
 

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), denizlerde, iç sular-
da ve kıyılarda doğal, tarihi ve kültürel değerlerin 
incelenmesi, araştırılması, tespiti, envanterlenmesi, 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda 
bulunmak amacıyla 1994'de kurulan bir sivil toplum 
kuruluşudur. Kuruluşundan bu yana birçok yerel, ulusal 
ve uluslararası projede etkin rol oynamış ve çeşitli 
ödüllere layık görülmüştür. Ulus genelinde 300’ü aşkın 
üyesi, 4 yerel temsilciliği, üniversite öğrencileri ve 
akademisyenlerden oluşan araştırma grupları ile 50’ye 
yakın proje, araştırma, ekspedisyon, gençlere yönelik 
bilim kampları, sürekli eğitimler, kamuoyu oluşturmaya 
yönelik etkinlikler gerçekleştirmiştir.

SAD’ın altgruplarından olan SAAG’ın amacı, Türkiye 
karasuları ve iç sularında sualtı kültür mirasını tespit 
etmek, korumak, belgelemek, ilgili kurum ve 
kuruluşlara sunmak, akademik araştırmalara katkıda 
bulunmak ve bu mirası ortak bir envanterleme sistemi 
altında toplamaktır. SAAG,  ulusal çapta her yıl düzenli 
olarak eğitim, seminer ve toplantılar düzenleyerek hem 
bilim insanı adaylarının hem de halkın bilinçlenmesine 
katkıda bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası pek çok 
sualtı araştırmasında görev almış SAAG dalıcıları, Türki-
ye çapında projelerini bilimsel duyarlılıkla sürdürerek 
ve popüler ve bilimsel birçok yayına imza atmaktadır.

Kaş Arkeopark Deneysel Arkeoloji Projesi (2006) ile sualtında Uluburun arkeolojik 
eserlerinin replikalarından oluşan bir alan yaratılmış, ULUBURUN III ile dünyanın 
en eski batığının replikası yapılıp batırılarak Uluburun’un tanıtımı yapılmıştır.  
Sanal Müze (2007)  ile internet ortamında Arkeopark tanıtılmış,  Sualtı Bilim Kampı 
(2008-2011) ile ulusal boyutta bir eğitim programı ile yeni nesil korumacı-araştır-
macı bilim adamı adayları yetiştirilmiş, Sualtı Kültür Mirası (2008-2011)  ile bölge-
deki arkeolojik buluntular tespit edilmiştir.  Yöre gençlerini hedef alan Genç Arke-
opark (2010) projesi, bir önceki senenin geliştirilmiş içeriği ile bilim insanı aday-
larının eğitimine yönelik Kaş Tarihtir (2011) projeleri tamamlanmıştır. 

Projelerimize destek sağlanılması durumunda kurumunuzun ismi ve logosu, yazılı 
ve internet materyallerinde, ulusal ve uluslararası medyada yer alacak haberlerde, 
akademik yayınlarda, proje sunumunun yapılacağı her türlü sunumda yer alacak-
tır.

Akıncılar Sok. No 10/1, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Maltepe, ANKARA, TÜRKİYE  
www.sad.org.tr       e-mail: arkeopark@sad.org.tr        Tel: +90 312 230 35 20        Faks: +90 312 230 35 23        GSM: +90 533 603 20 00

Basında Biz

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Sualtı Arkeolojisi Araştırmaları Grubu (SAAG)

Destekçilerimiz

SUALTI KÜLTÜR MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAK



Kaybolmakta olan deniz tarihinin ve sualtı batıklarının araştırılması 
ve envanterlenmesi, arkeolojik ve kültürel tahribatı engelleyeceği 
gibi, mevcut araştırmaların ilgili akademik yetkililere sunulmasını da 
sağlamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Türkiye’nin sualtı 
kültür envanteri Likya pilot bölgesinde bu proje aracılığıyla çıkarıl-
maktadır. 

Dünyanın en eski batığı ULUBURUN teknesi ve kargo alanının 
yeniden canlandırması 2006 yılında Kaş bölgesinde sualtına 
yerleştirilmiştir. Bu alan, bilimsel çalışmaların yanı sıra bir sualtı arke-
olojisi eğitim alanı olarak işlev görmektedir. Halen sportif dalıcılar 
tarafından da ziyaret edilen alanda deneysel arkeoloji araştırmaları 
devam etmektedir.

Kamuoyunun dikkatini sualtına çekmek ve Türkiye’nin sualtı mirasını 
tanıtarak bu alanda hem bilimsel hem de kültürel etkinlikler yapıl-
masını sağlama amacıyla suyun altındaki arkeolojik ve tarihi dünyayı 
sanal ortama taşıyarak internet üzerinde bir sayfa oluşturulmuştur.
www.sanalbatik.org.tr

Proje, arkeolojik ve deniz tarihine ait eserlerin tespit ve belgeleme 
işlemlerine temel oluşturmak üzere sualtı araştırma metotlarının 
aktarıldığı teorik ve pratik çalışmaları içermektedir. Türkiye'nin çeşitli 
üniversitelerinden öğrencilerin ve sualtı arkeolojisi ile ilgililerin 
katıldığı bu eğitimler Kaş Arkeopark alanında yapılmaktadır.

Sualtı ve kara eğitimleri, seminerler, saha çalışmaları ve sergilerin 
planlandığı projede; farklı kültürler, farklı diller ve sosyal çevrelerden 
gençlerin katılımıyla Kaş turizminde görevli rehberler, dalış rehber-
leri ve gençler arasında bir farkındalığın oluşturulması, tarihi 
çevrenin korunmasına katkıda bulunulması sağlanmıştır.
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Sualtı Kültür Mirası Projesi

Sanal Müze Projesi

Genç Arkeopark / Kaş Tarihtir Projeleri

Sualtı Bilim Kampı

Kaş Arkeopark Deneysel Arkeoloji Projesi


