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* Ceyda Öztosun

KEMER DENİZ BİLİMLERİ 
HAFTASI ETKİNLİKLERİ
THE KEMER MARINE 
SCIENCES WEEK 

15-18 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya/Ke-
mer’de Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA) 
destekleriyle Deniz Bilimleri Haftası gerçekleştirildi. 
Bu hafta kapsamında, Ulusal ve Uluslararası olmak 
üzere toplam dört bilimsel etkinlik düzenlendi. Ülke-
mizde ilk kez bu kadar geniş kapsamlı olarak gerçek-
leşen bu organizasyona, farklı disiplinlerden oluşan ve 
12 ülkeden gelen akademisyenler, dalış eğitmenleri, 
bilim insanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

The Marine Sciences Week took place between No-
vember 15th and 18th, 2018 in the Kemer District of An-
talya Province with the support of the Turkish Founda-
tion of Underwater Archaeology (TİNA). Four national 
and international scientific activities were organized as 
part of this week. The organization, which was the most 
comprehensive one in the field in our country so far, was 
attended by academicians, diving instructors, scientists, 
and students of various disciplines from 12 countries.

*Ceyda Öztosun, UNESCO UniTwin Sualtı Arkeolojisi Network Halka ilişkiler Uzmanı.
*Ceyda Öztosun, UNESCO UniTwin Archaeology Network Public relations Expert.
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Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Medeniyeteleri Araştır-
ma Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Kemer Sualtı Araştır-
ma Merkezi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye 
Sualtı Sporları Federasyonu, UNESCO UniTwin Sualtı 
Arkeolojisi Ağı, Antalya Deniz Ticaret Odası, Kemer 
İşadamları Derneği, ICOMOS-ICUCH, Divers Alert 
Network Europe (DAN), Dünya Sualtı Sporları Federas-
yonu (CMAS), Kiriş Limak Limra Hotel ve TINA Tür-
kiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı destekleriyle Antalya’nın 
Kemer ilçesinde 15-18 Kasım 2018 tarihleri arasında 
Kemer Deniz Bilimleri Haftası gerçekleştirildi. 

Etkinliklerin açılışı (15 Kasım 2018), bu sene on bi-
rincisi düzenlenen Uluslararası Sualtı Araştırmaları 
Sempozyumu (ISUR) ile başladı. Türkiye’nin çeşitli il-
lerinden katılımın yanısıra yurt dışında; Mozambik'ten 
Gürcistan'a, Rusya'dan İtalya'ya, Almanya'dan Polon-
ya'ya, K.K.T.C’den İran’a dünyanın çeşitli ülkelerinden 
konukları ağırladı.  Ulusal bir sempozyum olan ve her 
sene farklı üniversitenin ev sahipliğini yaptığı sualtı 
alanında farklı disiplinlerden bilim insanlarının çalışma-
larının aktarıldığı Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı 
(SBT) ise 16-17 Kasım 2018 tarihlerinde deniz bilimleri 
alanında uzman isimleri biraraya getirdi. 30’dan fazla 
bildirinin sunulduğu programın açılış dersi ICOMOS 
Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İclal Dinçer 
tarafından yapıldı. Yine SBT ile aynı kapsamda merkezi 
Roma’da bulunan Divers Alert Network isimli kuruluş 
tarafından “DAN Divers Day” isimli program gerçek-
leştirildi. DAN Europe da görevli yerli ve yabancı aka-
demisyenler dalış güvenliği hakkında bildiriler sundu ve 
konuyla ilgili bilgiler aktardı.

Organizasyonun kapanış gününde (18 Kasım 2018) 
ise Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu “Sualtı Kültür 
Mirası Eğitmen Eğitimi” Programının ilki gerçekleşti-
rildi. TSSF tarafından, UNESCO, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı destekleriyle hazırlanmış olan “Sualtı Kültür 
Mirasının Korunması” isimli kitabın hayata geçirilme-
si süresince hazırlanan bu eğitim programı dünyada da 

bu alanda uygulanan ilk eğitim programı olma değeri 
taşımakta. Program, Mayıs 2018’de Paris’te düzenle-
nen UNESCO ve ICOMOS-ICUCH toplantılarında da 
tanıtılmış ve büyük ilgi görmüştü. Kültür mirasının ko-
runmasındaki önem ve gerekliliğin ve bunun için dalış 
eğitmenlerine düşen görev ve sorumlulukların aktarıldı-
ğı programa TSSF’na kayıtlı 130 CMAS (Dünya Sualtı 
Aktiviteleri Konfederasyonu) Eğitmeni katıldı. 

Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı katkılarıyla hayata 
geçirilen bu programın açılış konuşmaları ICOMOS-
ICUCH  Genel sekreteri ve program koordinatörü Doç.
Dr.  Hakan ÖNİZ,  Dr. Ulrike GUERİN (UNESCO) 
(Video Bağlantısı), Cüneyt Koşu (Antalya Deniz 
Ticaret Odası Müdürü) Oğuz AYDEMİR (TINA 
Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı Başkanı), prof. Dr. 
Şamil AKTAŞ (TSSF Asbaşkanı) ve Mustafa Yaşar 
GÜNEŞ (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Daire Başkanı) 
tarafından yapıldı. Sualtı arkeolojisi, kültürel miras ve 
farkındalık alanında uzman akademisyenler tarafından 
derslerin verildiği bu program hem eğitmenlerde 
koruma bilincinin oluşturulması hem de bu bilgileri 
kendi öğrencilerine nasıl aktarabilecekleri konusunda 
eğitim verildi. program sonunda yapılan sınavda başarı 
gösteren eğitmenler bu kapsamda hazırlanmış olan kitap 
çerçevesinde “Sualtı Kültür Mirasının Korunması” 
eğitimlerini verecekler. Bu öğrencilerin sınavları ise 
on-line olarak TSSF ve Akdeniz Üniversitesi tarafından 
yapılacak. Bu seneden itibaren CMAS iki yıldız dalıcılar 
için bu program zorunlu ancak ücretsiz olacak. TSSF’de 
bu eğitimle bağlantılı kitap ve sertifikaları ücretsiz olarak 
verecek. Eğitmenlere yönelik eğitimler, her sene iki kez 
Federasyon tarafından belirlenen Türkiye’nin farklı 
şehirlerinde gerçekleştirilecek. Eğitimi programının 
ikincisi Mayıs 2019’da yine Kemer’de yapılacak. 
Dünyada ilk kez bir ülke federasyonu tarafından 
hem Kültür Bakanlığı hem de UNESCO tarafından 
destekleriyle gerçekleşen bu program bütün dünyada da 
ilgi uyandırdı.

NEWS

Oğuz Aydemir
TINA Türkiye Sualtı 
Arkeolojisi Vakfı.
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board
TINA Turkish Foundation for 
Underwater Archaeology.
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 The Kemer Marine Sciences Week was conducted 
with the contributions by the Mediterranean Civilisations 
Research Institute at the Akdeniz University, the Selçuk 
University, Kemer Underwater Research Center, The 
Ministry of Culture and Tourism of the Turkish Republic, 
Turkish Underwater Sports Federation (TSSF), UNESCO 
UniTwin Underwater Archaeology Network, Antalya 
Chamber of Shipping, Kemer Tourism Management & 
Businessmen Association, ICOMOS-ICUCH, Divers 
Alert Network Europe (DAN), The World Underwater 
Federation (CMAS), The Kiriş Limak Limra Hotel and 
the Turkish Foundation for Underwater Archaeology 
(TINA) in the Kemer District of Antalya from November 
15th to 18th, 2018. 

The opening of the activities (November 15th, 2018) 
started with the 11th International Symposium on Under-
water Research (ISUR). In addition to participants from 
various provinces of Turkey, many guests from various 
countries including Mozambique, Georgia, Russia, Italy, 
Germany, Poland, Turkish Republic of Northern Cyprus, 
Iran, and many other countries from all over the world 
attended the symposium.  The 21st Underwater Science 
and Technology Meeting, which is a national symposium 
hosted each year by a different university, where scien-
tists from various disciplines present their work and stud-
ies was attended by experts in marine sciences between 
November 16th and 17th, 2018. The opening session of 
the program where over thirty papers were presented, 
was made by Prof. İclal Dinçer, President of the Turkish 
National Committee for ICOMOS. The program named 
“DAN Divers Day” was also conducted during the same 
symposium by Divers Alert Network based in Rome, Ita-
ly. DAN Europe also presented a paper on diving safety, 
a shared relevant iformation on the subject. 

The first presentation of the program titled “Underwa-
ter Cultural Heritage” by the  Underwater Sports (TSSF) 
was conducted on the closing day of the organization 
(November 18th, 2018). This training program, which 
was developed in connection with the book “Protection 
of Underwater Cultural Heritage” by the TSSF and sup-

ported by UNESCO and   Turkish Ministry of Culture 
and Tourism is also the first educational program in the 
field in the world. The program was introduced during 
the UNESCO and ICOMOS-ICUCH meetings in Paris in 
May 2018, and received a great deal of attention. With an 
aim to inform the importance and necessity of protecting 
the cultural heritage and explain duties and responsibil-
ities of diving instructors, the program was attended by 
130 CMAS instructors, who were all registered in TSSF. 

The opening speeches of the program, which was 
carried out with the support of the Turkish Foundation 
of Underwater Archaeology Federation, were given by 
Assoc.prof. Hakan ÖNİZ, program coordinatior and 
General Secretary of ICOMOS-ICUCH,  Dr.Ulrike 
GUERIN (UNESCO) (by video conference), Cüneyt 
Koşu (Director of the Antalya Chamber of Shipping), 
Oğuz AYDEMİR (president of TİNA), prof. Dr. Şamil 
AKTAŞ (Vice president of TSSF) and Mustafa Yaşar 
GÜNEŞ (Head of Department, Ministry of Culture 
and Tourism). The program included lectures on 
maritime archaeology, cultural heritage and awareness 
by specialist scholars as well as training instructors on 
creating awareness of protection and how they can pass 
those information to their students. The instructors who 
succeeded in the exam, which was made at the end of the 
program will be able to give training on the “protection 
of Underwater Cultural Heritage” on the basis of the 
book that was prepared in this context. Their students 
will be tested on-line by TSSF and Akdeniz University. 
Starting from this year, this program will be mandatory 
for CMAS two-star divers, and will be provided free 
of charge. TSSF will also provide necessary books and 
certificates related with this training free of charge. The 
training for instructors will be conducted in different 
Turkish cities specified by the Federation two times a 
year. The second training program will be again held in 
Kemer in May 2019. The program, which was conducted 
for the first time by a national federation with the support 
of both Minsitry of Culture and UNESCO, aroused 
interest all over the world.

Oğuz Aydemir, ICOMOS Türkiye Milli Komisyonu 
Başkanı prof. Dr. İclal Dinçer, Hakan Öniz.
Oğuz Aydemir, prof. İclal Dinçer (president of ICOMOS 
Turkey), Hakan Öniz.
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