




Denizlerimizi, karadan ve denizden gelen 
kirlilik nedeniyle hızla kaybediyoruz. 

Her geçen gün deniz ve hayat verdiği canlılar 
ölüyor. Belki farkında değiliz ama denizin 
ürettiği oksijenle yaşamına devam eden 
doğamız da onunla birlikte tükeniyor. 

DENİZ 
YAŞASIN!
AMA 
NASIL 
YAŞASIN?

sayfa 3



DÜNYANIN EN 
BÜYÜK ÇÖPLÜĞÜ: 
DENİZ!
Dünyada yılda 2 milyon ton kanalizasyon atığı, 
endüstriyel ve tarımsal atık, su kaynaklarına 
deşarj ediliyor. 

Gelişmekte olan ülkelerde atık suların tahmini 
olarak %90’ı arıtılmadan nehirlere, göllere ve 
okyanuslara boşaltılıyor.

Her yıl 5 yaşın altında 1.8 milyon çocuk su ile 
ilgili hastalıklar sebebiyle ölüyor.
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BÜYÜK ÇÖPLÜĞÜ: 

DENİZLERİMİZİ 
KİM KİRLETİYOR?
Deniz kirliliği, %80 oranında karadan ve insan eliyle 
gerçekleştiriliyor. Evde, ofiste, hastanede, fabrikada 
kanalizasyona giden her şey denize akıyor. Tarlada, 
bahçede, sokaktaki her şey sonunda denize ulaşıyor. 



Belediyeler, köyler, imalat sanayi, termik santraller, 
organize sanayi bölgeleri ve maden işletmeleri tarafından 
yılda 4,8 milyar metreküp atıksu alıcı ortama deşarj 
ediliyor. Bunun %77'si arıtılırken, hala yılda 1 milyar 
metreküpü aşkın atıksu arıtılmadan doğaya bırakılıyor. 

ÇEVRE GÖZ ARDI EDİLİYOR

DENİZLERİMİZ 
KRİTİK EŞİKTE!
Belediyelerin %63’ünün arıtma tesisi mevcut değil.
Mevcut arıtma tesislerinin sadece %15’i ileri arıtmaya sahip.
Toplam 1396 belediyenin 87’sinin kanalizasyon şebekesi 
dahi yok.

ARITMA TESİSLERİ BELEDİYELER İÇİN 
ÖNCELİKLİ DEĞİL!
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Tarımda aşırı ve bilinçsizce kullanılan gübre ve zararlı 
pestisit kalıntıları, rüzgar ve yağışların etkisiyle 
akarsulara, dolayısıyla denizlere taşınıyor.

TARIM DA KİRLETİYOR!

Su kaynaklarımızı, doğaya 
bıraktığımız atıklarla yine 
bizler kirletiyoruz.

Turistik işletmelerin çoğunun arıtma tesisi 
bulunmuyor. Var olan arıtma tesisleri çoğu zaman 
çalıştırılmıyor.

TURİZM BİNDİĞİ DALI KESİYOR!

DENİZLERİMİZ 
NEFES ALAMIYOR!
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BALIK TÜRLERİ
HIZLA AZALIYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2008 yılında yayınladığı 
verilere göre; Karadeniz’de 50 yıl önce sayısı 52 olan 
balık çeşidinden 26’sının nesli tükendi. Geriye kalanların 
büyük kısmı da avlanılabilecek miktarın çok altında. 
Marmara Denizi’nde 70’li yıllarda görülen, ekonomik 
değeri olan 124 balık türü artık yok!

YOK OLAN BALIK TÜRLERİ:
Akya, Çipura, Fangari, Dülger, Granyöz, Kırlangıç, Iskarmoz, Hani, 
Kolyoz, Kepez, Melanurya, Sarıgöz, Sarıağız, Orkinos, Orfoz, Mercan, 
Mırmır, Minakop, Sarpa, Sinarit, Trança, Lipsos ve Zurna artık 
Karadeniz’de göremeyeceğimiz balıklar listesinde.

Fangari, Akya, Gelincik ve Hani, Marmara’da artık görülmeyen 
balıklardan sadece birkaçı. Son 40 yılda Marmara Deniz’inde ciddi 
oranda azalan türler: Barbunya %73, Çipura %48, Palamut %90, 
Uskumru %95, Kefal %91, Lüfer %58. Ege’de azalan balık türleri: 
İşkine %77, Kayabalığı %81, Kırlangıç %84, Minekop %96, Orfoz %83.



TÜRKİYE’NİN 
DENİZLERİ CAN 
ÇEKİŞİYOR!
MARMARA DENİZİ

Her yıl Akdeniz’i ziyaret eden 240 milyon turistin 
ürettiği çöp ve atık suyun %80’i, arıtılmadan 
denize atılıyor.

EGE DENİZİ
Türkiye sahillerinden 10 milyon, Yunanistan’dan 
7.5 milyon nüfusa eşdeğer kirlilik, Ege Denizi’ne akıyor.

AKDENİZKARADENİZ
Her yıl 10 milyon ton inorganik madde, 400 bin tonun 
üzerinde petrol, 500 milyon metreküp evsel atık 
Karadeniz’e dökülüyor.

Sudaki oksijen değerinin gitgide düştüğü, hatta 
bazı yerlerde sıfıra yakın değerler gösterdiği belirlendi.
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BİLİYOR 
MUSUNUZ?
Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. 
Bilimsel verilere göre; ihtiyaç duyduğumuz oksijenin 
%50 - 70’ini denizlerimiz üretiyor. 
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TURMEPA; kurulduğu günden bu yana projeler üreten, ürettiği projeleri 
kamu ve özel sektör tarafından örnek alınan, hazırladığı AB projelerini 
ortaklarıyla kol kola yürüten, çevre ödülleri geliştiren, ilgili bakanlıklara 
örnek projeler hazırlayan, tüm paydaşları bir araya getiren, uluslararası 
konferanslar düzenleyen, deniz ve su varlıkları konusunda referans alınan 
lider bir sivil toplum kuruluşu haline geldi.

TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline 
getirmek amacıyla, 8 Nisan 1994’te Rahmi M. Koç’un kurucu başkanlığında, 
Deniz Ticaret Odası ile birlikte hayata geçirilen bir sivil toplum kuruluşudur. 
TURMEPA, 1995 yılında yayınladığı “Denizleri Koruma Deklarasyonu” 
ile UNEP, IMO, The Club of Rome, ICS and IUCN gibi organizasyonların 
uluslararası platformlarda desteğini aldı. UN Global Compact üyesi olan 
TURMEPA, Bakanlar Kurulu’nun 19.06.2000 tarih ve 2000/1013 sayılı 
kararıyla, kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etti.

DENİZLERİMİZİ
YAŞATMAK İÇİN
TURMEPA’YI 
KURDUK!



Çünkü bir kum tanesinin inciye dönüşmesi 
zaman, emek, kararlılık ve temiz denizler 
ister. Ancak o zaman mavi denizlerdeki 
sedefli mucize gerçekleşir ve hak ettiği 
değeri bulur.

1994 yılında yolculuğuna bir kum 
tanesi olarak başlayan TURMEPA, 
temiz deniz özlemiyle kuruldu; yıllarca 
süren mücadeleyle, emekle gelişti, 
destekçileriyle büyüdü ve sonunda bir 
inci tanesine dönüştü.

BİR KUM TANESİNİN 
İNCİYE DÖNÜŞMESİ 
MUCİZEDİR!

TURMEPA
ÇALIŞIYOR!
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20 YILDA SAYILARLA TURMEPA:



       Denizlerimizin, kıyılarımızın ve su varlıklarımızın 
kirlenmesini önlemek;

       Kamuoyuna temiz deniz ve su kaynaklarının 
önemini aktarmak ve kirlilikle mücadelede halkın 
katılımını sağlamak ve geliştirmek;

       Gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir çevre 
bırakmak.

AMAÇLARIMIZ;



TURMEPA 20. yılında denizlerimizin ve su varlıklarımızın 
korunmasına dikkat çekmek amacıyla ulusal çapta 
bir kampanyaya imza attı. Gönüllü reklam ajansı ve 
prodüksiyon şirketleriyle hazırlanan kamu spotunun 
yanı sıra billboard ve afiş çalışmalarını da içeren dev 
farkındalık kampanyası ile 3 ay gibi kısa bir zamanda 
52 milyona ulaşıldı. 

Kampanyada, derneğin Kurucu ve Onursal Başkanı 
Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan M. 
Yaramancı’nın yanı sıra, beğeniyle izlenen oyuncular 
Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve 
Melisa Sözen de gönüllü olarak yer aldı.  

DENİZ VARSA, 
HAYAT VAR!

Alice BBDO - İstanbuldogz - Ströer - Rahman Altın - Universal McCann'e teşekkürler.



"Denizi seviyorsanız ona arkanızı değil, yüzünüzü dönün." - Rahmi M. KOÇ

"Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, tertemiz bir deniz; ama şu an sizin 
yardımınıza ihtiyacı var." - Tezcan M. YARAMANCI

"Ben oğluma pet şişe sürüleri değil, sardalya sürüleri bırakmak istiyorum." - Halit ERGENÇ

"10 -15 metrelik havuzlarda değil, açık denizlerde kulaç atsın istiyorum." - Bergüzar KOREL

"Her lodos sonrası kumsala taşınan çöpleri değil, o kumsallara çıkan caretta 
carettaları bırakmak istiyorum." - Mehmet GÜNSÜR

"Denize dökülen ırmakları tertemiz bırakmak istiyorum; dev birer fabrika 
borusuna dönmüş olarak değil." -  Melisa SÖZEN

KAMU SPOTUNUN MESAJLARI;
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TURMEPA atık toplama tekneleri, ülke kıyı ve 
deniz alanlarının korunmasını ulusal öncelik 
haline getirmek için yerel yönetimlerle 
işbirliği içinde örnek çalışmalar yapıyor. 

Atık toplama tekneleri, yat ve turistik tekne 
sahiplerinin uğrak yeri olan koylarda mobil 
olarak hizmet veriyor.

TURMEPA ATIK TOPLAMA 
TEKNELERİ İLE KIYILAR 
KORUMAMIZ ALTINDA...



TURMEPA, yerel yönetimler için uygulanabilir çözüm odaklı 
projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Göcek, Dalaman, 
Hisarönü, Fethiye ve Çeşme’de atık toplama çalışmalarıyla 
özdeşleşen TURMEPA, atık toplama tekneleriyle bölgenin 
dönüşümüne katkı sağlıyor. TURMEPA ilk 20 yılında 
30 milyon litre sıvı atık ve 500 bin jumbo boy çöp 
torbası kadar katı atığın denizlere karışmasını önledi.

TEMİZ DENİZLER İÇİN 
ÖRNEK OLMAYA 
DEVAM EDİYORUZ...

Ağaoğlu - TURMEPA Temiz Deniz Süpürgesi, 
2015 yılının Mayıs ayında İstanbul Boğazı’nda 
çalışmaya başladı. Deniz süpürgesi 2 yıl boyunca 
İstanbul Boğazı'nın yüzeyinde bulunan çöpleri 
toplamaya devam edecek.

TURMEPA DENİZ SÜPÜRGESİ 
YENİDEN İSTANBUL 
BOĞAZI’NDA...
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20 yılda;
7.503.06 çocuk 

ve gencimize ulaştık,
9.263 öğretmen 

ve gönüllü eğitmen 
ile yol aldık.

TURMEPA, “Denizi temizlemenin en kolay yolu, 
kirletmemeyi öğretmektir” mantığıyla, Türkiye 
genelinde küçük büyük herkese interaktif 
eğitimlerle denizi sevdirmeyi ve denizlerimizi 
koruma bilincini aşılamayı hedefliyor.

DENİZ 
YAŞASIN DİYE...
EĞİTİMLER 
VERİYORUZ!
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Eğitim programlarımızın temelini oluştururken hedefimiz 
şöyle belirlendi: “Sürdürülebilir eğitim modeliyle çevremize 
sahip çıkmayı, deniz ve su varlıklarımızı korumayı bir davranış 
biçimine dönüştürmek.”

TURMEPA EĞİTİM PROGRAMLARI

Bu görüşten yola çıkarak ilk, ortaöğretim ve lise öğrencilerinden, 
öğretmenlerinden, üniversite öğrencilerinden, kamu ve özel 
sektör çalışanlarından, eğiticilerinden ve konuyla ilgili karar 
alıcılardan oluşan hedef kitlemizin ihtiyaçlarına göre hazırlanan 
TURMEPA eğitim setleri ile amacımız; sadece öğretmek değil, 
aynı zamanda bu eğitimleri sosyal bir davranış biçimine 
dönüştürebilmek. 

Bu doğrultuda eğitimlerimizde, “Yedi Kapı - Kapı Aralayıcı Yedi 
Soru” yaklaşımı kullanılarak kişide bireysel farkındalık yaratmak 
hedefleniyor. TURMEPA, ilk 20 yılında 7.550.000 öğrenciye 
çevre eğitimlerini ulaştırdı.

II. Genç Mavi: 9 -12. sınıf öğrencilerimiz, gençlerimiz ve 
gönüllülerimize ulaşmak üzere hazırlanan 7 farklı eğitim 
programıyla; lise ve üniversite öğrencileri için eğitici eğitimler 
ve etkinlikler düzenleniyor. Üniversitelerde TURMEPA Deniz 
Elçileri Toplulukları kurmak üzere çalışmalar başlatılıyor.

III. Büyük Mavi: Üniversite gençliği ve toplumun tüm 
kesimlerine ulaşmak için hazırlanan 4 farklı eğitim programıyla; 
eğitmen kadromuz ve gönüllülerimiz ile deniz ve su varlıklarının  
hayatımızdaki önemi anlatılıyor. Ayrıca kurumların talebi 
doğrultusunda etkinlikler düzenlenerek kurum çalışanlarına, 
üyelerine ve çocuklarına ulaşılmaya devam ediliyor.

I. Minik Mavi: 1- 8. sınıf öğrencilerimiz için hazırlanan 6 farklı 
eğitim programıyla; denizlerdeki kirlilik hakkında farkındalık 
yaratmak, denizlerin korunması yönünde bilinç kazandırmak, 
denizler üzerindeki tehditler ve bunlara çözüm önerileri 
sunulması amaçlanıyor. 

 “Görmediğim şeyi bilemem, bilmediğim şeyi 
sevemem, sevmediğim şeyi de koruyamam”
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TURMEPA, 2013 yılında hazırladığı "Mavi Kuşak Hareketi  
İstanbul Boğazı Projesi" ile uluslararası alanda açılan 
Mitsui & Co., Ltd. Çevre Fonu'na başvuran 168 kurum arasından 
hibe almaya hak kazanan 2 kurumdan biri oldu. Bu gelişme, 
TURMEPA’nın ürettiği projelerle artık sadece yerel değil, 
uluslararası arenanın da dikkatini çekmeyi başardığının kanıtıdır.

TURMEPA'nın hazırladığı eğitim ve farkındalık çalışmasının amacı, 
İstanbul Boğazı'nın önemine ve ekosistemin karşı karşıya olduğu 
tehditlere dikkat çekerek eğitim ve etkinliklerle gelecek nesilleri 
bilgilendirmek, Boğaz'ın korunmasını görev edinecek Mavi Kuşaklar'ın 
yetişmesini sağlamaktır. Proje, hazırlanan eğitim setleri ile 1.000'e yakın 
öğretmen ve 50.000 çocuğa ulaşarak büyük bir başarı kazandı. 

www.mavikusakhareketi.com

İSTANBUL 
BOĞAZI’NIN 
MAVİSİ İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ!
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2011 yılında kapılarını açan 
Türkiye’nin ilk Sualtı Atık 
Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nin 
amacı; çocukların, genç ve 
yetişkinlerin, denizlerde 
kirliliğe neden olan atıkları 
gözlemlemesi ve kirliliğin 
deniz yaşamına etkileri 
konusunda farkındalıklarının 
artmasını sağlamak.

Denizden çıkarılan atıklarla 
oluşturulan sergi, ülkemizde 
yaşanan ve çoğumuzun 
farkında olmadığı büyük bir 
çevre felaketinin boyutlarını 
gözler önüne seriyor. 

TÜRKİYE’NİN İLK SUALTI 
ATIK SERGİSİ VE EĞİTİM 
ATÖLYESİ’Nİ OLUŞTURDUK!

Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim 
Atölyesi’ni gezen binlerce 
çocuk, eğlenerek hem 
denizdeki doğal yaşam 
hakkında bilgi ediniyor; 
hem de denizlerimizin 
neden korunması
gerektiğini öğreniyor.

Sergide; şişelerden 
plastiklere, elektronik 
eşyalardan giysilere, 
mutfak gereçlerinden 
bisiklet, hatta çocuk 
arabasına kadar onlarca 
atık ile nesli tehlike 
altında olan balık türleri 
de yer alıyor.
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MASMAVİ DENİZ EĞİTİM 
KAMPI'NDA YÜZLERCE 
ÇOCUKLA BULUŞTUK!
TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kampı, katılımcılara 
ekosistem sevgisini aşılamak, kendilerini keşfetmelerine 
katkıda bulunmak ve gençlerin denizlere karşı duyarlı 
birer vatandaş olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla 
oluşturuldu. Her sene Türkiye'nin farklı yerlerinden 
yüzlerce çocuk, bu kamp sayesinde bir araya geliyor. 

SANAL ORTAMDA 
İSTANBUL BOĞAZI’NI 
TEMİZLİYORUZ!
Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan 
ilk mobil oyun olan Temiz Deniz, Google Play, Apple Store, 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) 
akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz olarak indirilmek üzere 
hazırlandı. Çocuklarımız ve gençlerimiz, bu oyun ile önce 
ekosisteme zarar veren atıkların suda yok olma sürelerini 
öğreniyor ve ardından İstanbul Boğazı'nın sanal ortamda 
temizlenmesini sağlıyor.



KARADENİZ’DE 
SICAK NOKTALAR
TÜBİTAK - AB HİBESİ
Avrupa Birliği'nin desteklediği 
ve hibe verdiği TÜBİTAK 
Marmara Araştırma 
Merkezi'nin hazırladığı 
"HOT BLACK SEA - Sıcak 
Noktaların Bütünleşik 
Yönetimi ve Karadeniz 
Ekosisteminin Korunması 
Projesi"nin eğitim alanındaki 
paydaşı TURMEPA oldu. 
Eğitim programının ana 
hedefi, gençlerimizin karasal 
kaynaklı kirlilik sebebiyle 
denizlerimizde ve kıyı 
bölgelerimizde ortaya 
çıkan tehlikelerin bilincine 
varmalarını sağlamak. 

TURMEPA, Hayrabolu Belediyesi ve Namık 
Kemal Üniversitesi ile birlikte Ergene Havzası 
için el ele verdi.  Program kapsamında 
Ergene Havzası üzerindeki delta ve lagün 
gibi kıyı alanları ile bu alanlara ait sulak 
alanlar için bir entegre arazi kullanımı 
yönetim modeli oluşturuldu. Projede 
Ergene Havzası'nın yanı sıra, Bulgaristan’ın 
Ropotamo ve Veleka deltaları, Ukrayna’nın 
Tuna, Dinyester ve Dinyeper deltaları, 
Gürcistan’ın Guria Bölgesi olmak üzere 
toplam 7 delta incelenerek arazi kullanım 
modelleri hazırlandı.  TURMEPA , bu 
çalışmaya paralel, yetişkinlere ve gençlere 
yönelik eğitimler hazırlayarak entegre arazi 
kullanımı yönetim modelinin önemine 
dikkat çekiyor.

AB DESTEĞİYLE 
ERGENE HAVZASI'NA 
KORUMA ŞEMSİYESİ

Türkiye’deki Lider Faydalanıcı ve IPA Ortakları;  Hayrabolu 
Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi,  TURMEPA'dır. ENPI 
başvuru sahibi ve ortakları ise Bulgaristan - Burgas Bölgesel 
Turizm Derneği;  Gürcistan - Civitas; Ukrayna - UKRMEPA’dır.

sayfa 23



KIYI TEMİZLEME HAREKETİ 
İLE ONLARCA KURUM TEMİZ 
KIYILAR İÇİN ÇALIŞIYOR!

Felaketin kıyısına gelmeden, 
siz kıyılara gelin!

TURMEPA, yürüttüğü “Kıyı Temizleme Hareketi” ile şirketlerin 
kurumsal duyarlılıklarını, deniz ve kıyıların korunması 
yönünde dönüştürmeyi hedefliyor. Bu projeyle, il ve ilçe 
belediyelerinin desteklenerek kişi ve kurumların gönüllü 
katılımını teşvik etmek, şirketlerin çevre etkinliklerine 
kurumsal bir boyut kazandırmak amaçlanıyor.

Katılım için: egitim@turmepa.org.tr



TURMEPA’DAN 
ÇOCUKLARA ÖZEL 
KAMU SPOTU
TURMEPA, yirminci yılında “Mavi Kuşak Hareketi - İstanbul 
Boğazı” projesi kapsamında, çocukları dünyadaki oksijenin büyük 
bölümünü karşılayan planktonlar ile tanıştırmak için bir kamu 
spotu hazırladı. 

Dünya üzerinde oksijenin büyük çoğunluğunun denizlerde, 
göllerde ve akarsularda planktonlar tarafından üretildiğine 
dikkat çeken, denizlerimizin ve deniz canlılarının korunmasının 
önemini vurgulayan kamu spotu ile TV kanallarında; çocuklar, 
çocuk çizimlerinden oluşan sualtı dünyasında deniz canlılarıyla 
dans ediyor, plankton ile beslenen balıklar oluyor.
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DENİZLERİ VE SU KAYNAKLARINI 
KURTARMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OL!
TURMEPA, toplumsal farkındalığı ve ülkemizdeki deniz sever 
sayısını artırmak amacıyla, toplumun her kesimi ile buluşuyor.  
Denizlerin korunmasına yönelik çalışmalarında TURMEPA ile 
düşünmeye, tartışmaya ve harekete geçmeye hazır ve deniz 
sevgisine sahip her birey TURMEPA Gönüllüsü olabiliyor.  
Gönüllüler, denizler ve deniz kirliliği hakkında temel bilgi ve 
mücadele araçlarına yönelik kapsamlı eğitimin yanı sıra 
eğitmen eğitimlerini kapsayan oryantasyon sürecinden geçiyor. 

TURMEPA Gönüllüsü Olmak İçin;
TURMEPA'ya bireysel gönüllü olunabildiği 
gibi Deniz Elçileri Toplulukları oluşturularak 
ekipler halinde de gönüllülük sağlanabiliyor.

Detaylı bilgi almak ve gönüllü başvurusu 
yapmak için: gonulluyum@turmepa.org.tr
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TURMEPA, deniz ve deniz canlılarının sorunlarına çözümler 
üretilen, bilgi ve becerilerin paylaşıldığı, gönüllü girişimlerin 
teşvik ve takdir edildiği Dünya Gönüller Günü'nü, her yıl 
gönüllüler ve Deniz Elçileri Toplulukları ile birlikte kutluyor.  
Gönüllülerimiz, farkındalık, eğitim ve koruma projelerine 
Türkiye’nin farklı noktalarında destek veriyor.

DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ

TURMEPA, GÖNÜLLÜLERİ İLE  
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR!
Gönüllülerimizin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerimizden bazıları şöyle:
Mavi Kuşak Hareketi - İstanbul Boğazı projesine destek olmak amacıyla 
Klasik Otomobil Kulübü ve İstanbul Rotary Kulübü’nün beraber düzenlediği Foto Ralli  yarışı gerçekleştirildi.
Gönüllülerimizin desteğiyle işitme gereksinimli çocuk ve gençler için deniz eğitim setleri hazırlandı; 
gönüllü eğitmenlerimiz Türkiye'nin dört bir yanına ulaştı.
Denizlerimizi eğitim setlerimiz vasıtasıyla gönüllü ünlülerimiz anlattı. Gönüllü çocuklarımızın sayesinde tüm 
çocuklar, dünyadaki oksijenin büyük bölümünü karşılayan planktonlar ile tanıştı.
Gönüllü dalgıçlarımız,  İstanbul Boğazı’na dalarak Boğaz'ın çöplerini gün yüzüne çıkardı.
23 Nisan, Kıyı Temizleme, ICC ve tüm proje etkinliklerimize "Etkinlik Gönüllülerimiz" 
ile adım atıldı. 
Sevgililer Günü’nde gönüllüler denize duydukları aşkı bir mektupla kaleme aldı.
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BİNLERCE ÇOCUĞU 
23 NİSAN'DA DENİZLE 
TANIŞTIRIYORUZ
TURMEPA’nın, toplumun her kesiminin deniz ve 
çevre konusunda bilgilendirilmesi amacıyla hayata 
geçirdiği “İstanbul’un Çocukları Denizle Buluşuyor” 
etkinliği, her sene 23 Nisan’da İstanbul’un 
dezavantajlı bölgelerinde yaşayan ve denizle 
tanışamamış binlerce çocuğu denizle buluşturuyor. 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte deniz 
görmemiş çocuk sayısının 200 bini aştığını tahmin 
ediyor. Proje ile binlerce öğrenci, vapurla ilk kez 
Boğaz gezisine çıkarken, kirlilikle mücadelenin 
önemini de İstanbul Boğazı'nı görerek öğreniyor. 



 

ULUSLARARASI 
MAVİ ÇÖZÜM 
KONFERANSI

araya geldiği ve var olan 
sorunların bilimsel bakış açısı ile 
incelenip irdelendiği konferansta, 
denizlerimizin farklı sorunları 
ele alınıyor.

İlk sene Marmara ve Karadeniz’i 
odağına alan konferans, ilk kez 
denizlerimiz için toplumun ilgili 
tüm paydaşlarını aynı çatı altında 
topladı. İkinci sene ise sanayide atık 
yönetimi ele alındı ve konferans, 
AB Bakanlığı’nın desteğiyle ve 
AB temsilcilerinin katılımı ile 
gerçekleşti.

2012 yılında TURMEPA, tehdit 
altındaki deniz ve su kaynaklarımızı 
Türkiye gündemine taşımak için 
uluslararası bir konferans 
serisi başlattı.  

STK’lardan üniversitelere, kamu 
kurumlarından yerel yönetimlere, 
özel sektörden bireylere kadar 
toplumun tüm paydaşlarının bir

Biyolojik çeşitliliğinin giderek azaldığı, kirliliğin tehlikeli boyutlara 
ulaşmaya başladığı denizlerimize dikkat çekmeyi hedefleyen proje, 
hem engellilerin su sporuna ilgisini artırmak hem de TURMEPA’nın 
deniz kirliliği ile mücadelesini yaygınlaştırmak amacıyla başlatıldı. 
Engelli milli sporcu Kemal Özdemir, temiz deniz maratonunu İstanbul, 
Antalya, İzmir, Çanakkale ve Zonguldak’ta gerçekleştirdi. Proje, aynı 
zamanda tehlike altındaki göllerimizi de kapsıyor. Bu kapsamda 
Özdemir, Van Gölü'nde de temiz sular için kulaç attı. 

HER KULAÇ DENİZE BİR NEFES 
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TURMEPA’nın Yıldız Holding 
için geliştirip koordinasyonunu 
yürüttüğü Sabri Ülker Çevre 
Ödülü, 2013 yılında hayata 
geçirildi ve kamuoyunda büyük 
yankı uyandırdı. Ödülün amacı, 
kısıtlı kaynaklar dahilinde deniz 
ve su kaynaklarını koruyan, çevre 
kirliliği ile mücadele eden, halkın 
desteğini alan, sürdürülebilir 
kalkınmaya da önemli katkıda 
bulunan çevreci projeleri 
belirlemek ve bu projelerin 
gelişmesine katkı sağlamak. 

Ödülün diğer amacı ise, 
toplumun bilinmeyen çevre 
kahramanlarının başarılarını 
kamuoyu ile paylaşmak ve 
benzer çalışmaları yapan kişileri 
teşvik etmek.

TURMEPA, Sabri Ülker Çevre 
Ödülü’nü geniş kitlelere 
tanıtmak için ülkenin tüm 
üniversiteleri, KOBİ’leri, kamu 
kuruluşları, STK’ları ile irtibata 
geçiyor.  TV ve sosyal medya 
gibi iletişim mecralarında 
reklamlarla duyurusu yapılan 
ödülün değerlendirilmesi için 
her sene konusuna bağlı olarak 
alanlarında uzman 7 kişilik 
Seçici Kurul belirleniyor. Seçici 
Kurul’un finale taşıdığı projeler 
ise, 5 kişilik jüri tarafından 
değerlendiriliyor.
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TURMEPA'nın 
temiz denizler 
için sürdürdüğü 
mücadeleyi 
kamuoyuyla 
paylaşmak ve 
denizlerimizle ilgili 
bilgiler sunmak 

GELENEKSEL 
TURMEPA 
YEMEĞİ
TURMEPA’nın kurulduğu 
günden bu yana gerçekleştirdiği 
Geleneksel Yemeği, derneğin 
Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi 
M. Koç’un ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Tezcan M. Yaramancı'nın 
ev sahipliğinde, deniz dostlarını 
bir araya getiriyor.

Türkiye’nin en önemli isimlerinin 
yer aldığı gecede, derneğin 
çalışmalarına destek veren kurum 
ve bireylere teşekkür plaketi 
veriliyor. Derneğin yıl boyunca 
yaptığı çalışmalar konuklarla 
paylaşılıyor.  

FARKLI BİR DENİZ 
KÜLTÜRÜ VE ÇEVRE 
DERGİSİ: DENİZTEMİZ

amacıyla geliştirdiği deniz kültürü 
ve çevre dergisi DenizTemiz, büyük 
ilgi görüyor. Dergi, üyelerinin yanı 
sıra Türkiye’ye yön veren 7000 isme 
ulaşıyor.     



TURMEPA, denizlerimizi kirleten 
atık yağların toplanması için bir proje 
başlattı. Proje kapsamında 2013 
yılından bu yana, Yemekhane ve 
Parıltım toplu yemek firmalarından 
yılda ortalama 55 bin litre atık yağ, 
lisanslı firmalarca alınarak geri 
dönüşüme kazandırılıyor.  2015 
yılında ise Migros projeye dahil oldu.

TURMEPA'nın deniz kirliliğine karşı 
verdiği mücadeleye güç katmak 
amacıyla açılan Acil Mavi Hattı, 
kirliliği önlemek için hizmet veren 
ücretsiz ihbar hattıdır. Kirliliğe karşı 
duyarsızlığı yıkmak, ilgili makamları 
eyleme geçirmek için siz de arayıp, 
çevrenizdeki deniz kirliliği ile ilgili 
şikayette bulunabilirsiniz. 

ACİL MAVİ HATTI 
444 67 67

KİRLETMEDEN TEMİZLEYEN 
ÇEVRE DOSTU TEMİZLİK 
ÜRÜNLERİ GELİŞTİRDİK
TURMEPA, denizlerin ve çevrenin korunmasına yönelik misyonu 
çerçevesinde, tamamıyla geri dönüşümlü ambalajları içinde, fosfat ve 
formaldehit içermeyen, suda yüksek oranda çözünürlüklü çevre dostu 
temizlik ürünleriyle, yaşanabilir bir çevre için kirletmeden temizlik 
imkanı sağlıyor. TURMEPA markasıyla hazırlanan bulaşık deterjanı, 
sıvı el sabunu, genel yüzey temizleyici, bulaşık makinesi jel deterjanı, 
ağır yağ sökücü, cam temizleyicisi, sıvı çamaşır deterjanı, ahşap, parke 
ve laminant yüzey temizleyicisi ürünlerimiz, hem ev hem de sanayi tipi 
ambalaj ile satışa sunuluyor.

ATIK YAĞ 
PROJESİ



ICC - INTERNATIONAL COASTAL CLEANUP

ICC kampanyası, her yıl eylül ayının 
üçüncü cumartesi günü yaklaşık 
105 ülkede eş zamanlı yapılıyor. 
Türkiye koordinatörlüğünü, 2002 
yılından beri TURMEPA'nın üstlendiği 
Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası,  
Türkiye kıyılarının çoğunluğunda 
büyük katılımlarla gerçekleştiriliyor.

CLEAN UP THE MED

Akdeniz’e kıyısı olan toplam 
21 ülkede aynı tarihte gerçekleştirilen  
“Akdeniz’i Temiz Tutalım”  (Clean Up 
The MED) kampanyası, Türkiye'de 
TURMEPA’nın öncülüğünde 
kıyı illerimizde gerçekleştiriliyor.  
Bu etkinlikler, geniş katılımlara 
sahne oluyor.

ULUSLARARASI KIYI 
VE DENİZ TEMİZLEME 
KAMPANYASI

AKDENİZ’İ 
TEMİZ 
TUTALIM

UNUTMA, DENİZDE YAŞAM VAR!
TURMEPA, güney sahillerindeki bilinirliğini artırmak ve atık 
toplama teknelerimizin iletişim numaralarının hafızalarda 
yer etmesini sağlamak amacıyla görsel bir çalışma hazırladı. 

Opet sponsorluğunda teknelerimizin faaliyet gösterdiği 
kıyı illerinde dağıtılmak üzere hazırlanan dönkart, afiş 
ve bardak altlıkları ile "Dikkat, Denizde Yaşam Var!" 
kampanyasının duyurulması sağlandı.
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DENİZ YAŞASIN DİYE…
ŞUBELER KURUYOR, 
KIYILARA AÇILIYORUZ! 
TURMEPA’nın şube yönetimleri, derneğin temiz deniz hedefiyle 
sürdürdüğü mücadelesini bölgelerde temsil ediyor, bulunduğu 
bölgenin ihtiyaçlarını tespit edip proje üretiyor, özellikle ulusal 
ve uluslararası etkinliklere bölge halkını da teşvik ederek destek 
veriyor. Şubelerimizin, kuruluş tarihlerine göre faaliyetleri genel 
hatlarıyla şöyle:

ANTALYA ŞUBESİ
Derneğin ilk şubesi 2006 yılında Antalya’da kuruldu. Antalya 
Şubesi, belediyeler, ilgili STK’lar ve kamu kuruluşlarıyla ilişkiler 
geliştirmek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla daha çok 
öğrenciye ve gençlere ulaşmak ve bölgeye bir atık toplama 
teknesi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 

Şube yönetimi, DTO ve dernek üyelerinin yoğun katılımıyla 
Alanya, Manavgat, Side, Antalya, Kemer, Finike ve Kaş’ta deniz 
ve kıyı temizliğinin gerçekleştirildiği Akdeniz’i Temiz Tutalım 
(Clean Up The Med) ve buna benzer ulusal ve uluslararası pek çok 
etkinliğe destek veren Antalya Şubemiz, ulusal ve yerel medyada 
yer bularak kamuoyunda dikkat çeken çalışmalara imza atıyor.
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İZMİR ŞUBESİ
DTO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TURMEPA İzmir Şubesi, 2006 yılında 
kuruluşundan itibaren yürüttüğü çalışmalarla Ege’de derneğin tanıtılmasına 
önemli katkılar sağlıyor. TURMEPA’nın gerçekleştirdiği Uluslararası Kıyı Temizliği 
Kampanyası (ICC) ve Akdeniz’i Temiz Tutalım etkinliği, İzmir Şubesi tarafından bölge 
kıyılarında eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Şube ayrıca, “Kıyı Temizleme Hareketi” 
etkinliklerine bölgesel olarak destek veriyor.  

TURMEPA’nın üniversite öğrencilerinin desteğiyle her yaz düzenlediği Masmavi Deniz 
Eğitim Kampı'nın ilki, İzmir'de Seferihisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti ve 
proje, İzmir Şubesi tarafından desteklendi. Bölge halkıyla özel projeler de geliştiren şube, 
İzmir Fuarı kapsamında TURMEPA etkinlikleri düzenledi ve çocuklara yönelik tiyatro oyunu 
sergiledi. Şube, bölgede çalışmalarını daha da etkin hale getirmek için Deniz Elçileri 
Toplulukları ve bireysel gönüllüleri ile çalışmalarına hızla devam ediyor.

ZONGULDAK ŞUBESİ
2006 yılında kurulduğu günden bu yana deniz ve kıyılarımızın kirlenmesini 
önlemek amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yürüten Zonguldak 
Şubesi, derneğin düzenlediği  “Her Kulaç Denize Bir Nefes” projesinin 5. etabına 
ev sahipliği yaptı ve destek verdi. Şube ayrıca Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 
Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası etkinlikleriyle bölgede temiz denizler 
için mücadele etmeye devam ediyor. 
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BODRUM ŞUBESİ
2011 yılında Bodrum’un mavi denizlerinin ve çevresinin korunması konusunda 
faaliyet göstermek amacıyla kurulan şube, kamu kurum ve kuruluşları, özel 
sektör ve STK’larla yakın işbirliği ile çalışmalar yürütüyor. Bodrum Şubesi; 
ilk, orta öğretim kurumları ve kolejlerde öğretmen ve öğrencilere farkındalık 
ve bilinçlendirme konularında eğitim veriyor, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 
5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası 
etkinlikleri düzenliyor. 2015 yılında Bodrum kıyı ve sahillerinde yapılan 
“Denize En Çok Mavi Yakışır” deniz dibi temizliği kampanyasına destek veren 
şube, ünlü sünger avcısı Aksona Mehmet ile deniz dibi canlılarını yok eden trol 
ağları temizleme çalışmalarını da gerçekleştirdi.

SAMSUN  ŞUBESİ
2010 yılında Samsun Şubesi’nin katkılarıyla hizmete başlayan Samsun Kıyı ve 
Deniz İnceleme Merkezi, Fethiye’nin ardından ikinci çevre üssü olarak açıldı. 
Samsun’da bir ilk olarak hayata geçen merkezde, çevre odaklı eğitimler ve 
seminerler düzenleniyor. Ayrıca bölgede şubenin desteği ile resmi kurum 
ve kuruluşlarla Kabotaj Bayramı, Çevre Haftası, Uluslararası Kıyı Temizleme 
Kampanyası gibi önemli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda TURMEPA, 
Karadeniz Bölgesi'ndeki eğitim ve etkinlikleri ile 5 yılda 40 bin kişiye ulaştı.

TURMEPA, 2014 yılında Avrupa Birliği’nin hibe verdiği  TÜBİTAK – Marmara 
Araştırma Merkezi’nin hazırladığı “HOT BLACK SEA – Sıcak Noktaların 
Bütünleşik Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi” 
kapsamında eğitim ve farkındalık çalışmalarını yerel yönetimler ve üniversite 
işbirlikleri ile gerçekleştirdi. Proje kapsamında yaklaşık 12 bin öğrenci eğitim 
alırken, eğitici eğitimi alan öğretmen sayısı ise yaklaşık 500 oldu. Şube, bölgede 
etkinliğini artırmak için Deniz Elçileri Toplulukları ve bireysel gönüllüleri ile 
çalışmalarına hızla devam ediyor.



MARMARİS ŞUBESİ
2011 yılında açılan Marmaris Şubesi, deniz turizminin en yoğun yaşandığı 
bölgelerden biri olma özelliğiyle önem taşıyor. Şube, gönüllü çevreci 
arkadaşlarımızın katımıyla üye sayısı giderek artan, güçlü bir merkez olma 
yolunda ilerliyor. Uluslararası Kıyı Temizliği ve Akdeniz’i Temiz Tutalım 
kampanyaları Marmaris Şubesi tarafından da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

FETHİYE ŞUBESİ
2006 yılında açılışı yapılmış olan Fethiye Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi, 
DTO Fethiye Şubesi desteğiyle sürdürdüğü eğitim ve etkinliklerine, 2011'den 
itibaren TURMEPA Fethiye Şubesi destekleriyle devam ediyor. Şube, merkez ile 
yürütülen çalışmaların yanı sıra turizme yönelik otel personel eğitimleri ve kıyı 
temizliği aktiviteleri de düzenliyor. Bu kapsamda TURMEPA, Fethiye bölgesindeki 
eğitim ve etkinlikleri ile 8 yılda 70 bin kişiye ulaştı.

Fethiye Şubesi, bölgede resmi kurum ve kuruluşlarla Kabotaj Bayramı, 
Çevre Haftası, Uluslararası Kıyı Temizliği etkinlikleri düzenliyor; Muğla Valiliği ile 
imzalanan protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 
eğitici eğitimlerine devam ediyor. TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim 
Atölyesi çalışmaları Fethiye’de de sürüyor. Merkez, bölgede çalışmalarını 
daha da etkin hale getirmek için Deniz Elçileri Toplulukları ve bireysel 
gönüllüleri ile çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu çalışmalara, 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı gibi önemli günlerde denizci ve 
balıkçılar ile gerçekleştirilen kısa film etkinlikleri de eklendi.
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TAMAMLANAN PROJELER

SINIRSIZ MAVİ İLE
MİLYONLARCA İLKOKUL 
ÖĞRENCİSİNİ ÇEVRECİ YAPTIK!
TURMEPA, kıyı illerimiz ve Van’daki 
ilköğretim okullarında, örnek çevre 
dersleri verdi. Yapı Kredi Bankası’nın 
sponsorluğu ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın desteğiyle hayata 
geçirilen “Sınırsız Mavi Projesi”  ile 
denizlerin özellikleri, denizde yaşayan 
canlılar, karalar ve denizler arasındaki 
etkileşim gibi konularda bilinçlendirici 
dersler verildi. Milyonlarca öğrenciye 
denizlerimiz sevdirildi.

TRANSAT PROJESİ İLE ÇEVRE 
VE TURİZMİ BULUŞTURDUK

KARGO POŞETLERİ KUTUYA, 
ÇOCUKLAR OKULA

Kanada merkezli, ödüllü “TRANSAT” 
projesi kapsamında, sürdürebilir tekne 
turizmi için eğitim ve bilinçlendirme 
çalışmaları yapıldı. Fethiye ve Göcek’te 
gerçekleştirilen bu eğitimlere onlarca 
turizmci katıldı.

MNG Kargo, sürdürülebilir kalkınma 
hedefiyle TURMEPA ile başlattığı 
“Kargo Poşetlerinin Geri Dönüşümü” 
projesini, Türkiye çapında uyguladı.  Proje 
ile Türkiye genelinde kargo sektörünün  
bir ayda ürettiği yaklaşık 20 milyon plastik 
kargo poşeti toplandı.

ON BİNLERCE ÇEVRE 
DEDEKTİFİMİZ, TEMİZ 
DENİZLER İÇİN ÇALIŞTI
Çevreci nesiller yetiştirmek hedefiyle 
2006 yılında başlatılan "Çevre 
Dedektifleri" projesi kapsamında verilen 
eğitimler sonucunda 20 bini aşkın çevreci 
minik dedektife ulaşıldı. İstanbul 2010 
Kültür Başkenti projesi çerçevesinde de 
bu sayıya binlerce  “Mavi Yunus Çevre 
Dedektifi” eklendi.  
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KÜRESEL ISINMAYI 
35 BİN KİŞİYE 
ANLATTIK
TURMEPA ve TEMA işbirliği ile hayata 
geçen “Geleceğimiz Erimesin” 
projesi kapsamında, alternatif enerji 
kaynaklarıyla desteklenmiş TURMEPA 
eğitim teknesi, Antalya’dan yola çıkıp 
450 mil yol kat ederek İzmir’e ulaştı. 
Yolculuk boyunca 38 bin kişiye 
eğitim verildi.

MAVİ DALGA 
HAREKETİ

ÜNİVERSİTELERDE 
BÜYÜLÜ MAVİ HEYECANI

TURMEPA’nın üniversiteler ile birlikte 
yürüttüğü bu proje çerçevesinde, 
ekolojik denge ve denizlerin 
korunmasına yönelik eğitimler verildi. 
“Toplumsal Duyarlılık  Proje” derslerini 
seçen üniversite öğrencileri, ilköğretim 
okullarında çalışarak her yaştan 
on binlerce öğrenciye, deniz canlılarına 
ve çevreye saygılı olmayı öğretti.

Üniversite öğrencilerinin sosyal 
sorumluluk dersleri için geliştirilen 
“TURMEPA Mavi Dalga Eğitim 
Projesi”nin devamı olarak Zen 
Diamond sponsorluğunda “Büyülü 
Mavi Mücevher Tasarım Yarışması” 
düzenlendi. Konunun uzmanlarından 
oluşan jürinin seçtiği, ilk üçe giren 
tasarımlara törenle ödül verildi. 

TURMEPA, 2006 yılında kurulan ve 
bütün MEPA’ları bir şemsiye altında 
toplayan INTERMEPA’nın dönem 
başkanlığını, Haziran 2010 - Haziran 2012 
tarihleri arasında üstlendi. TURMEPA, 
bu dönemde özellikle Karadeniz için 
bir eylem planı hazırladı ve sorunlarını 
uluslararası gündeme taşıdı.

TURMEPA, 
INTERMEPA İLE 
DÜNYAYA SESLENDİ
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ULYSSE NARDIN İLE 
FARKINDALIK KAMPANYASI
Ünlü saat markası Ulysse Nardin, 
Türkiye’deki ilk mağazasının açılışı şerefine, 
hem derneğe bağış yaptı hem de özel bir 
konsept hazırladı. Ulysse Nardin TURMEPA 
işbirliğinde kendi yöneticileri ve çalışanları 
ile birlikte topladığı pet şişelerden oluşan 
dev bir balık heykeli yaptı. Deniz kirliliği ile 
mücadeleye vurgu yapan ve özel olarak 
hazırlanan üç metrelik dev maket, açılış 
töreninde sergilendikten sonra derneğin 
eğitim çalışmalarında kullanıldı. 

VAN GÖLÜ'NÜ 
KAYBETMEYELİM!
Sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve 
ekosistem açısından dünyanın sayılı 
zenginliklerinden biri olan Van Gölü'nde 
oluşan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla 
TURMEPA, 2008 yılında Van Gölü kıyı 
temizliği etkinliği düzenledi. Ayrıca Van 
Gölü'nün fiziksel temizliğine yardımcı 
olmak için Van iline bir deniz süpürgesi 
hediye edildi. Etkinlik kapsamında 
Sınırsız Mavi eğitimini alan ilköğretim 
okullarında "Hayalimdeki Van Gölü" 
temalı resim ve kompozisyon yarışması 
da düzenlendi.

DENİZ BİTMESİN!
TV PROGRAMI
TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı 
Semiha Öztürk tarafından hazırlanıp 
sunulan, derneğin geniş kitleler 
tarafından tanınmasını sağlayan ve 
Kanal 24 haber kanalında  prime 
time'da yayınlanan "Deniz Bitmesin!" 
adlı programın çekimleri 5 ay sürdü. 
2012'de yayınlanan programın ilk 
konukları derneğin Kurucu ve Onursal 
Başkanı Rahmi M. Koç ve halkla ilişkiler 
sektörünün duayeni Betül Mardin oldu. 
Programa denizler için mücadele eden 
onlarca isim konuk oldu.

OFFICINE PANERAI'DEN
TURMEPA'YA DESTEK!
İtalya’nın denizle özdeşleşen ünlü lüks 
saat markası Officine Panerai, iki special 
edition (özel tasarım) saatini TURMEPA’ya 
destek vermek amacıyla özel bir davette 
açık artırmaya çıkardı.12 Haziran 2014’te 
İstanbul Beşiktaş’taki Deniz Müzesi’nde 
düzenlenen kokteyl ve ardından 
gerçekleşen açık artırmaya ilgi büyük 
oldu. Geceye cemiyet ve iş dünyasından 
çok sayıda isim katıldı. Gecede iki özel 
saat, rekor fiyata alıcı buldu. Satılan 
saatlerin gelirleri, derneğe bağışlandı. 
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SAROS'U
KORUYALIM
Biyoçeşitlilik ve ekosistem açısından 
dünyanın nadir denizlerinden biri olan 
Saros Körfezi’nin korunması için acil 
önlemlerin alınması ve bölgenin  Tabiat 
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 
tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan 
edilmesi için TURMEPA, alanında bir ilke imza 
attı. 2008 Temmuz ayında Saros'a yapılan 
inceleme gezisi sonrasında elde edilen 
verilerin ışığında bir ön rapor hazırlayan 
TURMEPA, bu raporu Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü'ne sundu. 
2010 yılında Saros Körfezi Özel Çevre 
Koruma Bölgesi ilan edildi.

KARADENİZ İÇİN 
ÇOK GEÇ OLMADAN
2011 yılında Karadeniz’i odağına 
yerleştiren TURMEPA, Karadeniz’in 
sorunlarını, Samsun Büyükşehir 
Belediyesi ve Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nin işbirliği ile uluslararası 
gündeme taşıdı. “Karadeniz İçin 
Çok Geç Olmadan” sloganıyla 
27 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen 
“Karadeniz Koruma Alanları 
Konferansı”nda, Türkiye’nin ve 
Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin 
bilim insanları, Karadeniz’in röntgenini 
çekerek sorunları tespit etti ve çözüm 
yolları sundu.   

TEMİZ SULAR
TEMİZ TÜRKİYE
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin 
su kaynaklarına etkisine dikkat 
çekmek amacıyla, Dünya Çevre 
Haftası kutlamaları kapsamında Milli 
Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle çevreye 
duyarlı Bonus Card ve Korozo'nun 
katkıları ile tüm Türkiye'de, "Temiz 
Sular Temiz Türkiye" kampanyası 
gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin 
katıldığı etkinliğin İstanbul ayağı 
Beyoğlu Belediyesi'nin katkıları ile 
Sütlüce'de düzenlendi.

TURMEPA, 2005 yılında Reklamcılar 
Derneği ile beraber AB destekli 
Regional Environment Center (REC)
Türkiye ofisinin de katkısıyla üniversite 
öğrencilerini kapsayan "Denizler 
Olmasaydı Ne Olurdu" isimli bir kısa 
film yarışması düzenledi. Yarışmada, 
dereceye girenlere ödül verildi, ayrıca 
bu filmler sinemalarda da gösterildi. 

DENİZLER OLMASAYDI 
NE OLURDU!

TURMEPA, İKSV FİLMEKİMİ'NE
KONUK OLDU!
TURMEPA, 2014'te İstanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı (İKSV) ile ortak bir etkinlikte buluştu. 
İKSV’nin geleneksel hale gelen FilmEkimi 
etkinliği çerçevesinde, Naomi Kawase’nin 
başyapıtı olarak tanımlanan  “Dingin 
Sular” adlı filmin 11 Ekim’deki gösterimi 
öncesinde, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, 
Mehmet Günsür ve Melisa Sözen'in 
derneğin yüzü ve sesi olarak destek verdiği 
kamu spotu da ilk kez sinema seyircisiyle 
paylaşıldı.
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Sizin desteğiniz olmadan olmaz. Ne kadar yoğun çalışsak da desteğiniz olmadan 
denizlerimizi kurtarmamız imkansız. Denizin değerini, dünyanın ana yaşam 
kaynağı olduğunu bilen SİZ’lerden, yanımızda olmanızı rica ediyoruz.

PEKİ, TÜM BU ÇABALARIMIZ 
DENİZLERİ KURTARMAYA YETER Mİ?

1. TURMEPA Ailesi'ne Katılmak
2. Özel Sponsorumuz Olmak
3. Özel Projelerimize Sponsor Olmak
4. Etkinliklerimize Sponsor Olmak
5. Temiz Denizler İçin Bağış Yapmak
6. “DenizTemiz” Dergimize Abone Olmak
7. Dergi Reklamı İle Hayat Vermek
8. Çevre Dostu TURMEPA Ürünlerimizi Tercih Etmek
9. Özel Günleriniz İçin TURMEPA Dükkanı'nı Ziyaret Etmek: www.turmepa.org.tr    
10. Gönüllümüz Olmak: gonulluyum@turmepa.org.tr         
    

BU DENİZDE SİZİN DE TUZUNUZ 
BULUNSUN…

NEFESSİZ KALAN DENİZLERİMİZE 
TEKRAR HAYAT VERMENİN 10 YOLU




