
 

 

 

 

BASIN BÜLTENİ 

 

Akdeniz’in Önemli Yaşam Alanları ve Yabancı Türler Sempozyumu:  

Denizel Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına Dair Bilim Toplantısı 

 

 

Tüm Akdeniz ülkelerinden gelen bilim insanları ve araştırmacılar, denizel biyolojik 

çeşitliliğinin korunması için bilgi alışverişinde bulunmak, Akdeniz'in çevresel 

durumunu iyileştirmek ve işbirliğini geliştirmek amacıyla,  

14-18 Ocak 2019 tarihlerinde Antalya'da buluşuyor. 

 

14 Ocak 2019 Antalya, Türkiye - Akdeniz'deki deniz ve kıyı alanlarının iyileştirilmesi konusu, bir BM Çevre 

bölgesel deniz programı olan Akdeniz Eylem Planı'nın (MAP) öncelikli hedefi olmaya devam ediyor. 

Biyoçeşitlilik hakkındaki bilginin geliştirilmesi ve paylaşılması, bu hedefe ulaşmak için kilit bir faaliyet 

oluşturuyor. 

 

Bu bağlamda, Akdeniz Biyolojik Çeşitlilik Merkezi (MAP) ve Özel Koruma Alanları Bölgesel Aktivite Merkezi 

(SPA / RAC) öncülüğünde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) 

işbirliğinde, Akdeniz’in önemli yaşam alanları ve yabancı türler sempozyumunu düzenliyor: 

 6. Akdeniz’in Deniz Bitkileri Sempozyumu (14 - 15 Ocak 2019) 

 Mercanlar ve Korallijenli Diğer Biyolojik Türlerin Korunmasına İlişkin 3. Akdeniz Sempozyumu  

(15 - 16 Ocak 2019) 

 Karanlık Yaşam Alanlarının Korunmasına İlişkin 2. Akdeniz Sempozyumu (16 Ocak 2019) 

 Yabancı Türler 1. Akdeniz Sempozyumu (17 - 18 Ocak 2019) 

 

MAP Koordinatörü Gaetano LEONE adına açılış konuşmasını yapacak olan SPA / RAC Direktörü Khalil 

ATTIA'yı takiben, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Emin BİRPINAR sempozyumun resmi 

açılışını yapacaktır. 

 

Açılış oturumunda ise Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) tarafından hazırlanan “Denizler yanarken 

Göç” adlı belgesel filminin öngösterimi olacak, ardından TÜDAV Başkanı Prof. Bayram ÖZTÜRK “Türkiye’de 

Akdeniz’in Yaşam Alanları ve NIS” konulu bir sunum yapacaktır. 

 

En iyi uygulamalar ışığında bilgi alışverişi 

Sempozyum temel olarak Akdeniz'de çalışan uzmanlar arasındaki işbirliğini teşvik ederken, denizel biyolojik 

çeşitliliğinin korunmasına ilişkin en son bilimsel verilerin paylaşılmasına yönelik bir fırsat sunmayı amaçlıyor. 

 

Akdeniz'in önemli habitatları ve türlerin tanıtımı ile ilgili en son çalışmaları sunmak ve Akdeniz'deki biyolojik 

çeşitliliğin korunması ve restorasyonunda en iyi stratejik yöntemleri tartışmak için önemli notlar sunulacak, sözlü 

sunumlar, poster oturumları ve yuvarlak masa toplantıları düzenlenecektir. 

 

SPA / RAC Direktörü Khalil ATTIA, bu sempozyumun Akdeniz'deki İyi Çevresel Durum’un tanımlanması, bilim 

insanları ile kurumlar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve izleme gibi yeni konuları tartışmak için iyi bir fırsat 

olacağını belirtti. 

 

Akdeniz’in Önemli Yaşam Alanları ve Yabancı Türler Sempozyumu, MAVA Vakfı ve Akdeniz Güven Fonu 

tarafından finanse edilmektedir. 

 

 

 



 

Fotoğraf sergisi 

Konferans alanında, denizel yaşam alanları ve egzotik türlere yönelik bir fotoğraf sergisi düzenlenecek ve 

ziyaretçilere Akdeniz’in eşsiz sualtı dünyasını tanıtma fırsatı sunulacaktır. 

 

 

Detaylı bilgilere ulaşmak için:   

 Sempozyum websitesi: https://symposia.medchm.net  

 Sempozyum içerik programı, iletişim ve poster linkleri: https://symposia.medchm.net/programme/ 

 SPA/RAC websitesi: www.spa-rac.org - SPA/RAC Facebook & Twitter hesabı: @SPARACinfos  

 

SPA / RAC Hakkında: Özel Koruma Alanları Bölgesel Aktivite Merkezi (SPA / RAC), Birleşmiş Milletlerin 

Bölgesel Denizler Programına ait olan Akdeniz Eylem Planının (MAP) yedi bileşeninden biridir. Bu merkez, doğal 

mirasın durumunu değerlendirmek ve ‘Akdeniz'de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitlilikle İlgili Protokol’ 

’ün uygulanmasına yardımcı olmak için, Akdeniz ülkelerine sorumluluk alma görevini vermiş ve akit tarafların 

Barselona Sözleşmesi kararıyla 1985 yılında Tunus'ta kurulmuştur. (SPA / BD Protokolü). 

 

TUDAV Hakkında: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 1997 yılında deniz bilimleri üzerine araştırmalar 

yapmak, deniz yaşamını korumak ve özellikle Türkiye'deki gelecek nesillere deniz kültürünü deniz sevgisiyle 

tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Vakıf, UNEP, UNDP ve AB gibi uluslararası kuruluşların ve özel sektörün 

desteğiyle araştırma ve koruma projelerini yürütmektedir. TÜDAV, Karadeniz Ekosistemi İyileştirme Projesi 

(BSERP), Akdeniz Eylem Planı (MAP) ve Birleşmiş Milletlere (BM) gözlemci olarak kabul edilmiştir. 
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