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Deniz Kaplumbağalarının Genel Yaşam Döngüsü
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Sevgili Gönüllüler;

Projemize hoş geldiniz! 

Her yıl gittikçe kalabalıklaşan bir turizm merkezi olan Belek, aynı zamanda iki deniz 
kaplumbağası türü için Akdeniz’deki en önemli yuvalama alanlarından biri. Uluslararası 
antlaşmalarla koruma altına alınmış olan bu iki tür, Caretta caretta (yaygın deniz 
kaplumbağası) ve Chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası).

Projemizin esas amacı, bu iki türün bölgedeki popülasyonlarını izlemek, popülasyonlar 
üzerindeki olumsuz etkileri bilimsel bir şekilde ortaya koymak ve söz konusu etkileri en aza 
indirebilmek için gereken önlemlerin hayata geçirilmesine rehberlik etmek – ki bu türlerin 
korunmasını ve devamını güvence altına alabilelim.

Bu program, Belek sahillerinde yuvalayan deniz kaplumbağası popülasyonlarının istikrarını 
ve temel üreme ekolojisini değerlendirmek üzere tasarlandı. Bu amaçla, hep birlikte 
gündüz ve gece arazilerinde sahilleri yürüyerek kontrol edecek, yuvaları bulacak ve 
yerlerini kaydedecek, sahile çıkan ergin dişilerin ölçümlerini alacak ve onları markalayacak, 
gerekli olan yerlerde yuvaları insan etkisine ve/veya doğal predasyona karşı kafesleyecek, 
ayrıca çeşitli eğitsel yollarla toplumda farkındalık yaratacağız.

Bu kitapçıkta arazi çalışmalarımız, kamp yerimiz, tavsiyelerimiz ve başvurunuz öncesinde 
bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz diğer bazı konularda bilgiler bulacaksınız. Bu nedenle, 
tüm gönüllülerin başvuruları öncesinde bu kitapçığı okumalarını ve soruları için bizimle 
iletişime geçmelerini öneririz.

Bizimle geçireceğiniz zamandan keyif alacağınızı umarız. İyi araziler!

En içten dileklerimizle,
                                                                                                        Dr. Ali Fuat CANBOLAT  
 

                                                                                              Dernek Başkanı, Proje Sorumlusu

** Bu kamp, deniz kaplumbağalarının araştırılması ve korunması çalışmalarına 
yöneliktir. Bu nedenle, verilen tüm bilgiler iyi anlaşılmalıdır ve kampa katılacak olan 
gönüllüler de beklentilerini bu yönde şekillendirmelidir.
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Araştırma Bölgesi Hakkında

Belek, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde, Antalya iline bağlı bir sahil kasabası. Bu bölgedeki 
esas araştırma alanımız ise, batıda Aksu Nehri ile doğuda Sarısu arasında kalan, Serik ile 
Manavgat bölgeleri boyunca uzanan 29,5 km’lik sahil şeridi. 

Bölgede, yaz ayları süresince yüksek sıcaklık ve nem oranıyla karakterize olan, tipik Akdeniz 
iklimi görülüyor. Temmuz-Ağustos ayları arasında gündüz sıcaklıkları sıklıkla 40°C üzerine, 
nem oranı da %70 civarına çıkabiliyor.

Orman, nehir, çay, acı su, tarım alanları, kışın 
sulak alan özelliği gösteren kesimler ve kıyı 
kumulları gibi farklı habitat tiplerine sahip olan 
bölge, flora ve fauna elemanları açısından son 
derece zengin. Bölgede yapılan çalışmalar, 
burada yaklaşık 580 bitki ve 140’ı kuş olmak 
üzere 200 kadar da omurgalı türünün varlığını 
gösteriyor. 

Belek, 28 tür endemik bitki ve bölgenin simgesi haline gelmiş olan peçeli baykuş (Tyto alba) 
dışında; koruma altına alınmış olan yaygın deniz kaplumbağası (Caretta caretta), yeşil deniz 
kaplumbağası (Chelonia mydas) ve Nil kaplumbağası (Trionyx triunguis) ile de tanınıyor.



5

Araştırma Bölgesi Hakkında (devam)

Antalya: 

Antalya şehrinin günümüzdeki sınırları, doğuda antik Pamphylia ve batıda Likya’ya kadar 
uzanan topraklara denk gelir. MÖ 150 yılında Bergama kralı II. Attalos tarafından bir liman 
şehri olarak kurulan Attaleia (Adalya), daha sonra MÖ 133 yılında Roma Cumhuriyeti’nin bir 
parçası olmuş ve Roma dönemi boyunca özellikle limanı ve kalesiyle ün salmıştır. Konumu 
nedeniyle Hıristiyanlar için bir merkez haline gelen şehir, MS 7. yüzyıl sonrasında Araplar 
ve Bizanslılar arasında büyük deniz savaşlarına sahne olmuştur. Bizans İmparatorluğu’nun 
büyük şehirlerinden biri ve Hıristiyan Haçlılar için önemli bir deniz 
kuvvetleri üssü kabul edilmiştir.

MS 13. yüzyılın başlarında Selçuk Türkleri 
tarafından fethedilen şehir, 15. yüzyılda da 
Osmanlı İmparatorluğu’nun parçası haline 
gelmiştir. Antalya, bu dönemlerin ve kültürlerin 
miraslarını toplu olarak yansıtır; özellikle de 
görkemli kalesi ve limanıyla. Günümüzde 
popüler bir turistik şehir haline gelmiş olan 
Antalya’nın nüfusu 2,5 milyona yaklaşıyor.

Belek yakınlarında Perge, Termessos, Aspendos, Phaselis, Olympos, Side gibi tarihi alanlar 
ile Kurşunlu Şelalesi, Manavgat ve Köprülü Kanyon gibi doğal güzellikler bulunuyor. 
Program süresince bu alanların bir ya da birkaçına geziler düzenlenebilir.
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Proje Hakkında

Belek bölgesi, Akdeniz’deki bilinen en yoğun Caretta caretta yuvalama alanlarının ikincisi 
(Canbolat, 2004) olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Ancak, aynı zamanda hızla gelişen 
bir turizm merkezi – bu da, doğal olarak, yuvalayan popülasyonlar üzerinde ciddi etkilere 
sahip. Bu nedenle, koruma çalışmalarını uygulanabilir ve sürdürülebilir şekilde tasarlamak 
gerekiyor.

Belek sahillerindeki yavruların denize ulaşma 
başarısı yaklaşık %40. Yavruların büyük 
çoğunluğu, doğal ya da insan kaynaklı nedenler 
yüzünden denize ulaşmayı başaramıyor. Doğal 
nedenler genellikle predasyon ve yuvaların 
gelgit nedeniyle yükselen suların altında kalması 
ile sınırlı. Ama insan kaynaklı nedenler arasında 
sahilde araç, gölgelik, şemsiye, şezlong ve yapay 
ışık kullanımı; erginlere, yuvalara ve yavrulara 
müdahale edilmesi gibi birçok etken var.

Sahil şeridinin özellikle turizm tesislerine tahsis edilen kısımları yoğun insan kullanımına 
maruz kalıyor ve insan kullanımı, deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktıkları 
“yuvalama bandı” ile kesişiyor. Bu bant içinde kullanılan gölgelik, şemsiye ve şezlonglar 
fiziksel olarak erginleri etkileyebildiği gibi, altlarında ya da çevrelerindeki yumurtaların doğal 
gelişim döngüsüne de müdahale ediyor. Dahası, yapay ışık kaynakları da yavruların deniz 
dışındaki yönlere gitmelerine neden olarak, ölüm oranında artışa neden oluyor. Bu nedenle, 
gerekli düzenlemelerin bu tesislerle işbirliği içinde planlanması ve uygulanması gerekiyor.

Bu projede beklenen başarıya ulaşmamız, bölgedeki deniz kaplumbağası popülasyonlarının 
devamını güvence altına alacağı gibi, benzer tehditlerle karşı karşıya olan yuvalama sahilleri 
için de bir örnek çalışma modeli oluşturacak.
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Arazi Çalışmaları

Arazi çalışmalarımızı 2 ya da daha fazla kişiden oluşan ekiplerce yürütüyoruz. Ekipler veri 
toplamak amacıyla gece arazilerinde 22.00-03.00 ve gündüz arazilerinde de 05.30-11.00 
saatleri arasında kumsallarda çalışıyorlar. 

Ergin kaplumbağaları görmek istiyorsanız 
Temmuz ayındaki, yavruları görebilmek 
istiyorsanız da 15 Temmuz – 25 Eylül tarihleri 
arasındaki dönemlere katılmalısınız. Temmuz 
ayı sonuna doğru gece arazilerine son veriyoruz.

Çalışmaların verimliliği açısından sahili alt 
bölgelere ayırıyoruz ve buralardaki ekiplerin 
sabit olmalarını tercih ediyoruz. Araştırma 
bölgesinin tamamını görmek isteyen gönüllüler, 
Proje Sorumlusu inisiyatifinde, bazen diğer 
bölgelere misafir olabilirler.

Arazi çalışmalarımızda verilerin kaydedilmesi 
için özel formlar kullanıyoruz (Canbolat, 1997 
tarafından hazırlanmıştır). Bu formların nasıl 
doldurulacağı, arazi çalışmalarına katılım öncesi 
gönüllülere ayrıntılı olarak anlatılacak. 
Gönüllüler gelişlerini takiben kamp alanında 
önce teorik eğitim, sonra da arazide bir ya da 
iki pratik eğitim alacaklar. Sonraki günlerde de 
ekibimizle birlikte araziye çıkacaklar. 

Ekibimizde yer alan deneyimli arkadaşlarımız, sorularınızı cevaplamak için daima 
hazır olacaklar.



8

Arazi Çalışmaları (devam)

Ergin bireylerin markalanması ve ölçümü, yuvaların kafeslenmesi ya da taşınması, yavru 
oryantasyon çalışmaları ve kontrol açışları gibi olağan arazi çalışmalarının dışında, sunum 
ya da eğitim etkinliklerine katılmanız da gerekebilir. 

Gönüllülerin teorik ve pratik eğitimlere 
mutlaka katılmaları ve bu eğitimleri dikkatle 
dinlemeleri gerekmektedir; çünkü bu projenin 
en önemli kısmı verilerin yeterli ve doğru 
şekilde toplanmasıdır. 

Arazi çalışmalarımız kum üzerinde, güneş ve yüksek sıcaklık altında uzun yürüyüşler 
içerdiği için dayanıklılık ve hız gerektiriyor. Ayrıca, arazi çalışmaları için çok erken 
saatlerde uyanmanız ya da çok geç uyumanız gerekebilir. Yaklaşık 30 ya da daha fazla
kişiyle aynı evi paylaşacağınızı lütfen unutmayın. Bu nedenle, ortak yaşama uyum 
sağlayabilme ve yeni tanıştığınız kişilerle anlaşabilme yeteneğiniz de projenin verimliliği 
açısından önemli.
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Konaklama & Kamp Alanı

Kamp alanımız BETUYAB yerleşkesinin içinde, 
kurum binaları arkasındaki ağaçlık alanda. 
Sahilden 15 dakika yürüme mesafesinde, Belek 
merkezine de araçla 5 dakika uzaklıktayız.

Kamp alanımızda, klimalı odalara sahip 3 adet 
prefabrik bulunuyor. Bu prefabriklerden birinde, 
toplantı odası olarak da kullandığımız büyük 
mutfak bulunuyor. Her türlü mutfak malzemesi, buzdolapları ve pişirme gereçleri de bu-
rada. Diğer iki prefabrikte klimalı yatak odaları, proje sorumlusu ve proje asistanı odaları, 
depo, çalışma odası, tuvaletler, duşlar ve çamaşır makinemiz var.

Çam ağaçlarının altında uyumayı tercih edenler için çadır alanımız mevcut. Bu seçeneği 
tercih edenler, çadırlarını ve diğer kamp malzemelerini getirmeliler.

Boş vakitlerinizi keyifli geçirmeniz için dart, 
çardak ve hamaklarımız da var. İnternet 
bağlantımız mevcut.

Günlük yemeklerimiz, kahvaltı ve atıştırmalık 
hazırlamak için kullandığımız temel gıda 
malzemeleri ve temizlik ihtiyaçlarımız Belek 
bölgesi otelleri tarafından karşılanıyor. 

Günlük işleri yapacak ek personelimiz olmadığından, kamp alanındaki tüm temizlik ve 
bakım işleri gönüllülere ait.

Belek bölgesindeki otellerle tüm iletişimimiz, projemizin çok uzun zamandır en büyük ve 
en önemli destekçisi olan BETUYAB (Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi) tarafından 
sağlanıyor. Kamp alanımızın güvenliğini de yine BETUYAB sağlıyor.
http://www.betuyab.com.tr/
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Katılım Dönemleri

Projemize katılım, Türk gönüllüler için MİNİMUM 2 AY. Katılımcı sayımız her dönemde 30 
kişiyle sınırlı ve uzun süre katılmak isteyen gönüllülere daima öncelik tanıyoruz.
Dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıdaki gibi:

Dönem Başlangıç  Bitiş               
1.  1 Haziran  1 Ağustos
2.  15 Haziran  15 Ağustos *
3.   1 Temmuz   1 Eylül 
4.  15 Temmuz  15 Eylül **
5.  1 Ağustos  30 Eylül **

* Hem gündüz arazileri (yuva tespit ve kontrolü) hem de 
gece arazileri (ergin gözlemi ve markalama)
** Genel olarak sadece gündüz arazileri (yuva tespit ve 
kontrolü, yavru çıkışları, kontrol açışları) - duruma göre 
gerçekleştirilecek deneysel gece arazisi çalışmaları (yavru 
oryantasyonu ile ilgili)

Her dönemin başlangıç günü gecesinde teorik eğitimleri, bunu takip eden günlerde de 
arazide pratik eğitimleri veriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan gönüllüler, hemen sonrasında 
ekibimizle birlikte arazi çalışmalarına katılmaya başlıyorlar.

Biyoloji, Veteriner Hekimlik ve Su Ürünleri öğrencileri için projemize minimum 2 aylık 
katılmaları koşuluyla, staj yazdırma imkânı tanıyoruz.
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Katılım Koşulları

Projemize katılabilmek için kampımıza geldiğiniz gün en 
az 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Programımız 
uluslararası nitelikte olduğundan, her dönemde farklı 
ülkelerden yabancı gönüllülerle birlikte yaşayacak ve 
çalışacaksınız. Bu nedenle, etkin iletişim kurabilecek de-
recede İngilizce bilgisi, tercih sebebi. Belek bölgesindeki 
turist profili açısından önem taşıyan diğer iki dil ise Rusça 
ve Almanca.

Programımıza minimum katılım süresi Türk gönüllüler 
için 2 ay, yabancı gönüllüler içinse 15 gün. Staj yazdırmak 
isteyen öğrencilerinse en az 2 ay katılmaları gerekiyor.

Programımıza katılım ücreti, yurtdışından gelecek gönüllüler için 2 haftalık 300 EURO, 
Türk gönüllüler içinse 250 TL’dir. Bu ücrete kalış ve yemekler, program dâhilindeki 
eğitimler, arazi ekipmanları, arazi ulaşımı, kamp olanakları, proje kapsamında dağıtılacak 
tişört, şort vb tekstil ürünleri dâhildir.

Ön ödemeler, yalnızca başvurusu kabul edilenlerden istenecek ve sonradan kampa 
gelmekten vazgeçilmesi durumunda iade edilmeyecektir. 
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Neler Getirmelisiniz

Hijyen, temizlik ve sağlık malzemelerini bölgedeki marketlerden kolaylıkla temin 
edebilirsiniz. Ancak, düzenli kullandığınız belirli bir ürünü ya da markayı bulamama 
ihtimalini lütfen hesaba katınız.

Antalya sıcak ve güneşli bir bölge olmasına 
karşın; bazı günlerde farklı hava koşulları 
yaşanabileceğini unutmayınız ve bu koşullara 
karşı hazırlıklı geliniz. Sahiller geceleri ve 
sabahın erken saatlerinde serin ve rüzgârlı 
olabilir. Arazi çalışmalarımız sırasında gündü-
zleri güneşten daha az etkilenmek için açık 
renkli, geceleri ise daha rahat kamufle olabilmek 
için koyu renkli giysileri tercih ediyoruz.

Mutlaka Getiriniz:
• Nüfus cüzdanınız, sağlık güvencesi ibraz belgeniz ve -varsa- ehliyetiniz
• Arazi çalışmaları için kumsalda yürüyüşe uygun ve rahat giysiler (gündüz 
 arazileri için açık renkli, gece arazileri için koyu renkli) 
 NOT: Kot kumaşı genel olarak arazi çalışmaları için uygun değildir
• Arazi çalışmaları için rahat yürüyüş ayakkabıları (en uygun seçim arkası bantlı 
 sandaletler ya da spor ayakkabılardır)
• Güneş koruması (güneş gözlükleri, güneş kremi, şapka, vs.)
• Soğuk ve rüzgârlı hava koşulları için uygun giysiler
• Çalar saat (bu görev için cep telefonunuzu da kullanabilirsiniz)
• Yatak çarşafı ve yastık kılıfı
• Kişisel kahve kupanız
• Termos veya su mataranız
•  Banyo malzemeleriniz 
• Sürekli kullandığınız bir ilaç varsa; yeterli 
 miktarda ilaç ve reçeteniz
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Neler Getirmelisiniz (devam)

Getirmenizi Tavsiye Ederiz:
• Numaralı gözlük kullanıyorsanız; yedek gözlüğünüz ve numaranızı belirten reçeteniz 
• Plaj malzemeleriniz (boş zamanlar için)
• Böcek kovucu
• Rüzgârlık / yağmurluk
• Not defteri (eğitimlerde ve toplantılarda not tutmak isteyebilirsiniz)
• Temel ecza çantası (antihistamin, ağrı kesici, kas gevşetici, yanık kremi, yara bandı, 
 bandaj, ishal ve mide ilaçları, vs.)

İsteğe Bağlı Getirebilecekleriniz:
Fotoğraf makinesi, video kamera, müzik aletleri, tablet ya da dizüstü bilgisayarınız 
(İnternet bağlantımız mevcut), palet ve maske gibi yüzme ve dalma gereçleri, dürbün, arazi 
rehber kitapçıkları (bölgede görebileceğiniz bitki ve hayvan türleri için).

*   Çadırda kalacaksanız, lütfen kamp        
     malzemelerinizi getiriniz.
** Lütfen, evcil hayvan getirmeyiniz.
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Tıbbi Tavsiyeler

Belek bölgesinde, sıcak ve nemli iklime sahip her yerde olduğu gibi, sivrisinek ve arı gibi 
ısırıcı böcekler bulunmaktadır. Bildiğiniz bir alerjiniz ya da sürekli dikkat gerektiren herhangi 
bir sağlık sorununuz varsa, başvuru formunuzda MUTLAKA belirtiniz ve gelişiniz sonrasında 
kamp sorumlularını bilgilendiriniz. 

Projeye gelirken özel bir aşı yaptırmanıza gerek olmamakla birlikte, arazi çalışmaları 
yapacak kişilerin tetanos, kuduz ve Hepatit-B aşılarını yaptırmaları önerilmektedir.

Kamp yerimizin yakınında tam donanımlı özel ve devlet hastaneleri mevcut (Serik ve 
Antalya’da). Daha basit tıbbi müdahale gerektiren durumlarda otellerin sağlık görevlileri, 
bölgedeki poliklinikler ve eczaneler de bize yardımcı oluyorlar.

Tüm gönüllülerin bir sağlık güvencesine (özel, devlet ya da seyahat sigortası) sahip olmaları 
ve kampa geldiklerinde bunu ispatlayan bir belgeyi kamp sorumlularına vermeleri 
ZORUNLUDUR.

Bu projenin belirli fiziksel koşullar gerektirmesi nedeniyle, aşağıdaki rahatsızlıklara sahip 
kişilerin arazi çalışmalarına katılmamalarını öneriyoruz:
• Güneş ışığına, yüksek sıcaklık ve/veya nem oranlarına karşı aşırı hassasiyet,
• Polen ve/veya ısırıcı böceklere karşı alerji,
• Kronik kalp-damar rahatsızlıkları,
• Solunum rahatsızlıkları (astım dâhil),
• Yürüme bozuklukları (düztabanlık dâhil),
• Epilepsi,
• Zayıf gece görüşü,
• Sağırlık (düzeltilmemiş).

** Beslenmenizle ilgili herhangi bir kısıtlamanız varsa (diyabetik, vejetaryen, 
vs.), lütfen başvuru formunuzda belirtiniz ve geldiğinizde kamp sorumlularına 
hatırlatınız.
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Kamp Yerine Ulaşım

Gönüllülerin, teorik eğitimleri kaçırmamak amacıyla, seçtikleri dönemin ilk günü ve saat 
en geç 20.00’da kamp alanına ulaşmış olmaları gerekmektedir.

Otobüsle: 
Bazı firmalar yaz dönemi boyunca doğrudan Serik ya da Belek varışlı seferler düzenliyor. 
Bir diğer seçeneğiniz, Antalya otogarına gelerek, buradan Serik- Manavgat-Alanya yönüne 
giden otobüslere binmek. EKAD ekibi sizi Belek ya da Serik merkez yazıhanelerinden alarak 
kamp alanına getirebilir.

Uçakla: 
Antalya Havalimanı ya da Alanya Gazipaşa Havalimanı’na gelerek, buradan Belek ya da 
Serik merkezine ulaşmanız gerekmektedir. Uçakla geliş gidişlerde EKAD ekibi sizi 
havalimanlarına getirip götürmeyecektir.

Kişisel aracınızla: 
Antalya merkez sonrasında Serik-Manavgat-Alanya yönüne devam ederek, Belek ya da Ser-
ik kavşaklarından giriş yapabilirsiniz. Kamp yerimize ulaşmak için BETUYAB (Belek Turizm 
Yatırımcıları Ortak Girişimi) Binası ya da “Hoşgörü Bahçesi” adreslerini sormanız yeterli. 

Acil durumlarda arayabileceğiniz telefon numaraları, başvurunuz sırasında ve sonrasında 
yapılacak yazışmalarda sizlere bildirilecektir.
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