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DENİZLERİMİZ HALA 

KORUMAYI GEREKTİRECEK KADAR 

ZENGİNLİĞE SAHİP 

Elimizde kalanları korumanın zamanı çoktan geldi. Artık eski hataları yapmamalıyız. 

Önce neleri kaybettik, niçin kaybettik ve nasıl koruyabiliriz sorularının cevapları için 

araştırmalar yapıyoruz, yapacağız, yaptıracağız. Kıyılarımız arasında el değmemiş 

güzellikleri barındıranlar var. Milyonlarca canlı beslenmek ve neslini devam ettirmek için 

kıyılarda toplanıyor. Lagünler, akarsu ağızları su canlıları için bol besin bulunduruyor. 

Hemen görmesek de bastığımız kumlar hayat kaynıyor. Boğazlarda balık göçleri hala 

devam ediyor. Akdeniz’de ender de olsa foklara rastlanıyor. Üstelik su samuru da var. 

Yunuslar bütün görkemleriyle engin maviliklerde bizi selamlıyor. Suyun altına 

baktığımızda inanılmaz güzellikte, cıvıl cıvıl bir yaşam görebiliyoruz. Deniz çayırları birçok 

canlı grubunu barındırıyor. Karadeniz’den hamsi az da olsa çıkıyor. Ege’de, Akdeniz’de 

kaya kovuklarının ilginç bekçileri: Orfozlar, mürenler, ahtapotlar… Ama hepsi bizim 

kararlılığımıza bağlı: Ya denizleri araştırıp korumaya karar vereceğiz; ya da bu zenginlikler 

azalmaya devam edecek. 

Türkiye ve bölge denizlerdeki tehditleri iyi biliyoruz. Aşırı avlanma, karmaşık kökenli 

kirlenme, yabancı türlerin yayılımı. İklim değişikliği ve suların asitleşmesi, bunlara karşı da 

tedbir üretmek ancak bilimle, bilgiyle olabilir. Bilgiyle koruma, kullanma dengesini 

sağlayabiliriz. Buna kısaca sürdürülebilirlik diyoruz. Onun için Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden olan Okyanus ve denizlerin korunması konusunu 

önemsiyoruz. 

 



3 
 

TÜRK DENİZ ARAŞTIRMALARI VAKFI’NIN HEDEFLERİ 

Bilgi Bankası Oluşturma 

Denizlerimizle ilgili yapılan çok kıymetli çalışmalar dağınık olduğundan, 

araştırmacıların, istediği bilgilere ulaşması da zordur. Bu nedenle deniz bilimlerinin değişik 

disiplinlerine ilişkin bir veri tabanı oluşturulmaktadır. Bu zaman alıcı ve zor bir görev 

olmasına karşın halen devam etmektedir. 

 

Araştırma 

Biyolojik çeşitlilik başta gelmek üzere Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, çeşitli araştırma 

projelerini gerek kendi kaynaklarıyla, gerekse kaynak temin edecek kişi ve kurumlarla 

ilişkiye geçerek desteklemektedir. Bu kapsamda Türk Boğazları konusunda uzun dönemli 

bir proje yürütülmektedir. Araştırmalardan elde edilen veriler dergimiz vasıtasıyla 

yayımlanmaktadır. 

 

Yayım 

Araştırmalar bir yandan Türkçe ve yabancı dilde bilim dünyasına sunulurken; öte 

yandan denizlerimizi tanıtmak ve sevdirmek amacıyla kamuoyuna rehber kitaplar da 

hazırlanmaktadır. Vakfımızın kuruluşundan beri yayımladığı kitapların sayısı 60’ı geçmiş 

olup deniz bilimleri alanında öncü bir rol üstlenmektedir.   

 

Eğitim 

Denizlerimizle ilgili her türlü bilginin geniş kitlelere ulaştırılmasına TÜDAV büyük 

önem vermektedir. Belli dönemlerde seminer ve koruma önlemleri özellikle balıkçılara ve 

diğer toplum katmanlarına anlatılmaktadır. Çocuklara yönelik boyama ve türlerin 

korunmasıyla ilgili kitaplar birçok ilköğretim okulunda dağıtılmaktadır.     

 

Özel Koruma Alanları 

Hem araştırma ve uygulamaların yapılabileceği, hem de kişilerin deniz yaşamıyla 

tanıştırılabileceği sualtı deniz parkı ve özel koruma alanları oluşturulması konusundaki 

çabalarımız devam etmektedir. Bunun yanında, korunması gereken türlerle ilgili görüş ve 

önerilerimizi de ilgili bakanlıklarla paylaşmaktayız. 
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TÜDAV TARAFINDAN 2019 YILI ÖZET FAALİYET RAPORU 

AKDENİZ’İN ÖZEL YAŞAM ALANLARI VE YABANCI TÜRLER SEMPOZYUMU, 

ANTALYA, 14-18 OCAK 2019 

Tüm Akdeniz ülkelerinden gelen bilim 

insanları ve araştırmacılar, denizel 

biyolojik çeşitliliğin korunması için 

bilgi alışverişinde bulunmak, 

Akdeniz'in çevresel durumunu 

iyileştirmek ve iş birliğini geliştirmek 

amacıyla, 14-18 Ocak 2019 tarihlerinde 

Antalya'da buluştu.  

Akdeniz Biyolojik Çeşitlilik Merkezi 

(MAP) ve Özel Koruma Alanları 

Bölgesel Aktivite Merkezi (SPA / RAC) 

öncülüğünde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜDAV iş birliğiyle finanse edilmiş bu 

sempozyum, başarıyla sonuçlanmıştır.  

Bu sempozyum temel olarak Akdeniz'de çalışan uzmanlar arasındaki iş birliğini teşvik 

ederken, denizel biyolojik çeşitliliğin korunmasına ilişkin en son bilimsel verilerin 

paylaşılmasına yönelik bir fırsat sunmayı amaçlamıştır. 
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ACCOBAMS KARADENİZ SETASE KORUMA MODÜLÜ , İSTANBUL, 18-21 MART 

2019 

ACCOBAMS Karadeniz Setase Koruma Modülü yapıldı. 

Vakfımızın lojistik destek verdiği, ACCOBAMS ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri 
Fakültesi'nin düzenlediği ve uluslararası deniz memelileri uzmanlarının katılımı ile 18-21 
Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen kurs başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye’den çeşitli 
üniversitelerden ve Karadeniz ülkelerinden yüksek lisans öğrencileri balina ve yunus 
türleri, anatomileri, fizyolojileri, patolojileri, çalışma teknikleri, tehditler ve korunmaları 
üzerine dersler aldılar. 

 

VETANKA 2019 TOPLANTISI, ANKARA, 20-22 MART 2019 

 

20-22 Mart tarihleri arasında gerçekleşen VetAnka 2019 Toplantısında vakfımızı temsilen 
katılan Vet. Hek. Erdem Danyer deniz memelileri çalışmalarımız hakkında sunum yaptı. 
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CENOBS PROJESİ UÇAKTAN YUNUS SAYMA SÖRVEYİ, KARADENİZ, 4 TEMMUZ 

2019 

Üç hafta süren ve 7.000 kilometrelik bir alanı kaplayan sörveyin ardından, Karadeniz 

yunusları üzerine en kapsamlı hava sörveyi sona erdi. Karadeniz’de yaşayan yunus ve 

mutur popülasyonlarının miktarı ve dağılımı ile ilgili doğru bilimsel veriler elde etmek 

amacıyla yürütülen sörveyde 1.750 yunus gözlemi raporlandı. Araştırma Romanya, 

Bulgaristan, Ukrayna, Türkiye ve Gürcistan'da yürütüldü. Çalışma, Avrupa Birliği tarafından 

ortak olarak finanse edilen partneri olduğumuz Ocak 2019’da başlayan CeNoBS projesi 

kapsamında gerçekleştirildi. 
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MARMARA DENİZİ YUNUS  SAYIMI SEFERİ, MARMARA DENİZİ, 12-17 TEMMUZ 

2019 

Marmara Denizi yunusları üzerine beş gün süren ve 600 kilometrelik bir alanı kapsayan 

sefer sona erdi. Marmara Denizi’nde yaşayan yunus popülasyonlarının miktarı ve dağılımı 

ile ilgili doğru bilimsel veriler elde etmek amacıyla yürütülen araştırma seferinde 38 farklı 

gözlem kaydı alındı. Her bir gözlemde 1 ila 18 bireyin görüldüğü çalışma, TÜDAV’ın kendi 

kaynakları ile finanse edildi. 
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DEĞİŞİK KURUMLARLA PLASTİK KAMPANYALARI  

Vakfımız Dünya Çevre Günü, Dünya Okyanuslar Günü ve Dünya Kıyı Günü gibi özel 

günlerde değişik özel sektör kurumlarıyla Türkiye kıyılarında plastik çöp toplama 

kampanyaları yapmıştır. Bu kampanyalar sonucunda toplanan plastikler ilgili belediyelere 

verilerek geri dönüşüm tesislerine gönderilmiştir. Vakfımız plastiklerin bertaraf 

edilmesiyle uzun zamandan beri ilgili olup yine bu konuda farkındalık kampanyaları 

yapmaktadır.  

 

TÜRK DENİZLERİNİ KEŞFEDELİM, NEW YORK, 18-23 AĞUSTOS 2019 

Vakfımız Türkiye kıyı ve denizlerinin eşsiz niteliklerini 

ve biyolojik çeşitliliğini anlatmak amacıyla 32 

fotoğraftan oluşan sergiyi New York’ta bulunan 

Birleşmiş Milletler Merkezinde açtı. Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler 

Daimi temsilciğinin himayesinde vakfımız tarafından 

gerçekleştirilen sergi 18-23 Ağustos 2019 tarihleri 

arasında yapıldı. Sergimizde yer alan bütün fotoğraflar 

ülkemizin tanınmış sualtı fotografçılarının da içinde 

bulunduğu üye ve gönüllülerimizin eserlerinden 

oluşuyor. Serginin açılış konuşmasını Türkiye’nin BM 

Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sayın Feridun SİNİRLİOĞLU 

ve Vakıf başkanımız Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK yaptı. 
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Sayın Büyükelçi Sinirlioğlu konuşmasında “Okyanuslarımızın ve denizlerimizin sağlığının 

dünyanın ekonomik, sosyal ve çevresel refahı için önemli olduğunu bildirdi. Günümüzde 

küresel ısınma sebebiyle değişen iklimin, deniz ve okyanusları olumsuz yönde etkilediğini 

belirten Sinirlioğlu, sıcaklıkların artması, deniz seviyelerinin yükselmesi, mercan 

resiflerinin ölmesi ve hava kirliliğinin yaşamı tehdit ettiğini, acil olarak harekete geçmek 

gerektiğini vurguladı ve Türkiye’nin bu konuda aktif rol oynadığını söyledi. 
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Prof. Dr. Öztürk ise konuşmasında “Sergi, son zamanlarda Doğu Akdeniz’deki enerji 

arayışıyla ilgili tartışmalarda Türkiye’nin imajına katkı sağlayacak. Ayrıca, beş deniz 

bilimleri uzmanımız, New York’ta açık denizlerin korunması ve yönetimi konferansında 

değişik projeler için görüşmelerde bulunacak” dedi. Vakıf Başkanımız Türkiye'nin 

Karadeniz ve Akdeniz'e kıyıları olan tek ülke olduğunu ve bunun da hayati derecede önemli 

biyoçeşitliliği koruma sorumluluğunu beraberinde getirdiğini, okyanus ve denizlerle 

biyoçeşitliliği korumanın uluslararası iş birliği gerektirdiğini vurguladı. Sergide yer alan 

fotoğraflar arasında 2002 yılında Fethiye’de kurtarılan kaşalot balinası, küresel iklim 

değişikliğinden etkilenen deniz canlıları, yabancı istilacı türler ve etkileri, koruma altındaki 

köpekbalıkları, tehdit altındaki deniz çayırları ve nesli tükenme tehlikesindeki orfozlar 

bulunmakta. Ayrıca mavi ekonomi için önemli hale gelen balık çiftlikleri, balık üretimi ve 

kadın balıkçılar serginin iddialı öğelerinden. Orkinos, palamut ve deniz kaplumbağaları gibi 

göçmen türler de sergilenen deniz canlıları arasında. Hayalet avcılık yanında Dünya deniz 

ve okyanuslarında giderek artan plastik kirliliği ve Türkiye’nin doğu Akdeniz’de deniz 

çevresinin korunması için yaptığı bilimsel araştırmalardan örneklerin de içinde yer aldığı, 

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın yaptığı çalışmalar da sergide anlatıldı. 193 ülkenin 

temsil edildiği BM merkez binasında, 100’den fazla ülke temsilcisinin katıldığı Hükümetler 

Arası Açık Denizlerin Korunması ve Yönetimi Konferansı ile aynı tarihlere denk gelen sergi 

bu vesile ile çok sayıda izleyici ile buluştu. Birleşmiş Milletler’in resmi yayını olan 

Jurnalinde duyurusu da yapılan sergimiz açılışında oldukça büyük bir ziyaretçi kitlesi yer 

aldı ve sergi son gününe kadar ilgi ile izlendi. 
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“ANTALYA’NIN DENİZ VE KIYILARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMU” PROJESİ, 

ANTALYA, 15 EYLÜL 2019 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte yürüttüğümüz “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının 

İklim Değişikliğine Adaptasyonu” Avrupa Birliği Projesini bitirdik. Bu projeyi iklim 

değişikliğine karşı hassas alanlardan biri olan Akdeniz havzasındaki, 657 km’lik kıyı 

şeridine sahip, ekonomik, kültürel ve biyolojik açıdan zengin bir il olan Antalya’da 

gerçekleştirdik. İki deniz sörveyi yanında birçok toplantı ve bir sonuç raporuyla projeyi 15 

Eylül 2019’da bitirdik. 24-30 Mayıs 2019 tarihlerindeki deniz çalışması, Kalkan 

bölgesindeki adalarda yapıldı. Sörveyde Kaş ve Kalkan bölgesinde 18 Ada Martısı (Larus 

audouinii) çiftiyle 2 çift Gökdoğan (Falco peregrinus) gözlemledi. Ayrıca Sıçan Adası’nın 450 

çift Gümüş Martı’nın (Larus cachinnans) üreme alanı olduğu görüldü. Antalya Belediyesi’yle 

yürüttüğümüz projenin diğer belediyelere de örnek olmasını arzu ediyoruz. Böylece, iklim 

değişikliği konusunda ulus olarak daha fazla yol alabiliriz. 
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PROF. KEITH BRANDER VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İSTANBUL, 23 EYLÜL 2019 

Vakfımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Keith Brander, 

Moda Deniz kulübünde gerçekleşen kokteylimizde “İklim Değişikliği ve Denizlere Etkisi” 

konulu bir konuşma yapmıştır. 
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AKTAŞ GÖLÜ ÇALIŞTAYI VE ÇILDIR PANELİ, ARDAHAN, 27-28 EYLÜL 2019  

Ardahan Valiliği, Ardahan Üniversitesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Türk Deniz Araştırmaları 

Vakfı 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde Ardahan’da Aktaş Çalıştayı ve Çıldır Paneli düzenledi. 

Çalıştaya ve panele çok sayıda akademisyen, bürokrat ve ilgili birimlerin yetkilileri ile 

kooperatif başkanları da katılım göstermişlerdir. 

Çalıştayda; gölün ekolojik değerlendirilmesi, balıkçılığın geliştirilmesi, biyoçeşitliliği, 

kuşları ve eko turizm açısından gölün önemi, gölün yönetim planı, balıkçılık modeli ve 

kooperatifleşmesi, iklim kayıtları, gölün evrimi gibi konular tartışılmıştır. Çalıştaya katılan 

Gürcü yetkililer ise, kendi ülke sınırları içerisinde yer alan Aktaş (Karstakhi) gölünün 

mevcut durumu, gölün Gürcistan’daki koruma politikaları ve korunan alanların yönetimi ile 

ilgili bilgileri verdiler. Çalıştay sonunda, bu göl ile ilgili her iki ülke neler yapabilir, neler 

yapmalıdır konuları tartışılmış ve bir sonuç raporu yazılmıştır. Çıldır panelinde, gölün 

jeomorfolojik yapısı, biyoçeşitliliği, su kalitesi, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım 

alanları hakkında tartışılmıştır. Moderatör eşliğinde yürütülen panel sonucunda bir sonuç 

bildirgesi hazırlanması kararlaştırılmıştır. Çalıştayı düzenleyen Ardahan Valisi Sayın 

Mustafa MASATLI’ya teşekkür ederiz.   
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ANEMONE ORTAK KARADENİZ BİLİM SEFERİ ,  KARADENİZ, 1-4 EKİM 2019   

Ortağı olduğumuz Anemone “Karadeniz 

Ekosisteminin İnsan Baskısına Karşı Hassasiyetinin 

Değerlendirilmesi” Projesi'nin temel 

etkinliklerinden biri olan Ortak Karadeniz Bilimsel 

Sefer’i tamamlandı. “Mare Nigrum“ adlı araştırma 

gemisinde, 4 ülkeden (Bulgaristan, Romanya, 

Türkiye ve Ukrayna) katılan ve 17 deniz 

biyoloğundan oluşan bir ekip, Karadeniz'in 

sağlığını değerlendirmek üzere su, sediment ve 

denizel organizmaların örneklenmesini gerçekleştirdi. Sefer sırasında deniz memelileri, 

kuşlar ve yüzen çöplerin sayımını TUDAV ve Mare Nostrum gerçekleştirdi. 

ANEMONE PROJESİ SETASE İZLEME SEFERİ, BATI KARADENİZ , 7-16 EKİM 2019  

Yürütmekte olduğumuz Avrupa Birliği destekli “Karadeniz 

Ekosisteminin İnsan Baskısına Karşı Hassasiyetinin 

Değerlendirilmesi (ANEMONE) Projesi kapsamında batı 

Karadeniz Setase izleme seferi gerçekleştirildi. 

7 kişilik bir ekibin yer aldığı, İğneada’dan Karadeniz 

Ereğlisi’ne kadar 600 kilometrelik alanı kapsayan 

seferimiz 8 gün sürdü. Partneri olduğumuz ANEMONE 

projesi tarafından finanse edilen sefer, Karadeniz’de 

yaşayan yunus popülasyonlarının miktarı ve dağılımı ile ilgili doğru bilimsel veriler elde 

etmek amacıyla gerçekleştirilirken yüzen çöplerle ilgili de veri toplandı.  

Toplam gözlem ve gözlemlenen hayvan sayısı, sırasıyla, muturlar için 2 ve 16, afalinalar 

için 28 ve 113, tırtaklar için ise 28 ve 114 olarak belirlendi. Seferin analizleri hala devam 

etmektedir.            
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ACCOBAMS 7. TARAFLAR TOPLANTISI, İSTANBUL, 5-8 KASIM 2019 

Ortağı olduğumuz “Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesinde Yaşayan Setase 

Türlerinin Korunması Anlaşması” – ACCOBAMS’ın 7. Taraflar Toplantısı İstanbul’da 

gerçekleştirildi. 24 taraf ülkenin katılım sağladığı toplantıda balina ve yunus türlerinin 

korunmasına yönelik, beslenme ortamları ve habitatlarını iyileştirmek için stratejiler 

belirlendi.  

Toplantıdan önce, vakfımızın da yer aldığı ACCOBAMS Survey Initiative (#ASI) kapsamında 

Akdeniz’de ve Karadeniz’de yapılan uçaktan yunus ve balina sayımı ön sonuçları 

katılımcılarla paylaşıldı. TÜDAV olarak Setase çalışmalarımızı derlediğimiz yeni kitabımızla 

ve toplantının 2. gününde organize ettiğimiz yan etkinlikle deniz memelileri üzerine 

yaptığımız çalışmaları sunduk. 
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İSTANBUL DENİZ TİCARET ODASINDA MECLİSİNDE KONUŞMA, İSTANBUL, 7 

KASIM 2019 

Vakıf başkanımız Prof. Bayram Öztürk 7 Kasım 2019 tarihinde deniz ticaret odası 

meclisinde TÜDAV faaliyetlerini anlatan bir konuşma yaptı. Yoğun ilgi gören konuşma 

internet üzerinden izlenebilir. 
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ÖNEMLİ DENİZEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ALANLARINDA İSTİLACI YABANCI 

TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN  DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ KURULLAR, 

ÇALIŞMA GRUPLARI VE MEVZUAT ÇALIŞTAYI, ANKARA, 26-27 KASIM 2019 

Bu çalıştay 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü’nün proje yürütücüsü olduğu toplantıda TÜDAV yönetim kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk mevzuat çalışmalarında tespit ve önerilerde bulunmuş ve 

yönetim kurulu üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Selin Gamze Sümen Yabancı Denizel Türlerin 

İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri konusunda konuşma yapmıştır. Ayrıca vakfımızca, sağlık 

bölümü açısından mevzuat çalışmasında, bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın danışmanlığının 

önemi ile ilgili tavsiyede bulunulmuştur. 
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ANEMONE PROJESİ SETASE ÇALIŞTAYI, İSTANBUL, 2 ARALIK 2019 

Ortağı olduğumuz “Karadeniz ekosisteminin insan baskısına karşı hassasiyetinin 

değerlendirilmesi – Anemone” Projesi kapsamında 2 Aralık Pazartesi günü Setase 

Çalıştayımızı İstanbul’da gerçekleştirdik. Çalıştayımızda, karaya vuran yunuslarla ilgili 

bilgiler verildi ve ardından karaya vurma vakalarında neler yapılması gerektiği, ülkemizin 

Karadeniz kıyılarındaki karaya vuran Setaseler iletişim ağını nasıl geliştirebileceğimiz gibi 

konular üzerine tartışıldı. 

 

 

2019 BEYKOZ SEMPOZYUMU, İSTANBUL, 6-8 ARALIK 2019  

Tarihi binlerce yıl öncesine 

dayanan Beykoz, 19. Yüzyılda 

başlayan sanayileşme 

sayesinde şehirleşmeye doğru 

ilk adımlarını atmıştır. Beykoz 

Sempozyumu, 6-8 Aralık 

2019 tarihleri arasında, 

Beykoz Belediyesi tarafından 

düzenlenmiştir  

Türk Deniz Araştırmaları 

Vakfınca yapılan sunumda geçmişten günümüze Beykoz denizinin balıkçılık, deniz 

taşımacılığı ve turizmde ne kadar önemli bir yeri olduğuna değinilmiştir. Arıtma sorunu, 

kaçak avcılık ve gürültü kirliliğine değinilmiş, işgalci türlerden tanker kazalarına ve 

denizlerimizde biriken çöp yığınlarına kadar denizleri tehdit eden öğelere dikkat 

çekilmiştir. İklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması da üzerinde durulan konular 

olmuştur. 
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DÜNYA DENİZ MEMELİLERİ KONFERANSI, BARSELONA, 9-12 ARALIK 2019 

European Cetacean Society (ECS)'nin her yıl düzenlediği Avrupa Deniz Memelileri 

Konferansı ile Society for Marine Mammalogy (SMM)'nin iki yılda bir düzenlediği Deniz 

Memelileri Biyolojisi Konferansı (World Marine Mammal Conference) bu sene birleşerek 

Dünya Deniz Memelileri Konferansı olarak 9-12 Aralık 2019 tarihleri arasında, 

Barselona'da yapıldı. 

Bildirilerimizle, Barselona'da, Dünya Deniz Memelileri Konferansı'ndaydık. 45 çalıştay, 

600'den fazla sözlü sunum, 1000'den fazla poster sunumu ve toplam 2600'den fazla 

katılımcıyla düzenlenen konferansta, 5 adet tebliğ sunduk. 
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1. ULUSAL DENİZ MAĞARALARI ÇALIŞTAYI, İSTANBUL, 13 ARALIK 2019 

Birinci Ulusal Deniz 

Mağaraları Çalıştayı, Türk 

Deniz Araştırmaları Vakfı 

tarafından 13 Aralık 2019 

Cuma günü İstanbul’da 

düzenlendi. Bilim insanları, 

dalış okulu sahipleri, dalış 

eğitmenleri, teknik dalış 

uzmanları, gönüllü kuruluş 

temsilcileri, bakanlık 

temsilcisi ve UNEP uzmanından oluşan 30 kişinin katıldığı çalıştayda mağara 

ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanımı için bazı tavsiye kararları 

alınmıştır.  

Çalıştayda alınan kararlar, geniş kapsamlı deniz mağaraları envanterinin çıkarılması, 

kamuoyunda farkındalık yaratılması, teknik dalışa ağırlık verilerek araştırmacı 

yetiştirilmesi, kazalar ve ölümlerin engellenmesi için emniyet tedbirlerin sıkılaştırılması 

önerilmiştir. Ayrıca, deniz mağaralarının gerek balıkçılar, gerek özensiz rekreasyonal 

dalgıçlar gibi insan kaynaklı tehditlerden korunması için yasal önlemler alınması gibi 

maddeler de irdelenmiştir. 
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2. ULUSAL DENİZ İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU, ANKARA, 11-13 

ARALIK 2019 

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu 11-13 Aralık 2019 tarihleri 

arasında Ankara’da gerçekleştirildi. TÜDAV olarak, toplantıda, vakfımız tarafından 

gerçekleştirilen Setase İzleme çalışmaları ve Ege Denizi'ndeki erken dönem oşinografik 

çalışmaların değerlendirildiği iki sunum gerçekleştirdik. Ayrıca daha önce Birleşmiş 

Milletler’de gerçekleştirdiğimiz "Türk Denizlerini Keşfedelim" isimli fotoğraf serginimizden 

seçilen 15 fotoğraftan oluşan bir sergi ile sempozyuma katkı sağladık. Yürütücülüğü Çevre 

ve şehircilik Bakanlığı ve TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yapılan 

projeye Üniversiteler de katkı sağladı. Sempozyumda Bakanlık ve Üniversitelerden 50’den 

fazla temsilcinin yanı sıra katılan tek Sivil Toplum Kuruluşu olan TÜDAV’ın çalışmaları 

büyük bir ilgiyle karşılandı. 
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ÇOK CÖMERTSİN AKDENİZ  

Vakfımızca Sayın Musa Göçmen’e besteletilen “Çok Cömertsin Akdeniz” şarkısı youtube’den 

dinlenebilir. 

 

 

22. YIL PULU 

TÜDAV 22. Yılını kutlamak için bir pul bastırdı. 

 

 

 

COĞRAFİ İSİMLENDİRME ÇALIŞMASI 

Vakfımız çevre denizlerimizdeki bazı alanların Türkçe isimlendirilmesi için İçişleri 

Bakanlığı'na bağlı coğrafi isimlendirme komitesine başvurarak bazı önerilerde 

bulunmuştur. 2020 yılında da bu önerilerin takibine devam edeceğiz. 

https://www.youtube.com/watch?v=EKscrMkKv0A
https://www.youtube.com/watch?v=EKscrMkKv0A
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VİDEOLAR  

Türkiye Denizleri Akıntı Sistemi Modellemesi (TUDAV) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6jpyNOxyxCk 

Türkiye denizlerindeki akıntı sisteminin modeli youtube’de paylaşıldı. 

 

Yasa Dışı, Kayıt Dışı, Kural Dışı Balıkçılık 

 

https://www.youtube.com/watch?v=toCk7OsBH_M 

Yasadışı balıkçılıkla ilgili videomuzu youtube’de izleyebilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=6jpyNOxyxCk
https://www.youtube.com/watch?v=toCk7OsBH_M
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Birleşmiş Milletler'de Türkiye Denizleri Fotoğraf Sergimizin Açılışı 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lw6p8OotIeg 

Birleşmiş Milletler’de açılan Türkiye Denizleri’ni keşfedelim sergisinin açılış konuşmasına 

ait kısa video youtube’den izlenebilir. 

 

TÜDAV 2019 Marmara ve Batı Karadeniz Setase Sörveyleri 

Vakfımızın 2019 yılında yaptığı deniz sörveylerinin kısa filmi hazırlandı.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lw6p8OotIeg


25 
 

Gökçeada’nın Fokları 

Vakfımızın destek verdiği, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nin Gökçeada’daki 

Akdeniz fokları projesinin kısa filmi yapıldı. 

 

 

 

Denizlerimiz ve İklim Değişikliği 

Antalya'nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu adlı AB Projemiz 

kapsamında yapılan “Denizlerimiz ve İklim Değişikliği” adlı videomuzu projenin YouTube 

kanalından izleyebilirsiniz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ODyM2cgHuDc&t=32s 

https://www.youtube.com/watch?v=ODyM2cgHuDc&t=32s
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Denizler Yanarken Göç 

İstilacı türlerle ilgili, TRT’de yayınlanan belgeselde TÜDAV danışmanlık yapmıştır. 

 

 

2019 Kabotaj Bayramı Manifestosu 

Vakfımız, 2019 Yılı Kabotaj Bayramı Manifestosu hazırlamıştır, facebook’tan temin 

edilebilir. 
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YAYINLAR 

Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması ve Yönetilmesi 

Vakfımız tarafından çıkarılan, “Ulusal Yetki Alanları Dışında 

Kalan Açık Denizlerin Korunması ve Yönetilmesi” adlı kitabımız 

ülkemiz için çok önemli bir konuyu inceliyor. Kitapta değişik 

disiplinlerden uzmanlar Dünya’nın %50’sinden fazlasını içeren 

açık denizleri anlattılar. Açık denizler neden korunmalı ve adil 

bir şekilde nasıl işletilmeli? Hukuki gerekçeler,  genetik 

kaynaklar ve yararlanılması, balıkçılık kaynakları, biyolojik 

çeşitliliğin korunması, deniz koruma alanları gibi birçok ana 

konu bu kitabın içeriğini oluşturuyor. 2019 yılı tarihinde basılan 

kitabımız Türkçe olup 126 sayfadır. 

Editörler; Nesrin ALGAN, Onur GÖNÜLAL  

 

 

 

 

 

 

Eğitmenler İçin Dalış Sağlığı  

‘’Eğitmenler için Dalış Sağlığı’’ adlı kitabımız, dalış 

eğitmenlerinin donanımlı dalışta faydalanabilmesi için 

basılmıştır. Vakfımızca çıkarılan bu kitap dalış hastalıkları, 

tanısal yaklaşımlar, sahada ilk yardım önerileri ve tedavi 

yöntemlerini içermektedir. Kitap farklı sağlık kurumlarından 

konusunda uzman akademisyen hekimler tarafından 

hazırlanmıştır. 18 bölümdeki birçok ana konu bu kitabın 

içeriğini oluşturuyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 

(TSSF)’nun da katkılarıyla 2019 yılında basılan kitap, Türkçe ve 

264 sayfadır.  

Editör; Şamil AKTAŞ  
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Cetacean Studies in Turkey by TUDAV 

TÜDAV’ın Türkiye’deki Setase Çalışmaları adlı kitabımız, 

vakfımızın 1993 yılından beri balina ve yunuslar üzerine yaptığı 

çalışmaların listesini ve ACCOBAMS üyeliği sürecini içeren bir 

kitaptır. 2019 yılında basılan kitap, İngilizce ve 50 sayfadır. 

 

Editörler;  

Ayaka AMAHA ÖZTÜRK  

Arda M. TONAY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marine Caves of the Eastern Mediterranean Sea. Biodiversity, Threats and 

Conservation  

Vakfımız tarafından çıkarılan “Marine Caves of the Eastern 

Mediterranean Sea. Biodiversity, Threats and Conservation” 

başlıklı 18 makaleden oluşan kitabımız Doğu Akdeniz’de 

bulunan deniz mağaralarıyla ilgili jeomorfolojik yapıları, 

biyoçeşitlilikleri, mağaralarda gerçekleştirilen dalışlar ve 

riskleri, hukuksal açıdan yaklaşımlar ve bu karanlık habitatların 

korunmasıyla ilgili kapsamlı çalışmaları içermektedir. 258 

sayfalık kitabımız farklı disiplinlerden 43 bilim insanının 

katkılarıyla hazırlanmıştır, dili İngilizcedir ve 258 sayfadır.  

 

Editör; Bayram ÖZTÜRK 
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Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment: Vol. 25, No. 1, 2 & 3 

Vakfımız tarafından düzenli olarak çıkarılan süreli bilimsel dergimiz bu yıl da ilginç makale 

ve konularla yayınlanmıştır. Dergimizin SCI’li olarak yayımlanması için çabalarımız devam 

etmektedir. 

Editör: Bayram ÖZTÜRK ISSN: 1304-9550 

 

            

 

“Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” AB Destekli Proje, 

“İklim Değişikliği ve Denizlerimiz” Festival Kitabı 

160 sayfalık bu kitap, proje kapsamında yapılan etkinliklerle 

ilgili bilgilerle beraber şiir, kompozisyon, resim ve fotoğraf 

yarışmalarından eserleri de içermektedir.  
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TEŞEKKÜRLER 

2019 yılında vakfımıza katkıda bulunan herkese, başta çalışanlarımıza, ortaklarımıza, 

danışmanlarımıza, kurucu ve genel kurul üyelerimize teşekkür ederiz. 2019 yılında 

ebediyete uğurladığımız genel kurul üyelerimize Allahtan rahmet dileriz.  Lütfen, bizden 

desteklerinizi esirgemeyin,  denizlerin korunmasına katkıda bulunun ve bize destek olun. 

Vakfımızı sanal ortamda da takip edin.    

 

Vakfımız hakkında daha geniş bilgiyi www.tudav.org sitemizden edinebilirsiniz. 

 
P.K.10 Beykoz 34820 İSTANBUL 

Tel: 0216 424 07 72 Faks: 0216 424 07 71 

tudav@tudav.org 

www.tudav.org 
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