DENİZ KAPLUMBAĞALARI ARAŞTIRMA, KURTARMA,
REHABİLİTASYON ve BİLGİLENDİRME MERKEZİ
KURULMASINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
1- AMAÇ:
383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. Maddesi gereğince ayrıca Uluslararası koruma
sözleşmeleri ve çevre mevzuatı da dikkate alınarak Özel Çevre Koruma Bölgelerinin kara, kıyı,
akarsu, göl ve deniz kaynaklarının verimliliklerinin korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu
amacıyla her türlü icraatta bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak ve yaptırmak Özel Çevre
Koruma Kurumu Başkanlığının asli görevleri arasında yer almaktadır.
Bu bağlamda bu protokolün amacı; nesli tehdit veya tehlike altında olan Deniz
Kaplumbağalarına yönelik bir Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinin; Köyceğiz-Dalyan
Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan; Muğla İli, Ortaca İlçesi Dalyan-İztuzu
Kumsalına Kurulmasıdır.
2- TARAFLAR:
Bu Protokol; Özel Çevre Koruma Kurumu(ÖÇKK), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü(DKMP), Dalyan Belediyesi(DB) ile Pamukkale Üniversitesi(PAÜ) arasında
düzenlenmiştir.
3- KISALTMALAR:
Kurumlar Özel Çevre Koruma Kurumu “ÖÇKK”, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü “DKMP”, Dalyan Belediyesi “DB” ve Pamukkale Üniversitesi “PAÜ”, Deniz
Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi “MERKEZ”
olarak anılacaktır.
4- KAPSAM:
Bu Protokol, Muğla İli Ortaca İlçesi Dalyan-İztuzu Kumsalını ve bu kumsalda yapılacak Deniz
Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi kurulması ve bu
Merkezin işleyişine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
4.1. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
4.1.1. Özel Çevre Koruma Kurumu’nun Sorumlulukları:
•

ÖÇKK, bölgede deniz kaplumbağalarını olumsuz yönde etkileyen faaliyetlerin ortadan
kaldırılması amacıyla, önceki yıllarda başlatılan ve her yıl yapılmakta olan popülasyon
izleme-koruma çalışmalarının devamlılığını sağlayacaktır.
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•
•
•

ÖÇKK, her yıl yapılmakta Deniz Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası olan popülasyon
İzleme-Koruma Projesi kapsamında gerektiğinde, bütçe ve imkanlar dahilinde Merkezde
tedavi için kullanılacak olan malzemeleri temin edebilir.
ÖÇKK, yaralı Kaplumbağa olması durumunda, iyileşme süreci boyunca Muğla ÖÇK
müdürlüğünden bir uzmanın Rehabilitasyon Merkezinde bulundurulmasını sağlayacaktır.
ÖÇKK, üreme sezonu içerisinde Merkezde sürekli olarak Çevre Koruma Görevlisinin
bulundurulmasını sağlayacaktır.

4.1.2. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Sorumlulukları:
•

DKMP, teknik destek ve aktivitelerin tanıtımı konusunda gerektiğinde maddi kaynak ve
personel katkısı yapacaktır.

•

DKMP gerek uluslar arası sözleşmeler açısından ve gerekse ulusal mevzuatlar açısından
yaralı hayvanların kaydı, nakli ve doğal ortama bırakılması hususlarında sorumlu
olacaktır.

•

DKMP gerek duyulması halinde (yaralı kaplumbağa nakli olması durumunda) uzman ve
Lojistik destek sağlayacaktır.

•

Diğer yuvalama kumsallarında yer alan/alacak Rehabilitasyon Merkezleri arasında
koordinasyon DKMP tarafından yapılacak ve gerekirse Deniz Kaplumbağaları Bilim
Komisyonu toplantılarında değerlendirilebilecektir.

4.1.3.Dalyan Belediye Başkanlığı’nın Sorumlulukları:
•

Merkezin elektrik ve su ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

•

Bilgilendirme, tanıtım ve organizasyon çalışmalarına lojistik katkıda bulunacaktır.

•

İhtiyaç olması durumunda merkeze personel, araç ve gereç desteği sağlayacaktır.

4.1.4. Pamukkale Üniversitesi’ nin Sorumlulukları:
•

Merkezin kurulma aşamasında ÖÇK tarafından belirlenecek sayıda ve yerde olmak üzere
Prefabrik yapıların, sabit olmayan hareketli konteynırların ve havuzların teminini
sağlayacaktır.

•

Merkezde; protokol bitiş tarihine kadar, her yıl üreme sezonu içerisinde (Mayıs-Eylül
ayları arasında) en az 1 uzman personelin (biyolog, zoolog, hidrobiyolog, su ürünleri
müh,veteriner vb.) bulundurulmasını sağlayacaktır.

•

Merkezde 1 adet binek tipi hizmet aracı hazır bulunduracaktır. Bu aracın yakıt, bakım
gibi masraflarını karşılayacaktır.

•

Merkezde tedavi sürecinde kullanılacak her türlü malzemenin teminini sağlayacaktır.
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•

Merkezin imkanlarının yetersiz kaldığı durumlarda, ÖÇKK ve/veya DKMP’nin onayı
alınarak yaralı kaplumbağaların tedavi ve bakımları merkezden başka yerde de
yapılmasını sağlayacaktır.

•

Merkezin ihtiyaç olması durumunda PAÜ, ÖÇKK’nın onayı ile ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlardan uzman personel, araç, gereç bağış ve maddi destek alabilecektir.

•

Merkezin sekretaryası PAÜ tarafından yürütülecektir.

•

Merkezin idari ve bilimsel sorumluluğunu yapacaktır.

•

Merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak her 3 ay da bir rapor hazırlayarak ÖÇKK ve
DKMP gönderecektir.

•

Merkezde yürütülecek her türlü yerli ve yabancı öğrenci ve araştırmacı tarafından
yapılacak bilimsel çalışmaları (staj, bitirme tezi, yüksek lisans, doktora ve araştırma
projesi) kayıt altına alacaktır. Bu kayıtlar her yıl ÖÇKK ve DKMP’a gönderecektir.
Tamamlanan bilimsel çalışma raporları elektronik ortamda ÖÇKK ve DKMP’a
gönderecektir.

•

Merkez ile ilgili gerekli yasal izinlerin alınması gerektiği takdirde, izne ilişkin işlemler ve
işlemlere ait her türlü masrafı karşılayacaktır.

5- GENEL HÜKÜMLER
Merkez bilimsel çalışmalar açısından bütün kurumlardan bilimsel çalışma yapacak kişilere açık
olacaktır. Öğrenciler için staj faaliyetlerinde, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları için
kullanılabilecektir. Bu faaliyetlerde bulunmak isteyenler o yıl için faaliyet programı
düzenlenmeden önce ÖÇK’ya başvurularını yapacak ve o yıl için hazırlanan program
çerçevesinde çalışmalara katılabileceklerdir.
Merkez, bilimsel çalışmalar için ÖÇKK’nın onayı ile diğer bilim kurumlarına açılabilecek, Yerel
Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Merkez faaliyetlerine katılımı ÖÇKK’nın onayına
bağlı olacaktır.
ÖÇKK, DKMP ve PAU tarafından üreme sezonu öncesinde oluşturulacak bir komisyonca yılda
en az bir kez Merkezin yıllık aktivite ve programını yapmak üzere toplanacak ayrıca diğer
yuvalama kumsallarında protokolleri imzalanmış veya imzalanacak olan rehabilitasyon
merkezleri arasında koordinasyon DKMP tarafından yapılacak ve gerekirse Deniz
kaplumbağaları Bilim komisyonu toplantılarında değerlendirilebilecektir.
6- MALİ ESASLAR:
•
•

Merkezde; Aktivitelere ilişkin olarak, taraflar birbirlerinden herhangi bir maddi talepte
bulunmayacaklardır.
“PAÜ” yaralı hayvanların bakımı için her hangi bir ücret talep etmeyecektir.
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7- İDARİ ESASLAR:
•

Gerçekleştirilecek aktivitelere ilişkin olarak ÖÇKK bilgisi ve izni dışında hiç bir
faaliyette bulunulmayacaktır.

8- PROTOKOL BİTİŞ TARİHİ
•

Protokol 31 Aralık 2009 tarihine kadar geçerlidir. ÖÇKK protokol hükümlerine uygun
yerine getirilmesi durumunda birer yıl olarak süreyi uzatır.

9-DİĞER HUSUSLAR
9.1 Merkezin tanıtımına yönelik olarak yapılacak olan her türlü yazılı ve görsel yayınlar için
ÖÇK’dan izin alınacak ve ilgili kurum ve kuruluşların logoları yer alacaktır.
9.2 “ÖÇKK” “DKMP” “DB” ve “PAÜ” yukarıda belirtilen hususları aynen yerine getirmekte
mutabık kalmışlardır.
9.3 Merkezin işleyişine ilişkin konular taraflarca (ÖÇKK, DKMP, DB ve PAÜ temsilcileri)
oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecektir.
9.4 Bu protokol imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Oluşturulan komisyonca her iki yılda
bir maddeler gözden geçirilerek ilave kararlar alabilirler.
10-PROTOKOLÜN FESHİ VE ALANIN TAHLİYESİ
Protokol hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi üzerine, Kurumun en az 10 gün süreli
ve sebebi açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde Protokol ÖÇKK
tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve alan 15 gün içerisinde tahliye edilir. Söz konusu
Merkeze ait bütün araç ve gereçler (2 Adet konteynır, yapay havuz ) ÖÇKK’ya devredilir.
11-İHTİLAFLARIN HALLİ
Bu Protokolün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
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