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Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 

TÜDAV 

• 1997 yılında bir grup bilim adamı, denizci ve doğa sever tarafından 

“Türkiye deniz ve iç sularında bilimsel araştırma yapmak” 

amacıyla kuruldu.  

• Türkiye deniz ve tatlı sularında bilimsel araştırma yapmak, 

yapılmasını teşvik etmek ve sonuçlarını kamuoyunun bilgi ve 

kullanımına sunmak; başlıca amacımızdır. 
 

TÜDAV kuruluşu, 12 Mart 1996, Taksim (Gündüz Aybay ile birlikte, Kendisini rahmetle anıyoruz.) 



TÜDAV 

Araştırma 
Eğitim 
Koruma 

• Kavramları üzerine kurulmuştur ve çalışmalarını 

bu yönde sürdürmektedir. 

• Ülkemizde, deniz ve tatlı sularda bilimsel amaçlı 

araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuş olan tek 

sivil toplum kuruluşudur. 



Araştırmalarımıza Bazı Örnekler 

• Ölüdeniz Koruma Eylem Planı 

• İstanbul Boğazı Ekolojik İzleme Programı 

• Kaş –Kalkan Kıyı Koruma Projesi 

• Türk Boğazları Veri Bankası 

• Gemilerde Balast Suyu Kontrolü ve 
Uygulaması 

• Afrodit Projesi (Gökçeada Deniz Parkı) 

• Ölüdeniz ve Çevresinin Korunması ve Eylem 
Planı (Life Projesi) 



Deniz Koruma  

Çalışmalarımıza Örnekler 

• Gökçeada Deniz Parkı 

• Karadeniz’de Nesli Azalan Mersin Balıklarının 
Korunması 

• “İstanbul Boğazı Yaşamalı, İnsanlar 
Yüzebilmeli” Kampanyası 

• Deniz Memelileri Bilgi Ağı 

• Boğazda Son Dalyana Ziyaret 

• Ülkemizden veya Yabancı Davetli Uzmanlar ve 
Seminerler 



TÜDAV’ın Ulusal Sempozyumları 

• Beykoz İlçesi Çevre Sorunları Sempozyumu 

• Marmara Denizi 2000 Sempozyumu 

• Ulusal Ege Adaları Sempozyumu 

• Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar 

Sempozyumu 

• Ölüdeniz Sempozyumu 

• Marmara Denizi 2010 Sempozyumu 



TÜDAV’ın Uluslararası 

Sempozyumları 

• Uluslararası Ege Denizi 2000 Sempozyumu  

• Uluslararası Bölgesel Denizler 2001 

Sempozyumu 

• Uluslararası Lessepsian Göç Çalıştayı 

• Uluslararası Denizcilikte Kullanılan Boğazlar 

Sempozyumu 

• Uluslararası Ton Balıkları Yetiştiriciliği, 

Değerlendirilmesi ve Korunması Sempozyumu 

• Uluslararası Karadeniz ve Azak Denizi’nin 

Demersal Kaynakları Sempozyumu 



TÜDAV’ın Eğitim 

Çalışmalarından Bazıları 

• Denizciler için mavi flama 

• Yerel gündem 21 

• TÜDAV-Club-Patara çevre eğitim semineri 

• Ölüdeniz ve çevresi mavi okul uygulaması 

• Çeşitli ilköğretim okulları ve liselere  yönelik 

eğitim seminerleri 



TÜDAV’ın Diğer Etkinlikleri 

• Sualtı fotoğraf yarışmaları 

• Türkiye’nin ilk ve tek, tam balina iskeletinin 

sergilenmesi 

• Kurtarılan balina; “Ege” artık 

özgür…Kurtarılan balinanın hikayesi, 

• Bilimsel amaçlı dalış kursu 

• Boat-Show, TÜYAP, Kitap Fuarı gibi 

etkinliklerde bilgilendirme ve tanıtım standları 



Yerel Gündem 21 

• Vakfımız tarafından 

1997 yılında hazırlanan 

ve küresel ısınma, deniz 

suyu seviyesindeki 

değişimler gibi 

konuların işlendiği  

“Yerel Gündem 21” 

kitapçığı Türkiye’nin 

tüm il ve ilçe 

belediyelerine dağıtıldı. 

1997 



Bilimsel Amaçlı Dalış Kursu 

• Vakfımız 1997 yılında gerek 

kendi projelerinde çalışacak 

bilimsel çalışma disiplinine 

sahip balıkadamlar 

yetiştirmek, gerekse bu 

konuda bilgi sahibi olmak 

isteyen balıkadamları 

bilgilendirmek amacıyla 

“bilimsel amaçlı dalış kursu 

düzenlemiştir. Kursa katılan 

20 dalıcıya diplomaları 

törenle verilmiştir. 

1997 



Yayınlarımız 

• TÜDAV, Karadeniz 

ve Ege’de Türk 

Bilim adamları 

tarafından yapılan 

çalışmaları bu iki 

denizimiz için iki 

ayrı bibliografya 

şeklinde toplamış 

ve araştırmacıların 

kullanımına 

sunmuştur. 

1998 



Beykoz İlçesi  

Çevre Sorunları Sempozyumu 

• İstanbul Boğazı’nın en 

büyük koyu olan Beykoz 

Koyu, uzun bir kıyıya ve 

geniş ormanlık alanlara 

sahip bir ilçededir. Bu 

ilçemizin çevre sorunları 31 

bildirinin sunulduğu ve 222 

sayfalık bir kitapla bu 

bildirilerin basıldığı bir 

sempozyumla tartışılmıştır. 

1998 



Ölüdeniz Koruma Eylem 

Planı 

• Akdeniz’in en eşsiz yerlerinden bir 

olan  Ölüdeniz lagünü ve çevresinin 

korunması için, Muğla Valiliği, 

Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye 

Belediyesi  ve Likya World ile 

işbirliği içinde bir “Koruma 

Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu 

çalışmanın verileri ile oluşturulan 

“Koruma Eylem Planı” 2003 yılında 

AB Life projesi kapsamında 

değerlendirilmiş ve Türkiye’den 

kabul edilen tek proje olarak 

desteklenmiştir.   



İstanbul Boğazı  

Ekolojik İzleme Programı 

• TÜDAV; kuruluşundan beri 

İstanbul Boğazı’nı Ekolojik 

olarak izlemektedir. Periyodik 

olarak belirlenen 

istasyonlardan su  ve biyolojik 

örnek alınarak bunlar 

değerlendirilmektedir. TBT 

değerlerinin analizleri 

bitirilmiştir. 

• Ayrıca, özellikle deniz 

memelilerinin geçişi izlenerek 

raporlanmakta ve fotoğraf 

çekerek arşiv 

oluşturulmaktadır. 



Kaş-Kalkan Kıyı Koruma 

Projesi 

• Akdeniz’in önemli kıyı 

alanlarından ve turizmin baskısı 

altında olan Kaş-Kalkan 

bölgesinde Club-Patara’nın 

desteği ile bir koruma eylem 

planı oluşturulmuştur. Çalışma 

dahilinde bölgenin envanteri 

yapılmış, bölgedeki balıkçılara, 

turizmcilere, eğitim ve öğretim 

kurumları ile yöre sakinlerine 

deniz çevresinin korunmasına 

yönelik eğitim seminerleri 

düzenlenmiştir. 

1999 



Türk Boğazları Veri 

Bankası 

• Vakfımız Türk Boğazlar 

Sisteminde günümüze kadar 

meydana gelen çatışma ve 

deniz kazalarını arşivlemiştir. 

Arşivde kazanın oluş şekli, 

tarihi ve sonuçları ayrıntılı 

olarak yer almaktadır. Bu veri 

bankası gerek araştırıcıların 

gerek ise bu konuda çalışan 

kamu ve özel kurumların 

kullanımına açıktır.  

1999 



Gemilerde Balast Suyu  

Kontrolü ve Uygulaması 

• TÜDAV, gemilerde balast 

suyu kontrolü için 

uluslararası çalışma 

gruplarına katılarak bu 

konunun ülkemizde gündeme 

gelmesini sağlamıştır. 

IMO’nun A.868.20 no’ lu 

“Zararlı Sucul Organizmaların 

ve Patojenlerin Taşınmasını 

en aza İndirgemek İçin Gemi 

Balast Sularının Kontrol ve 

Yönetim İlkeleri” yönergesini 

Türkçeleştirmiş ve İstanbul 

Bölgesi limanlarını pilot bölge  

seçerek bu konudaki 

çalışmaları başlatmıştır. 

                                     



Ulusal Kıta Sahanlığı  

Çalışma Komitesi 

Ülkemizin denizlerdeki sınırı anlamına gelen kıta 
sahanlığı konusu, TÜDAV’ ın öncelikle ilgilendiği 

konulardan biridir. Vakfımız bu konularda da gerek 
ülkemizden gerekse yurtdışından uzmanların 

katılımı ile konuyu bilimsel anlamda inceleyerek 
sempozyumlar düzenlemektedir. 



Ölüdeniz Lagünü ve Çevresi 

Koruma Eylem Programı 

Life Projesi 

• Ölüdeniz Lagünü ve deniz 

çevresini korumak için 

vakfımız 

• Daha önce yaptığımız 

eylem planı AB tarafından 

değerlendirilmiş ve bu 

amaçla life kapsamında 

sunulan projemiz 2003 

yılında Türkiye’den kendi 

alanında kabul edilen tek 

proje olarak 

desteklenmiştir. 

1999 



Ölüdeniz Lagünü ve Çevresi 

Koruma Eylem Programı 

Life Projesi 

• TÜDAV, AB tarafından Life projesi olarak desteklenen bu çalışma 

kapsamında Ölüdeniz’de bir ofis ve bir Deniz Laboratuarı açmıştır. 

• Ölüdeniz Beldesi’nde, Kumburnu girişinde yer alan ofis ve 

laboratuarın açılışı törenle gerçekleştirilmiş ve dönemin bakan ve 

yerel yöneticileri ile vakfımız başkanı açılışta yer almıştır.  

1999 



Ölüdeniz Lagünü ve Çevresi 

Koruma Eylem Programı 

Life Projesi 

• Deniz suyu kalitesinin 

rutin olarak izlendiği 

bu laboratuarda bir 

spektrofotometre de 

dahil olmak üzere 

gerekli ekipman vardır 

• Laboratuarda 

Kimyasal, 

mikrobiyolojik ve 

biyolojik örnekler 

incelenerek, sonuçlar 

düzenli olarak rapor 

edilmektedir. 

1999 



Ölüdeniz Lagünü ve Çevresi 

Koruma Eylem Programı 

Life Projesi 
• Proje kapsamında Ölüdeniz’de oluşan 

köpüklenme için vakfımız tarafından fizibilite 

çalışması yapılmıştır. 

• Çalışma sonunda “sorbent-boom” önerilmiş 

ve bölge yatırımcılarının finansmanı ile 

çalışma başlamıştır. 

• Günde 5 saat yüzey taranarak “yüzey aktif 

maddeler” alınmakta ve görsel kirlilik 

önlenmektedir. 

1999 



Ölüdeniz Lagünü ve Çevresi 

Koruma Eylem Programı 

Life Projesi 

• Proje kapsamında Mobidik dergisi ile birlikte bölgede bir Mavi Okul 

düzenlenmiştir. 

• Ücretsiz olarak düzenlenen mavi okulda 10-16 yaş gurubundaki 

çocuklara deniz ekolojisi ve çevre konusunda uygulamalı eğitim 

verilmiştir. 

• Yoğun talep gören uygulama sonunda kursu bitirenlere “Bizim 

Denizlerimiz” kitabı ve sertifikaları törenle verilmiştir. 

1999 



Ölüdeniz Lagünü ve Çevresi 

Koruma Eylem Programı 

Life Projesi 

• Proje kapsamında Ölüdeniz ve çevresinin korunması 

konusunda bir çalıştay yapılmış ve bu konuda 

paydaşlar arasında bilgi akışı sağlanmıştır. 

1999 



Ölüdeniz Lagünü ve Çevresi 

Koruma Eylem Programı 

Life Projesi 

1999 

• Ayrıca Ölüdeniz 

projesi kapsamında 

Çevre eğitimi, Sahil 

temizlik kampanyası, 

Ekoturizm günü gibi 

çeşitli kamuoyu 

oluşturma ve eğitim 

çalışmaları 

yapılmıştır. 

• Bu proje kapsamında 

altı adet rehber 

niteliğinde kitap 

yayınlanmıştır.  



Yayınlarımız  

(Life Projesi Eğitim Serisi) 

  
•Vakfımız, AB tarafından 

desteklenen Life projesi 

kapsamında bir eğitim serisi 

hazırlamıştır. Çocuklar için 

hazırlanan “Bizim 

Denizlerimiz”  ve yetişkinlere 

yönelik olarak hazırlanan 

“Deniz Canlıları Rehberi” bu 

kapsamda çıkarılmıştır. Ayrıca 

barındırdığı endemik türler 

nedeni ile önemli bir yaşam 

alanı olan “Kelebekler Vadisi 

Kelebekleri” de bu seri içinde 

basılmıştır. 



Yayınlarımız 

 (Life Projesi Eğitim Serisi) 

• Life projesi kapsamında 

hazırlanan bu kitap 

denizlerimizi ve deniz ve 

çevre konusundaki güncel 

sorunları çocuklara yönelik 

olarak onların dili ile 

anlatıyor. Geleceğimizin ve 

ülkemizin güvencesi olan 

çocuklarımıza deniz sevgisi 

ve çevre bilinci kazandırmak 

amacıyla hazırlanan 24 

sayfalık bu kitap 10.000 adet 

basılarak ücretsiz olarak 

dağıtılmış ve Fethiye 

bölgesinde 5000 öğrenciye 

denizlerimizin korunması 

konusunda eğitim verilmiştir. 



Yayınlarımız  

(Life Projesi Eğitim Serisi) 

• Life projesi kapsamında yetişkinler 

için “rehber kitap” olarak hazırlanan 

bu çalışmada, 157 denizel tür 

tanıtılıyor. Marmara, ağırlıklı olarak 

Ege ve Akdeniz’de bulunan türlerin 

tanıtıldığı bu kitap basıldığının ikinci 

ayında “en çok satanlar listesine” 

girmiştir. Kitabın gördüğü yoğun ilgi 

nedeniyle genişletilmiş 2. baskısı 

için çalışmalar başlamıştır.  



Afrodit Projesi 

• Birleşmiş Milletler Çevre 

Programı (UNEP) Bölgesel 

Aktivite Merkezi tarafından 

Vakfımıza önerilen ve  İtalyan 

ICRAM araştırma kurumu ile 

işbirliği içinde gerçekleştirilen bu 

proje kapsamında Akdeniz’de 

Özel koruma alanlarında tür ve 

habitat çeşitliliğine ilişkin veriler 

toplanmaktadır. Çalışmalar,  

Standart Veri Toplama formatında 

Gökçeada Deniz Parkında 

sürdürülmektedir.  



Gökçeada Deniz Parkı 

Kamuoyunu denizlerimizin korunması 
konusunda bilinçlendirmek; 

Bilimsel çalışmaların yürütülebilmesinde bir 
karşılaştırma noktası olarak doğal çevreyi insan 

etkisinden korumak; 

Bölgedeki balıkçılık verimini arttırmak; 

Amaç: 

deniz parklarının temel amaçlarıdır. 



Gökçeada Deniz Parkı 

• Park, adanın Kuzey-Doğu kıyısında 

Yıldızkoy- Yelken Kaya arasında, 1 

deniz mili uzunluğunda ve kıyıdan 

200 m. açığa kadar olan bölgeyi 

kapsamaktadır.  

• Yıldız koyu (40° 14.186´ N - 25° 

54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 

14.432´ N - 25° 56.112´ E 

arasındadır. 

• Parkın iki tarafında tampon 

bölgeler, ortasında ise bir çekirdek 

bölge yer almaktadır. Park 

yönetiminde bu bölgelerin işlev ve 

işletim kuralları belirlenmiştir. 

• Kıyı yönetimi için yetkili devlet 

kurumları ile işbirliğimiz 

sürmektedir. Bürokratik işlemler 

son aşamasındadır. 



Gökçeada Deniz Parkı 

• Gökçeada ve çevresinde; 

– 144 balık türü (Ulutürk, 

1987); 

– 353 makro alg, 4 deniz çayırı 

türü (Aysel ve ark., 2001); 

– 17 kafadan bacaklı 

(Mollusca) türü (Erk,2001); 

– 34 sünger türü (Ergüven ve 

ark.,1988) ve 

– 80 kuş türü (Ertan, 2001) 

               tespit edilmiştir. 

– Bu sonuçların bazıları ön 

çalışma sonuçlarıdır ve 

devam eden çalışmalarla tür 

sayısı artacaktır. Gökçeada 

biyolojik çeşitlilik açısından 

zengin bir bölgedir. 



Gökçeada Deniz Parkı 

• Türkiye’nin ilk Sualtı Parkıdır. 

• 21 Şubat 1999 tarih 23618 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

• Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi 

26 Ağustus-4 Eylül 2002 Johannesburg-Güney Afrika Cumhuriyeti  

• Türkiye’nin  En iyi Uygulamaları, 6 tematik gurupta toplam 26 uygulamayı içermektedir. 

• “Biyolojik Çeşitliliğin Korunması” konusunda 6 adet  çalışma içermektedir. 

• TÜDAV’ın önerisi ile oluşturulan ve yönetilen “Gökçeada-TÜDAV Deniz Parkı” en iyi 

uygulamalar arasındadır . 



Gökçeada Deniz Parkı 

DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA  ZİRVESİ 

En İyi Ulusal Uygulamalar; Gökçeada-TÜDAV Deniz Parkı 



Gökçeada Deniz Parkı 

Genel Habitat Yapısı 



Gökçeada Deniz Parkı 

• Deniz parkı tampon bölgesinde envanter çalışması 



Gökçeada Deniz Parkı 

Gerçekleştirilen Bazı Etkinlikler : 

• Haziran 1999 da balıkçılar, askeri ve sivil 

yetkililer, eğitim kurumları ve yerel sivil toplum 

kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla geniş 

bir tanıtım/değerlendirme toplantısı yapılmıştır. 

• Haziran 1999’da tanıtım amaçlı bir sualtı 

fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Dereceye 

giren eserler kartpostal olarak basılmıştır. 

• Çeşitli dalış kulüpleri ile bağlantıya geçilmiş ve 

parka dalış turları düzenlenmiştir. 



Gökçeada Deniz Parkı 

Bilimsel çalışmalar: 

• 1999 yılından beri sürdürülen envanter çalışmaları. Bu 

çalışmalar üniversitelerin dalış kulüpleri, yurt dışından 

gönüllü bilim adamlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

• Parkta düzenli olarak izleme amaçlı dalışlar 

gerçekleştirilmektedir. 

• Ağustos 2000 yılında ada genelinde parkı da kapsayan 

mikrobiyolojik ölçüm çalışmaları başlatılmıştır. 

• Bölgenin faunası ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bu amaçla 

Gökçeada’da gerçekleştirilen “Ulusal Ege Adaları 

Sempozyumuna” parkın sünger faunası ile ilgili bir tebliğ 

sunulmuştur.  

• Park “Systema Aphrodite” kapsamına alınmış ve standart 

veri formlarına bilimsel verilerin kaydı yapılmaktadır. 

• Parkta bilimsel çalışmalar devam etmektedir. 



Karadeniz’de Nesli Azalan  

Mersin Balıklarının Korunması 

• Yıllardır Karadeniz’de 

yaşayan Mersin 

Balıklarının nesli 

tükenmektedir. TÜDAV 

mevcut durumun tespiti ve 

soruna kalıcı çözümler 

üretmek için çalışma 

başlatmış ve 10 dakikalık 

video filminin  ve 

broşürlerin de dahil olduğu 

çeşitli tanıtıcı aktiviteler 

düzenlemiştir. Ekolojik bir 

miras olan Mersin Balığının 

korunması için çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 



İstanbul Boğazı Yaşamalı, 

İnsanlar Yüzebilmeli 

• Vakfımız İstanbul 

Boğazı’ndaki ekolojik 

bozulmalara dikkat 

çekebilmek için bir 

kampanya düzenlemiştir. 

Paşabahçe, İncirköy ve 

Körfez’de bir araya gelen 

TÜDAV üyeleri ve 

gönüllüler kamuoyunun 

dikkatini konuya çekmiştir. 



Geleneksel Yıllık Toplantılar 

Davetli Uzmanlar ve 

Konuşmaları 

• Vakfımız kuruluşundan beri her yıl ülkemizin önde gelen 

isimlerinden veya yabancı ülkelerden konusunda uzman bir 

konuşmacıyı ülkemize davet etmektedir. Artık geleneksel 

hale gelen bu etkinliğimizde üyelerimiz ve konuklarımız 

denizler ve okyanuslar hakkında güncel bir konuda bilgi 

sahibi olmakta ve toplantımız birlikte yenilen bir yemekle son 

bulmaktadır. Bugüne kadar genel kurul üyelerimizden 

Prof.Dr. Mümtaz SOYSAL, Kaptan Oktay SÖNMEZ ve Monaco 

Oşinografi Müzesi Müdürü Prof. Francois DOUMANGE bizleri 

bilgilendiren isimlerden bazılarıdır. 



Denizciler için Mavi Flama 

Şubat 1999’da TÜDAV ve Ataköy Marina işbirliği, Uluslararası Denizcilik 
Örgütü (IMO) standartlarında hazırlanan Denizcilere Çevre Eğitimi Projesi 
ilk etabı Ataköy Marina’da gerçekleştirildi. Program Çerçevesinde yat ve 
tekne personellerinin denizlerimiz konusunda bilinçlendirilmesi, 
denizlerimizin korunması, kirlenmeye karşı alınması gereken önlemler ve 
denizcilerin çevresel ve yasal sorumlulukları konularında bilgilendirildiler. 
Deniz kirlenmesinin boyutları ve denizel ekosistem konuları işlendi. İkinci 
hafta Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan gelen bir yetkili denizcilerimize 
düşen görevler ve Sahil Güvenlik’in görevleri konusunda bilgi verdi. 

Program sonunda, düzenlenen bir törenle katılımcılara “Denizciler için Çevre 
Eğitimi Katılım Belgesi” verildi. Bu belgeye sahip eğitimli denizci çalıştıran 
tekne ve yatlar için de “Mavi Flama” uygulaması başlatılarak flamaları dağıtıldı. 

1999 



TÜDAV Club-Patara Çevre 

Eğitim Semineri 

14 Kasım 1999 tarihinde Club-Patara’nın 
desteği ile Kaş-Kalkan kıyı alanını 
kapsayacak şekilde çevre eğitim 

semineri düzenlenmiştir. Bölgedeki 
balıkçılar, turizmciler ve eğitim 

kurumları ile yerel STK’ların katıldığı 
seminer boyunca TÜDAV uzmanlarının 

yanı sıra Türkiye Çevre Eğitim Vakfı 
uzmanları da davet edilmiş ve seminere 

katılımları sağlanmıştır.  

1999 



Ege Adaları  

1.Sualtı Fotoğraf Yarışması 

• Haziran 1999’da tanıtım 

amaçlı bir sualtı 

fotoğraf yarışması 

düzenlenmiştir. 14 

yarışmacı eşleri ile 

birlikte yaklaşık 35 

kişilik bir ekip 

oluşturmuş ve iki tekne 

ile dalışlar 

gerçekleştirilmiştir. 

• Dereceye girenlere 

Eylül 1999’da ödülleri 

verilmiş ve iki eser 

kartpostal olarak 

basılmıştır. 

1999 



Marmara Denizi 2000 

 Sempozyumu 

• Marmara Denizi, dünyada 

uluslararası su yolu üzerinde olan 

tek iç denizdir. Bütün kıyıları 

ülkemize ait olan bu deniz iki 

tabakalı akıntı sistemi ile de dünyada 

eşine az rastlanır ekosistemlerden 

biridir. Marmara Denizi, TÜDAV 

tarafından Kasım-2000’de 

düzenlenen bir sempozyumla 

hukuksal, çevresel, fizikokimyasal ve 

biyolojik özellikleri gibi bütün 

yönleriyle ele alındı. Sunulan 

bildiriler 607 sayfalık bir kitapta 

toplanarak Marmara Denizi 

konusunda yapılmış en kapsamlı 

çalışma ortaya çıkarıldı. 

2000 



Uluslararası Ege Denizi 

2000 Sempozyumu 

• TÜDAV Mayıs-2000 tarihinde 

Bodrum’da öncelikli çalışma 

alanlarından olan Ege Denizi’ni 

çevresel sorunlar, balıkçılık, jeolojik 

yapı, petrol kaynakları gibi konuların 

yanı sıra yanında karasuları, kıta 

sahanlığı, güvenlik ve deniz ulaşımı 

gibi hukuki sorunlar açısından da 

tartışan ve bu konuda yabancı 

uzmanların da görüşlerini dile getirdiği 

uluslararası bir sempozyum 

düzenlemiştir. Sempozyumda sunulan 

bildiriler 262 sayfalık İngilizce bir 

kitapta toplanmıştır. Kitap en yaygın 

kitap satış sitelerinden olan 

amazon.com da da satışa 

sunulmuştur. 

 
2000 



Boğaz’da Son Dalyana 

Ziyaret 

• TÜDAV 2001 yılı Mayıs 

ayında basın üyelerini de 

davet ederek gönüllülerle 

birlikte İstanbul Boğazında 

Beykoz’da bulunan son 

dalyana bir ziyaret 

düzenlemiştir. Geleneksel 

yöntemlerle balık 

avcılığının ekosistemle 

dost olduğu kavramını öne 

çıkararak sürdürülebilir 

balıkçılığın uygulanmasına 

yönelik bu eylem aynı 

zamanda Yerel Gündem 21 

hedefleri ile de 

uyuşmaktadır. 
2001 



Uluslararası Bölgesel Denizler 

ve Sorunları 2001 Sempozyumu 

• TÜDAV ülkemizin bulunduğu coğrafi 

konumu da dikkate alarak bölgede 

bulunan Hazar Denizi, Karadeniz, 

Azak Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz' 

in çevresel sorunları, deniz yetki 

alanlarının belirlenmesi, deniz 

hukuku gibi çalışmaları, Boğazlar ve 

deniz taşımacılığının oluşturacağı 

sorunların ve yasal durumun 

irdelendiği uluslar arası bir 

sempozyum düzenlemiştir. 

Toplantının bildirileri 304 sayfa ve 

İngilizce olarak basılmış, kitap 

amazon.com da satışa sunulmuştur. 

2001 



Yayınlarımız 

• Ege Denizi, Marmara Denizi, 

Karadeniz , Azak Denizi ve Hazar 

Denizi'ne dışarıdan giren yabancı 

denizel organizmaların tanıtıldığı 

kitapta, her bir denize ait ekolojik 

durum analizi de yer almaktadır. 

Kitabın editörlüğü Y. ZAITSEV ve 

B. ÖZTÜRK tarafından yapılmış 

olup kitap 265 sayfa ve 

İngilizcedir.  

2001 



Ege Kıta Sahanlığı  

ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu 

• Avrupa Birliği sürecinde Ege 

sorunları’nın Türkiye'nin 

gündemini oluşturması 

beklenmektedir. TÜDAV tarafından, 

Ege Kıta Sahalığı ve İlişkili 

Sorunlar konusunda bir 

sempozyum düzenlenmiştir. 

Toplantıda, Ege sorunlarının 

kronolojik boyutu, Kara suları ve 

Kıta Sahanlığı ilişkisi, Deniz yetki 

alanları ve egemenliği tartışmalı 

ada ve adacıklar sorunu gibi pek 

çok konu irdelenmiş ve bu 

konudaki bilgi birikimi bir kitap 

olarak basılmıştır. 

2002 



Uluslararası  

Lessepsiyen Göç Çalıştayı 

• Vakfımız Temmuz-2002 tarihinde 

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri 

Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim 

Dalı ile birlikte, Gökçeada’da 

Lessepsiyen göç ile ilgili bir çalışma 

toplantısı düzenlemiştir. Toplantıda 

Akdeniz ve Ege Denizi' ne giren Hint-

Pasifik Okyanusu kökenli 

organizmalar irdelenmekte, bunların 

deniz ortamına yaptığı olumsuz 

etkiler tartışılmış ve sunulan 

bildiriler 115 sayfalık İngilizce bir 

kitapta basılmıştır 

2002 



Uluslararası Denizcilikte 

Kullanılan Boğazlar Sempozyumu 

• TÜDAV kuruluşundan beri üzerinde 

titizlikle durduğu Türk Boğazlar 

Sistemi (TBS), güncel ve potansiyel 

sorunları konusunda daha küresel 

bir bakış açısı ortaya koymak 

amacıyla dünyadaki benzerlerinin 

incelendiği uluslararası  bir 

sempozyum düzenlemiş ve 

toplantıda sunulan bildiriler bir kitap 

haline getirilerek ülkemiz 

literatürüne kazandırılmıştır. Bu 

kitap amazon.com da 

bulunmaktadır. 

2002 



DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA  ZİRVESİ 

 26 Ağustos-4 Eylül 2002 Johannesburg 

Güney Afrika Cumhuriyeti 

• TÜDAV Sürdürülebilir Kalkınma 2002  
Ulusal Raporunun hazırlanmasında sorumluluk almıştır. Bu 
çerçevede vakfımız; 

   
I- Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve  

Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Raporunu; 

II- “Natural Heritage of Turkey” Kitapçığını 

III- Biyolojik Çeşitliliğin Korunması konusunda “En 
İyi Ulusal Uygulamaları”  hazırlamıştır. 

Johannesburg’da zirveye üst düzeyde katılmıştır. 

2002 



DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA  ZİRVESİ 

26 Ağustos-4 Eylül 2002 Johannesburg-Güney 

Afrika Cumhuriyeti  

Natural Heritage of Turkey 

• Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliğinde 

çok önemli olan bazı türleri içeren 

bir kitapçıktır. 

• 8 bölümden oluşur (giriş, flora, 

ormanlar ve dağlar, göl, nehir ve 

sulak alanlar, kuşlar, amfibyanlar ve 

sürüngenler, karasal memeliler ve 

denizel yaşam). 

• Her bölüm konusunda uzman 

akademisyenlerce ve geniş bir 

katılımla oluşturulmuştur. 

• 47 sayfa, 87 fotoğraf içermektedir. 

2002 



DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA  ZİRVESİ 

 26 Ağustos-4 Eylül 2002 Johannesburg-Güney 

Afrika Cumhuriyeti  

Sürdürülebilir Kalkınma 2002  

Ulusal Raporu 

• Kitap 6 tematik grupta 

ulusal raporların 

toplamıdır. 

• Ulusal anlamda bütün 

paydaşların (kamu 

sektörü, özel sektör, sivil 

toplum kuruluşları, 

demokratik kitle örgütleri 

ve resmi kurumlar) 

katılımı ile oluşmuştur. 

• Türkiye’nin zirvedeki 

resmi belgesi 

niteliğindedir. 

2002 



Bir “Ege” Macerası  

   Balinayı Kurtarmak... 

• TÜDAV’a 21 Haziran 2002 tarihinde bir balinanın Fethiye açıklarında 

ağlara takıldığını ihbarı geldi. 

• Derhal bölgeye intikal eden TÜDAV uzmanları 12 m boyunda dişi bir 

Kaşalot’un ağlara dolanmış olduğunu gördüler. 

• Durumu inceleyen vakfımız uzmanları Deniz Kuvvetleri’ni de durumdan 

haberdar edip ortak bir kurtarma operasyonu düzenlediler. 

• Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan balinaya “Ege” adı verildi. 

• Ve Ege artık özgür... 2002 



DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA  

ZİRVESİ 

26 Ağustos-4 Eylül 2002 Johannesburg 

Güney Afrika Cumhuriyeti 

• Türkiye zirvede 

Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 

katılımla temsil edilmiştir. 

• Türk delegasyonu, ulusal 

raporun koordinatör kurum 

temsilcilerinin de aralarında 

olduğu, yaklaşık 90 kişilik bir 

heyetten oluşmuştur. 

• TÜDAV zirveye Başkan ve 

Genel Sekreter ile katılmıştır.  

2002 



DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA  ZİRVESİ 

26 Ağustos-4 Eylül 2002 Johannesburg 

Güney Afrika Cumhuriyeti 

• Türkiye Ubuntu Fuar 

alanında iki stand, 

Nasrec’te STK ların 

bulunduğu bölümde ise bir 

stand ile temsil edilmiştir. 

• Kurum ve kişiler uzmanlık 

alanlarına göre farklı 

mekanlarda yapılan 

toplantılara katılarak 

ülkemizin her alanda 

temsilini sağlamışlardır.  

2002 



Uluslararası Ton Balıkları 

Yetiştiriciliği, İşletimi ve 

Korunması Çalıştayı 

• Son zamanlarda ülkemiz gündemine de 

yerleşen ve, dünyada ekonomik değeri 

yüksek olan orkinos balığının biyolojisi, 

göç yolları, avcılığı, stok durumu, 

balıkçılık yönetimi, Uluslararası Ton 

Balıklarını Koruma Komisyonu'nun 

(ICCAT) uygulamaları, stokların 

korunması ve kota uygulaması, orkinos 

besiciliği, çiftlik yerlerinin uygun 

alanlarda kurulması, kirlilik yönünden 

izlenmesini irdelenmek ve bu konuda 

bilgi birikimi oluşturmak amacıyla 

TÜDAV tarafından uluslararası bir 

çalışma toplantısı düzenlemiş ve bildiriler 

bir kitap halinde basılmıştır. 

2003 



Uluslararası Karadeniz ve  

Azak Denizi’nin Demersal  

Kaynakları Çalıştayı 

• TÜDAV, Ülkemizin Karadeniz’e en uzun 

kıyısı olan ülke olmasının bilinci ile son 

zamanlarda bu bölgeye yönelik çalışmalara 

hız vermiştir. Bu amaçla Karadeniz Çevre 

Programı (BSEP) ile birlikte Karadeniz ve 

Azak Denizinin dip balıkları ve üretim 

potansiyelinin incelenerek, balıkçılık 

yönetimi, stokları azalan ve nesli tehlike 

altında olan türlerin korunması, yeni 

korunma alanları, Karadeniz eylem planının 

oluşturulması konularını kapsayan bir 

çalıştay düzenlemiştir. Çalıştayda sunulan 

bildiriler kitap olarak basılıp ve Karadeniz 

balıkçılığı ve canlı kaynaklarla ilgili çalışma 

yapanlara tavsiye edilir. 

2003 



EGE SORUNLARI 

• Ege Denizi ülkemiz tarihinde 

hep stratejik önemi olan bir 

bölge olmuştur. Ege sorununu 

bilimsel bir bakış açısıyla ele 

alan bu çalışma 258 sayfa olup 

Türkçe basılmıştır. 

2003 



HAZAR-KAFKAS PETROLLERİ, TÜRK 

BOĞAZLARI-ÇEVRESEL TEHDİT 
 

• Kitap, petrol politikasını ve çevreye yönelik 

riskleri bütünsel olarak incelemekte petrol 

boru hatları ve tanker taşımacılığını ele 

almaktadır. Diğer yandan, Hazar petrolünün 

havza dışına çıkarılma politikaları, Boru 

hatları ve petrol taşımacılığı Bakü- Ceyhan 

petrol boru hattının incelenmesi, Hazar 

Denizi ve statüsü, Türk Boğazlarından geçiş 

rejimi, Boğazlara yönelik uluslararası 

uygulamalar, Petrol kirlenmesi, Çevresel 

riskler konularını kapsamaktadır. Dr. Deniz 

Kutluk tarafından hazırlanan kitap, 

akademisyenlere, karar vericilere ve bu 

konularda çalışan herkes için başvuru 

kaynağı olarak hazırlanmıştır. 

2003 



CTENOPHORE Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz)  

IN THE AZOV AND BLACK SEAS:  

ITS BIOLOGY AND CONSEQUENCES OF ITS 

INTRUSION 

• Karadeniz ve Azak Denizleri’ne 

dışarıdan giren Taraklı medüz’ ün 

biyolojisi ve diğer canlılara verdiği 

zararları anlatan kitabın 

editörlüğünü Prof. Dr. Stanislav P. 

Volovik yapmıştır. İngilizce basılan 

kitap 497 sayfadır. Kitap Karadeniz 

Çevre Programı’nın desteğiyle 

basılmıştır. 

2004 



Deniz Memelileri Bilgi Ağı 

• Türkiye kıyılarında karaya 

vuran deniz memelilerinin 

belirlenmesi amacıyla 

TÜDAV bir bilgi ağı 

kurmuştur. Bu çalışma 

kapsamında bu güne kadar 

200’ün üzerinde ihbar 

değerlendirilmiş ve bu 

ihbarların değerlendirilmesi 

ile Türkiye’nin ilk ve tek tam 

balina iskeleti vakfımız 

uzmanlarınca 

oluşturulmuştur. 



Uzun Balina 

• Adana’nın Yumurtalık sahilinde 
karaya vuran bir yavru, uzun 
balina (Balaenoptera physalus) 
TÜDAV uzmanlarının bölgeye 
2000 yılı Mart ayında ulaşması ile 
gerekli ölçüm ve otopsi 
işlemlerinden sonra 3 gün içinde 
İstanbul’a taşınmıştır. 2 günde 
gömülen balina 19 ay toprak 
altında kaldıktan sonra, 4 günde 
çıkarılmış ve 4 ayda temizlenip 
birleştirilerek sergilenmeye hazır 
hale getirilmiştir. Bu projede 
toplam 34 TÜDAV gönüllüsü 
çalışmıştır.  

• Balina iskeleti 1,5 metredir. 

• Ülkemizin ilk ve tam balina 
iskeletidir. 

• Daha önce deneme bilim 
merkezinde sergilenen bu iskelet, 
2009 Yılı Eylül ayı itibariyle İTÜ 
Bilim Merkezinde 
sergilenmektedir. 



Bilgilendirme Standları 

• Vakfımız daha geniş kitleleri bilgilendirmek ve denizlerimiz 

konusunda kamuoyu duyarlılığını arttırmak amacıyla başta 

uluslararası Boat-Show ve TÜYAP Kitap fuarı olmak üzere çeşitli 

organizasyonlarda ve büyük alış veriş merkezlerinde bilgilendirme 

standları kurmaktadır. 



Uluslararası Ortaklık ve 

Katılımlar 

Vakfımız; 

• Uluslararası Karadeniz Ortakları Konseyi Temsilciliği; 

• IMO Deniz Çevresi Koruma Komitesi; 

• CIESM Bölgesel Veri İstasyonu; 

• Akdeniz Stratejik Eylem Planı (SAP/BIO); 

• UNEP/MAP Gözlemci STK; 

• IUCN üyesi.  

• FAO, 

• GFCM, 

• RAC/SPA, 

• BSEP, 

• ICCAT 

 gibi uluslararası oluşumlara aktif olarak katılmakta ve 

ülkemiz STK’larını temsil etmektedir. 



STRATEGIC ACTION PLAN FOR 

BIODIVERSITY IN THE MEDITERRANEAN       

( SAP – BIO ) PROJECT 

Ülkemizin Akdeniz kıyılarında koruma altına alınması 
gereken canlı türlerinin envanteri çıkarılarak, Akdeniz’ in 
biyolojik çeşitliliğinin korunması konusunda yürütülen 
Akdeniz eylem planının hazırlığı Çevre Bakanlığı 
tarafından Vakfımıza verilmiştir. Bu çalışma 2003’ te 
bitirilmiştir. 

2003 



BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN 

( BTC )  

BORU HATTI PROJESİ 

Yumurtalık bölgesinde yapılması planlanan 
boru hattının bölge balıkçılığına etkisini 
konu alan proje 2003 yılında tamamlanmıştır. 

2003 



Yayınlarımız 

• Ege Denizi Bentik Foraminiferleri 

konusunda uzun yıllar çalışan 

Prof. Engin Meriç ve arkadaşları 

bütün Doğu Ege adalarındaki 

araştırmaları bir araya getirerek 

mükemmel bir kitap hazırladılar. 

Kitap araştırmacıların uzun 

dönemli çalışma ve emeklerinin 

bir sonucu. Deniz jeolojisi ve 

ekolojisiyle ilgilenen herkesin 

alıp okuması gereken bu eser 306 

sayfa olup İngilizce basılmıştır. 

2004 



TÜDAV ve BASIN 

• Vakfımız hem yerel hem 

ulusal hem de uluslararası 

basın kuruluşlarına, 

ülkemizin stratejik deniz 

sorunları ve denizlerin 

korunması konusunda bir 

çok bakımdan işbirliği 

yapmaktadır. Örneğin; 

Financial Times’da çıkan 

yazımız, Japon T.V’ si  

2004 



Lloyd’s 

• Vakfımız Türk Boğazları ile ilgili tehlikeli yük taşımacılığını 

uluslar arası basın kuruluşlarında yayınlayarak tehlikelere 

dikkat çekmektedir.  

2004 



INTERNATIONAL WORKSHOP ON 

BLACK SEA BENTHOS 

• 18-23 Nisan 2004 tarihleri 

arasında Ataköy Marina’ da 

TÜDAV ve BSERP işbirliği 

neticesinde 6 ülkeden gelen 

uzmanların katılımı ile 

gerçekleştirilen toplantıda 

Karadeniz’ de yaşayan dip 

canlılarının ortamları, yaşama 

şekilleri, fiziksel - kimyasal 

parametreleri ve ekolojileri 

yapılan çalışmalar sunularak 

tartışıldı. 

2004 



İSTANBUL ADALARININ KORUNMASI 

TOPLANTISI   

26 Nisan 2004 

• Büyükada Turing Kafe’ de yapılan toplantıda; İstanbul 

Adaları’ nın 30 m derinliğe kadar endüstriyel balıkçılığa 

kapatılması konusu tartışıldı. Birçok balıkçı kooperatif 

temsilcisinin katıldığı toplantıda adaların korunması için 

neler yapılması gerektiği de görüşüldü. 
2004 



KARASU MERSİN BALIĞI 

FESTİVALİ 

• Mersin Balıklarının korunması sorununu gündeme getirmek 

üzere 8 Mayıs 2004 tarihinde TÜDAV ve Karasu Kültür ve 

Yardımlaşma Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen festival 

ile yöre halkı ve balıkçılar denizlerin ve deniz canlılarının 

korunması konusunda bilgilendirildi. Karasu’ ya Mersin 

Balığı bırakıldı. Festival sonrası sahilde çöp toplama 

kampanyası düzenlendi. 
2004 



II. ULUSAL EGE ADALARI 

TOPLANTISI GÖKÇEADA 

• 2-3 Temmuz 2004 

tarihlerinde Gökçeada’ 

da gerçekleştirilen 2.Ege 

adaları toplantısında Ege 

sorunları hukuki ve 

tarihsel açıdan 

incelenmiş ve bununla 

ilgili toplantı kitabı 

çıkarılmıştır. 

2004 



II. DENİZ’İM SUALTI 

FOTOĞRAF YARIŞMASI 

 TÜDAV’ın Life Projesi kapsamında Deniz Magazin ile ortaklaşa düzenlediği “II. 

Deniz’im Sualtı Fotoğraf Yarışması” 30 – 31 Ekim tarihleri arası Ölüdeniz Lykia 

World Tatil Köyü’nde gerçekleştirildi. Toplam 64  sualtı fotoğrafçısının katıldığı 

yarışmanın jüri değerlendirmesi sonucunda Geniş Açı fotoğraf kategorisinde 

birinci Şükrü ÖZER, ikinci Haluk AKBATUR, üçüncü Çiğdem ÖZKAN; Makro 

kategorisinde birinci Adnan BÜYÜK, ikinci Haluk AKBATUR, üçüncü Ferda 

BÜYÜKBAYKAL; Dijital kategoride birinci Mediha POLLMAN, ikinci Sefa Erkut 

ÇİFTÇİ, üçüncü Nilgün KUYUMCU; son olarak Video kategorisinde de birinci 

Bengiz ÖZDERELİ, ikinci Turgay IŞIKLAR, üçüncü de İrfan ERDEM seçildi.   

 

2004 



LIFE PROJESİ 

• “Ölüdeniz Lagünü ve 

Çevresinin Korunması 

Projesi” 

tamamlanmıştır. 

Vakfımız tarafından 

REC yoluyla yeni bir  

proje sunulmuştur. 

2004 



2004 YILI YAYINLARIMIZ 

2004 



2004 YILI YAYINLARIMIZ 

2004 



2004 YILI YAYINLARIMIZ 

2004 

• Cumhuriyetimizin 80. 

Yılı ve Uluslararası Su 

Yılı anısına TÜDAV ile 

Hacettepe Üniversitesi’ 

nin ortaklaşa 

düzenlediği, “Ulusal Su 

Günleri 2003 

Toplantısı” nın bildiri 

özetleri ve bildiri 

metinlerinin 

oluşturduğu kitapçık, 

Türk Sucul Yaşam 

Dergisi’ nin özel 

sayısını 

oluşturmaktadır. 



2005 YILINA AİT BAZI ÇALIŞMALAR 

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş 

Gökçeada’da 

2005 



ÖZEL DUYARLI DENİZ ALANLARI           

( PSSA ) ÇALIŞTAYI 

• TÜDAV 24 Ocak 2005 Pazartesi günü İstanbul - Ataköy Marina Toplantı Salonunda 

Özel Duyarlı Deniz Alanları (Particularly Sensitive Sea Areas - PSSA) Çalıştayını 

gerçekleştirdi.  

• Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organisation) IMO’nun özel 

duyarlı deniz  alanlarıyla ilgili  kararları tartışıldı.  

• Ülkemizde Özel Duyarlı Deniz Alanları oluşturmaya yönelik,  bilgilendirme ve karar 

oluşturma  amacı taşıyan toplantıda konusunda uzman konuşmacılar sunumlar 

gerçekleştirdiler. Konunun ülkemiz deniz stratejisinin oluşturulmasının dışında, 

ekolojik ve biyolojik çeşitlilik açısından önemi de vurgulanıp irdelendi.  

2005 



2005 YILI İLK DÖNEM  

ETKİNLİKLERİMİZ 

• Bu yıl çok geniş kapsamlı bir katılımla yapılacak olan Marmaris Denizcilik Festivali’ ne 

Vakfımızda katılmıştır. 40 m²’lik bir alanda su altı filmleri ve fotoğraflarla çalışmalarımızı 

sergiledik. Aynı zamanda Deniz  kirliliği konulu paneli gerçekleştirdik . 

•  Bu arada, ilköğretim öğrencilerine ise ücretsiz olarak “ Bizim Denizlerimiz” isimli okuma 

kitabını dağıttık. 

• Prens Albert’ in başkanlığında 9 Mayıs 2005 tarihinde Monaco’ da düzenlenecek CIESM 

toplantısına Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK katıldı.CIESM 9-13Nisan 2007 tarihleri arasında 

İstanbul’da yapılacaktır.Vakfımız bu konuda Denizcilik müsteşarlığı ile  işbirliği halinde 

çalışıyor. 

• 23 Eylül 2005 tarihinde Gökçeada’ da  “Gökçeada’nın Dünü, Bugünü, Yarını” konulu 

panel gerçekleştirilmiştir. Panele K.K.T.C. Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf DENKTAŞ 

davet edilmiş ve katılmıştır. 24 – 25 Eylül tarihlerinde de 60 dalgıcın katılımıyla “TÜDAV 

2. Bizim Gökçeada Sualtı Fotoğraf Yarışması” deniz parkında yapılmıştır. 

• Vakfımız, Ulusal Su Günleri 2005 Toplantısını Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği ile 

Trabzon’ da gerçekleştirildi. 

• 14-15-16 Ekim 2005 tarihlerinde Ataköy Marina’ da uluslararası katılımlı “ Akdeniz’ de 

Yaşayan Köpekbalıkları, Yaşam Alanları, Tehlikeleri, Korunmaları” konulu bir çalıştay 

düzenlenmektedir. Akdeniz’ e kıyı veren ülkelerden bilim adamları ile 10’ u aşkın Türk 

bilim adamı toplantıda en son araştırmalarını sundular. 

 

 

 

 

 

2005 



2005 YILI YAYINLARIMIZ 

2005 



2006 YILI YAYINLARIMIZ 

2006 



2006 YILI YAYINLARIMIZ 

• Doğu Akdeniz’de 

yaşayan 470 tür balık 

bu kitapta tek tek 

tanıtılmaktadır. Kitap, 

konusunda  önemli bir 

başvuru kaynağıdır. 

2006 



2006 YILI YAYINLARIMIZ 

2006 



2006 YILI YAYINLARIMIZ 

The Turkish Straits 

 

Bu kitap Türk boğazlarının 

hukuki , çevresel ve teknik 

boyutlarını tartışmakta ve 

gelecekte ne olabilir 

sorusuna cevap 

aranmaktadır. MSC82 de 

dağıtıldı. 

 

2006 



2006 YILI YAYINLARIMIZ 

• Bu kitap genel kurul üyemiz 

Sayın Ali KURUMAHMUT 

tarafından hazırlanmış ve 

kamuoyunun bilgisine 

sunulmuştur. 163 sayfadan 

oluşan kitapta 7 bölümde, 

Karadeniz, Türk Boğazları, 

Montrö sözleşmesi, Türk 

Boğazlarının hukuki statüsü, 

Türkiye’nin yetki ve 

yükümlülükleri gibi can alıcı 

sorular yanıtlanmaya 

çalışılmıştır.  

2006 



2006 YILI YAYINLARIMIZ 

The Proceedings of The International 

Workshop on Mediterranean Cartilaginous 

Fish with Emphasis on Southern and 

Eastern Mediterranean 

 

14-16 Ekim 2005 tarihleri arasında, İstanbul 

Ataköy Marina’da, Akdeniz’de yaşayan 

Kıkırdaklı Balıklar’ın Korunması Eylem Planı 

(UNEP-MAP) çerçevesinde ve 

RAC/SPA(Regional Activity Centre for 

Specially Protected Areas) desteği ile 

düzenlenen çalıştayın bildiriler kitabıdır. Bu 

çalıştay, Güney ve Doğu Akdeniz’de ki 

kıkırdaklı balıkların balıkçılık yönetimi ve 

korunmasındaki problemler ile ilgili yapılan 

ilk toplantıdır. Nuri BAŞUSTA, Çetin 

KESKİN, Fabrizio SERENA, Bernard 

SERET’in editörlüğünü yaptığı kitap, 

İngilizce ve 260 sayfadır.  
2006 



2007 YILINA AİT BAZI 

ÇALIŞMALAR 

• 38nci CIESM 

toplantısı 9-13 

Nisan 2007 tarihleri 

arasında Vakfımızın 

da katkılarıyla 

İstanbul’da 

gerçekleaştirilmişti

r. Akdeniz ülkeleri 

deniz bilimleri 

alanında en prestijli 

toplantı olan CIESM 

toplantısında 850 

deniz bilimcinin 

katılımı ile bu 

alanda bir rekora 

ulaşılmıştır. 

2007 



2007 YILINA AİT BAZI ÇALIŞMALAR 

 (Vakfımız bu toplantıya katkıda 

bulunmuştur) 

Monaco Devlet Başkanı Prens Albert  

38nci CIESM toplantısı için İstanbul’da 

2007 



Bütünleşik Kıyı Alanlarının Yönetimi 

 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 

Akdeniz Eylem Planı (MAP) Çerçevesinde 

‘Akdeniz Bütünleşik Kıyı Alanlarının Yönetimi 

(Integrated Coastal Zone Management of  

Mediterranean ICZM) için uluslararası bir 

protokol hazırlamaktadır. Akdeniz Ülkeleri 

resmi temsilcilerinin yanı sıra hükümetler 

arası uzman gurupların, Birleşmiş Milletlerin 

ilgili kuruluşlarının da katıldığı ,13-16 Haziran 

2007’de Split Hırvatistan’daki toplantıya 

TÜDAV gözlemci sivil toplum kuruluşu olarak 

katılmıştır.  

2007 YILINA AİT BAZI 

ÇALIŞMALAR 

2007 

http://www.unep.org/
http://www.unepmap.org/


 

 

IUCN Toplantısı 

 

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı,  

 

13–15 Ekim 2007  tarihinde Akdeniz’de 

nesli azalan balık türleri 

konusunda  uluslararası bir çalıştay 

düzenlemiştir. Akdeniz’de bulunan bütün 

balıkların  tek tek incelendiği bu 

toplantıda 30 uzman görev almış 

olup  toplantı IUCN ile 

birlikte  düzenlenmiştir.  

 

Çalıştayda 5 Türk bilim insanı da  aktif 

olarak görev almıştır. Akdeniz balıkları 

koruma statüleri isimli kitap Ekim 

2008'de yayınlanacaktır.  

   

2007 YILINA AİT BAZI ÇALIŞMALAR 

2007 



Uluslararası Atlantik Orkinoslarını 

Koruma Komisyonu`nun 

(International Commission for the 

Conservation of Atlantic Tunas 

ICCAT) Antalya`daki  9-18 Kasım 

2007 tarihlerindeki 20. dönem 

toplantısına vakfımızın uzmanları 

katılmıştır. 

2007 YILINA AİT BAZI ÇALIŞMALAR 

2007 



Karışım Gaz Dalışı – Dick Clarke 

 

Vakfımızın organizasyonu ile kendisi 

de bir dalgıç ve aquanaut olan Dick 

Clarke, 28 Kasım 2007 tarihinde Atak 

Marina Konferans salonunda 

“Karışım Gaz Dalışı” adlı bir 

konferans vermiştir. Bu ilgi çekici 

konferansı 100’ün üzerinde katılımcı 

dinlemiştir.” 

2007 YILINA AİT BAZI ÇALIŞMALAR 

2007 



Samandağ Sualtı Fotoğraf Yarışması 

12–13 Ekim 2007 tarihinde Antakya - 

Samandağ ilçesi Suriye sınırındaki Keldağ 

eteklerinde yapılan TÜDAV Sualtı Fotoğraf 

Yarışması başarıyla tamamlanmıştır. 

Yarışmaya Ankara, İstanbul, Bodrum, 

İskenderun ve Adana'dan Toplam 15 Sualtı 

fotoğraf sanatçısı katılmıştır.  

2007 YILINA AİT BAZI ÇALIŞMALAR 

2007 



2007 YILI YAYINLARIMIZ 

Türk Sucul Yaşam Dergisi 

2007 yılı Ulusal Su Günleri 

Antalya’da yapılmış olup 5-8 

sayılar bu toplantının 

tebliğlerine ayrılmıştır. 820 

sayfadan oluşan kitapta 5 

bölümde 140 bildiri yer 

almaktadır. 

2007 



MARINE AQUACULTURE IN TURKEY 

 

• Bu kitap, İngilizce olarak basılmış 

olup, farklı yazarlar Türkiye'deki balık 

yetiştiriciliği konusundaki çalışmaları 

bölümler halinde vermişlerdir. 

Özellikle  su ürünleri yetiştiricileri ve 

yatırımcılarına, karar vericilere, 

akademik çalışmalar yapanlara 

yardımcı olacak faydalı bir eserdir. 

  

Kitabın editörleri  Prof. Dr. Akın 

Candan, Süheyla Karataş, Hüseyin 

Küçüktaş ve İbrahim Okumuş'tur. 

2007 YILI YAYINLARIMIZ 

2007 



KARADENİZ BİBLİYOGRAFYASI 

 

• Vakfımızın ilk yayını olan  bu kitap 2. 

baskısını yaptı. Kitap Karadeniz 

konusunda çalışan  bilim insanlarına, 

araştırmacılara, karar vericilere 

yardımcı olmak için hazırlanmıştır. 

Kitap İngilizce ve Türkçe olarak 

düzenlenmiştir. 

Kitap editörlüklerini Prof. Dr. Levent Bat 

ve Murat Sezgin yapmıştır. 

2007 YILI YAYINLARIMIZ 

2007 



Barselona Konvansiyonu Toplantısı 

• 15 - 18 Ocak 2008 tarihinde İspanya’nın  Almeria şehrinde 

yapılan Akdeniz’in korunmasına yönelik 15. Olağan Barselona 

Konvansiyonu toplantısında, gözlemci olarak vakfımız temsil 

edilmiştir. 

2008 



2nd BIANNUAL AND BLACK SEA SCENE EC PROJECT JOINT CONFERENCE 

CLIMATE CHANGE IN THE BLACK SEA  

 HYPOTHESIS, OBSERVATIONS, TRENDS SCENARIOS AND MITIGATION STRATEGY FOR THE 

ECOSYSTEM  

   

JOINTLY ORGANIZED BY  

THE COMMISSION ON THE PROTECTION OF THE BLACK SEA AGAINST POLLUTION 

&  

BLACK SEA SCENE – EC 6th FRAMEWORK PROJECT  

With the support of 

INSTITUTE OF OCEANOLOGY  

GEF UNDP - BSERP 

BALKAN ENVIRONMENT ASSOCIATION  

TUDAV ISTANBUL UNIVERSITY 

UNDER THE AUSPICE 

Ministry of Environment and Water – 

Bulgaria Bulgarian Academy of Sciences 

Conference venue: Park-Hotel Moskva, Sofia, Bulgaria  

Conference Dates: 6-9 October 2008  

2. İklim Değişikliğinin  

Karadeniz Ekosistemine Etkileri 

Konferansı 

2008 



• 6-9 Ekim 2008 tarihleri arasında 

Sofya-Bulgaristan’da  

gerçekleştirilen konferansta 

başta Karadeniz Ülkeleri olmak 

üzere pek çok ülkeden 100’e 

yakın bildiri ve poster 

sunulmuştur.  Destekleyen 

kuruluşlar arasında vakfımızın da 

bulunduğu toplantıda bir stantla 

vakfımız çalışmaları ve yayınları 

tanıtılmıştır. Ayrıca Vakfımız 

tarafından Karadeniz 

sahillerindeki kirliliği konu alan 

bir fotoğraf sergisi de açılmış ve 

büyük bir ilgi ile karşılanmıştır. 

2. İklim Değişikliğinin  

Karadeniz Ekosistemine Etkileri 

Konferansı 

2008 



2nd BIANNUAL AND BLACK SEA SCENE EC PROJECT JOINT CONFERENCE 

CLIMATE CHANGE IN THE BLACK SEA  

 HYPOTHESIS, OBSERVATIONS, TRENDS SCENARIOS AND MITIGATION STRATEGY FOR 

THE ECOSYSTEM  

   

2. İklim Değişikliğinin  

Karadeniz Ekosistemine Etkileri 

Konferansı 

2008 



İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  

R/V YUNUS-S ile gerçekleştirilen bazı deniz 

araştırmalarına destek verilmiştir 

2008 



2008 YILI YAYINLARIMIZ 

SAPANCA GÖLÜ’NE BİLİMSEL 

AÇIDAN BAKIŞ 

 

Sapanca gölü ile ilgili bilgi 

eksikliğinin kapatılması amacıyla 

gölde çalışan uzmanların katkısıyla 

bu kitap hazırlanmıştır. Kitapta 

gölün kirlenme ve korunma 

sorunlarına dikkat çekilmiştir.  

 

Editörler: Hacer OKGERMAN,  

    Gülşen ALTUĞ 

2008 



23. ECS Konferansı 2-4 Mart 2009 

İstanbul'da Yapıldı 

•  ECS’nin 23. yıllık olağan 

konferansı, 2-4 Mart tarihlerinde 

Harbiye Kültür sitesinde, 

vakfımızın organizasyonuyla 

gerçekleşti. Avrupa ülkeleri başta 

olmak üzere dünyanın pek çok 

ülkesinden 350’den fazla bilim 

adamının katıldığı toplantının 

sonunda katılımcılar İstanbul 

Boğazı’nda Yunus Gözlemi de 

yaptı. 

2009 



23. ECS Konferansı 2-4 Mart 2009 

İstanbul'da Yapıldı 

2009 



8 Haziran Dünya Okyanus Günü 

• Birleşmiş Milletlerin  5 Aralık 2008 tarihinde aldığı 171 nolu 

karar gereği 8 Haziran Dünya Okyanus Günü olarak kabul 

edilmiştir ve ilk kez 08 Haziran 2009’da kutlanacaktır. 

Vakfımız BM Ocean Affairs’de  gözlemci olarak kabul 

edilmiştir.  

• TÜDAV Dünya Okyanus Gününe,  

Türk Boğazlar Sisteminde Gemi Kökenli Kirlilik konulu bir 

çalıştay düzenleyerek katkıda bulunmuştur. 

2009 



TÜDAV  

2009 yılı itibari ile ACCOBAMS Partnerlerinden 

Biridir 

2009 



Her yıl Düzenlenen Su günleri  

2009 Yılında Fırat Üniversitesinde 

2009 



Kamuoyu Bilinçlendirme Çalışmaları 

• Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyılarındaki 

katı atık kirliliği ve karaya vuran /ağlara 

tesadüfi yakalanan yunusların kalkan 

balıkçılığı ile ilişkisi projesi kapsamında 

vakfımız üyeleri saha çalışmaları sırasında  

posterleri dağıtmış ve kamuoyunu 

bilinçlendirmişlerdir. 

2009 



Akdeniz Küçük Adalar İnisiyatifi 

(PIM) Toplantısı 

 Akdeniz ülkelerinden 180 civarında katılımcı 

ile Fransa’nın Six-Four kentinde   

7-10 Ekim 2009 tarihinde bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 

 Özellikle Akdeniz’de bulunan küçük ölçekli 

adalar ve buralarda yapılan çalışmalar çevre 

duyarlılığı açısından ele alınmış ve örnek 

olacak uygulamalar üzerinde çalışılmıştır.  

 Toplantıya Vakıf Genel Sekreteri Dr. Bülent 

Topaloğlu Gökçeada Deniz Parkı’nı tanıtan bir 

poster  ile katılmıştır. 

2009 



Akdeniz’in Daha İyi Yönetilmesine             

Doğru! 

• Akdeniz'in daha iyi yönetilmesi 

için 21-23 Ocak 2010 tarihleri 

arasında İstanbul'da vakfımızın 

öncülüğünde bir toplantı 

yapıldı.Toplantıya Akdeniz'de 

tanınan bir çok saygın bilim 

insanı katıldı.Toplantı 

sonucunda Akdeniz'in 

korunması ve daha iyi 

yönetilmesi için alınması gerekli 

tedbirler sıralanarak  ilgili 

ülkelere bildirilmesine karar 

verildi. 

 

2010 



İKİNCİ DOLFİNARYUM 

(DENİZ MEMELİLERİ PARKI) TOPLANTISI 

BELEK 18.02.2010 

 
• Deniz ekosisteminde benzersiz önem taşıyan 

yunus ve balinaların ülkemiz sularında 

korunması ve ilgili kurumlar ile yerel halka 

yönelik bilincinin oluşturulması için TÜDAV 

Türkiye’de var olan Dolfinaryumlarda mevcut 

durumu incelemekte ve hayvanlar için mümkün 

olan en iyi koşulların sağlanması için ilgili 

kurumlara yönelik toplantılar düzenlemektedir. 

  

• Troy Dolphinarium’un desteği ile gerçekleşen 

İkinci Dolphinarium toplantısında; ülkemizde 

var olan dolfinaryumların sayıları, mevcut 

durumları, barındırdıkları hayvan türleri, 

havuzları gibi, standartlarının oluşturulması 

gerekliliğini ve bu kurumlarda bulunan 

hayvanların refah düzeyleri incelenmiştir. 
  

2010 



• Vakfımızın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve 

basında yer almasıyla birlikte kamuoyuna da 

yansıyan Lüfer balığının azalması ile ilgili 

sorun, Slow Food hareketinin Türkiye ayağı 

sorumlusu olan Fikir Sahibi Damaklar 

topluluğunun dikkatini çekmiştir. Bu topluluk 

ile  birlikte düzenlediğimiz kampanya 

kamuoyunda geniş yankı bulmuş ve TÜDAV’ın 

yanı sıra su ürünleri kooperatiflerinden 

restoran işletmecilerine,Tarım Bakanlığı’na 

kadar geniş bir kitlenin katılımı ile bir toplantı 

düzenlenmiştir.   

• Bu kampanya devam etmektedir. 

Toplantıda yer alan konuşmacılar: 

Prof.Dr.Bayram ÖZTÜRK TÜDAV Başkanı, Muharrem Aksoy, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü  

Nedim Atilla, Slow Food, İzmir Bardacık hareketi lideri ,Güner Güventürk, OrtaköyDer,  

Ali Güney,İstanbul Su Ürünleri Kooperatifler Birliği, Uygar Özesmi, Greenpeace lideri, Asaf Ertan, 

TÜDAV  

Vefa Zat, üstad , Mehmet Gürs, Mikla Restaurant, Şef - İşletmeci, Hülya Ekşigil, yemek kültürü yazarı  

Yalçın Günay Çelik: Bostancı Su Ürünleri Kooperatifi Üyesi,  

Defne Koryürek, Slow Food, İstanbul Fikir Sahibi Damaklar hareketi lideri 

İstanbul Lüfer’e Hasret Kalmasın 

2010 



Karadeniz’deki iklim değişikliğinin 

bir göstergesi olarak yabancı deniz 

analarının bu denizdeki dağılımını 

izlemek üzere Karadeniz Çevre 

Programı ile ortak bir çalışma 

başlatılmıştır. Amacımız, 

Karadeniz’e giren yabancı ve zehirli 

denizanalarının  bu denizdeki 

dağılımını takip etmektir. 

Karadeniz Denizanası Programı 

2010 



•14-17 Nisan 2010 tarihleri arasında Atina’da 

gerçekleştirilen Akdeniz Balıkçılık Konseyi Genel 

Kuruluna vakfımız Genel Sekreteri Dr. Bülent 

Topaloğlu, Türk Delegasyonunda görevli olarak 

gitmiştir. Doğu Akdeniz ‘de bulunan Denizaltı 

Dağları’nı koruma alanı olması konusunda 

bilimsel görüşlerimizin bildirildiği toplantıda bu 

bilimsel veriler ilgi ile karşılanmıştır.  

 

•Bilindiği gibi vakıf başkanımız Prof.Dr. Bayram 

Öztürk FAO tarafından basılan “Akdeniz’de 

Yabancı Türler” başlıklı bir kitap yazmıştır. Bu 

kitabın da geçici kopası Atina’daki toplantıda 

katılımcıların görüşlerine sunulmuştur. Bu 

konuda vakfımızın da katkısı ile Tunus’da bir 

toplantı düzenlenecektir. 

•Yine GFCM’in SAC toplantıları kapsamında, 1-2 Haziran 2010 

tarihinde Açık Deniz Koruma Alanları Toplantısı RAC/SPA ile birlikte 

İstanbul’da yapılmıştır. 

34. GFCM Toplantısı 

2010 



Eastern Mediterranean  

Doğu Akdeniz’deki denizaltı dağlarının isimlendirilmeleri için CIESM’de bir sunum 

yapılmış ve bu durum kayıtlara geçirilmiştir. Anaximender olarak bilinen alan “Finike 

Denizaltı Dağı” Erasthotenes olarak bilinen yer “Akdeniz Mantar Dağları,” Kıbrıs’ın 

doğusu “Turgutreis Denizaltı dağları “ve “Turgut Reis Sırtı “olarak kullanılmıştır. 

Ayrıca, tarafımızdan araştırma yapılan Finike Denizaltı Dağı’nın bir bölgesine 

“Barbaros Platosu “ismi verilmiştir. 

Antalya 

Finike Seamount 

(Anaximender) 

Turgut Reis Seamount 

CIESM Bilgilendirmeler 

2010 



39th Congress of the Mediterranean Science  

Commission 10 - 14 Mayıs 2010 Venedik-İtalya 

Türkiye Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu Bay Filippo OLİVETTİ, 11 Mayıs 2010 Salı akşamı Türk 

katılımcıları ağırlamıştır. Kendisine ve Dışişleri bakanlığımıza teşekkür ederiz. 
2010 



Vakfımız tarafından 

Deniz ticaret odasında 

düzenlenen çalıştayda, 

deniz bilimlerinde  

meteorolojik verilerin 

önemini ve kullanımını 

ile beklentilerimizi 

anlatan  bir sunum 

yapılmıştır. 

Denizcilik Sektörüne Verilen Hizmetler 

Çalıştayı İstanbul Deniz Ticaret Odası  

29 Haziran 2010 

2010 



Vakfımız genel kurul üyelerinden 

Prof.Dr. Sertaç Hami BAŞEREN 

tarafından kaleme alınan Doğu Akdeniz: 

Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı başlıklı 

kitap vakfımızın 31 numaralı yayını 

olarak basılmıştır. 143 sayfa ve iki 

lisanda (Türkçe-İngilizce) basılan bu 

eser konuyu bütün yönleriyle ve bir 

bilim adamı tarafsızlığı ile ele alan 

önemli bir kitap olarak kamuoyuna 

sunulmuştur. 

Doğu Akdeniz Kitabı 

2010 



MARMARA 2010 Sempozyumu 

25-26 Eylül 2010 

 2000 yılında Marmara Denizini her yönü 

ile ele alan MARMARA 2000 kitabımız 

Marmara Denizi hakkında iyi bir başvuru 

kaynağı olmuştur. Bu kitap önemli bir 

kaynak olması nedeni ile kısa sürede 

baskısı tükenmiştir. Marmara Denizi 

hakkında canlı kaynaklardan jeolojisine, 

son dönem arkeolojik çalışmalardan 

kirliliğine kadar pek çok konuda 63 

makalenin sunulduğu Marmara Denizi 

2010 sempozyumu 25-26 Eylül 2010’da 

Bakırköy Belediyesi İşbirliği ile Yunus 

Emre Kültür Merkezinde Düzenlenmiştir. 

Türkçe ve İngilizce Bildirilerin Yer aldığı 

521 sayfalık sempozyum bildiriler kitabı 

basılmıştır. 

2010 



2011 

Türk-Japon Deniz Forumu 

ITU Maslak Kampüsü Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma 

Merkezi 8-9 Aralık 2010  

 2010 Türkiye’de-Japon yılı etkinlikleri 

kapsamında İTÜ’de gerçekleştirilen uluslar 

arası toplantıya vakfımız da destek vermiştir. 

TÜDAV adına Vakıf Başkanı Prof. Dr. Bayram 

Öztürk’ün bir sunum yaptığı toplantıda 

toplam 42 bildiri sunulmuştur. 



2011 

TÜDAV ve Sarıyer Belediyesi 

ortaklığı ile İstanbul Balıkçılık 

Kurultayı 26 Aralık 2010 Pazar 

günü  Rumeli Kavağı’nda yapıldı. 

Su ürünleri sektörünün kirlenme, 

aşırı avcılık, denetim gibi genel 

konuları ile kooperatif ve birliklerin 

sorunları, İstanbul Boğazı’nda 

balıkçılık sorunları, balık işleme ve 

balık üretim sanayi ve su ürünleri 

avcılığına ilişkin sorunlar, Avrupa 

Birliği balıkçılık müktesebatı ve 

uyum sorunları, balıkçıların eğitim 

ve sosyal güvenlik sorunları gibi 

pek çok farklı konu tartışılan 

toplantının sonunda bir sonuç 

bildirgesi kaleme alındı. 

İstanbul Balıkçılık Kurultayı 

26 Aralık 2010 



2011 

TÜDAV, Suriye’nin 

Laskiye kentinde 13-15 

Aralık 2010 tarihlerinde 

düzenlenen Uluslar arası 

Biyolojik Çeşitlilik 

Toplantısına (The 

Internetional Conference 

on Biodiversity of the 

Aquatic Environment, 

Towards a Diverse and 

Sustainable World) 

katkıda bulunmuştur. 

Vakıf Başkanımız Prof. 

Dr. Bayram Öztürk’ün 

Davetli konuşmacı olarak 

katıldığı toplantıda 

toplam 170 sunum 

yapılmıştır. 

Suriye Uluslararası  

Biyolojik Çeşitlilik Toplantısı 

13-15 Aralık 2010 



2011 

Sinop İl Özel İdaresi’nin 

Koordinatörlüğünde TÜDAV’ın da 

ortaklarından biri olduğu ve Leonardo 

da Vinci Yaşam Boyu Eğitim Programı 

kapsamında yer alan COASTLEARN-

BLACK SEA Karadeniz Bütünleşik 

Kıyı Alanları Yönetimi Eğitimi Projesi 

başlangıç toplantısı 21-23 Aralık 2010 

tarihleri arasında Sinop’ta yapıldı. 

Vakfımız adına Genel Sekreter Yard. 

Doç. Dr. Bülent Topaloğlu’nun 

katıldığı projeye ülkemizden Sinop 

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’de 

katılıyor. Ayrıca Sinop temsilcimiz 

Doç. Dr. Murat Sezgin’in de görev 

aldığı projede Bulgaristan ve 

Romanya’nın Kıyı alanları yönetim 

birimleri ve STK’ları yer almakta. İki 

yıl sürecek olan proje çalışmaları 

Türkiye Bulgaristan ve Romanya’da 

eş zamanlı yürütülecek. 

Coastlearn Black Sea Projesi 



2011 

23 Mart 2011 Dünya Su Günü  

Dünya Meteoroloji Günü 

Dünya Su Günü nedeniyle İTÜ’de yapılan etkinliğe Vakfımız adına 

Genel Sekreterimiz katılmış ve Türkiye Denizlerinin Genel Özellikleri 

ve Biyolojik Çeşitlilik konulu bir bildiri sunmuştur. 



2011 

I. Ulusal Denizanası Çalıştayı 

 20-21 Mayıs 2011 Bodrum 

Vakfımız tarafından Bodrum’da 

Arkeoloji Müzesi İngiliz Kulesinde 

I. Ulusal Denizanası Çalıştayı 

gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde ilk 

kez düzenlenen bu çalıştayda 

sunulan bildiriler kitap halinde 

yayınlanmıştır. 



2011 

Deniz Suyunda Sıcaklık Değişimlerinin 

 izlenmesi Tropical Signals Program 

CIESM tarafından sürdürülmekte olan 

Akdeniz’deki tropikleşme sürecinde sıcaklık 

artışının biyolojik göstergelerle izlenmesi 

programı Akdeniz genelinde 15 ülkede, 21 

araştırma ekibi tarafından yürütülmektedir. Bu 

ekipler kendi bölgelerinde uzun süreli sıcaklık 

değişimlerini ve bu değişime hassas türleri 

izleyecektir. Bu amaçla Vakfımız Türkiye 

denizlerinde Hatay, Bodrum ve Gökçeada’ya 

veri toplama üniteleri (Data Logger) 

yerleştirerek bu programa katılmıştır. 5 yıl 

sürecek olan programın Türkiye ayağını 

TÜDAV gerçekleştirmektedir. 



2011 YILI YAYINLARI 

2011 



2011 

FABA2011 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler-  

Fisheries and Aquatic Sciences) 

7-9 Eylül 2011, Samsun 

• Sempozyum, 7-9 Eylül 2011 tarihlerinde 

Samsun'da gerçekleştirilmiştir. FABA 

(Fisheries and Aquatic Sciences-

Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) , 2003 

yılından bu yana her yıl düzenlenen ve 

sudaki canlı kaynaklar, kirlilik, çevresel 

kalite, balık biyolojisi, biyoteknoloji, 

yetiştiricilik, hastalıklar, strateji ve cansız 

kaynaklar temalarında bilgilerin 

tartışıldığı bir Ulusal Su Günleri 

platformunun uluslar arası niteliğe giden 

yolunun adıdır. 

FABA2011 münasebetiyle yeşille mavinin 

kucaklaştığı Atatürk’ün Kenti Samsun’da 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 

gerçekleştirilmiştir. 



Vakfımız 2010 yılında Venedik’te yapılacak olan CIESM 
toplantısında sunum yapacak olan Yüksek Lisans ve Doktora 
öğrencilerine katkı sağlamıştır. 

Ayrıca Vakfımız Türkiye sularında kirlenmenin önlenmesi, 
koruma alanları oluşturulması ,  Sürdürülebilir balıkçılık ve  
Deniz Araştırmalarının arttırılması için Bakanlıklar ve hükümet 
nezdinde lobi çalışmalarını sürdürmektedir.  

Destek programı ve lobi 

faaliyetleri 



Son dönemde de daha önce 

olduğu gibi kamuoyu duyarlılığını 

arttıracak çalışmalarımız sürüyor. 

Gerek gazetelerde gerek ulusal 

kanallarda gerek ise diğer sivil 

toplum örgütlerinin düzenlediği 

toplantılara olan katkımız bu 

dönemde de devam etmiştir. 

Kamuoyu Bilinçlendirme 

Çalışmaları 

2010 



Deniz Koruma Alanları Çalışmaları 

Gökçeada Deniz Parkı 

•Vakfımızın öncelikleri arasında yer alan 

Deniz Koruma Alanları konusundaki 

çalışmaları çeşitli alanlarda devam etmekle 

birlikte bu konudaki en dikkat çeken 

çalışmalarımızdan ve ülkemizin tek Deniz 

Parkı olan ‘Gökçeada Deniz Parkı’ndaki 

izleme çalışmalarımız devam etmektedir. 

Ayrıca deniz koruma alanları konusunda 

ilgili bakanlıklarla çalışmalar devam 

etmektedir. 

•Bu yıl 22-24 Temmuz 2011 tarihleri 

arasında Gökçeada Festivali kapsamında 

Deniz Parkında III: Gökçeada Deniz Parkı 

Sualtı Fotoğraf Yarışması düzenlenecektir. 

Yarışma kategorileri Alg, Omurgasız, Balık 

ve Biyolojik Çeşitlilik olarak tespit 

edilmiştir.  



Deniz Memelileri Araştırmaları 
- Periyodik karaya vuran deniz memelilerinin araştırılması (2003-2012) 

- İstanbul Boğazı’nda pasif akustik yöntemle deniz memelilerinin izlenmesi (2009-2012)  

- İstanbul Boğazı’nda deniz memelileri davranışlarının izlenmesi (2011-2012) 



Denizel Biyoteknolojisi ve  

Genomik Çalıştayı 

24-25 Mayıs 2012, Bodrum 

 

2012 

• Denizel Aquakültür, Biyoinformatik, Farmakoloji ve 

Biyomedikal, Denizel Biyoürünler, Denizel Biyoenerji, Denizel 

Mikrobiyoloji, Algal Biyoteknoloji, Biyomateryal ve 

Nanobiyoteknoloji, Denizel Ekosistemin 

İşlevselliği/Sürdürülebilirliği ve benzeri konularda yapılan 

çalışmalar ile sonuçlarının tartışıldığı çalıştay Bodrum’da 24-

25 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 



The State of the Turkish Fisheries 

 

• Türk balıkçılığı hakkında 

yazılmış en geniş ve özgün 

kitaptır. 

• İngilizce olarak hazırlanmıştır. 

Toplam 516 sayfadır. 

• Editörlüklerini; Adnan Tokaç, Ali 

Cemal Gücü ve Bayram Öztürk 

yapmıştır. 

 

 

  

2012 



Deniz Yazıları 

2012 

•  Deniz yazıları ülkemizde deniz 

araştırmalarının kökenine ışık tutan ama 

geleceğe yönelik öngörüleri de içeren 

bir kitaptır. Kitapta denizlerde geçirilen 

30 yıllık bilimsel birikimin genç 

kuşaklara özellikle de denizlerin 

korunması ve sürdürülebilir kullanımı 

açısından aktarılması hedeflenmiştir. 

Son zamanlarda gündeme gelen 

münhasır ekonomik bölge tartışmaları, 

Türkiye’nin yapması gerekenler ayrı bir 

başlık olarak irdelenmektedir. 

Kitapta güncel kirlenme sorunları, 

önlenmesi ve tedbirleri, devam eden 

lüfer balığı tartışmaları başta olmak 

üzere Türkiye denizleri hakkında bilmek 

istediğiniz bir çok konu bulunmaktadır. 



‘Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment’ adlı süreli bilimsel yayın 2011 

yılından itibaren vakfımız tarafından çıkarılmaktadır.  Derginin makalelerine 

www.tudav.org ve www.blackmeditjournal.org adresinden ulaşılabilir. 

 

2012 

Journal of the Black Sea/ 

Mediterranean Environment 



2012 

MARLISCO 

MARLISCO PROJESİ 

• Avrupa Birliği 7. program  vatandaş için 

bilim programı kapsamında denizle çöplerle 

ilgili bir proje yürütülmektedir. Proje 

denizlerdeki çöplerin kökenleri  ve özellikle 

gemi kökenli çöplerle ilgili bilgi toplamayı 

amaçlamaktadır. Bu kapsamda  yerel 

yönetimler, akademisyenler  ve devlet 

birimleriyle işbirliği  yapılarak ülke 

denizlerine giren çöplerin tanımlanması, 

sınıflanması, miktarı ve azaltılması için 

veriler toplanacaktır. 

Ayrıca   halkın bu sorun hakkında 

bilgilendirilmeleri için   basın yayın 

organları kullanılarak  geniş bir kitle 

duyarlılığı çalışması da yapılacaktır. Proje 

bu kapsamda geniş ilk AB destekli projedir. 



2012 

Türkiye’de İklim Değişikliği ve 

Kültürel Mirasın Korunması 

Çalıştayı 



Palamutlar Nerede? 



5 Haziran 2012 

www.palamutlarnerede.org  



2012 

FABA 2012 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler-  

Fisheries and Aquatic Sciences) 

21-24 Kasım 2012, Eskişehir 

• Sempozyum, 21-24 Kasım 2012 

tarihlerinde Eskişehir’de 

gerçekleştirilecektir. FABA 

(Fisheries and Aquatic Sciences-

Balıkçılık ve Akuatik Bilimler), 2003 

yılından bu yana her yıl düzenlenen 

ve sudaki canlı kaynaklar, kirlilik, 

çevresel kalite, balık biyolojisi, 

biyoteknoloji, yetiştiricilik, 

hastalıklar, strateji ve cansız 

kaynaklar temalarında bilgilerin 

tartışıldığı bir Ulusal Su Günleri 

platformunun uluslar arası niteliğe 

giden yolunun adıdır. 

FABA2012 Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi’nde 

gerçekleştirilecektir. 



•Çayırbaşı Gökkuşağı Eğitim Merkezi’nde sürdürülebilir balıkçılık bilincinin 

geliştirilmesi ve türlerin devamının sağlanması başta olmak üzere pekçok 

konu işlenecektir. 

2012 

Sarıyer Belediyesi ve TÜDAV işbirliği  

-Balıkçılık Eğitim Seminerleri- 



UNUTMAYACAĞIZ 

 
Vakfımız kurucu üyelerinden  her zaman 

saygıyla anacağımız; 
 

Ertuğrul KAYIHAN 
Halidun ERGUNT 
Emel KAYIHAN 
Gündüz AYBAY  

Prof. Dr. Aslan GÜNDÜZ 
 

  aziz hatıralarını kalbimizde yaşatacağız... 



PARTNERLERİMİZ 





TÜDAV 

• Denizlerimizin Korunması için çalışmakta; 

• Ülkemiz deniz hak ve çıkarlarının korunması için uluslararası 

arenada çaba göstermekte; 

• Gelecek kuşaklara temiz yaşanabilir ve sürdürülebilir bir deniz 

ortamı bırakmak için mücadele etmektedir. 

 

Vakfımız hakkında daha geniş bilgiyi 

 www.tudav.org sitemizden edinebilirsiniz. 

 

DENİZLERİMİZİN KORUNMASI İÇİN, 

 

     BİZE KATILIN... 


