat, 

yapılacak bir liman bölgedeki deniz trafiğini artıracak, daha fazla balıkçılık ve zıpkınla 

avlanma potansiyeli yaratacaktır. Halihazırda yeterli denetim yapılamayan yasal ve yasadışı 

bu gibi aktivitelerin bölgede artmasına sebep olacaktır. Bu bölge ülkemizde Akdeniz 

foklarının her yıl ürediği bilinen tek noktadır. Yaklaşık 700 bireyden oluşan dünya 

populasyonu ile dünyanın en tehlike altındaki fok türü olan Akdeniz fokunu ülkemizdeki 

varlığını korumak için doğru adımlar atılmalıdır. Üreme bölgelerin tahrip ettiğimiz için 

ülkemizden tükenmeleri tüm toplumumuz için bir utanç olacaktır. Bu bölge acilen ÖÇKB 

olarak ilan edilmeli, bölgede sürdürülen balıkçılık aktiviteleri özellikle türün üreme dönemi 

olan Ekim – Şubat ayları arasında çok kısıtlanmalı ve sıkı denetlenmelidir. 
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Deniz Kaplumbağası Yuva İzleme Çalışmalarının 

Özeti 

Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi kapsamında Zone 2a, 2b, 3, 4, ve 5. 

bölgelerindeki yuvalar sayılıp koruma altına alındı ve yuva başarısı ve akıbeti hakkında izleme 

çalışmaları gerçekleştirildi. Aynı çalışmalar Doğu Akdeniz Üniversitesi - SAG tarafından Zone 

1.’de (Fig. 1), SPOT’un önderliğinde Karşıyaka Turtle Watch ekibi tarafından ise Güzelyalı 

sahilinde hayata geçirildi. 

Alagadi sahilindeki gece gözlemleri ve yuvalayan dişiler üzerindeki araştırmalarımız 

devam etti. Buna ek olarak, Zone 2b ve 3 bölgelerindeki yeşil kaplumbağalara uydu izleme 

cihazı takılması amacı ile de gece çalışmaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirdiğimiz izleme 

çalışmalarına dair yönetmelik için Broderick & Godley (1996)’ a bakablirsiniz. Daha detaylı 

bilgileri ise websitemizdeki yayınlardan okuyabilirsiniz.  Ayrıca, 1992 – 2018 yılı raporlarımıza 

da talep üzerine ulaşabilirsiniz. 

Sonuçlar 

Uzun Süreli İzleme Çalışmaları 

2019 yılında Kuzey Kıbrıs’ta toplamda 1892 deniz kaplumbağası yuvası tespit edildi. 
Bunların 830’ü yeşil kaplumbağa, 949’ü ise Caretta yuvasıydı. 113’ünün hangi türe ait olduğu 
belirlenmedi. Sezon boyunca 65 Caretta yuvası Güzelyalı sahilinde, ve bir Caretta yuvası da 
Lapta’daki LA Otel sahilinde SPOTa bağlı olarak çalışmalarını yürüten Karşıyaka Turtle Watch 
ekibi tarafından, 361 Caretta yuvası Mağusa koyunda Doğu Akdeniz Universitesi-SAG ekibi 
tarafından geriye kalan yuvalar ise SPOT tarafından tespit edildi. SPOT tarafından belirlenen 
yuvalar hakkındaki detaylı bilgiye Ek1’de bulunabilir. 

 

Yuva sayıları, gösterge sahiller ve uzun süreli eğilimler 

DKKP, 1993 yılndan bu yana kesintisiz ve aynı methodolojiyi kullanarak (Broderick & 
Godley, 1996) izlediği sahilleri gösterge sahiller olarak tanımladı. Bu sahillerden elde edilen 
veriler, yuva sayılarındaki uzun süreli eğilimleri incelemekte kullanılır. 2019 yılında gösterge 
sahillerde kaydedilen deniz kaplumbağası aktiviteleri Tablo 1’de özetlenmiştir (detaylar için 
EK 1’e bkz.). Figür 2.de ise gösterge sahillerideki uzun süreli yuva eğilimlerini görebilirsiniz. 
Bunlara ek olarak, 2019 yılında Karpaz’da 523 yeşil kaplumbağa ve 59 Caretta , Kuzey ve Batı 
kıyılarındaki gösterge sahillerde 270 yeşik kaplumbağa yuvası ve 306 Caretta yuvası tespit 
edilmiştir.  

2018 yılına göre her iki türün de yuva sayılarında azalma gözlense de uva sayılarının 
yine de yüksek olduğu söylenebilir. 2019 yuva sayıları 1993 yılından bu yana yeşil 
kaplumbağalar için 5. ve Carettalar için ise en yüksek 4. sayımlardı. Sonuç olarak, uzun süreli 
eğilimlere bakıldığında, Karpaz’daki Caretta’lar dışında, her iki tür için genel artış eğiliminin 
bu sene de devam ettiği söylenebilir. Kuzey Kıbrıs’ta yuvalayan deniz kaplumbağası 
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populasyonlarında gözlenen bu artışın sebebi büyük bir ihtimalle KKTC sahillerinde3 DKKP, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi-SAG ve Çevre Koruma Dairesi işbirliğinde gerçekleştirilen koruma 
çalışmalarıdır. Alagadi’de gerçekleştirdiğimiz markalama , forenzik ve takip çalışmaları bu 
iyileşmenin üreme dönemine giren genç dişi sayılarındaki artıştan kaynaklandığını 
göstermektedir. Özellikle, Bardawil gölünde beslenen populasyonda artış olduğu 
düşünülmektedir. 
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Zamansal Dağılım 

Deniz kaplumbağası yumurtlama sezonu her yıl giderek daha erken başlıyor. Benzer 
şekilde, geçtiğimiz 10 yılda yumurtlamanın en yoğun olduğu dönemde de bir kayma 
meydana geldi. Bu davranış, iklim değişikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Yavru cinsiyet 
oranlarında ve yuva başarısında olumsuz etkilere sahip olan sıcaklık artışının etkilerini doğal 
tepkilerle azaltıyor olabilirler. Bu konu, beslenme alanlarındaki su sıcaklığının üreme 
alanlarına göçü nasıl tetiklediğini araştıran bir çalışma ile iredelenmeye başlanmıştır. Diğer 
yandan, 2019’da, yuva yapma dönemi diğer yıllara göre daha geç başladı. Caretta’ların 
yuvalaması 25 Mayıs’ta, yeşil kaplumbağalarınki 26 Mayıs’ta başladı. Bu tarihler her iki tür 
için de 2018’deki tarihlerden yaklaşık üç hafta daha geçtir.  
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Yumurtlayan dişilerin kabuk ölçümleri  

Alagadi sahilinde gece gerçekleştirilen izleme çalışmaları kapsamında gönüllülerimiz 
uzun yıllardır belirli bir yöntemle tüm dişilerin kabuki boyutları ölçülür. 

Bu sayede biliyoruz ki yeşil kaplumbağaların demografik yapısında bir değişim 
yaşanıyor. Artış sürecindeki populasyonlarda genç bireylerin artması ile görece daha küçük 
bireylerin sayısı görece daha yoğunlaşır, böylece popülasyonun ortalama kabuk uzunluğu 
azalır. İşte bu sebeplerle 25 yıl kadar önce Alagadi’de üreyen yeşil kaplumbağaların eğimli 
uzunluğu ortalama 92,0sm iken bu sene bu uzunluk 88,3cm olarak ölçülmüştür. 

 

Yumurtlayan dişileri markalanma çalışmaları  

Alagadi’de, yuva yapan tüm dişiler çalışmalar başladığından beridir 
markalanmaktadır. İlk kez karşılaşılan markasız bireyler eğitimli ekibimiz tarafından iki 
Inconel yüzgeç markası ve bir PIT (mikroçip) ile markalanır. Daha önce yerleştirilmiş 
markalarından düşen varsa bunlar yenilenir. Böylece tüm bireyler kimliklendirilir, yani her 
birey tanımlanır. 

Alagadi’de yumurtlarken gözlenen 69 yeşil kaplumbağanın %30’u yeni/markasız 
bireydi. Geçtiğimiz beş yılda %52-61 olan bu oranda bariz bir düşüş gözlemlenmektedir. 31 
Caretta’nın ise geçtiğimiz yıllardakine benzer şekilde %77’si yeni/markasız bireydi. Yeşil 
kaplumbağalara görece yüksek olmasının sebebi , Caretta’ların yumurtlama alanlarına yeşil 
kaplumbağalar kadar bağlı olmaması ve daha önce başka yerlerde yuva yapan ve bundan 
dolayı markalanmayan bireylerin yeni birey olarak kayıt altına alınmasıdır. 

 

Mean ± standard dev (range) Green Turtles Loggerhead Turtles

Curved carapace length (cm) 88.3 ± 5.7 (76.4-103.90) n=69 72.2 ± 3.1 (66.1-78.0) n=31

Curved carapace width (cm) 79.3 ± 5.2 (65.4-93.8) n=69 65.4 ± 2.7 (60.8-72.3) n=31

Robin Snape Alagadi’de öğrencileri dişileri markalamada eğitiyor. Olkan Ergüler. 
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Yuva Başarıları 

Denize bariz şekilde yakın olan ve su seviyelerinden dolayı başarısız olacağı 
düşünülen yuvalar, yuvaları korumak amacıyla denizden daha uzak bir noktaya taşınır. 
Burada belirtilmelidir ki, doğal süreçleri, özellikle kaplumbağa tarafından seçilmiş doğal 
yuvalardaki kuluçka ısısını ve buna bağlı cinsiyet oranını etkilemek istemediğimizde yuvaların 
bir yerden başka bir yere taşınması her zaman için son çare olarak görülür. Günlük 
kontrollerimiz sırasında yükselen deniz seviyesinden olumsuz etkilenen, sular altında kalan 
inkübasyon dürecindeki yuvaların da yeri değiştirilir. 

2019 2-7 Temmuz tarihlerinde çok güçlü Batı ve Kuzey Batı rüzgarları Kuzey ve 
Batıdaki tüm sahillerde fırtınalar yaşanmasına sebep oldu. Bu fıtına nedeni ile bazı 
yumurtlama sahillerinin büyük kısımı, üzerindeki yuvalarla birlikte sular altında kaldı. 
Gönüllülerimiz ellerinden geleni yaparak, pek çok yuvanın yerini değişti. Yüksek yuva sayıları 
nedenil ile öncelik Alagadi ve Ronnas gibi sahillere verildi.  

Yuvalar kafeslerle korunmaya başlamadan önce, köpek ve tilki kaynaklı hasar yaklaşık 
%60 olan hasar yuvaların metal kafeslerle korunmaya başlamasından sonra epeyi azalmıştır. 
Fakat, West 1 sahili (Zone 5)’teki yuvaların neredeyse yarısı kafesleme uygulamasına 
rağmen, çoğunlukla yuvalamanın akabininde hemen o gece tilki veya köpeklerin yuvayı 
kazıp, yuvurtaları tüketmeleri sonucu kaybedilmiştir. 

Pek çok yavru yumurtadan çıktıktan sonra tilkiler tarafından yenmektedir. Hatta, bazı 
durumlarda yuvadan çıkan yavruların denize ulaşmayı başarıp başaramadıkları bile kesin 

olarak gözlenememektedir. Tilki ve sokak köpeği popülasyonlarının, doğal hayata zarar 
veren ve yasadışı olan zehirleme dışında, bir yöntemler kontrol altına alınması gereklidir. 
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Yuva parametreleri  

Kuluçka süresi önceki yıllara yakın olsa da, yumurta sayıları ve yavruların yuvadan 
çıkma başarısı genel ortalamanın altındaydı.  

  Yeşil Kaplumbağalar Caretta’lar 

Kuluçka süresi (gün sayısı) 49.2 ± 3.4 (42-63) n=178 48.3 ± 2.8 (44-56) n=38 

Yumurta sayısı 108.7 ± 27.6 (4-189) n=218 66.8 ± 22.9 (6-124) n=58 

Yavru başarısı (%) 78 ± 24 (1-100) n=195 63 ± 29 (2-100) n=43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yuva açımı sırasında yeşil kaplumbağa yavruları , Koruçam burnu. 
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Boğulan deniz kaplumbağaları, Hedef-dışı av ve Denizde yapılan çalışmalar  

31 Ekim 2018 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında boğulmuş ya da hedef dışı av sebebi 
ile ölmüş iki yüz otuz beş kaplumbağa kaydedildi. Bu kaplumbağaların 132’si yeşil 
kaplumbağa, 100’ü Caretta, ikisinin türü belirlenmemiş ve bir tanesi de istisna olarak deri 
sırtlı deniz kaplumbağasıydı. Deri sırtlı deniz kaplumbağası Kuzey Karpaz’da, Ronnas 
sahilinde yakalandı. Toplam 235 kaplumbağanın 110’u boğuldu (59 yeşil kaplumbağa, 50 
Caretta, 1 bilinmiyor) ve 125’i hedef dışı yakalandı (73 yeşil kaplumbağa, 50 Caretta, 1 deri 
sırtlı deniz kaplumbağası, 1 bilinmiyor). Yüz kırk dört (%61) kaplumbağa öldü (79 yeşil 
kaplumbağa, 64 Caretta ve 1 bilinmiyor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeşil kaplumbağaların ölçüleri 39.8cm ± 14.6cm CCLmin (en kısa eğimli kabuki 

uzunluğu)(ortalama ± 1SD; n = 132;  20.0 – 84.3 aralığında). Carettaların ölçüleri 64.6cm ± 
9.4cm CCLmin (n = 100;  12.0 – 82.3 aralığında). Karpaz bölgesinde yakalanan deri sırtlı deniz 
kaplumbağasının toplam uzunluğu 200 cm civarındaydı. 

Lapta ‘da bir balıkçı bir kaplumbağa yakaladığını bildirdi. 
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31 Ekim 2018 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında kaydedilen yeşil kaplumbağa, Caretta ve deri sırtlı 
deniz kaplumbağası boğulma ve yakalanma vakalarının zamansal dağılımı 

 

Balıkçılar tarafından yakalanan elli altı kaplumbağa markalandı (EK 2)(Yeşil: 25, 
Caretta: 31). Bu kaplumbağaların bazıları ya yeniden ağlara takılarak ya da boğularak can 
vermeleri nedeni ile yeniden kaya geçtiler. Daha önceden markalanmış kaplumbağaların da 
ağlara takıldığı oldu. 

 
Son olarak; DKKP tarafından Ağustos 2015’te, Kayalar bölgesinde kurtarılan yetişkin 

Hedef dışı yakalanan deri sırtlı kaplumbağa, SPOT’la işbirliği halindeki balıkçılarca bildiriliyor. 

Lokman Kahveci 
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bir dişi Caretta olan CY417/CY417 marka numaralı “Astrid”, yaşadığı kafa travmasına bağlı 4 
yıllık rehabilitasyon sürecinin ardından 27 Ekim 2019 tarihinde Taşkent Doğa Parkı 
tarafından denize geri bırakıldı. Astrid uydu takip cihazıyla takip edildi ve 27/11/2019 
tarihinde Mısır’ın dışında bir beslenme bölgesine gittiği gözlemlendi. SPOT, Yakın Doğu 
Üniversitesi ve Taşkent Doğa Parkı’nın çabaları ile gerçekleşen bu güzel sonuçtan çok 
mutluyuz.  

 
Diğer araştırma konuları 

Karpaz bölgesinde üreyen kaplumbağaları uydu takip sistemi ile koruma altına almak  

Gelişmiş GPS izleme cihazları kullanarak Karpaz bölgesinde üreyen yeşil 
kaplumbağayı izledik. MAVA Vakfı tarafından finance edilen bu çalışmanın sonuçları Karpaz 
bölgesindeki deniz kaplumbağası yumurtlama sahillerinde, Alagadi için de belirlenen ve 
yukarıda detayları anlatılan, balıkçılık aktivitelerinin ve deniz araçlarının girişinin yasaklandığı  
denizel koruma bölgelerinin belirlenmesi gibi koruma önlemlerin geliştirilmesinde 
kullanılacak. İzleme sonuçlarında, beklenenin aksine, yeşil kaplumbağalar yumurtlama 
alanına çok az bağlılık göstermiştir. Yumurtlayan dişilerin çoğunlukla Kuzey ve Güney Karpaz 
arasında bulunan bitişik yuvalama sahilleri arasında gidip geldiği gözlenmiştir. İki tanesi ise 
yumurtlamalar arasında Türkiye ile Akrotiri burnuna kadar uzanan yolculuklar yapıp 
dönmüştür. Bu durumun, yuva yapan yaşlı dişilerin azalması, ve tecrübesiz ve genç bireylerin 
artmasında kaynaklandığını düşünüyoruz. 

 

Y
eşil 

kaplumbağaların Afrika’daki beslenme alanlarını belirleme – Akdeniz yeşil kaplumbağa 
populasyonu için önemli bir alan  

2018 senesinde ülkemiz sahillerinde yumurtladıktan sonra beslenme alanlarına 
göçen dişiler üzerinde yapılan çalışmalar bu bireylerin %50’sinin Mısır’daki Bardawil gölünde 
beslendiklerini gösterdi. Bu bulgular 20157 yılında gerçekleştirdiğimiz forenzik çalışma 

Kabuğuna FastGPS vericisi yerleştirilmiş bir yeşil kaplumbağa, Güney Karpaz ÖÇKB, 

Kaleburnu, Robin Snape.  
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sonuçları ile uyum içindedir. Benzer şekilde, 2019 yılında takip edilen dişilerin %90’ı da 
Bardawil gölüne göçmüştür. Bu sonuçlar, endişe vericidir. Son on yılda gözlenen yeşil 
kaplumbağa artışının orantısız olduğuna; artışın sadece Bardawil’deki iyileşmeden 
kaynaklandığına işaret etmektedir. Bu da, Afrika kıyılarındaki diğer alanlarda ve (istisnai 
olarak) Kıbrıs ve Türkiye kıyılarında beslenen bireylerin sayısının ya sabit kaldığını ya da 
azalmaya devam ettiğini göstermektedir. Diğer bir deyişle, Bardawil gölü gibi küçük (<70 km2 

) bir alanı kullanan kaplumbağaları etkileyecek bir afet yaşanması durumunda, gözlenen 
populasyon artışı son bulacak. Kısacası, Bardawil gölünde beslenen kaplumbağalar 
olmasaydı, Karpaz’da 2018 ve 2019 yılında yuva yapan yeşil kaplumbağa sayıları görece %50 
ve %10 azalacaktı. Bardawil gölü Ramsar gibi bazı uluslararası sözleşmelerle korunmaktadır 
ve Önemli Kuş Alanı ilan edilmiştir. Bu bilimsel çalışmalar dair yayınların da ulusal ve uluslar 
arası koruma yönetmeliklerine entegre edilmesi ile yeşil kaplumbağalar da koruma 
planlarına entegre edilmiş olacaktır. Ayrıca, bu veriler IUCN kırmızı liste 
değerlendirmelerinde de kullanılabilir. Buradan, bu alandaki tehdit unsurlarını 
değerlendirecek bir çalışma başlatılması için çağrıda bulunuyoruz. 

 

 

 

 

Mağusa Körfezi Balıkçılık bölgelerindeki kaplumbağaların yaşam alanlarını belirleme  

4 yavru yeşil kaplumbağa, iki erkek ve üç yavru Caretta, işbirliği içinde olduğumuz 
balıkçıların ağlarına takılarak yakalanmalarının ardından, uydu vericileriyle takip edildiler. 
Böylece iki yıldır süren hedef-dışı olarak yakalanan kaplumbağaların izlenmesi programında 
toplam dokuz Caretta ve yedi yeşil kaplumbağa izlenmiş oldu. Bu çalışmanın amacı a) 
kaplumbağaların Kıbrıs kıyılarındaki beslenme alanlarını belirleyerek, etkili boyutta minimum 
Deniz Koruma Alanları oluşturmak gibi yaban hayatının korunmasına yönelik balıkçılık 
yönetmelikleri geliştirmek, b) aynı çalışma alanında kullandığımız havadan veri toplama 
cihazlarına parallel veri sağlayarak, bu bölgedeki toplam kaplumbağa sayısını insansız hava 
araçları kullanarak belirleyebilmek. 

 Iskele’den FastGPS verici ile denize bırakılan yeşil kaplumbağa. SPOT, DAÜ, Meritta 

görevlileri ve yerel balıkçılar da etkinliğe katılım gösterdi.   

2017 – 2018 yıllarında Karpaz’dan uydu vericileri ile takip edilen 20 yeşil 

kaplumbağanın göç rotaları ve beslenme alanları  
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Kaplumbağa dağılımı ve sayısını belirlemek için insansız hava aracı kullanımı  

Haziran 2018’de, Exeter Üniversitesi’nin İnsansız Hava Aracı (İHA) uzmanı Miguel 
Vareka SPOT biyoloğu Damla Beton’la bir hafta geçirerek, Kuzey Kıbrıs kıyılarındaki 
kaplumbağa sayısı ve dağılımını ölçmek üzere iddialı bir proje hazırladı. Damla Beton İHA’yı 
kullanmak üzere eğitim aldı. Ardından Mağusa koyundaki İskele bölgesinde, 
kaplumbağaların sıklıkla hedef-dışı yakalandığı bir bölgede bir yıllık bir çalışma tasarlandı. 
Çalışma alanı 20 km’lik kıyı şeridin ile 
denize doğru da dört kilometre uzanan bir 
yaşam alanlarını kapsıyor. Bu bir yıllık 
deneme sürecinde, çalışmalar baharda, 
yazda, sonbaharda ve kışta, her mevsimde 20 uçuş gerçekleştirilecek şekilde tasarlandı. 
Sonuçta elde edilen veri, balıkçılardan, hedef-dışı av projesinden ve kaplumbağa izleme 
çalışmalarından elde edilen verilerle karşılaştırılarak, kaplumbağa ve balıkçılık aktivitelerinin 

Damla Beton was trained to pilot a drone and 

designed an aerial survey study. 

Çiçek Caretta İskele’den SPLASH verici ile deniz bırakıldı. DAÜ biyoloji öğrenciler, Çevre 

Koruma Dairesi Görevlileri, SPOT’tan Robin Snap eve DAÜ’den Burak Ali Çiçek 
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ne kadar çakıştığı belirlenmek isteniyor. Projenin benzerini 2020 yılında diğer kıyılarda 
tekrerlayarak, farklı kıyılardaki kaplumbağa varlığını karşılaştırmak, böylece hedef-dışı avdan 
kaynaklanan hasarın azaltılmasına yönelik koruma çalışmalarına öncelikli olarak nerede 
başlanması gerektiğini belirlemek istiyoruz. Ayrıca, İHA araştırma metodlarının 
geliştirilmesine katkı sağlayarak, uydu vericisi gibi pahalı yöntemlere alternative bir method 
geliştirerek kaplumbağaların ve diğer tehlike altındaki türlerin korunmalarına dair veri 
toplamayı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. 

 

Ada genelinde ikincisi gerçekleştirilen denizden kuş gözlemi 

Kıbrıs kıyılarında ikinci defa gerçekleştirilen tehlikle altındaki türlerin dağılımını 
belirlemek amaçlı gözlem gezisinin Kuzey Kırbıs ayağı SPOT tarafından gerçekleştirildi. 
Araştırma çalışmaları yelkovan ve boz yelkovan türlerinin göç dönemleri olan Ekim ve Kasım 
aylarında yapıldı. Gözlem gezisi sırasında bir korsan martı, Caretta kaplumbağaları, yunuslar, 
pek çok martı ve yırtıcı kuş sayıldı. Fakat, yelkovan sayıları beklenenden az ve karaya yakındı. 
Dolayısıyla, gelecekte karadan yapılacak gözlemlerin daha verimli bir yöntem olabileceğini 
düşünüyoruz. 
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Balina ve Yunuslarla ilgili araştırmalar 

Geçen sene de gerçekleştirmekte olduğumuz CPOD araştırmalarına devam ettik. 
2019 yılında da yedi balıkçı ağına CPOD adı verilen akustik veri toplama cihazlarından 
yerleştirdik. Bu cihazlar yunusların seslerini kaydederek, şişe burunlu yunusların ne zaman, 
ve nerede olduklarını ve balıkçılarla ne sıklıkla karşılaştıklarını anlamamıza yardımcı oluyor. 
Böylece, yunusların ağlara verdiği tahrip ve balıkçılık sektöründe yol açtığı finansal zarar 
hakkında fikir sahibi oluyoruz. CPOD yerleştirilen tekneler aynı zamanda GPS’lerle takip 
edildiğinden, ülke sularında ayni anda kaç yunus grubu olduğu, bir tekneden diğerine 
giderkenki hareketleri, hangi bölgelerde daha aktif oldukları gibi konularda bilgi ediniyoruz1. 
Aynı zamanda, balıkçılara verilen zararı azaltmak amacı ile yunusları ağlardan uzak tuttuğu 
düşünülen pinger adı verilen cihazları test ediyoruz. Geçmiş yıllardan edindiğimiz tecrübeler 
sonrasında bu sene bu cihazların daha güçlü modellerini denedik. Fakat daha güçlü modeller 
bile Kuzey Kıbrıs popülasyonları için yeterli olmadı. Alternatif olarak, aşırı avlanmayı 
durdurup, balık stoklarının yenilenmelerine fırsat vermek hem sürdürülebilir balıkçılık için 
hem de yaban hayatın korunması için daha etkili bir strateji olabilir. Böylece, hem yunuslar 
da kendi doğal avlanma davranışlarına geri dönebilir, hem de balıkçıların ekonomik kaybı 
azaltılabilir.  

 

SPOT gönüllüleri ve Kuş gözlemcisi 

Hüseyin Yorgancı kaptan Ünal Dede ile. 
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Akdeniz Foku Araştırmaları 

2018 – 2019 Akdeniz foku üreme dönemi (Ekim – Nisan) sırasında sekiz potansiyel 
üreme mağarası kameralar kullanılarak izlendi. Yedidalga ve Karpaz Burnunda pek çok 
yetişkin fok gözlemlendi. Kasım 2018’de yaşanan bir fırtınada Yedidalga’da YD1 adlı 
mağaradan bir yavunun çıkarıldığı düşünüldüğü “Arap” adlı yerel bir balıkçı tarafından 
SPOT’a bildirildi. Kameralarımızdan elde ettiğimiz verilere göre bu mağara 2016 – 2017 
yıllarında da üreyen foklara ev sahipliği yapmıştı. Yavru, SPOT ekibi tarafından 5 kilometrelik 
alanda 5 gün boyunca aranmasının ardından, yeniden anneyle bir araya geldiği kanısına 
varıldı. Fakat sonraki fırtınaların ardından, aynı birey olduğuna inanılan bir yavru malesef 
boğularak ölmüş olarak Gemikonağı’nda, üreme alanından 9 km ötede karaya vurdu. Bu, üç 
yıllık gözlem sürecinde Yedidalga’da ölen ikinci yavru. 2018 yılında yavru kameralarımıza 
yakalanmadığından, ya mağaranın kameranın görmediği bir bölümünde doğdu, ya yakında 
bir başka mağarada doğdu ya da insanların ulaşamadığı bir sahilde doğdu/emzirildi ve 
burada dinlenmeyi tercih etti. Bu bölgedeki üreme başarısı şimdilik düşük olsa da, Yedidalga 
mağaraları tür için Kuzey Kıbrıs’taki en önemli üreme alanıdır ve bölgede insanların 
ulaşamadığı sahilleriyle sudan çıkıp dinlenme imkanı tanıdığı her yıl üreyen yetişkinleri 
destekliyor (önerilere bakınız).  

SPOT 2019 yılında Akdeniz fokları araştırmaları ve daha iyi korunmaları için faaliyet 
gösteren uluslararası bir projeye dahil oldu. Proje Kıbrıs’ın her iki toplumundan, Türkiye’den, 
Yunanistan’dan ve Mauritania’dan paydaşlarla yürütülüyor. Bu proje International Union for 
the Conservation of Nature (IUCN) tarafından koordine edilmekte ve MAVA vakfı tarafından 
desteklenmektedir. Bu destekle, sekiz öncelikle potansiyel üreme alanı 2019 – 2020 üreme 
sezonunda kameralarla gözlemlenerek, üreme sezonunun sonunda very toplanacaktır. 
Şimdiki sezonda yavrulama dönemi süresince hava koşullarının göreceli olarak iyi olmasının 
ardından, pozitif sonuçlar elde etmeyi ümit ediyoruz.  

 

Balıkçı uzun süreli bir çalışmanın parçası olarak şişe 

burunlu yunusları belirlemek için trammel ağlarına 

CPOD yerleştirip denize bırakırken.  
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Köpekbalıkları ve Vatozlar – CERECON. 

 
Tüm kıyılardaki balıkçı teknelerinde küçük gruplar oluşturularak gözlemler yapılarak, 

Kıbrıs Hedef- Dışı Av projesi kapsamında toplamda 185 tekne gözlemi gerçekleştirildi. Ayrıca 
balıkçılar yukarıda da deniz kaplumbağaları üzerinden anlatıldığı gibi, köpekbalığı ve vatoz 
gözlemlediklerinde bize bildirmeleri için yüreklendirildi. Üç melek köpekbalığı türü, keman 
vatozları, fulya balığı, sivri burun camgözler, kum köpekbalıkları ve pamuk balıkları kayıtlara 
geçti. Bu türlerin tümü tehlike altında olup, büyük ihtimalle sürdürülebilir olmayan şekillerde 
avlanmıştır. Daha detaylı sonuçlar 2019 yılında değerlendirilmiş bir çalışma ve teknik 
raporda sunulacaktır.   

Şu anda Enalia physis ile işbirliği içerisinde CERECON (Kıbrıs Keskisolungaçlılar 
Araştırma ve Koruma Ağı) projesi adı verilen bir projeyi ada çapında bir girişim olarak hayata 
geçirmeye çalışıyoruz. Bu daha geniş kapsamlı çalışan Regional Activity Centre for Specially 
Protected Areas (RAC-SPA) adı verilen bir başka proje tarafından koordine edilmekte ve 
MAVA vakfı tarafından finanse edilmektedir.  
 

Kasım 2018 yılı gözlemi sırasında Akdeniz Foku 

yavrusu Arap karaya çıkmış, dinlenirken. 
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SPOT balıkçı gözlemi türü kritik olarak tehlike altında olan 

melek köpekbalığıyla. 
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Diğer projelerimiz 

2019 yılında gerçekleştirilen projelerimiz aşağıdaki gibidir.  
 
Lucy Omeyer (Doktora öğrencisi): Akdeniz deniz kaplumbağalarının geçmiş hayatlarının 
özelliklerini inceleme. Tamamlandı.  
 
Julia Haywood (Doktora öğrencisi): Beslenme başarısının göç ve üreme üzerindeki etkisini ve 
iklim değişikliğinin Caretta’lar üzerindeki etkisini inceleme. Devam ediyor.  
 
Ceren Barlaş (Doktora öğrencisi): Deniz plastiklerinin yeşil kaplumbağalar ve Caretta’lar 
üzerindeki etkileri. Devam ediyor. 
 
Josie Palmer (Doktora öğrencisi): Küçük ölçekli balıkçılığın Doğu Akdeniz’deki deniz 
kaplumbağaları üzerindeki etkisi. Yakın zamanda başladı.  
 
Nathan Hammond (Master/Lisansüstü öğrencisi): Yeşil kaplumbağa’ların, Chelonia mydas,  
Kuzey Kıbrıs’tan elde edilen veriye göre yumurtlama sahillerine bağlılıklarındaki değişim.  
 
Eve Tucker (Master/Lisansüstü öğrencisi): Yeşil kaplumbağalarda bireysel esneklik: deniz 
ısısının artmasına bağlı olan yumurtlama fenolojisindeki değişim.  
 
Hannah Martin (Lisans öğrencisi). Kuzey Kıbrıs’taki Ronnas sahilinde ısı ve kuluçka süresinin 
yeşil kaplumbağa yavrularının cinsiyet oranı üzerindeki etkisi.  
 
Jack Wiggins (Lisans öğrencisi). Yuva dinamiğinin sırt pulu modeli ve deniz kaplumbağarı 
yavrularının morfolojisi ve sağlığı üzerindeki etkisi.  
 
Paul Wraight (Lisans öğrencisi). Küresel ısınma yeşil kaplumbağaların Kuzey Kıbrıs’taki 
yuvalama alışkanlıklarını değiştiriyor mu?  
 
Jess Selby (Lisans öğrencisi). Kaplumbağa yumurtlama sahillerindeki mikroplastikler.  
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Yakın zamanda yayınlanan bilimsel makalelerimiz 

Aşağıda belirtlen makaleler DKKP aracılığı ile 2019 yılında yayınlanmıştır.  

Duncan EM, Broderick AC, Fuller WJ, Galloway TS, Godfrey MH, Hamann M, Limpus CJ, 
Lindeque PK, Mayes AG, Omeyer LCM, Santillo D, Snape RTE, Godley BJ (2019) 
Microplastic ingestion ubiquitous in marine turtles. GlobalChangeBiol 25:744-752 

Duncan EM, Arrowsmith JA, Bain CE, Bowdery H, Broderick AC, Chalmers T, Fuller WJ, 
Galloway TS, Lee JH, Lindeque PK, Omeyer LCM, Snape RT, Godley BJ (2019) Diet-
related selectivity of macroplastic ingestion in green turtles (Chelonia mydas) in the 
eastern Mediterranean. SciRep 9:11581 

Omeyer LCM, Fuller WJ, Godley BJ, Snape RTE, Broderick A.C 2019. The effect of biologging 
systems on reproduction, growth and survival of adult sea turtles. Movement 
Ecology. https://doi.org/10.1186/s40462-018-0145-1 

Omeyer LCM, Casale P, Fuller WJ, Godley BJ, Holmes KE, Snape RTE, Broderick AC 2019. The 
importance of passive integrated transponder (PIT) tags for measuring life-history 
traits of sea turtles. Biological Conservation. 
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108248 

Varela MR, Patricio AR, Anderson K, Broderick AC, DeBell L, Hawkes LA, Tilley D, Snape RTE, 
Westoby MJ, Godley BJ 2019. Assessing climate change associated sea-level rise 
impacts on sea turtle nesting beaches using drones, photogrammetry and a novel 
GPS system. GlobalChangeBiol25:753-762 

 
Tüm diğer yayınlarımıza www.cyprusturtles.org/home/publications adresinden 

ulaşabilirsiniz.  
 
 
 
 
  

https://doi.org/10.1186/s40462-018-0145-1
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108248
http://www.cyprusturtles.org/home/publications
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Toplantılar, Bilinçlendirme Çalışmaları ve 

Savunuculuk 

Uluslararası Ortaklık Toplantıları 

Kuzey Kıbrıs’ta bölgesel partnerler ile gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sunarken, 2019 
yılının hedef dışı av, deniz plastikleri ve yuvalama sahillerinin korunması üzerine toplantılar 
bakımından oldukça yoğun olduğunu belirtmek isteriz. SPOT ve Exeter üniversitesi, 
Akdeniz’in her yerinden partnerlerle pek çok toplantıya katıldı.   

“Akdeniz’deki kaplumbağaların korunması” adlı projenin yürütme toplantısında, 
DEKAMER tarafından konuk edildiğimiz Dalyan, Türkiye’de görüştük. Dalyan nehrini ve İztuzu 
sahilini ziyaret ettik. Ege denizine yolculuk edip, Size adasında WWF Yunanistan tarafından 
düzenlenen Akdeniz hedef dışı av projesi yürütme komitesi toplantısına katıldık. Bir koruma 
alanı olan Papazlık adasını da ziyaret ettik. Kasım ve Aralık aylarında, WWF Türkiye’nin  
düzenlediği bir toplantıya katılara, her iki projenin de yarı-dönem değerlendirmelerini 
yaptık. Bu toplantının ardından, WWF Türkiyenin düzenlemiş olduğu Boğaz’da yunus izleme 
turuna katıldık. Ayrıca, İsviçre’de, Gland’da bulunan IUCN anamerkezine MAVA ile bir 
ziyarette bulunduk.   

INDICIT II projesinin partnerleri olan Exeter üniversitesi ve SPOT’u temsil etmek için, 
Emily Duncan ve Sarah Nelms Tunus’a giderek, Institut National des Sciences et 
Technologies de la Mer (INSTM) tarafından ağırlandılar.  

Mayıs ayında WWF Türkiye tarafından küçük ölçekli balıkçılık için ortak yönetime dair 
İstanbul’da Rahmi Koç Denizcilik Müzesinde yapılacak çalıştaya davet edilmiştik. Bu etkinlik 
SPOT’a da Kuzey Kıbrıs’ta benzer bir etkinlik düzenleme konusunda ilham verdi (aşağıya 
bkz.).   

2018 yılında katıldığımız pek çok uluslararası toplantıdan biri.   
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Kıbrıs Hedef – Dışı Av Projesi Yürütme Komitesi Toplantısı, Dipkarpaz, Kuzey Kıbrıs  

Eylül ayında Kıbrıs Hedef Dışı Av Projesi yürütme komiteseinin toplantısına ev 
sahipliği yaptık. Toplantıya hem yerel partnerler olan Enalia Physis ve BirdLife Cyprus hem de 
projede koordinatörlüğü üstlenen partner olan BirdLife International yurt dışından temsilci 
göndererek katılım gösterdi. Toplantı Dipkarpaz’daki Villa Lembos’ta gerçekleştirildi. 
Toplantının ardından katılımcılar SPOT ekibi tarafından Ayfilon’da gerçekleştirilen bir yeşil 
kaplumbağa yavrusu bırakma etkinliğine katıldı.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakanlıklardan Ziyaretler 

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ve Çevre Koruma Dairesi müdürü Abdullah 
Aktolgalı Alagadi istasyonumuzu ziyaret ettiler. Kapasitede yakın zamanda gerçekleştirilen 
artıştan konuşarak, iş birliğini sürdürmeye devam ettik.  Hayvancılık dairesi müdürü Gönen 
Vurana Alagadi sahilinde ekibimizle bir gece geçirerek, yuva yapan yeşil kaplumbağalarla ve 
Caretta’larla gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ilk elden tanıklık etti.  

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanı Kasım ayında Mağusa’da gerçekleştirilen  
Küçük Ölçekli Balıkçılıkta ortak yönetim çalıştayında bir giriş konuşması yaptı.  

 
 

Birdlife International, Birdlife Cyprus ve Enalia Physis’in katılım gösterdiği  

Eylül 2019’de Karpaz’daki Kıbrıs Hedef – Dışı Av Projesi yürütme komitesi 

toplantısı 
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Amerika Elçisinin Ziyareti 

29 Ağustos’ta Kıbrıs’ta bulunan Amerikan Elçisi Judith Garber, SPOT’un Alagadi 
istasyonunu ziyaret ederek, projenin kapsamlı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bilgilendirmenin 
ardından Elçi, çalışanlarımızın gözetiminde, üzerinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüz sahilde 
bir yavruyu denize bıraktı. Elçi Garber deneyiminin ardından Tweeter’da: “Bugün SPOT/ 
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin gerçekleştirdiği koruma çalışmalarını ve 
deniz kaplumbağaları için neler yaptıklarını dinledim. Bu dünya biyoçeşitliliği ve tehlike 
altındaki türlerin korunması adına büyük bir katkı. Deniz kaplumbağalarının Kıbrıs’a geri 
dönmeleri için sabırsızlanıyorum.” Elçi Garber projemizi ziyaret eden ilk Amerikan Elçisi 
olmamakla beraber, ziyareti bizi oldukça heycanlandırmıştır. Daha önceki görevinin Assistant 
Secretary for Oceans, Environment and Science at the Department of State ( Okyanuslar 
Çevre ve Bilim Bakanlığı sekreter yardımcısı) olmasının da etkisi ile, Elçi araştırma ve 
korumayı gerçekten takdir etmekte.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elçi Judith Garber Ağustos ayında Alagadi’de bizimle 

beraber yavruları denize bıraktı. 
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Küçük Ölçekli Balıkçılık için Ortak Yönetim Çalıştayı, Mağusa 

WWF Türkiye’ye, KKTC Hayvancılık Dairesi’ne ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’ne  
ulaşarak, Küçük Ölçekli Balıkçılıkta Ortak yönetimi üzerine ortak çalışmaya dayalı bir çalıştay 
gerçekleştirdik. Çalıştayımız 21-22 Kasım tarihlerinde DAÜ Mağusa kampüsünde 
gerçekleştirildi. Çalıştayın amacı balıkçılıkla ilgili paydaşları bir araya toplayarak, yurt dışında 
pozitif örnekleri bulunan sürdürülebilir yönetim sistemlerini tartışmak, Kıbrıs Türk filolarının 
yüzleştiği zorlukları incelemek ve sürdürülebilir balıkçılık için bir yol haritası hazırlamaktı.  
Çalıştaya hükümet yetkılılerı, sivil toplum örgütleri, araştırmacılar, balıkçılar ve tüm diğer 
paydaşları temsil eden 35 kuruluştan 79 temsilci katıldı. Çalıştayın sonuçları ayrıca 
yayınlanacaktır. Bu çalıştayın sonucunda, tüm paydaşlar ortak yönetim aracılığı ile, 
sürdürülebilir balıkçılığı desteklediklerini belirterek, balıkçılığın şu andaki durumu iyi 
olmamasına rağmen, hala toparlanıp ilerleyebileceği durumda olduğunu söylediler.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronnas Sahil Temizliği 

2018 yılında Ronnas sahilinin Akdeniz’in en önemli beş yeşil kaplumbağa yumurtlama 
sahilinden ve aynı zamanda dünyanın en kirlilerinden biri4 olduğunu belirledik. KKTC 
Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün programından Ronnas Sahili temizliği için destek rica ettik. 
Temiz Düşün tüm lojistik desteği sağlayarak, paydaşları bir araya getirdi. KKTC Sivil Savunma 
araç, personel ve ekipman sağladı. Dipkarpaz Belediyesi personeli plastik atığı taşımak için 
araçlar sağladı. Eğitim Bakanlığı İskele bölgesindeki okullarla görüştü. Böylelikle, 500’den 
fazla öğrenci ve öğretmen, gönüllüler ve işbirliği içerisinde olduğumuz organizasyonların 
personelleri bu zorlayıcı görevi üstlenerek, üç kilometre uzunluğundaki sahili temizleme 
etkinliğinde bizlerle oldular. Tahminimize göre bu etkinlik katılımcı sayısı ve uygulamanın 

 Küçük ölçekli balıkçılıkta 

ortak yönetim çalıştayı 

katılımcıları 



37 

 

sonuçları ele alındığında adanın hatta Akdeniz bölgesinin en büyük sahil temizleme 
etkinliklerinden biriydi.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temiz Düşün Su Deposu Projesi, Pilot Uygulama ve Ödül 

Okullarda kullanılan plastik miktarını azaltmaya yönelik bir proje yazarak, KKTC 
Cumhurbaşkanlığının “Temiz Düşün – Yeni Fikir” seçmek üzere düzenlediği yarışmaya 
katıldık. Bu projenin amacı okullara içme suyu depoları yerleştirerek, şişelenmiş suyun 
satışına bir alternatif getirerek, uzun vadede okullardaki şişelenmiş su satışını durdurmaktı. 
Şişelenmiş suyun satışının durdurulması, her gün binlerce şişenin kullanılmaması, yani daha 
az atık üretimi demektır. Projemiz yarışmada 2. seçildi. 

 

 

 

Ronnas sahili 500’den fazla öğrenci, öğretmen, görevliler ve organizatör tarafından 

temizlendi.   

SPOT’tan biyolog Meryem Özkan,  KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’den ödül alırken.  
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Okyanustaki Plastiği Azaltmak için Elele, Orange Tulip Ödülü, Hollanda Elçiliği  
 
Hollanda Elçiliğinin Kıbrıs’ta finansal yardım yapan kolu olan Orange Tulip Award’dan plastic 
kirliliği ile ilgili bir projemiz için hibe aldık. Güney Kıbrıs’tan Enalia Physis ile işbirliği içerisinde 
sürdüreceğimiz, iki toplumlu bu projeyi gerçekleştirmeye başlıyoruz. Proje Home for 
Cooperation’da (Dayanışma Evi’nde) yapılan bir belgesel gösterimi, sunum ve kokteyl ile 
Aralık ayında faaliyet göstermeye başladı. Proje kapsamında en az ikisi çift toplumlu olacak 
şekilde sahil temizlikleri yapılacak. Bilinçlendirme çalışmaları sosyal medya paylaşımları ve 
ana yollara konulacak billboardları (levhaları) da içerecek.  

 
 
 

SPOT Caretta Festivali 

Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz SPOT Caretta Festivali büyük bir başarıydı ve 
yüzlerce insanının Ayfilon sahiline ve Dipkarpaz festival alanına gelmesini sağladı. Sahilde 
çocuklar için eğitici bir rol yapma etkinliği olan “Kaplumbağa ol” oyunu, kumdan kale 
yarışması, ve halat çekme yarışmaları düzenlendi. Sonrasında gün batımında SPOT 
gönüllüleri yavuları denize bıraktı. Aynı akşam, Kaplumbağaların ve çevrenin korunmasına 
örnekteşkil etmesi amaçlanarak, köy meydanında birkaç müzik grubu şarkılar çalarken, 
köylüler de standlarını açarak, ürünlerini sattılar. Kuzey Kıbrıs’ta kumsallarda düzenlenen 
festivaller ve kamplarla ilgili bizleri kaygılandıran bir trend mevcut. Bu etkinliğin ana 
sebeplerinden biri de, yaz festivallerinin müzik sahnelerini kumsala kurmadan ve kalabalığı 
kaplumbağaların yuva yaptığı ve yavruların kumdan çıkmadığı alanlara yönlendirerek, onları 
tehlikeye atmadan da başarılı olarak gerçekleştirilebileceğini göstermek istememizdir. 
İnsanları Karpaz’a çekerken umut ediyoruz ki bu festival deniz kaplumbağalarının ve 
habitatlarının korunmasını destekleme konusunda ve ekoturizm aktivitelerimizden yarar 
sağlayan yerli halkı da yüreklendirecektir.  
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Türkcell ve Akdeniz Festivali Yavru Bırakma Etkinlikleri 

 
2019’da, Turkcell yavru bırakma etkinliği bugüne kadar yapılan en kalabalık etkinlikti. 

Burada SPOT ve Turkcell ekibi Kıbrıslı Türkleri bir araya getirerek, hem gençlere bilgilendirici 
oyunlar oynama fırsatı verdiler hem de Alagadi’de gün batımında yavruların denize 
bırakılmasını seyretmelerini sağladılar. Tam sayı alınmasa da tahminen 1000 ile 2000 kişi 
arasında katılımcı mevcuttu. SPOT gönüllüleri yavruları kuma bırakırken, katılımcılar 300 
metrelik kordonun arkasına dizildiler. Bizler bu kadar katılımcının bulunduğu bir etkinliğe ev 

Ayfilon’da gerçekleştirilen SPOT Caretta Festivalinde vatandaşlarımız yeşil kaplumbağa 

yavrularını gördüler. 

Dipkarpaz’da 

gerçekleştiril

en SPOT 

Caretta 

Festival’inde 

Olga Matiuc 

ve Fikri 

Karayel düet 

yaparken. 
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sahipliği yapabildiğimiz ve bu kadar kısa zamanda bu kadar fazla insana bilgi verip onları 
bilinçlendirebildiğimiz için çok memnunuz.   

 

1 Eylül'de düzenlenen Akdeniz Köy Koruma Derneği ve Kıbrıs Türk Biyologlar 

Derneği işbirliği ile kıyı ekolojisi hakkında farkındalık yaratma amacı ile düzenlenen yıllık 

Akdeniz Kumdan Yaşam etkinliğinde de büyük bir kalabalık toplandı. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karşıyaka Turtle Watch – Jenny Tyler tarafından yazılmıştır. 

 
Karşıyaka Turtle Watch (KTW) Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT) 

ve Exeter Üniversitesi ile bağlantılı olarak çalışarak, Güzelyalı sahili ve Lapta bölgesindeki 
diğer yumurtlama sahillerindeki Caretta ve Yeşil kaplumbağa yuvalarının gözetimini üstlenen 
gönüllülerden oluşan bir gruptur. Biz Güzelyalı sahilini 10 yılı aşkın bir süredir korumaktayız. 
Bu sahilde her yıl yaklaşık 30-70 Caretta yuvası ve birkaç yeşil kaplumbağa yuvasını 
raporlarmıza ekliyoruz.  Güzelyalı Batı’da Akdeniz ve Kuzey’de Alagadi kıyılarının arasında yer 

Turkcell yavru bırakma etkinliğine en az 

bin kişi katılım gösterdi 

Akdeniz Kumdan yaşama etkinliğine yüzlerce kişi katıldı 

 



41 

 

alan tek belirgin Caretta yumurtlama alanı olması nedeni ile çok büyük önem arz ediyor. Bu 
özelliğinin ilk fark edildiği 2008 yılından bu yana yerel paydaşlarla birlikte çalışarak alanı 
korumaya ve çevresel faktörlerin yumurtlama üzerindeki etkisini en aza indirgemeye 
çalışıyoruz.   

Bu yıl Turtle Shack adı verilen kulübemizin, bağlı olduğu restoran binasının 
yıkılmasıyla farklı bir yere taşınması gerektiğini öğrendik. Cyprus Home Builders’den Dursun 
Akpolat ve Dursun Okcanoğlu yardımımıza koşarak, kulübemizi hiç bir ücret talep etmeden, 
yeni yerine, Vasilia Restoran yanına taşıdılar. Ayrıca, elektrik bağlantısı konusundaki 
yardımlarından dolayı Vasilia Restoran’a da teşekkür ederiz.  

Bu yıl Sal Yarışları 4 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Sallar geri dönüştürülmüş 
materyalden yapıldı ve 4 kişiden oluşan gruplar üç ayrı takım halinde, seyirciler karşısında 
şamandıralara gidip, oradan geri gelecek şekilde yarıştılar. Destekleriyle ikinci yılını başarıyla 
gerçekleştirdiğimiz Sal Yarışlarına katkılarından dolayı ESTA Travel Group ‘a teşekkür ederiz. 

Son olarak, tüm gönüllülerimize, yerel işletmelere ve Lapta Belediyesi’ne, ve 69 
yuvanın başarıyla korunduğu bu sezon boyunca bizlerden yardımını esirgememiş herkese 
teşekkür ederiz. Yuvaların halkla beraber açılması ve yavruların denize bırakılması sezon 
boyunca sürdürülerek, bu etkinlikler aracılığıyla bağışlar toplandı. Böylece, kendi 
çalışmalarımızı sürdürdük, hem de SPOT’un ve DKKP’nin süregelen çalışmalarına destekte 
bulunabildik.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda bahsi geçen aktiviteler dışında, SPOT ve DAÜ yerel toplantılara katılarak ve 

KTW gönüllüleri kulübede 
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yapılan etkinliklerde ve köy festivallerinde standlar kurarak, halkı bilgilendirip, 
bilinçlendirdik. SPOT ve DAÜ aracılığıyla ada genelinde gerçekleştirilen etkinliklere 3000 – 
5000 turist katılım göstermiştir..    

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile denize yavru bırakma 

 

Dipkarpaz Köy Şenliğinde SPOT görevlileri ve gönüllüleri 
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EK I: DKKP 2a, 2b, 3, 4 ve 5. Bölgelerdeki yumurtlama detayları, bu bölgelerdeki gösterge seçilmiş sahillerde ve diğer sahillerde yapılan 

yuvalar.  

 

Zone Coordinates Beach Name Beach # Nests

Lat/Lon G L ? Sum

2a 35.44044/34.1763 753 Beach 0 7 0 7

2a 35.47432/34.26059 Very Big 0 7 0 7

2a 35.46444/34.23339 Big 5 12 4 21

2a 35.45475/34.21268 Harbour 0 2 2 4

2a 35.45287/34.20945 Surprise beach 0 1 0 1

2a 35.43711/34.17013 Tomato 2 2 0 4

2a 35.42941/34.15763 Heron 0 3 0 3

2a 35.42362/34.14654 First 0 2 0 2

2a 35.44377/34.18254 Cove 1 0 0 0 0

2a 35.444057/34.183429 Cove 2 1 0 0 1

2a 35.444646/34.185036 Cove 3 0 0 0 0

2a 35.44530/34.18623 Cove 4 0 1 0 1

Zone 2b total 8 37 6 51
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Zone Coordinates Beach Name Beach # Nests

Lat/Lon G L ? Sum

2b 35.64014, 34.53749 Golden 46 32 6 7 45

2b 35.63472, 34.51805 Peach 45 14 6 2 22

2b 35.55509, 34.39831 Dipkarpaz South 39 61 3 3 67

2b 35.54808, 34.38704 Dolphin 38 23 5 5 33

2b 35.53879, 34.36812 Melon 1 35 12 2 1 15

2b 35.53728, 34.36368 Melon 2 34 15 3 2 20

2b 35.53481, 34.35756 Wolf 1 33 11 1 0 12

2b 35.53369, 34.35561 Wolf 2 32 11 2 1 14

2b 35.52562, 34.34477 Greenfields 1 31 1 1 1 3

2b 35.52358, 34.34140 Greenfields 2 30 0 6 0 6

Zone 2b index total 180 35 22 237

Zone Coordinates Beach Name Beach # Nests

Lat/Lon G L ? Sum

3 35.6003, 34.3326 Ronnas 52-56 249 15 16 280

3 35.6266, 34.3702 Ayphilon 51 76 3 2 81

3 35.63566, 34.40939 Doune 50 6 3 0 9

3 35.63854, 34.41266 Thyme 49 12 2 1 15

3 35.64320, 34.42112 One Goat 48 0 0 0 0

3 35.65247, 34.45679 Two House 47 0 1 1 2

Zone 3 index total 343 24 20 387

3 35.556420, 34.202596 Aydin's 4 1 0 5

3 35.623945, 34.356624 Lily's 9 1 1 11

Zone 3 total 356 26 21 403
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Zone Coordinates Beach Name Beach # Nests

Lat/Lon G L ? Sum

4 35.4257/33.8993 Kaplica 69 1 22 0 23

4 35.4160/33.8633 Kantara 70 0 34 1 35

4 35.4122/33.8348 Tatlisu 71 3 29 2 34

4 35.4116/33.8198 Tatlisu Bel 72 0 2 0 2

4 35.3534/33.5948 Esentepe 2 73 4 16 0 20

4 35.3543/33.5976 Esentepe 1 74 1 9 0 10

4 35.3500/33.5803 Military 75 0 1 0 1

4 35.3345/33.4932 Alagadi 2 76 116 30 0 146

4 35.3323/33.4831 Alagadi 1 77 99 33 0 132

Zone 4 index total 224 176 3 403

4 354115/33.7936 Smalls * 0 3 0 3

4 35.4461/33.9775 Balalan * 0 4 0 4

4 35.38668/33.70957 Seaterra Bay 0 1 0 1

4 35.41867/33.87113 Kaya 0 0 0 0

4 35.50011/34.1104 Ada 3 1 0 4

Zone 4 total 227 185 3 415
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Zone Coordinates Beach Name Beach # Nests

Lat/Lon G L ? Tot

5 35.3674/32.9234 Message 82a 12 17 2 31

5 35.3583/32.9234 Lost 82b 6 13 1 20

5 35.3369/32.9358 West 1 83 19 35 6 60

5 35.3255/32.9356 West 2 84 7 14 4 25

5 35.2790/32.9381 Monster S 85 2 51 22 75

Zone 5 index total 46 130 35 211

5 35.2895/32.9394 Monster N * 1 40 5 46

5 35.3064/32.9400 Secret * 8 55 18 81

5 35.31015/32.93873 Top Secret 0 7 2 9

5 35.17903/32.73295 Captain 1 0 5 0 5

5 35.17832/32.72889 Captain 2 0 2 1 3

Zone 5 total 55 239 61 355
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EK II: CM = Yeşil Kaplumbağa, CC = Caretta Caretta, LFF = Sol Ön Yüzgeç, RFF = Sağ Ön 

Yüzgeç. * = Sirtrack FastGPS uydu vericisi yerleştirilmiştir; ** = Wildlife Computers SPLASH 
uydu vericisi yerleştirilmiştir. 

 

Location Date Species CCL Recaptures Newly Tagged Status 

LFF RFF LFF RFF 

Mağusa 30/12/2018 CM* 38.0 CY5755 CY5754   Alive 

Mağusa  18/01/2019 CC 72.0   CY0374 CY0375 Alive 

Mağusa  19/01/2019 CM 37.0   CY0370 Unknown ID Alive 

Mağusa  08/02/2019 CM NA   CY5051 CY5052 Dead 

Mağusa  09/02/2019 CM 26.5   CY5203 CY5204 Alive 

Mağusa  09/02/2019 CM 28.5   CY5205 CY5206 Alive 

Mağusa  12/02/2019 CC 62.0   CY2507 CY5208 Alive 

Mağusa  23/02/2019 CC NA    CY5501 Alive 

Boğaz  08/03/2019 CC NA   CY5758 CY5971 Alive 

Mağusa  09/03/2019 CC** 71.0   CY5158 CY5353 Alive 

Mağusa  09/03/2019 CM** NA   CY5756 CY5351 Alive 

Mağusa  12/04/2019 CC** 63.0   CY5961 CY5753 Alive 

Mağusa  23/04/2019 CM 36.4   CY5603 CY5601 Alive 

Mağusa  08/05/2019 CC 59.9   CY5389 CY5388 Alive 

Mağusa  10/05/2019 CC** 68.0   CY5977 CY5368 Alive 

Boğaz  11/05/2019 CC** 63.0 CY0355 CY0356   Alive 

Yeni 
Erenköy  11/05/2019 CC 57.0   CY5651 Unknown ID 

Alive 

Lapta  12/05/2019 CM 52.8   CY5605 CY5604 Alive 

NA 12/05/2019 CC 66.0   CY5747 CY5748 Alive 

Mağusa  14/05/2019 CC 61.0   CY5213 CY5214 Alive 

Kumyali  18/05/2019 CC 68.5   CY5540 CY5543 Alive 

Tatlısu  21/05/2019 CC 57.0   CY5900 CY5894 Alive 

Tatlısu  23/05/2019 CM 52.5    CY5881 Alive 

Boğaz  25/05/2019 CC 59.2   CY5625 CY5624 Alive 

Yedidalga  31/05/2019 CM 30.5    CY5305 Alive 

Boğaz  01/06/2019 CC** 68.0 CY5977 CY5368   Alive 

Boğaz  01/06/2019 CM** 57.0   CY5760 CY5759 Alive 

Mağusa 03/06/2019 CM* 45.2 CY5072 CY5752   Dead 

Mağusa  08/06/2019 CM** 43.6   CY5762 CY5761 Alive 

Tatlısu  11/06/2019 CC 58.5 CY5900 CY5894   Dead 

Tatlısu  13/06/2019 CC 71.0   CY5676 CY5379 Alive 

Teknecik 
Power Plant 19/06/2019 CC 65.0   CY5957 CY5308 

Alive 

Tatlısu  19/06/2019 CM 37.0    CY5652 Alive 

Long Beach 21/06/2019 CC 61.0 CY5207 CY5208   Dead 

Mağusa  22/06/2019 CC 69.0   CY5187 CY0193 Alive 

Long Beach 07/07/2019 CC 63.0  CY5501   Dead 

Dokuz Evler 09/07/2019 CC* 65.5 CY5545 CY5546   Dead 

Mağusa  12/07/2019 CM 40.0   CY5215 CY5216 Alive 

Lapta  25/07/2019 CM 46.8   CY5611 CY5610 Alive 

Mağusa  26/07/2019 CC* 68.5   CY5769 CY5771 Alive 

Mağusa  28/07/2019 CC 68.5   CY5221 CY5222 Alive 

Mağusa  28/07/2019 CC 64.0   CY5223 CY5224 Alive 

Mağusa  28/07/2019 CC 62.5   CY5218 CY5217 Alive 

Mağusa  30/07/2019 CC 63.0   CY5555 CY5525 Alive 

Mağusa  30/07/2019 CC 67.0   CY5072 CY5974 Alive 

Mağusa  31/07/2019 CC 70.0   CY5369 CY5370 Alive 

Lapta  05/08/2019 CM 30.0   CY5614 CY5613 Alive 

Yeniboğaziçi 20/08/2019 CM NA CY0739 CY0738   Dead 

Balalan  24/08/2019 CM NA   CY5743 CY5742 Alive 

Mağusa  28/08/2019 CM 30.0   CY5362 CY5318 Alive 
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EK III: 2019 ekibi 

 

Name Surname Nationality Name Surname Nationality

Abigail Ray UK Jack Angliss UK

Alexandra Griffiths UK Jack Wiggins UK

Almira Balyemez Turkey Janie Latchford UK

Amy Tibbett UK Jed Martin UK

Andreia Carvalho Portugal Jessica Selby UK

Andrew Taylor UK Josie Palmer UK

Andy Blockley UK Kate Lacey UK

Anna Stokes UK Katie Bickerton UK

Anouke Wijeyeratne Sri Lanka Katrina Crenol UK

Argün Songur TRNC Kayleigh Stearn UK

Artunç Manavoğlu TRNC Kirsten Mullen Ireland

Beth Marinho UK Layla Noor-Mohamed UK

Bethany Mitchell UK Matthew Crossingham UK

Bethany Moansmith UK Matthew Kyle-Henney UK

Bradley Clarke UK Matthew Mitchell UK

Caitlin McIlwraith UK Matthew Wall Ireland

Chloe Raikes UK Mehmet Giritli TRNC

Chloë Stilgoe UK Meryem Özkan TRNC

Christopher Hugo UK Molly Little Ireland

Deniz  Yeşilada TRNC Nathan Hammond UK

Derrin Bedel TRNC Oliver Spacey UK

Dudu Ebeler TRNC Olivia Forster UK

Ecem  Manavoğlu TRNC Osman Ebeler TRNC

Edward Mills UK Pınar  Özdiren TRNC

Elosie Mott UK Rahme Özfevzi TRNC

Emel  Yegensoy TRNC Rebecca Mabbutt UK

Emre Berk TRNC Rebecca Saxton UK

Eve Tucker UK Regine Tiong Singapore

Ezme Hollick UK Rhianna Richardson UK

Fikri Koray TRNC Sarah Morcom UK

Finlay Pitt UK Sarah Reid Australia

Fiona Gilmour UK Serife Ebeler TRNC

Francesca Ellis UK Shannon Donnelly UK

Francesca Essex UK Simge Oy TRNC

Francesca Pinagli UK Sonat Geceyatmaz TRNC

Frederick Hall UK Sophie Davey UK

Georgia Willis UK Sophie Howland UK

Gina Sogliuzzo USA Stephanie Fedyszyn UK

Hannah Broad UK Tahir Aköz TRNC

Hannah Martin UK Tara Frawley UK

Hannah McCormick UK Tobias Capel UK

Harry Bailey UK Victoria Ayling UK

Harry Murphy Ireland Zalihe Ebeler TRNC

Hatice Sevindik TRNC Zehra  Özdemir  TRNC


