
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Deniz 
Araştırmaları 

Vakfı 

Faaliyet Raporu 

2020 

       



1 

ÖNSÖZ 
 
 Değerli deniz severler, Vakıf destekçilerimiz, Kurucu ve Genel Kurul 
üyelerimiz, 
 
 Bilindiği gibi, Covid-19 salgını tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene 
başında başlayan salgının ne kadar daha devam edeceğini bilmiyoruz. Biz bu 
süreci, ofiste çalışmaya ara verip sadece zorunlu ve gerekli işler için haftada bir 
gün ofisi kullanarak, hiçbir çalışanımız salgına yakalanmadan başarılı bir 
şekilde yönettik. 
 Kocaman bir yıl geçti, okyanuslardaki ve denizlerdeki sorunlar azalmadı. 
Türkiye denizleri hiç olmadığı kadar tehdit altında, bu nedenle “Denizlerimizi 
korumak ülkeyi korumaktır” diyoruz. Bu nedenle, “Sürdürülebilir balıkçılık ve 
mavi ekonomi” diyoruz. Bu nedenle, “Canlı kaynakların korunması gıda 
güvenliği açısından önemlidir” diyoruz. Daha bu hafta Avrupa Birliği ile İngiltere 
arasındaki Brexit'te esas uzlaşılamayan konulardan birinin balıkçılık 
olduğunu öğrendik. Tabiatıyla bunlardan ders almamız gerektiğini biliyoruz.  
 Bu yıl bütün arkadaşlarımız, çalışanlarımız, yönetim ve danışma kurulu 
üyelerimiz önemli çalışmalar yaptılar. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. 
Bu sene kaybettiğimiz Vakfımızın kurucularından hocamız Prof. Dr. Kasım 
Cemal Güven’e bir kez daha rahmet ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. 
 Bu yıl çıkardığımız dört kitap muhteşem oldu. Birçok toplantı yaptık, 
kampanyalarımız salgına rağmen devam etti ve başarıyla sonuçlandı. 
 Çok çalışmamız gerekiyor, bütün Akdeniz'de Pina'lar ölüyor, balon 
balıkları Karadeniz'e kadar çıktılar. Marmara Denizi'ni denizanaları bastı… 
Karaya vuran kaşalot balinasının midesinden plastikler çıkıyor...TÜDAV, 
denizlerde sadece Türkiye'nin değil, Akdeniz ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler 
için de bir referans noktası, bilgi köprüsü, iş birliği aracı. En önemlisi de bilgi 
üretme ortamı, bu nedenle dergimiz artık daha çok ilgi görüyor.  
 

2021 yılına dört yıl süreli yeni bir projeyle "Bridge" ile başlayacağız. 
Ocean Decade süreci tüm hızıyla devam ediyor. Daha çok işimiz var... 
Hepinize sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim, 

 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK 
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Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın Hedefleri 
 

 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 iletişime 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 İngilizce olmak üzere bilim dünyasına 

sunulurken; öte yandan denizlerimizi tanıtmak ve sevdirmek amacıyla 

kamuoyuna rehber kitaplar da hazırlanmaktadır. Vakfımız, kuruluşundan beri 

60’dan fazla kitap yayımlamış 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 2023 ANA HEDEFLERİ 
 

 Mevcut derginin Science Citation Index’de taranması 

 

 ECOSOC üyeliğinin sağlanması 

 

 BM Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 14.’nün takip edilmesi 

 

 Vakfa amacına uygun bir tekne alınması için çalışmalara başlanması 

 

 Stratejik önemi olan konularda bilgi üretimi 

 

 Türk Boğazları'yla ilgili bir belgesel yapımı ve IMO'da gösterilmesi 

 

 Denizlerde iklim değişikliğinin takibi 

 

 Sürdürülebilir balıkçılık, mavi büyüme ve ekonomi konularında 

çalışmalara devam etmek 

 

 Marine Key Habitat konusunu takip etmek 

 

 Ocean Decade’i takip etmek 

 

 Yabancı denizel türlerle ilgili çalışmalara devam etmek 

 

 Marmara Denizi’nde öncelikli koruma alanları konusunda lobi yapmak 

 

 Her yıl kutlanan Okyanus Günü’ nün yaygınlaştırılarak, deniz okur 

yazarlığını arttırmak  

 

 AB destekli Bridge Projesi’ni sürdürmek 

 

 Pir-i Reis Net için çalışmalara başlamak 

 

 Başta Akdeniz ve Karadeniz olmak üzere Uluslararası ortaklıklarımızı 

güçlendirmek 
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ETKİNLİKLER 
 

 ÖZEL AÇI ORTAOKULUNDA YUNUS VE BALİNALAR HAKKINDA 

SEMİNER (06.02.2020)  
Araştırma ve Proje Grubu (APG) bünyesinde çalışan GSL (Global Social 

Leaders) takım öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte, deniz koruma 

uzmanımız Zeynep Gülenç tarafından, 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan 

yaklaşık 200 öğrenciye, yunuslar ve balinaların genel özellikleri, boğazda 

yaşayan yunus türleri ve onları tehdit eden faktörler anlatıldı. 

 

 

 GÖKÇEADA EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK YÖNETİMİ 

PROJESİ (20.02.2020)  
 

 

 

 

Sürdürülebilir balıkçılık için Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 

yürütücülüğünde, Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 

Müdürlüğü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü, 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İstanbul 

Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Gökçeada Belediyesi ve Türk Deniz 

Araştırmaları Vakfı (TUDAV) ile birlikte, odak noktasında balıkçılarımızın 

olduğu çok katılımlı ekosistem yaklaşımlı balıkçılık yönetimi pilot projesi 

Gökçeada'da başladı. 

 

 

 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NDE SUNUM (21.02.2020)  
Vakfımızın Genel Kurul Üyesi Vet. Hek. Dr. Erdem Danyer, Erciyes 

Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde düzenlenen 4. Veteriner Eğitim, Bilim 

ve Araştırma Kongresi (VetEBA)'de sunum yaparak deniz memelileri 

çalışmalarımızdan bahsetti. 
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 13. ACCOBAMS BİLİM KOMİTESİ TOPLANTISI (26-28.02.2020)              
13. ACCOBAMS (Mücavir Atlantik Bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz'deki 

Yunus ve Balinaların Korunması Anlaşması) Toplantısına İstanbul 

Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, vakfımızın yönetim 

kurulu üyesi Doç. Dr. Arda M. Tonay 

Karadeniz Bölge Temsilcisi olarak, 

vakfımızın genel kurul üyesi Dr. Ayaka A. 

Öztürk ise CIESM Uzmanı olarak katıldı. 

Fransa’nın Cap-d’Ail bölgesinde yapılan 

toplantıda, balina ve yunuslar hakkında her 

türlü güncel araştırma, sorunlar ve koruma 

önlemleri tartışıldı. 
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 ANEMONE PROJESİ 2. BROŞÜRÜ VE HABER BÜLTENİ YAYINLANDI 

(12.03.2020) 
 

 

 

 

  

 E.C.O.S.O.C.’ A (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL 

KONSEYİ) BAŞVURULDU (27.04.2020)  
Amacı, uluslararası ekonomik ve sosyal konuları tartışmak, üye devletlere 

ve Birleşmiş Milletler sistemine yönelik politika tavsiyelerini formüle etmek 

olan bu konseye başvuruldu. 
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 JOURNAL OF THE BLACK SEA / MEDITERRANEAN ENVIRONMENT 

HAKEM KURULU TOPLANTISI YAPILDI (10.05.2020)  
Vakfımızın yayınladığı Journal of the Black Sea / Mediterranean 

Environment dergisinin hakem kurulu toplantısı gerçekleşti, derginin yeni 

sayıları hakkında fikir alışverişi yapıldı ve 2020 yılında yayınlanmış 

makaleler tartışıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ÇAĞRISI (05.06.2020)  
2012 ile 2018 arasında Ege ve Akdeniz sahillerimizde cansız olarak karaya 
vuran 18 Akdeniz Foku'nun ikisi kasti olarak öldürüldü. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’ndan; Ulusal Fok Komitesi’nin düzenli olarak toplanmasını, 
öldürülen hayvanların failinin belirlenmesini ve etkin koruma önlemleri için 
harekete geçmesini bekliyoruz. Haber linki: https://bit.ly/3piQh80 

https://bit.ly/3piQh80
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 DANIŞMA KURULU KURULDU (06.06.2020) 
11 danışma kurulu üyemizin katıldığı kurul toplantısında da vakıf 

çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişi yapıldı. 

 

 

 DÜNYA OKYANUSLAR GÜNÜ PANELİ (08.06.2020)  
İnternet üzerinden dört ayrı oturumda gerçekleşen panele, bilim insanları, 
kaptanlar, dalgıç ve deniz sektöründe çalışanlar katıldı. Oturumlarda, 
denizel biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, korunması gereken türler ve deniz 
sektörünün sorunları gibi konular tartışıldı. Oturum linkleri: 
https://youtu.be/BRXwm5twuWA, https://youtu.be/I-DMQW-da9I, 
https://youtu.be/HLSW5vwWof0, https://youtu.be/X8Et5kBUAp8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBRXwm5twuWA%3Ffbclid%3DIwAR1eH_hGDci6YMeCfuX_JrQQH1RFwCobyPo5wHQ-w5GAjVeJ9wAsTPCnIpo&h=AT1-Inr0cV_246bSmHmvU4AZTYdAftvOzmdgMAVJLP8VN8JPOCwWvhqWPtKMHC8pX0OnIsbftPJv0JqZ5R0XOXGMQRuuaDYWXO_SHTM6R8zjxEKwDbBMRcyToEG6HaE4hub0W4eqAA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0iSaBpGvsq0q0yp4Iy5QqeQuATxB005cb5GbzMyideG6OGPiQyKsB6pLD3IhlTaSPLPTsd4dP8qNeOGO7jxJ8pfP0Fe9qHdjkqegHAS08Er3iYQPQaKI-203Haz8KaDRK0lEraBIqqPXWw8jH1MR6uNm9yXs3He9a2gHsBZCl4vtQ
https://youtu.be/I-DMQW-da9I?fbclid=IwAR09v7XXEHSPv38EABy-cSd0eypg1LNr2qi2itnKDCofZwBCQmw_jeEgR7A
https://youtu.be/HLSW5vwWof0?fbclid=IwAR3OVv7Gj3lkv2bXiBjT0RFwVeygaouPyBqhgT7HLxYs16_1IazosWcvEc8
https://youtu.be/X8Et5kBUAp8?fbclid=IwAR0dwTL3rQ6sKAsJkkkZbeEQGjJx1eugaEi2F6yWHj3_Tr4SHW5UAE7B3wE
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ÖDÜL KAZANDIK (10.07.2020) 
Fishtek Marine ve Chelonia Limited’ın düzenlediği Uluslararası Hedef Dışı 

Avı Azaltma Yarışması’nı kazanan dört ekipten biri olduk. Ödül olarak 

kazandığımız iki FPOD ve iki Banana Pinger cihazı, nesli tehlike altındaki 

Karadeniz yunuslarının izlenmesi ve korunması çalışmalarımızda bize 

yardımcı olacak yeni ekipmanlarımız. 

YAYAKARSA PROJEMİZDE DENİZANALARI İHBARINDA ARTIŞ 

(01.08.2020) 
Google’da 1 Ağustos’ta verdiğimiz yayakarsa.org web sitemizin reklamının 

ardından denizanası ihbarlarında artış sağladık. Bu artış, Akdeniz’deki 

denizanası türleri ve bolluğu hakkında geniş kapsamlı veri elde etmemizi 

sağladı. 
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 KELER BALIKLARINI KORUMAK İÇİN BÖLGESEL EYLEM PLANI 

(08.08.2020)  
Türkiye’de 2018’den beri avcılığı yasak olan keler balıklarını korumak 
amacıyla Ege Denizi ve Girit için bölgesel eylem planı hazırladık. The Shark 
Trust, iSea ve WWF ortaklığıyla hazırladığımız eylem planı, bu türün 
popülasyonlarını yeniden güçlendirmeye yardımcı olacak bir yol haritası 
ortaya koymaktadır. Plan, paydaşları tehdit altındaki bu üç türün karşılaştığı 
zorlukları ele almak için birlikte çalışmaya davet eden bir çağrı görevi de 
görmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TÜDAV VAKIF LOGOSU TESCİLLENDİ (10.08.2020) 
DEV Patent aracılığıyla tescillenmiş olan logomuz, TÜDAV’ın logo 
aracılığıyla tanımlanmasını kolaylaştırmış ve diğer kuruluşlarla olası kafa 
karışıklıklarını engellemeyi sağlamıştır. 
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 ANEMONE PROJESİ 3. BROŞÜRÜ VE HABER BÜLTENİ YAYINLANDI 

(21.08.2020)                                                                                               
Broşürde, proje ortakları olarak Karadeniz'de yaşayan yunuslar üzerine 

gerçekleştirdiğimiz çalıştayların detayları bulunmaktadır. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVLANMASININ YASAKLANMASINI İSTEDİĞİMİZ 16 KIKIRDAKLI 

BALIK TÜRÜNDEN ÜÇÜ KORUMA ALTINA ALINDI (22.08.2020)  
2020-2024 Su Ürünleri 
Avcılığını düzenleyen 
tebliğ, Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından 
yayınlandı. Avlanmasının 

yasaklanmasını 
istediğimiz 16 kıkırdaklı 
balık türünden ne yazık ki 
sadece üçünün kabul 
edildiğini gördük. Mavi 
köpekbalığı (Prionace 
glauca), iri gözlü sapan 
köpekbalığı (Alopias 
superciliosus), çekiç 
köpekbalığı (Sphyrna 
zygaena), Carcharhinus 

longimanus, Carcharhinus falciformis türleri, avlanması yasak yeni 
köpekbalığı türleridir. Ancak büyük beyaz (Carcharodon carcharias) gibi 
Akdeniz'de "nesli kritik düzeyde tehlike altında" olan türlerin korunması 
yönünde görüş bildirmemize rağmen listeye giremedi. 
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 1. ULUSAL PİNA (Pinna nobilis) ÇALIŞTAYI (13.09.2020)  
50 uzman akademisyen, dalgıç ve balıkçının katıldığı çalıştayımızda, 

Türkiye sularında Pina ölümleri ve korunması; popülasyonların derinlik 

dağılımları; Pina hastalıkları ve durum değerlendirmesi; sonuç ve öneriler; 

ve Gönüllü İzleme Programı konuları ele alınmıştır. Çalıştayının sonunda 

toplu Pina ölümlerine sebep olan yeni bir tür parazitin, Haplosporidium 

pinnae, Türk sularına da ulaşmış olabildiği ve bunun araştırılmasının 

gerektiği sonucuna varılmıştır. Haber bülteni: http://tudav.org/bizden/basin-

bultenleri/basin-bulteni-1-ulusal-pina-calistayi/  

 

 

 SUALTI GÜRÜLTÜSÜ İZLEME EĞİTİM ÇALIŞTAYI (14-17.09.2020)  
Ortağı olduğumuz CeNoBS Projesi’nin Sualtı Gürültüsü İzleme Çalıştayı 

yapıldı. ACCOBAMS uzmanlarının verdiği eğitim 3 gün sürdü. 

 

 

http://tudav.org/bizden/basin-bultenleri/basin-bulteni-1-ulusal-pina-calistayi/
http://tudav.org/bizden/basin-bultenleri/basin-bulteni-1-ulusal-pina-calistayi/
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 SUSTAINABLE BRANDS 2020 TURKEY (17.09.2020)  
Vakıf başkanımız Bayram Öztürk, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma 

Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın düzenlediği Sustainable Brands 2020 Turkey 

“Sıfır Atık Mavi ve Plastik Atık Yönetimi” oturumuna katkı sağladı ve 

PAGEV dergisinin 154. sayısında yer aldı. Oturumda, önemli olanın çöp 

toplama kampanyalarının değil çöp atmamanın olduğunu vurguladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KAŞALOT OPERASYONU (4.10.2020)  
14 Ağustos 2020 tarihinde Antalya, Kumluca Sahili’nde karaya vuran ve 

gömülen kaşalot balinası (Physeter macrocephalus), bilimsel 

çalışmalarımıza katkı sağlamak ve iskeletini müze materyali haline 

getirmek için gömüldüğü kumsaldan çıkarıldı ve İstanbul'a getirildi. Yaklaşık 

13-14m uzunluğunda olan balinanın biraz daha toprak altında kalmasına 

karar verildi. Topraktan çıkartma sırasında hayvanın midesinde ana besin 

kaynağı olan kafadanbacaklıların çeneleri ile birlikte ne yazık ki plastik 

çöpler bulundu. 
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 KIYILARDA TEMİZLİK DALGASI PROJESİ (5.10.2020) 

Bref-TÜDAV iş birliğiyle 2019 yılında başlatılan ‘Kıyılarda Temizlik Dalgası’ 
Projesi bu yıl da tekrarlandı. Bu sene Riva 2. Koy’da gerçekleştirilen sahil 
temizleme etkinliğinin filmine linkten ulaşabilirsiniz 
(https://youtu.be/0qdlg4TIrsA).  

 
 
 
 

 GAGALI BALİNA TOPRAKTAN ÇIKARILDI (23.10.2020)  
2016 yılında, İzmir, Seferihisar’da karaya vuran ve çöplüğe gömülen gagalı 
balina (Ziphius cavirostris), İstanbul’a getirilip tekrar gömülmüştü. Bu sene, 
balinanın kemiklerini bilimsel çalışmalarımızda değerlendirmek üzere 
çıkardık.  

https://youtu.be/0qdlg4TIrsA
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 PİNA DURUM DEĞERLENDİRME DALIŞI (25.10.2020)                                                         
1. Ulusal Pina Çalıştayı’nda gelen talepler üzerine TÜDAV, Marmara 

Denizi, Erdek’te bir dalış düzenledi. Bentos ve parazit analizi yapılmak 

üzere Pina örnekleri toplandı. Su ürünleri tebliğ no: 2016/35, 16. Madde’de 

belirtildiği gibi Pinna nobilis türünün avlanması yasaktır. 

 

 

 

 

 

 

 WORLD ASSOCIATION OF MARINE STATIONS AND WORLD 

CONGRESS OF MARINE STATIONS PANELI (30.10.2020)                               

Marine Research Education tarafından düzenlenen panelde deniz 

istasyonları hakkında güncel bilgilendirmeler yapıldı. 
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 24. ULUSLARARASI DÜNYA KARADENİZ 

GÜNÜ KONFERANSI (31.10.2020) 

Konferansa, Karadeniz'in dört bir yanından bilim 
insanları, uzmanlar ve çeşitli paydaşlar katıldı. 
Deniz kirliliği, politika ve vatandaş bilimi, deniz 
habitatlarının korunması, balıkçılık ve su ürünleri 
yetiştiriciliği, sürdürülebilirlik ve mavi ekonomi 
üzerine konuşuldu. 
 

 

 

 

 ASLAN BALIĞI BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM ÇALIŞTAYI                

(4-5.11.2020)  

MarIAS (Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı 

Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi) Projesi kapsamında 

yürütülen, moderatörlüğünü vakıf başkanımız Bayram Öztürk’ün yaptığı ve 

yönetim kurulu üyelerimizden Selin Gamze Sümen’in de katıldığı bu 

çalıştayda aslan balığı konusunda uzmanlar, Akdeniz’deki uygulayıcılar, 

bilim insanları ve paydaşlar arasında bilgi alışverişi sağlanmıştır. 
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 DENİZ MEMELİLERİ ÇALIŞMALARIMIZ ACCOBAMS’IN FINS 

GAZETESİNİN YENİ SAYISINDA (11.12.2020) 

ACCOBAMS’ın gazetesi Fins’in Aralık ayı, 10. sayısında deniz memelileri 
çalışmalarımız yer aldı. Bunlardan biri Ekim ayında bilimsel amaçlar ve 
müze materyali olması için gömdüğümüz kaşalot balinasıydı.  
Haber bülteni için: https://accobams.org/wp-
content/uploads/2020/12/FINS-2020_Vol10.pdf 

 
 
 
 
 
 

 

 

 VAKFIMIZ MEDPAN ÜYELİĞİNE YENİDEN SEÇİLDİ (11.12.2020) 

Vakfımız Akdeniz'in deniz koruma alanları konusunda en büyük sivil 
toplum kuruluşu olan MEDPAN üyeliğine yeniden seçildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://accobams.org/wp-content/uploads/2020/12/FINS-2020_Vol10.pdf
https://accobams.org/wp-content/uploads/2020/12/FINS-2020_Vol10.pdf
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AKTİF PROJELER 
 

 Gözüm Sende Karadeniz 

Projenin amaçları, Karadeniz biyoçeşitliliğinin önemiyle ilgili toplumsal 

farkındalığı arttırmak ve Karadeniz’de biyoçeşitlilik adına veri toplanmasına 

halkın katılımını sağlamak. 

 Ya Yakarsa 

Vakfımızın, ülkemiz kıyılarındaki anormal denizanası artışlarını, zarar verici 

etkilerini anlamak, öğrenmek, akademik olarak konuyu bilimsel bir düzleme 

taşımak ve karar vericilere yol göstermek amacıyla başlattığı bir çalışmadır. 

 Gökçeada Sualtı Deniz Parkı 

Gökçeada Sualtı Deniz Parkı, Yıldızkoy ile Kuzulimanı arasında kalan 1 mil 

genişliğindeki kıyı şeridinde, TÜDAV’ın girişimleri ile 1999 yılında 

kurulmuştur. Parkta yıl boyu balık avcılığı, dalış ve diğer turizm etkinlikleri 

yasak olup, bölge koruma altındadır. Deniz parkı ilan edilen bölgede yapılan 

araştırmalar sonucunda balık tür ve sayılarının arttığı, daha önce görülmeyen 

böcek, ıstakoz gibi deniz canlılarının görülmeye başlandığı, yunusların ve 

Akdeniz foklarının bölgeyi tekrar ziyaret ettiği belirlenmiştir.  

 CeNoBS Projesi 

Proje, Karadeniz’de bulunan yunus popülasyonlarının miktarı, dağılımı ve 

hedef dışı av baskısı ile ilgili temel verileri elde etmek ve bölgede etkili gürültü 

izlemesi yapabilmek amacıyla Ocak 2019’da başlamıştır. 

 ANEMONE Projesi 

26 Temmuz 2018 yılında başlayan bu proje, ortaklar arasında işbirliği ve 

uyumlu hale getirilmiş yöntemler aracılığıyla Karadeniz’in durumunu 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  

 

 Pasif Akustik İzleme 

Son yıllarda setase türlerinin izlenmesinde yaygın olarak kullanılan pasif 

akustik izleme metoduyla, Japon Ulusal Balıkçılık Araştırmaları Enstitüsü’nün 

desteği ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle 2009 yılından 

beri İstanbul Boğazı’nda setase türlerinin hareketleri 24 saat kesintisiz 

izlenmektedir. 
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YAYINLAR 
 

 Journal of The Black Sea / Mediterranean Environment,                        

Vol. 26, No. 1, 2, 3 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TÜDAV 22. Yıl Kitabı 

“TÜDAV 22. Yıl” başlıklı kitabımız Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın 

kuruluşundan bu yana 22 yılda yapılan çalışmaların anlatıldığı Türkçe ve 

İngilizce hazırlanmış bir eserdir. 
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 A Field Guide to The Sharks of Turkish Waters Kitabı 

 

Yazar: Hakan Kabasakal 

 

Türkiye sularında yaşayan 36 köpekbalığı türünü 

konu alan, A Field Guide to the Sharks of Turkish 

Waters, doğu Akdeniz’de köpekbalığı çalışan 

araştırmacılara güncel faunaya ilişkin bilgiler 

sunuyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marine Litter in the Black Sea Kitabı 

 

Editörler: Ülgen Aytan, Maria Pogojeva, Anna 

Simeonova 

 

Karadeniz’deki deniz çöplerini konu alan bu yeni 
kitabımızda toplam sekiz ülkeye ait 28 üniversite, 
enstitü ve sivil toplum kuruluşundan 93 
araştırmacının çalışmaları yer aldı. İngilizce 
olarak çevirimiçi yayınlanan 361 sayfalık kitap, 
denizlerimizi her geçen gün artarak tehdit eden 
deniz çöpleri konusunu kapsamlı bir şekilde ele 
alıyor ve bu konuyla ilgili bilim insanlarından 
karar vericilere kadar herkes için önemli bir 
kaynak sağlıyor. 
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 Agreement with the Monster Lessons We Learned from the Great White 

Shark in Turkish Waters Kitabı 

 

Yazar: Hakan Kabasakal 

 

Ne zaman büyük beyaz köpekbalığından söz 

açılsa, “canavar” terimi bu muhteşem ama yanlış 

anlaşılmış yırtıcı canlıyı tanımlamak için en sık 

kullanılan ifade olmuştur. Canavar ile Uzlaşma, 

Türk sularında uzun yıllar varlığı reddedilen 

büyük beyaz köpekbalığından öğrendiğimiz 

dersleri özetlemek için güncel bilgiler ışığında 

yazılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marine Aquaculture in Turkey: Advancements and Management Kitabı 

 

Editörler: Deniz Çoban, M. Didem Demircan,                                                     

Deniz D. Tosun 

 

Türkiye’deki su ürünleri yetiştiriciliği üzerine 
geniş kapsamlı, güncel ve tüm gelişmeleri içeren 
bir kitaptır.  
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BASIN BÜLTENLERİ  
(http://tudav.org/bizden/basin-bultenleri/) 
 

 Sakarya’daki Yunus Ölümleri Hakkında Açıklama (25.02.2020)  

 8 Haziran 2020 Dünya Okyanuslar Günü (07.06.2020) 

 Türkiye’nin Karadeniz’de Keşfettiği Doğalgaz Hakkında (24.08.2020) 

 1. Ulusal Pina Çalıştayı (14.09.2020) 

 24. Uluslararası Dünya Karadeniz Günü Kutlanıyor (30.10.2020) 

 Tunus’taki Büyük Beyaz Köpekbalığı Hedef Dışı Avcılığı Hakkında Ortak 

Uluslararası Basın Bildirisi (25.11.2020) 

 34 Kurum ve TÜDAV’dan Çağrı: Büyük Beyazı Koruyun (27.11.2020) 
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