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DENİZTEMİZ DERNEĞİ/ TURMEPA ARALIK FAALİYET RAPORU 
ÖZET 

 

 

 “Mavi Kuşak Hareketi: İstanbul Boğazı Projesi” kapsamında Mitsui & Co Ltd. tarafından 
verilecek hibenin 44.200 Euro’luk kısmı alınmıştır. Proje çerçevesinde Kadıköy, Üsküdar, 
Ümraniye, Beykoz, Sarıyer, Kağıthane, Eyüp ve Fatih’in içinde bulunduğu İstanbul’un 8 
ilçesine eğitim vermek üzere İstanbul İl Valiliği’nden onay gelmiştir. Proje süresince 58 
Okuldan, 300 öğretmen ve 1.200 öğrenciye; üniversitelerde ise, 11 kurum ve 55 üniversite 
öğrencisine ulaşılması hedeflenmektedir. 
 

 Merkezi ABD’de bulunan finans şirketi Wells Fargo Bank’a yapılan hibe başvurusu 
kapsamında, derneğimizin web sitesinin revizyonu ve bazı ihtiyaç malzemelerinin 
temininde kullanılmak üzere Wells Fargo Bank adına United Way Worldwide’dan 9.983 
USD bağış alınmıştır. 

 

 10 Ocak 2014’te Four Seasons at the Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilecek olan 19. 
Geleneksel TURMEPA Yemeği ‘nin davetiye satışları başlamış olup, sandalye ve masa 
satışlarından şu ana kadar 391.250 bin TL bağış elde edilmiştir. Yemeğin ana sponsoru 
Quasar İstanbul,  derneğe balo için yapacağı 250 bin TL’lik bağışın 200 bin’lik kısmını 
yatırmıştır bulunmaktadır.   
 

 Zen Diamond bu sene de baloya özel takı üreterek geceye katkı sağlayacaktır. MDC 
Prodüksiyon da TURMEPA’nin tanıtım filmini yenilemiş ve kendi tematik kanallarında 
izleyicileri ile paylaşmaya başlamıştır. Doluca Şarapları da gecede konuklara ikram 
edilecek şarapların bilabedel tedarik edilmesi konusunda destek vereceğini bildirmiştir.  

 

 Yemekhane ve Parıltım toplu yemek firmalarından Aralık ayı içerisinde yaklaşık 12 bin litre 
atık yağ geri kazanıma gönderilmiş, derneğimize 6 bin TL tutarında bağış sağlanmıştır.  

 

 Aralık ayı içinde tahsil edilen aidat bedeli; 20 bireysel üyeden 5.291 TL, 20 tüzel üyeden 
54.999 TL ve 8 özel sponsor üyeden 225.000 TL olmak üzere toplam 285.290 TL’dir.  

 

 Derneğin kasasında Aralık sonu itibariyle 1.933.003,21 TL mevcuttur. 
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I.  Eğitim, Eğitim Projeleri ve Gönüllü Yönetimi Departmanı 
I.1. Eğitim  
Sürdürülen eğitim çalışmaları çerçevesinde 3 ilde (İstanbul, Fethiye-Muğla, Samsun) 23 gün ve 3.030 

dakika çalışılarak, 23 kurumdan 1.500 öğrenci ve 36 öğretmene ulaşılmıştır.  

 Bu ay, Bilfen Çamlıca Liseleri ile Deniz Elçileri Topluluğu kapsamında devam eden çalışmalara, 
topluluğa yeni katılacak öğrencilere eğitim verilerek başlanmıştır. Hazırlık ve 9. sınıftan 
öğrencilerin yer aldığı eğitimde, denizleri tehdit eden unsurlardan biri olan “Küresel Isınma”ya yer 
verilmiştir. 

 Lions Kulübü Çevre Komitesi’nin daveti ile Talat Paşa İlköğretim Okulu’ndan 6.sınıfta okuyan 
öğrencilere Deniz Eğitim Atölyesi eğitimi verilmiştir. 

 Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler Kulübü’nün daveti ile üniversite içinde Celal Yardımcı 
İlköğretim Okulu’ndan 4. sınıfta okuyan öğrenci ve velilerine Deniz Eğitim Atölyeleri eğitimleri 
sunulmuştur. 

 Petrol firması olan Delta Rubis’teki çalışanlara, yetişkinlere özgü hazırlanmış olan “Küresel Isınma 
ve Denizlerimizdeki Tehditler” isimli eğitim verilmiş olup, TURMEPA faaliyetlerinin tanıtımları 
yapılmıştır. 

I.2. Gönüllü Yönetimi 
Aralık ayında 33 gönüllü toplam 5.580 dakika çalışarak dernek çalışmalarına katkı sağlamıştır. 

 Sosyal sorumluluk projelerine katılımı teşvik eden zorunlu dersler kapsamında, Doğuş Üniversitesi 
ile Toplumsal Duyarlılık Projeleri adıyla, Sabancı Üniversitesi Civic Involvement Projects adıyla, 
Özyeğin Üniversitesi ise Duyarlı ÖzÜ adıyla; toplam 71 üniversite öğrencisiyle proje çalışmaları 
sürdürülmüştür. Üç üniversiteden öğrenciler kendi aralarında gruplara ayrılarak farklı projelerde 
yer almıştır. Buna göre; “Balıkçıların Hikâyesi Projesi” ile öğrencilerin bir kısmı İstanbul’da avlanan 
birkaç balıkçıyla deniz kirliliği ve nesli tükenen balıklar ile alakalı olarak röportaj yapmış ve bunu 
hikayeleştirmiştir. Kısa film projesi ile bu grupta yer alan öğrenciler, okuldaki öğrenciler ile yine 
aynı konuda röportaj yaparak filmi montajlamıştır. Sanat Projesi için ise, okul içerisinde pet şişenin 
toplanmasını sağlayacak bir kampanya oluşturulmuş, afiş tasarlanmıştır. Öğrenciler, toplanan 
atıklarla daha sonra heykel tasarlayacaktır. 

 Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu’na Sualtı Atık Sergisi’ndeki objelerin bir kısmı taşınmış ve 5 
gün boyunca sergilenmiştir. Aynı zamanda okuldaki öğrencilere yönelik atıklar, deniz kirliliği ve 
TURMEPA’da gönüllülük ile ilgili bilgi vermek amacıyla bir seminer düzenlenmiştir. 

 Koç Üniversitesi’nden TURMEPA ile işbirliği içinde olan üniversitenin Gönüllüleri Çevre Komitesi ile 
bir araya gelinerek,  Deniz Eğitim Atölyeleri Kullanıcı Eğitimi düzenlenmiştir. Böylece bu topluluğa 
yeni katılan gönüllüler de TURMEPA’yı yakından tanıyarak, TURMEPA’nın eğitimlerini nasıl 
uygulayabilecekleri ile alakalı bilgi edinmiştir. 

 Notre Dame De Sion’da kurulması planlanan Deniz Elçileri Topluluğu için Çevre Komitesi’nden 
sorumlu ve aynı zamanda TURMEPA gönüllüsü olan öğretmen ile planlama toplantısı yapılmıştır. 
Böylece Deniz Elçileri Topluluğu sayısı 6’ya çıkmıştır. 

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlanmış, TURMEPA olarak Beyoğlu’nda yer alan Babylon adlı eğlence 
işletmesinin sponsorluğuyla 7 Aralık Cumartesi günü tüm gönüllülerin davet edildiği etkinlik 
gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte, 1.,2. ve 3. yılını dolduran gönüllülere sertifikaları takdim edilmiştir. 
Seferihisar Çocuk Meclisi’nden Deniz Elçileri gönüllüleri de TÜRSAB sponsorluğunda İstanbul’a gelerek 
davete katılmıştır. Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven ve Dernek Genel Müdürü Akşit Özkural, 
gönüllülük ve gönüllülüğün iş hayatı ile olan ilişkisiyle ilgili gönüllülerle sohbet etmiştir.  Ayrıca etkinlikte, 
gönüllü müzisyen Nursel Mucu ve orkestrası sahne almıştır. 
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I.3. Projeler 

I.3.a. “Mavi Kuşak Hareketi: İstanbul Boğazı” Projesi 
 Proje kapsamında Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Sarıyer, Kâğıthane, Eyüp ve Fatih’in içinde 

bulunduğu İstanbul’un 8 ilçesine eğitim vermek üzere İstanbul İl Valiliği’nden onay gelmiştir. 
Böylece bu 8 ildeki ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğretmen ve müdürlerle proje için Valilik izni 
sayesinde iletişime geçilebilecektir. 

 İstanbul İl Milli Eğitim’den okulların iletişim listesi elimize ulaştıktan sonra okullarla irtibata 
geçilmeye başlanmıştır. İletişime geçilen okullara, İstanbul İl Milli Eğitim’den gelen proje tanıtım 
yazısını edinip edinmedikleri sorulmuş ve proje ile ilgilenen okullara tekrar tanıtım yapılmıştır. 
Amaç 8 ilçeden olabildiğince çok öğretmeninin projede gönüllü eğitmen olarak yer almalarını 
sağlamaktır. 

 Proje boyunca kullanılacak logo, T-Shirt ve kartvizit tasarımları kesinleştirilmiştir. Akabinde proje 
kurumsal kimlik çalışmaları başlatılmıştır.  

 Proje boyunca kullanılacak web sitesi olarak www.mavikusakhareketi.com  adlı adreste karar 
kılınmış olup, bu web sitesinin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 

 Mavi Kuşak Hareketi –İstanbul Boğazı proje ismi marka tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne 
başvuru yapılmıştır. 

 Bu kapsamda; 58 okuldan 300 öğretmen ve 1200 öğrenciye, üniversiteler ayağında ise, 11 okul ve 
55 öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir.  

I.3.b. "Entegre Arazi Kullanımı Yönetim Modeli Projesi” Ekosistem Eğitim Programı  

Master eğitmen olan gönüllüler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim görevlilerinden oluşan ekip ile  

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev alan ve uzmanlık alanı Eğitim Programlama olan Yrd.Doç. 

Dr. Mustafa Cem Babadoğan ile ayrı ayrı görüşülmüştür. Böylece üç farklı kurumun danışmanlığına 

başvurularak eğitim içeriği şekillendirilmeye başlanmıştır. 

I.4. Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezleri  

I.4. a. Fethiye Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi 
Aralık ayında Fethiye biriminde 14 okuldan 668 öğrenciye ve 21 öğretmene ulaşılarak 14 günde 1.680 

dakika eğitim verilmiştir. Fethiye Belediyesi’nden katılan çevre mühendisleri tarafından birimimizin ev 

sahipliğinde geri dönüşüm eğitimleri verilmiştir. Bunun yanı sıra derneğimizin Alipot çizgi filmi çocuklara 

izletilmiş ve derneğimizin tanıtımı yapılmıştır. Aralık ayında Geri Dönüşüm Eğitimi’ne katılan okullar şöyle: 

Yusuf Izzet Gökçe Ilköğretim Okulu, Gazi Ilköğretim Okulu, Özel Ata Ilköğretim Okulu.  

I.4.b. Samsun Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi  
Farklı meslek grubu ve öğrencilerden oluşan toplam 80 gönüllünün kaydı alınmıştır.  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde yapılan tanıtım faaliyetlerinin ardından Samsun birimimizde aktif 

gönüllülük yapmak isteyen öğrenciler, oryantasyon eğitimine katılmıştır. Tüm bu öğrencilerin oluşturduğu 

OMÜDET (Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Deniz Elçileri Topluluğu)üyeleri 21 öğrenciden oluşmaktadır. Deniz 

Elçileri temsilcileri, Samsun birim sorumlusu yönetiminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Hüseyin 

Akan’ı makamında ziyaret ederek topluluk faaliyetlerini resmi olarak tanıtmıştır. Samsun biriminde 5 

okuldan 709 öğrenciye ve 21 öğretmene ulaşılarak toplam 5 günde 1.050 dakika Deniz Eğitim Atölyeleri 

eğitimi verilmiştir. Aralık ayında Deniz Eğitim Atölyeleri’ne katılan okullar şöyledir:  On Dokuz Mayıs 

Üniversitesi, Atakent İlkokulu Denizevleri .  

I.5. Kaynak Geliştirme 
Aralık ayında toplam 17.875 TL ayni bağış, 1.450 TL nakdi bağış alınmıştır. Tüm bu bağışlar 7 Aralık’ta 

düzenlenen Dünya Gönüllüler Günü kapsamında değerlendirilmek üzere elde edilmiştir. 

“Mavi Kuşak Hareketi: İstanbul Boğazı” projesi kapsamında hibenin 44.200 Euro’luk kısmı alınmıştır. 

http://www.mavikusakhareketi.com/
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Merkezi ABD’de bulunan finans şirketi Wells Fargo Bank’a yapılan hibe başvurusu kapsamında, 

derneğimizin web sitesinin revizyonu ve bazı ihtiyaç malzemelerinin temininde kullanılmak üzere Wells 

Fargo Bank adına United Way Worldwide’dan 9.983 USD bağış alınmıştır. 

 

 

II.           Kurumsal İlişkiler, Kaynak ve Üyelik Geliştirme Departmanı  
II.1. Farkındalık ve Bilinçlendirme Proje ve Etkinlikleri  
II.1.a. 19.Geleneksel TURMEPA Yemeği 
19.Geleneksel TURMEPA Yemeği’nin yeni tarihi 10 Ocak 2014 olarak belirlenmiştir. Gece için farklı 
otellerden teklif alınmış ve bize en uygun teklifi veren Four Seasons at the Bosphorus  Hotel ile 
anlaşılmıştır. Geceye davet edilecek kişiler belirlenmiş, listeler oluşturulmuş ve gönderilecek mektuplar 
revize edilmiştir. Listedeki herkese isimlerine özel olarak mektup gönderilmiş ve takibi yapılmıştır. Mektup 
gönderimden sonra tüm davetliler tek tek aranmakta olup katılımları ile ilgili bilgilerin alınmasına devam 
edilmektedir.  Ayrıca gece için bilet satışını duyuran özel bir E-mailing hazırlanmış ve bu E-mailing üyelere 
ve cemiyet hayatının önemli isimlerine gönderilmiştir. Gece için davetli listeleri oluşturulmuş, davetiye 
satışını duyuran 300’ün üzerinde mektup gönderimi yapılmış ve takibi kolaylaştıracak bir sistem 
kurulmuştur.  Gecenin davetiyeleri hazırlanıp basılmıştır. Davetiye satışları başlamış olup, sandalye ve 
masa satışlarından şu ana kadar 391.250 bin TL bağış elde edilmiştir. Yemeğin ana sponsoru Quasar 
İstanbul, derneğe balo için yapacağı 250 bin TL’lik bağışın 200 bin TL’lik kısmını yatırmış olup geri kalan 
miktarını da Ocak ayında yatırması beklenmektedir. Zen Diamond bu sene de baloya özel takı üreterek 
geceye maddi destek sağlayacaktır. MDC Prodüksiyon da, TURMEPA’nin tanıtım filmi yenilemiş ve kendi 
tematik kanallarında izleyicileri ile paylaşmaya başlamıştır. Doluca Şarapları da gecede konuklara ikram 
edilecek şarapların tedarik edilmesi konusunda destek vereceğini bildirmiştir. Gecede aynı zamanda 
Godiva da konuklara ikramda bulunacaktır. Illy kahve bu sene de ücretsiz kahve servisinin yanısıra su 
teminini sağlayacaktır.   
Bu yıl yemek organizasyonunu gerçekleştirmesi için Da-vet Organizasyon ve Marche Events,  gecede sahne 
alması için de Barbaros Büyükakkan  ile anlaşılmıştır. 21 Kasım’da Four Seasons Hotel Istanbul at 
the Bosphorus’ta Quasar ile bir basın toplantısı gerçekleştirilmiştir. Magazin basının büyük ilgi gösterdiği 
basın toplantısına derneğin yönetim kurulu başkanı Tezcan M. Yaramancı, Genel Müdürü Akşit Özkural, 
derneğin Sosyal Komite Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nursen Gündüz ile Sosyal Komite Üyeleri Esra 
Oflaz Güvenkaya ve Siren Ertan da katılmıştır. Quasar İstanbul – Viatrans Meydanbey Ortak Girişimi’nin  
İcra Kurulu Başkanı Haydar Özkan’ın katıldığı toplantıda, Quasar’ın TURMEPA ile uzun soluklu işbirliği 
kamuoyuna duyurulmuştur. Basın toplantısında kullanılan roll-up ve logowall tasarımları da dernek 
tarafından yapılmış olup, gecede de kullanılacaktır. 
Gecede servis edilecek olan yemekler için ilk tadım 27 Aralık’ta gerçekleştirilmiştir. İkinci tadımın Ocak 
ayında olması planlanmaktadır. 

II.1.b. TURMEPA 20. Yıl Çalışmaları 
Deniz kirliliğine dikkat çeken afiş ve billboard çalışması Grey reklam ajansı tarafından hazırlanmaktadır.  
Konuyla ilgili animasyon filminin yapımını da Lunapark adlı ajans üstlenmiştir. Her iki çalışma da ajanslar 
tarafından bilabedel yapılmaktadır. Billboardlar için Kentvizyon Ströer’den bilabedel yayınlama sözü 
alınmıştır. RTÜK ile konuyla ilgili bağlantıya geçilmiştir. TURMEPA genel tanıtımı için hazırlanacak bu kamu 
spotları TURMEPA’nın bilinirliliğini arttırmayı hedeflemektedir. Bu altyapı çalışmaları yaklaşık 9 aydır 
sürmektedir. Bunların dışında tüm yıl boyunca TURMEPA’nın 20. yaşına uygun yeni dernek yayınlarını 
düzenlenecektir.  Bu nedenle faaliyet raporları, derneğin web sitesi ve broşürleri yeniden derneğin 20. 
yaşına uygun olarak tasarlanacaktır. 20. yıla ait olası etkinler kapsamında Myra Ajans ile görüşülmüş ve 
etkinlik önerileri istenmiştir. Ayrıca konser ve benzeri etkinlikler için Most Production ile görüşülmüştür ve 
Zorlu Performance Center ile Ocak ayı için randevu ayarlanmıştır.  

II.1.c. İDO İle İşbirliği 
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Özel sponsorumuz olan İDO ile daha geniş kapsamlı işbirliği kararı alınmıştır. Bu çerçevede İDO,  sahip 
olduğu tüm araçlara TURMEPA logosunu yerleştirecek ve derneğin hazırladığı özel afişleri (Bu İşletme 
Deniz Dostudur/ Bu İşletme TURMEPA Üyesidir) asılacaktır. Afişlerin tasarım çalışmaları yine dernek 
tarafından üstlenilmektedir. Ayrıca İDO TV’de dernek tanıtımları yayınlanacaktır. Böylece bir yılda gidiş 
geliş olmak üzere toplam 110 milyonu aşkın yolcuya dernek faaliyetleri tanıtılabilecektir. İki kuruma ait 
dergi ve sosyal medya kampanya çalışmaları sayesinde 10 milyon kişi ulaşılacağı hesaplanmaktadır. 
Uygulamalar 2014 yılının Mart ayında başlaması öngörülmektedir.   

II.1.d. TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü - 2014 
Yıldız Holding ile yapılan toplantı sonucu 2014 yılında ikincisi verilecek olan “TURMEPA Sabri Ülker Çevre 
Ödülü” için 25 Eylül 2014 olarak belirlenmiştir. Sekreteryasını yürüten dernek, ödül töreni tarihine göre 
yıllık aksiyon planı hazırlanmış ve iletişim planı oluşturmuştur. Ödül sitesinde geçen sene yaşanan 
aksaklıkların giderilmesi için yenilenmeye gidilmiş ve sistem yeniden yazılmıştır. 2014 yılının ödül konusu 
için dünya üzerindeki çevre ödülleri daha geniş bir yelpazede taranmış ve olası konular belirlenmiştir. 
Belirlenen konuların gerekçeleri yazılmış, her konu için olası seçici kurul üyeleri belirlenmiştir. Hazırlanan 
sunum eski jüri üyesi Kerem Okumuş’un da görüşlerinize sunulmuş ve akabinde gerekli revizeler 
yapılmıştır.  Toplanan tüm bilgiler ve çalışmalar, önceki ödül ile yeni ödülün gerekçeleri karşılaştırılmalı 
olarak bir sunum olarak hazırlanmış ve jüri üyelerine sunulmuştur.    

II.1.e. Açık Arttırma 
Derneğin projelerine gelir getirmek amacıyla Mayıs ayının sonunda Deniz Müzesi’nde İtalyan donanma 
saati markası olan Officine Panerai’ın sponsorluğunda özel üretilen iki saatin açık arttırmayla dernek 
yararına satışa sunulması için kokteyl düzenleme konusunda hemfikir olunmuştur. Konuyla ilgili 
çalışmalara başlanmıştır. Olası tarih olarak 22 Mayıs 2014 saptanmıştır.  

II.1.f. TURMEPA’nın Yeni Web Sitesinin Hazırlanması 
Dernek faaliyetleri arttıkça kurumsal web sitesi de ihtiyaçlarımıza yanıt vermemeye başlamıştır. Bu 

nedenle yeni teknolojik gelişmelerle birlikte yeni bir web sitesi hazırlanacaktır. Sitenin altyapı çalışmaları 5 

aydan beri sürdürülmektedir.  Site çalışmaları için birçok farklı kurumdan teklif alınmış ve örnek site 

çalışmaları istenmiştir. 

II.2. Kaynak ve Üyelik Geliştirme 

II.2.a. DenizTemiz Dergisi 

DenizTemiz dergisinin 130 sayfalık Ekim- Kasım sayısı çıkmıştır. İlgiliyle takip edilen dergi 3500 adet 

basılmış ve 1500 adedi dernek üyelerimize, işbirliğinde bulunduğumuz kurumlara gönderilmiştir. Yaklaşık 

30 bin TL değerindeki dergi yine reklam karşılığı ücretsiz basılmıştır. Ayrıca bu sayıda da özel alınan reklam 

ile KDV dahil 2.950 TL gelir elde edilmiştir.  

II.2.b. Kurumsal İşler 

7000'e yakın Facebook takipçi sayımız ulaşmış, sayfamız ay içersinde 24.733 kez görüntülenmiştir.  18.837 

sayfa web sitemizde ziyaret edilmiştir. Dernek çalışmaları, 100’ü aşkın kez yazılı medyada yer alırken 

bunun iki katı da sosyal medyada konu edilmiştir. Aralık ayı içinde Cerrahgil Holding ve Canbaz Denizcilik için 

hazırlanan yeni yıl kartları sayesinde derneğimiz 1.250 TL’lik bağış elde etmiştir. 

II.2. c Kaynak Geliştirme 

Geleneksel TURMEPA Yemeği için Ana Sponsor olarak Quasar İstanbul’dan 250 bin TL’nin 200 bin TL’si 

tahsil edilmiştir. Ayrıca Aralık ayı sonu itibariyle 391.250 TL de masa satışından elde edilmiştir. Ayrıca 

bu geceye ZEN Diamond 40 adet takı üreterek derneğimize bağışlayacak ve yine satışlardan gelir elde 

edilecektir. Tüm gecenin şarap ve şampanya içecekleri Doluca Şarapları, su ve kahve ihtiyaçları da ILLY 

Kahve tarafından bilabedel olarak karşılanmıştır. Geceye özel olarak da GODIVA, 400 özel çikolata 

kutusunu misafirlere hediye etmiştir. 

MCD’nin 16 tematik kanalında TURMEPA tanıtımları bilabedel olarak yayınlanmaktadır. 
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III.                    Koruma Projeleri ve Etkinlikleri Departmanı  
III.Koruma Projeleri ve Etkinlikleri Departmanı  
III.1. Ayni ve Nakdi Bağışlar 
Fethiye Deniz Ticaret Odası tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansına yazılan; Atık Alma Teknesi Hibe 
Projesi’nin kabul edilmesinin ardından 7 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen protokol toplantısına, 
derneğimiz koruma projeleri koordinatörü Taner Börekçi katılmıştır. Söz konusu protokol, DTO ve 
TURMEPA Fethiye Şube başkanı Sayın Şaban Arıkan tarafından 20 Aralık 2013 tarihinde imzalanmıştır.  
Teknelerimizin teknik ve idari yönden yasalara ve uluslararası kurallara göre uygunluklarının araştırılması, 
raporlanması, çözüm önerilerinin sunulması ve periyodik olarak denetlenmesi ile ilgili 10 Aralık 2013 
tarihinde, bünyesinde deniz kurtarma ve tahkim uzmanı bulunduran; Taç Hukuk Bürosu ile görüşülmüştür. 
Kurum ile sponsorluk kapsamında “İyi niyet protokolü” imzalanmasına karar verilmiştir.  

III.2.Atık Toplama Faaliyetleri 
Antalya’da 11-14 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Mavi Kart Projesi” açılış toplantısına 
katılarak yapılan sunumda, derneğin 2013 çalışmaları kısaca anlatılmış ve tanıtım filmimiz izletilmiştir. 
Sürdürülebilir Deniz Turizmi Uygulamaları, 2014 atık toplama çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için; 
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Uğur’un yönlendirmesi ile Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü  
Genel Müdür Yardımcısı Osman Öztürk ile görüşülmüştür. Görüşmede, 2013 atık verileri dosya numarası 
alınarak paylaşılmıştır. Ayrıca 2014 yerel seçimlerin 31 Mart’ta yapılacak olmasına dikkat çekilerek, 1 
Nisan’da başlayan sezon için şimdiden çalışmalara başlanmasının önemli olduğu paylaşılmıştır. Aynı 
bilgiler; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı Murat Turan ve 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü ile de paylaşılmıştır. 

III.3. Acil Mavi 
Yaz sezonunun bitmesi ile deniz kirliliği hakkında şikayetler azalmıştır. Aralık ayı içerisinde derneğimiz 
tarafından herhangi bir şikayet kayda alınmamıştır. Önceki aylarda resmi kurumlara gönderdiğimiz 
dilekçelere yanıtlar gelmiş, gelen yanıtlar şikayet sahipleri ile paylaşılmıştır.  

III.4. Atık Yağ Projesi 
Yemekhane ve Parıltım toplu yemek firmalarından Aralık ayı içerisinde yaklaşık 12 bin litre atık yağ geri 
kazanıma gönderilmiş, derneğimize 6 bin TL tutarında bağış sağlanmıştır.  

III.5. Uluslararası Toplantı Katılımı 
Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler ve Türkiye’nin taraf olduğu “Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgelerinin 
Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi)”,  COP 18 İstanbul Barselona Sözleşmesi Taraflar Toplantısı 
3-6 Aralık 2013 tarihinde 21 ülke delegasyonunun katılımı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenmiş;  
derneğimizi temsilen Çevre Yüksek  Mühendisi Aslin Karanfil katılmıştır. Derneğimiz, WWF, TÜDAV, SAD, 
MEDCoast, IUCN, HELMEPA, OCEANA gibi ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile birlikte 
toplantıya gözlemci statüsünde katılmıştır. 

III.6. Dernek İçi Bilgilendirme Toplantısı 

Dernek çalışanlarına yönelik COP 18 Taraflar Toplantısı ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler 
hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 

III. 7. Deniz Kirliliği Konusunda Veri Toplama Çalışmaları 

TÜİK, İSKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi resmi veri kaynaklarının yeni rapor ve yayınları incelenerek 
dernek sunum, broşür ve eğitim içeriklerinde kullanılması üzerine ilgili bölüm çalışanları ile paylaşılmıştır. 
 

IV.  Üyelik İşleri, Şube Organizasyon ve Hukuk İşleri Departmanı 
IV.1.Üyelik İşleri 
Aralık ayında bilgi güncellemeleri ve defter kayıtları devam etmiştir. Yıllar bazında eksik aidatların tespiti 
yapılarak, geçmiş yıllar ve 2013 yılı aidatlarının tahsil edilmesine çalışılmıştır.  
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IV. 2.Hukuk İşleri  
12 Aralık 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nın sunumu ve dağıtılacak baskıları hazırlanmıştır. 
Toplantıda alınan kararların yazımından sonra defter imzaya çıkacaktır. Dernek defterlerinin temini ve 
tasdiki hususunda şubelerimize hatırlatma yazısı gönderilmiştir. 19. Geleneksel TURMEPA Yemeği’nin gelir 
kayıtlarının tutulmasına devam edilmiştir. Gönüllü üyelik ve gönüllülük konusunda Koç Holding iş güvenliği 
bölümünden görüş alınmıştır. 

IV. 3. Üyelik  
Telefon ve e-mail ile yapılan hatırlatmalar sonucunda, 48 üyeden 2013 yılı aidatı, 6 üyeden de geçmiş 
yıllara ait aidat tahsil edilmiştir. Aralık ayı içinde tahsil edilen aidat bedeli; 20 bireysel üyeden 5.291 TL, 20 
tüzel üyeden 54.999 TL ve 8 özel sponsor üyeden 225.000 TL olmak üzere toplam 285.290 TL olmuştur. 

V.   Mali İşler – İnsan Kaynakları ve Ticari İşler Departmanı  
V.1. Mali İşler 
V.1. a. Denetim  
2013 yılı denetimi için dernek ve işletme hesaplarımızda dönem sonu kayıtları, mizan kontrolleri yapılarak 
hesaplarımız denetime hazır hale getirilmiştir. Holding EVP (Elektronik Veri Portalı’na) işletme ve 
derneğimize ait tüm veriler Aralık 2013 sonu itibariyle yüklenmiştir. 
V.1. a. 2013 Dönem İşlemleri 
Aralık 2013 dönem sonu itibariyle vadesi dolan piyasa ödemeleri yapılmış, alacaklarımız takip edilerek 
vadesinde tahsilâtlar yapılmıştır. Netsis muhasebe programına Aralık ayı ile ilgili fatura, banka ve 
tahsilatlarla ilgili kayıtlar yapılmıştır. 
V.1. b. Kanuni Beyannameler   
Aralık ayı içerisinde 2013 Kasım ayı itibariyle dernek ve iktisadi İşletmeye ait SGK beyannameleri, 
muhtasar beyannameleri ve KDV beyannamesi hazırlanarak elektronik ortamda ilgili vergi dairelerine 
gönderilmiş ve ödemeleri zamanında yapılmıştır. Kasım 2013 BA BS beyannameleri, İş Kur beyannameleri, 
hazırlanarak ilgili müdürlüklere elektronik ortamda gönderilmiştir. 

V.1. d. Mevcutlarımız – Borç ve Alacak Durumu  
31.12.2013 tarihi itibariyle Konsolide Kasa Banka mevcudumuz, ticari alacak ve ticari borç durumumuz 
aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 
Kasa Banka Mevcudu : 1.933.003,21,- TL 
Ticari Alacaklarımız :    142.698,53,- TL 
Ticari Borçlarımız :      79.263,93,- TL 
 

V.2.İnsan Kaynakları 
Dernek ve İktisadi İşletmemize ait Aralık 2013 ayı bordroları yapılarak net ücretler personelimizin Yapı 
Kredi Bankası Nakkaştepe Şubesi’ndeki hesaplarına yatırılmıştır. 2013 yılı Göcek ve Dalaman ihaleleri ile 
ilgili olarak verilen nakdi teminatların tahsil edilebilmesi için SGK nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır. 
Nakdi teminatların iadesi için alınan SGK ilişiksizlik belgeleri Göcek Belediyesi ve Dalaman 
Kaymakamlığı’na ulaştırılmış olup nakdi teminatlar talep edilmiştir. Konuyla ilgili SGK Sosyal Güvenlik 
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.’den danışmanlık hizmetleri alınacaktır; ayrıca firma 
dernek ve iktisadi işletmemiz için sponsor olmayı kabul etmiştir. 2010 ve 2011 yılları Dalaman 
Kaymakamlığı kesin nakdi teminatların geri alınabilmeleri için SGK ile görüşme yazışmalar devam 
edilebilmesi için Dalaman Kaymakamlığı ile toplantı talep edilip görüşmeye gidilmiştir. Konuyla ilgili SGK ile 
işlemleri devam etmektedir. Dosyamızın Ortaca SGK’dan, Ankara, Sigorta Teftiş Kurulu’na gönderilmesini 
beklemekteyiz. 

V.2.Piranha Teknesi 
07.11.2013 tarihi Yargıtay kararıyla,  dava görülmüş ve Aralık ayı içerisinde davanın Yargıtay’dan bozma 
kararı çıkmıştır.  

V.3.Ticari İşler  
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Kasım ayında da satışlarımız devam etmiş, sevkiyatlarımız aralıksız sürmüştür. Tanı ve “1 tıkla 2 kazan” 
e-ticaret şirketlerinin ürünlerimizin satışına başlaması ve tüm Koç Grubu’na e-mail ile yayılması 
neticesinde; ürünlerimizin Koç Grubu çalışanları arasında tanınırlığımız artacaktır. Yeni firma bulma 
çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Görüşmelerimiz neticesinde devam eden satış grafiğimiz her 
geçen gün artmaktadır. Yıldız Holding grubuna bağlı Şok, Dia ve Onurex market gruplarının kategori 
sorumluları ile görüşmelerimiz sürmektedir. Ürünlerimizin bu marketlerde 2014 yılında listelenmesi 
konusunda çalışmalara başlanmıştır. CarrefourSa’nın farklı şubelerinden ürünlerle ilgili siparişlerin gelmesi 
önümüzdeki yıl satışlarımızda bu mağaza için iyi bir grafik çizeceğimize inandırmaktadır.  

       TURMEPA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 2012 – 2013 YILI AYLIK SATIŞ KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ 

 

 


