
2015 ÇEE Raporu 



 
2015 YILI  

MAVİ BAYRAK  
ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLİNÇLENDİRME 

ETKİNLİKLERİ DOSYASI 
 



Etkinliğinin adı Tarih 
Yapılan eğitim etkinliği ile ilgili kısa öz değerlendirme  

(etkinliğe katılım nasıldı, katılımcıların görüşleri neler oldu, 
etkinlik faydalı oldu diyebilir misiniz gibi) 

1 
Marina’da Çevre 

Konulu Okul Gezisi 
ve Fotoğraf Etkinliği 

Mart 2015 
Milta Bodrum Marina Yetkilileri tarafından, Merter Koleji 

öğrencilerine marina çevre hayatı tanıtıldı. Fotoğraf kulübü 
üyesi olan öğrenciler doğa temalı fotoğraflar çektiler.  

2 
İnaf Gari Tirhandil  
Çöp Atık Teknesi 

Projesi 
İlkbahar 2015 

Projenin saha araştırması yapılmış ve Marina tarafından 
fizibilite ve faaliyet raporu çıkarılmıştır. Bütçelendirilmiş olan 

proje önümüzdeki dönem hayata geçirilmek üzere 
tamamlanmıştır. 

3 

Marina Temizliği ve 

Yaşamı Memnuniyet 

Araştırması 

 Ağustos 2015 

Ege Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Pazarlama ABD 

akademisyenlerinden Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU tarafından yürütülmekte 

olan, marinaların hizmet kalitesinin marina bağlılığına olan etkisini 

incelemeye yönelik araştırmada katkı sağlanmaktadır. 

2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 



Etkinliğinin adı Tarih 
Yapılan eğitim etkinliği ile ilgili kısa öz değerlendirme  

(etkinliğe katılım nasıldı, katılımcıların görüşleri neler oldu, 
etkinlik faydalı oldu diyebilir misiniz gibi) 

4 
Mavi Kart  
Tanıtımı 

Sürekli 

Milta Bodrum Marina, bu yıl aşağıdaki alanlarda mavi kart 
tanıtımı gerçekleştirmiştir: 

- Web sitesi, E- Dergi, Kurumsal İlan ve Tanıtım malzemelerinde 
- Marina müşterilerine ve marina çarşıya elden broşür dağıtımı 

- İnternet veri tabanı üzerinden ulaşarak TÜRÇEV ve mavi bayrak 
hakkında bilgilendirme 

5 
Mavi Bayrak 

Tanıtımı  
Sürekli 

Milta Bodrum Marina, bu yıl aşağıdaki alanlarda mavi bayrak 
tanıtımı gerçekleştirmiştir: 

- Web sitesi, E- Dergi, Kurumsal İlan ve Tanıtım malzemelerinde 
- Marina müşterilerine ve marina çarşıya elden broşür dağıtımı 

- İnternet veri tabanı üzerinden ulaşarak TÜRÇEV ve mavi bayrak 
hakkında bilgilendirme 

6 
Mavi Bayrak 
Panosunun 
Yenilenmesi 

Haziran 2015 
Yenilenen Mavi Bayrak panosuyla, Milta Bodrum Marina 

misafirlerine marina ve çevreyle ilgili detaylı bilgiler vermeye 
devam ediyor. 

2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 



Etkinliğinin adı Tarih 
Yapılan eğitim etkinliği ile ilgili kısa öz değerlendirme  

(etkinliğe katılım nasıldı, katılımcıların görüşleri neler oldu, 
etkinlik faydalı oldu diyebilir misiniz gibi) 

7 
Ya Da Projesi 

Engelliler Fotoğraf 
Eğitimi ve Sergisi 

Aralık 2014 
Aralık 2015 

 Milta Bodrum Marina’nın BOFSAD başlattığı proje dahilinde, 
teknesiyle dünya turu yapan Tanıl Tuncel yönetiminde, engelli 

deniz tutkunları, denizde hem yelken eğitimi aldı hem de 
mucize bir seyir gerçekleştirdi.  

8 
Tema Su ve Çevre 

Semineri  
Mart 2015 

Milta Bodrum Marina  ve Tema Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiği 
seminer, Marina Personeli başta olmak üzere komşu 

işletmelere ve ziyaretçilere açık bir oturum olarak gerçekleşti. 

9 

Uluslararası 
Akademik  

Deniz Canlıları 
Araştırması 

Ağustos- Ekim 
2015 

Aylin Ülman, marina ekosistem sağlığı ve marinaların 
korunması ve deniz canlıları ve türleri konularında araştırma 

yapmak için Milta Bodrum Marina'da çalışma yaptı. 

2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 



2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 

Etkinliğinin adı Tarih 
Yapılan eğitim etkinliği ile ilgili kısa öz değerlendirme  

(etkinliğe katılım nasıldı, katılımcıların görüşleri neler oldu, 
etkinlik faydalı oldu diyebilir misiniz gibi) 

10 
Balıkçılık  
Turnuvası 

28-30 Ekim 
2015 

Olta balıkçılığının uzun yıllar yapılabilmesi için Milta Bodrum 
Marina yedincisini düzenlendiği bu uluslararası etkinliği 

geleneksel hale getirmiştir. 

11 
23 Nisan Festivali 

Bilim Atölyesi 
23 Nisan 2015  

Marina’nın organize ettiği festival süresince başta çocuk ve 
gençler olmak üzere tüm ziyaretçiler, gönüllü öğretmenlerin ve 

marina personelinin destekleri ile gün boyu çeşitli bilim 
deneylerini birebir gerçekleştirme fırsatı yakaladılar.  



2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 

Etkinliğinin adı Tarih 
Yapılan eğitim etkinliği ile ilgili kısa öz değerlendirme  

(etkinliğe katılım nasıldı, katılımcıların görüşleri neler oldu, 
etkinlik faydalı oldu diyebilir misiniz gibi) 

12 

Marina’nın 
Doğasını Tanıtma 

ve Geliştirme 
Projesi 1. Dönem 

İlkbahar 2015 

"Çocuğumla Doğadayız" kitabının yazarı, Eğitimci Nuran Kansu 
rehberliğinde gerçekleştirilen proje, çocukların doğa ile ilgili 

farkındalıklarını, öğrenmenin kalıcı ve çok eğlenceli 
yöntemleriyle arttırıp; yakın çevrelerindeki doğayı 

keşfetmelerine yardımcı oluyor.  

13 

Marina’nın 
Doğasını Tanıtma 

ve Geliştirme 
Projesi 2. Dönem 

Sonbahar 2015 
2015 yılının ilkbahar aylarında başlayan, çocukların doğayı 
deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayan proje; sonbahar 

aylarında da devam ediyor. 



2015 YILI 
 MAVİ BAYRAK 

ÇEVRE EĞİTİM ve BİLİNÇLENDİRME 
ETKİNLİKLERİNİN AÇIKLAMASI VE 

-BELGELER- 



 

5 Mart 2015 
 

Marina’da Çevre Konulu Okul 
Gezisi ve Fotoğraf Etkinliği 



MERTER KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ İLE MARİNA GEZİSİ 
 

 Merter Koleji öğrencileri, 5 Mart 2015 tarihinde Milta Bodrum 
Marina'yı ziyaret ettiler. Marina mavi bayrak yetkilileri tarafından öğrencilere 
marinanın doğası tanıtıldı ve doğayı korumak için alınan önlemler anlatıldı.  
  
 Marinada çevre hayatına dair önemli bilgiler edinen Fotoğraf Kulübü 
öğrencileri marinanın doğal hayatını fotoğrafladılar.  
 



İlkbahar 2015 
 

İnaf Gari Tirhandil  
Çöp Atık Teknesi 

Projesi 



Tirhandil 

Projenin saha araştırması yapılmış ve 
Milta Bodrum Marina tarafından fizibilite 

ve faaliyet raporu çıkarılmıştır. 
Bütçelendirilmiş olan proje önümüzdeki 

dönem hayata geçirilmek üzere 
tamamlanmıştır. 



Deniz Atığı Toplanır... 

• Seçilmiş gönüllü çöp nöbetçileri, 

• Karadan katılan gönüllü dalgıç ve balık adamlar, 

• Sivil dalıcılar, 

hep birlikte denizdeki atıkları toplarlar. 

 

 

 

 



 
Ağustos 2015 

 
Marina Temizliği ve Yaşamı  
Memnuniyet Araştırması 

 

 

 



MÜŞTERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 
 

 
 Milta Bodrum Marina; Ege Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Pazarlama 
ABD akademisyenlerinden Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU tarafından yürütülmekte olan, 
“MÜŞTERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI”na destek olmaktadır.  
 
 
 Araştırmanın anket formu; marinaların hizmet kalitesinin bağlılığına olan 
etkisini incelemeye yönelik olup, tüm Milta Bodrum Marina müşterilerine 
ulaştırılmıştır. 





Mavi Kart Tanıtımı 



MAVİ KART 
  

 Görmek İstemediğini, Denize Bırakma! 
 

 Atık alım noktalarından biri olan Milta Bodrum Marina, her ay düzenli olarak 
broşür dağıtımı yaparak, çevreye Mavi Kart ve atık alım noktaları hakkında gerekli bilgileri 
detaylı bir şekilde Ön Büro ve Halkla İlişkiler Ofisinden duyurmaya devam ediyor. Ayrıca 
internet veri tabanı üzerinden ulaşarak TÜRÇEV ve mavi bayrak hakkında bilgilendirmeler 
yapıldığı gibi web sitesi, E- Dergi, kurumsal ilan ve tanıtım malzemelerinde sıklıkla yer 
veriliyor. 
  
 Mavi Kart Sistemi ile hem teknelere, hem de atık alım gemileri, balıkçı 
barınakları, yat limanları ve buna benzer kıyı tesislerinden toplanın atıklarının türü ve 
miktarıyla ilgili bilgiler kayıt altına alınarak, internet üzerinden takip edilebiliyor. Böylece 
teknelerdeki sintine, pis su ve çöplerin denize yasadışı boşaltılmasının önlenmesine 
çalışılıyor. 
  







Mavi Bayrak  
Tanıtımı  



MAVİ BAYRAK 
 

 Milta Bodrum Marina, her ay düzenli olarak TÜRÇEV ve mavi bayrak ile ilgili 
gerekli bilgilerin çevreye duyurulması için yılda bir genel toplantı yapar. Ayrıca 
internet veri tabanını aracılığı ile, web sitesi, E- Dergi, kurumsal ilan ve tanıtım 
malzemelerinde ve elden broşür dağıtımı yaparak marina müşterilerine doğrudan 
ulaşıp detaylı bilgilendirme yapar. 







Haziran 2015 
 

Mavi Bayrak Panosunun Yenilenmesi 



MAVİ BAYRAK PANOSU 
 

Yenilenen Mavi Bayrak Panosuyla, Milta Bodrum Marina misafirlerine marina ve 
çevreyle ilgili detaylı bilgiler vermeye devam ediyor. 



Aralık 2014 - Aralık 2015 
 

Ya Da Projesi  
Engelliler Fotoğraf Eğitimi ve Sergisi 



ENGELSİZ FOTOĞRAF SERGİSİ 
 
 Milta Bodrum Marina destekleriyle, Halikarnas Bodrum Fotoğraf ve Amatör 
Sinemacılar Derneği (Halikarnas BOFSAD) Yahşi Özel Eğitim İş Uygulama Okulunun 
engelli öğrencileri ile özel bir proje gerçekleştirdi. 
 
 Dernek üyeleri öğrencilere üç ay boyunca fotoğrafçılık eğitimi verdi ve 
ardından bir ay süresince saha çalışması yaptılar. Projenin sonunda öğrencilerin çektiği 
fotoğraflar Milta Bodrum Marina‘nın yanı sıra Bodrum Trafo'da da sergilendi.  

 
 Projenin ikinci dönem etkinlikleri Milta Bodrum Marina ev sahipliğinde devam 
edecek. 



  
  







23 Mart 2015 
 

Tema Su ve Çevre Semineri  



MİLTA BODRUM MARİNA – TEMA DÜNYA SU GÜNÜ VE ORMAN HAFTASI ETKİNLİĞİ 
 

 Dünya Su Günü ve Orman Haftası dolayısıyla 23 Mart 2015 Pazartesi günü Milta 
Bodrum Marina personeli TEMA Bodrum yetkilisi HALUK ORTAÇ ile bir araya geldi. 
Vespa Cafe & Restaurant ’ta düzenlenen söyleşide Haluk Ortaç, “Türkiye’de Su Sorunları ve 
Su Yasa Tasarısı” hakkında önemli bilgiler verdi.  
  
 Her departmandan katılımın sağlandığı söyleşide suyun önemi, ülkemizde 
kaybettiğimiz sulak alanlar, su yasasının gerekliliği, toprak erozyonu, ormanlarımızın yok 
olmaması için yapılması ve yapılmaması gerekenler; TEMA’NIN araştırma ve incelemelerine 
dair sunumlarla pekiştirildi.  Özellikle Bodrum ve Gökova’nın ihtiyaçlarına dair ortaya konan 
gerçekler oldukça ilgi uyandırdı. Ülkemizde sıklıkla kullanılan “sudan ucuz” tabirinin aslında 
ne kadar ironik olduğu hatırlatıldı. 
 
 Kitlesel hareketlerin yanı sıra yanlış bireysel alışkanlıklarımızı değiştirmenin, 
çevremize dair her birimizin yapacağı ufak birer araştırma ve incelemenin dahi ne kadar 
önemli olduğu vurgulandı. 

 









 

Ağustos- Ekim 2015 
 

Uluslararası Akademik  

Deniz Canlıları Araştırması 
 



 İtalya Pavia Üniversitesi ile Fransa Pierre et Marie-Currie Üniversitesi ve Hellenic 
Center for Marine Research (HCMR Crete) doktora öğrencisi olan Aylin Ülman, marina 
ekosistem sağlığı ve marinaların korunması konularında araştırma yapmak için Milta Bodrum 
Marina'da çalışma yaptı. 
 
 Akdeniz marinalarında bulunan turistik teknelerin yerel olmayan deniz canlıları ve 
türlerinin yayılmasındaki etkilerini araştırdı.  
 
 Aylin Ülman, araştırması için Milta Bodrum Marina'da konaklayan tekne 
sahiplerine; seyahatleri ve teknelerinin temizlik tarihçeleri hakkında sorular sordu. Bununla 
birlikte görsel olarak teknelerinin gövdesini denetledi ve istilacı türleri saptamak üzere 
teknelerden, marina ve liman bölgesinden örnekler aldı. Ayrıca, Akdeniz'de yerel olmayan 
canlı türlerini tespit etmek üzere marina dubalarından da örnekler aldı. 
 
 Milta Bodrum Marina'nın destek olduğu, tamamen bilimsel ve Akdeniz'in 
korunması amaçlı yapılan bu çalışma ile edinilen bilgiler, istilacı türlere/canlılara karşı 
mücadele yöntemleri geliştirilmesinde kullanılacaktır.  

  







 

 
28-30 Ekim 2015 

 

Balıkçılık Turnuvası 
 

 

 

 

 



BALIKÇILIK TURNUVASI 
  
 7'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Bodrum Olta Balıkçılığı Turnuvası' 28 – 30 Ekim 
2015 tarihleri arasında Milta Bodrum Marina bünyesinde gerçekleşti. 
 
 En önemli amaçlarından biri ‘Yakala ve Bırak’ tekniği ile etik balıkçılık ilkelerini 
hatırlatmak ve uygulamasını yaygınlaştırmak olan turnuva oldukça çekişmeli ve heyecanlı 
geçti. Yarışmacılar büyük ustalık sergileyerek dev balıklar yakalarken esas katma değer 
yaratan puanlar sağlıklı bir şekilde balıklarını denize geri bırakanların oldu. Hakem heyeti, 
balıklarını denize geri bırakan yarışmacılar için iki kat puan uyguladı. 
 
 Olta balıkçılığının uzun yıllar yapılabilmesi için Milta Bodrum Marina yedincisini 
düzenlendiği bu uluslararası etkinliği geleneksel hale getirmiştir. 









 

23 Nisan 2015 
 

23 Nisan Festivali 

Bilim Atölyesi 

 
 

 

 



23 NİSAN ÇOCUK VE SANAT FESTİVALİ  2015 
 

 Milta Bodrum Marina’nın düzenlediği Çocuk ve Sanat Festivali 23 Nisan Perşembe 
Günü, Milta Bodrum Marina Palmiye Meydanı ve Alışveriş Merkezi’nde akşam saatlerine 
kadar çeşitli atölye ve etkinliklere kutlandı. 
 
 Gün boyunca süren festivalde, çevre okulların ve misafir öğrencilerimizin 
gösterilerinin yanı sıra; 
 
- Yahşi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) öğrencilerinin Engelli Projesi kapsamındaki 

resim sergisi  
 

-  Marina’nın Doğasını Tanıma ve Geliştirme Projesinin eğitmeni Nuran Kansu’nun 
‘Çocuğumla Doğadayız’ kitabının imza günü  
 

- Gönüllü öğretmenlerin desteği ile çeşitli bilim atölyeleri gerçekleştirildi.  











 

İlkbahar 2015 
 

Marina’nın Doğasını Tanıtma  

ve  

Geliştirme Projesi 
 

 

 



MİLTA BODRUM MARİNA DOĞAL YAŞAMINDA  
KEŞFE ÇIKAN ÇOCUKLAR 

 

 Milta Bodrum Marina’nın organize ettiği ‘Doğal Yaşamı Keşfetme ve Geliştirme 
Projesi’ Osmanlı Tersanesi Sit Alanı'nda gerçekleşiyor. 
 
 "Çocuğumla Doğadayız" kitabının yazarı, Eğitimci Nuran Kansu rehberliğinde 
gerçekleştirilen proje, çocukların doğa ile ilgili farkındalıklarını, öğrenmenin kalıcı ve çok 
eğlenceli yöntemleriyle arttırıp; yakın çevrelerindeki doğayı keşfetmelerine yardımcı oluyor. 
Ayrıca doğal ortamda bütün duyularını kullanma şansı bulan çocukların, tüm zekâ alanlarını 
kullanma ve geliştirmelerine de olanak sağlıyor. 
 
 Milta Bodrum Marina Dergi sponsorluğunda gerçekleşen ve herkesi doğayı fark 
etmeye davet eden projenin etkinlikleri; daha fazla çocuğun duygusal, zihinsel, fiziksel 
açıdan sağlıklı gelişimine ve doğaya duydukları ihtiyaca destek vermek adına, farklı okullarla 
yıl boyunca sürüyor. 
 
 Milta Bodrum Marina içerisinde bulunan Osmanlı Tersanesi’ndeki keşif gezilerinin 
ardından çocuklar, kendi gözlerinden Tersane’nin doğasını tasvir ettikleri resimler yapıp; 
projeye kalıcı bir zenginlik katıyorlar. 





"Ağaçlara teşekkür ediyoruz…" 









 

JÜRİ 
 

 

 



 

Teşekkür ederiz. 
 

 

 

 


