
MÇD Fok Badem ve  SAD-AFAG 

Sayın Basın Mensupları,
Bildiğiniz gibi Marmaris çevrecileri Derneği olarak (MÇD) Çalışmalarını bilimsel ,belge ve 
kanıtlara dayanarak yapar. Ulusal basında da yer alan FOK Badem’in  eğitim ve bilimsel  
amaçlı olduğu iddia edilerek maruz kaldığı kötü muameleye tepkimize karşılık,   Bir TV 
Kanalında  SAD-AFAG  Yetkilisi tarafından yapılan açıklamasına  MÇD Olarak cevap 
hakkımızın doğduğu gerekçesi ile ;

Merkezin Mülkiyet tartışması  (TV Yayınından)
• Badem’in Eğitim görüntülerinde de belirlendiği gibi MÇD Rehabilitasyon Merkezi 

bölgesi  araştırmaları sırasında basına verdiği  cevabi Röportajında Rehabilitasyon 
merkezinin özel mülk üzerine değil önüne ve kıyı kenar çizgisinde kurulduğunu 
yörenin köylülerinin de iddialarına binaen  beyan etmiştir.

• MÇD Merkezdeki elektriğin nereden ve hangi yasal yolla elde edildiğini,
• Badem’in eğitiminde açıkca görülen eğitim biçimi talimatının kim tarafında (Vur,Vur 

sesi) verildiğini,
• Rehabilitasyon Merkezi Tarafından yasak bölge olarak ilan edilen Rehabilitasyon 

Merkezine Foça Belediyesi Veterineri Sayın Avni Gök’ün nasıl girdiği,
•  Derneği ile Veteriner Avni Gök için Dernekleri ile ilgisi yok beyanatlarına karşı 

İnternet sitelerinde nasıl birlikte çalıştıklarına ait geniş bilginin ne anlama geldiğini,
• Rehabilitasyon Merkezine gelen Fok ‘ların nasıl ve nereden hangi yasalar dahilinde 

temin edildiği,
• Badem dahil eğitimi biten Fok ların nasıl ve hangi müddet zarfında doğaya ve kaç adet 

salındığı ve kayıtlarının olup olmadığı,
• SAD-AFAD ‘ ın İnternet sitelerinde beyan ettikleri Rehabilitasyon çalışmalarını hangi 

izin ve belgeler ile yaptıklarını kamuoyu ile paylaşmalarını,
• Basından öğrenildiği kadarı ile Fok ‘un ölü doğum yaptığı iddialarına binaen 

Hamilelik süresince hangi bilimsel çalışmaların yapılıp takip edildiği,
• Fok Badem’in Eğitim Sorumlusu diye lanse edilen Veteriner Avni Gök tarafından mı 

bakıldığı,
• SAD-AFAG’ın  Su Altı araştırmalarını ve Fok rehabilitasyonu için hangi alt yapı ve 

donanımlara sahip olduğu ,Malumu veçhile  her derneğin mali desteğe ihtiyacı olduğu 
na göre hangi yasal Finans kaynaklarının desteğini aldıklarını,

Açıklamaları ve kamuoyu ile paylaşmaları halinde döverek değil severek verecekleri 
eğitime katkıda bulunmaya ve desteklemeye hazırız.
MÇD.


