
PLANLANAN MAVI-KART UYGULAMASINA AIT,
ALTERNATIF TEDBIRLERI ICEREN TASLAK

(Tabii ki profesyonel bir ceviri degil. Kisalttim ama icerigine uygun oldugunu düsünüyorum)

1. Durum
Bodrum, Göcek-Fethiye  arasindaki körfez ve koylar, Mugla ve Ankara`daki yetki-
lilerin gözü önünde, her sene artan bir hizla kirlenmektedir.
Bu kirlenmenin sebeblerinden en önemlisi; gulet, tur botlari,balikci tekneleri,
motorlu ve yelkenli yatlarin,dogada yok olmayan sabun, sampuan, bulasik ilaci
gibi atiklari iceren kirli sularini (gri su)  denize akitmalaridir. Bu atiklar, icindeki
kimyasallar nedeniyle deniz suyunda yok olmamaktadir.

Lagim sularinin tanklarda toplanmasi, kiyi ve körfezlerden en az üc mil acikta,
acik denizde bosaltilmasi hakkinda kati kurallarin olmasina ragmen, gri sular icin
böyle bir kural yok.

2. Mavi kart uygulamasi problemi cözebilir
1. Mart 2010 tarihinden itibaren, pilot bölge olarak  Bodrum ve Göcek arasi,
bütün bot ve gemilerde asagida önerilen kurallar uygulanacak:

- Gri ve siyah sularin tankta toplanmasi

- Bu tanklarin,  liman ve marinalardaki bosaltma istasyonlarinda bosaltilmasi (Su 
anda cok az liman ve marinada bulunmaktadir.)

-Bosaltma isleminin, botlardaki Mavi- Kart üzerine islenmesi

Sahil güvenlik ve liman görevlileri Mavi-Kartlari kontrol edip, uymayanlara para
cezasi uygulamasi.
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3. Itiraz ve Protestolar
- Tanklarin yerlestirilmesi icin zamanin kisa olmasi (1. Mart)
- 15 metreden kücük yat ve botlarda tank icin yer olmamasi
- Yeterli bosaltma istasyonlarinin olmamasi
- Mavi tur yapan gemi ve botlarin, en gec iki gün icinde bosaltma yapabilecegi
limana ugramasinin, turlari olumsuz etkileyecegi,
- Bunlarin disinda bosaltma istasyonlarinda olusacak yigilmalar, beklemeler, tar-
tismalar ve kaos nedeniyle turistlerin magdur olacagi, bu güzel turizm beldesinin
imajinin zedelenecegi, medyanin olayi büyütecegi gibi nedenlerle, su sporlari der-
nekleri, yat dergileri, bot sahipleri, bütün dünyadaki seyahat acentalari, Turizm
Bakanligina, Mugla valiligine, Cevre koruma organizasyonu Turmepaya ve Deniz
Ticarete yeni uygulama icin protestolarini iletmislerdir.

Tüm bu protestolara ragmen, asiri kiyi kirliligine karsi kati yaptirimlarin uygulan-
masinin zamani coktan gelmistir. Bunun icin sadece yetkililer degil, su sporlari ile
ilgili tüm dünya organizasyonlari hemfikirdir. Özellikle internasyonal yelkenciler,
Mugla yetkililerinin bu kararliligini takdir  ederek, kiyilarin temiz kalmasi icin her
türlü destegi göstereceklerdir.

Mesela; tuzlu suyun yok edemedigi, hergün kullanilan bir dus sampuaninin iceri-
gindeki kimyasallari  sayarsak, konunun önemi daha iyi anlasilacaktir:
Sodium Laureth Sulfate, Sodium Myreth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine,PGE-6
Caprylic/Capric Glycerides,PGE-200 Hydrogenated, Glyseryl Palmate,Sodium
Chloride, Methylparaben, Glycol Distearate, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Sodium
Citrate, Polyquaternium-22, Hydroxypropyl Guar, Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Laureth-4. Bunlarin büyük bir bölümü denizi öldüren kimyasallardir.

4. Sonuc
Bütün deniz araclarina tank konulmasi, limanlarda bosaltma istasyonlarinin kurul-
masi ve siki kontroller problemi uzun sürede cözmeyecektir. Mavi- Kart projesi
gelistirilmelidir. Tankin icinden cikan degil, tankin icine giren daha önemlidir.
Bunun icin, tankin  icine giren elementler dogaya zararsiz olmalidir.

5. Alternatif: Ocean Clean (Temiz Okyanus)
Ocak 2010, Düsseldorf  Bot fuarinda, su ile ilgili firmalar deniz kirliligi üzerinde
konustular. Bütün taraflar, kimyagerler ve pazarlamacilar  da dahil olmak üzere,
Ocean Clean adi altinda üretilecek, yeni ürün serisinin büyük bir pazar olacagin-
da birlestiler.
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Üretim icin hazirliklarin baslamasina ve Türkiye`de üretim ortakligi yapabilecek
firma aranmasinin gerekliligine degindiler.

Simdiye kadar kullanilan sabun, sampuan, bulasik ilaci yerine dogada %100 yok
olan, denizleri kirletmeyen ürünlerin üretilmesi gerekir. Bu ürünü firmalar gelistire-
bilecegi gibi merkezi bir pazarlama birligi gelistirip lisansini diger firmalara verebi-
lir.

6. Bosaltma sistemi yerine %100 denize uygun ürünler
Dört önemli taslak  basamagi
1. Mavi-Kart projesinin gelistirilmesi
2. Denize uygun yeni ürünlerin gelistirilmesi
3. Bütün taraflarin bilinclendirilmesi
4. Kontrolün saglanmasi

Basamak 1. Ana proje Mavi-Kart
Mavi-Kart ana kavram. Bu projenin gelistirilmesi gerekir. Denize uygun ürünler bu
projenin bir parcasi. Amac tankin icinin temiz olmasi. Baslangic olarak yapilmasi
planlanan, gri su tankinin istasyonlarda  bosaltilmasi. Denizi kirletmeyecek ürün-
lerin üretilmesiyle, bu istasyonlara lagim tanklari bosaltilabilir.

Basamak 2. Yeni ürünlerin gelistirilmesi
Üretici firmalarin, yeni ürün gelistirilmesinin aciliyeti ve pazarin genisligine ikna
edilmesi. Yetkili devlet görevlilerinin ve temizlik ürünü üreticilerinin, pazarlayicilari-
nin  Marmaris veya Göcek’e konferansa davet edilmesi, denizde bir inceleme
gezisi yapilarak  probleme dikkat cekilmesi.

Basamak 3. Taraflarin bilinclendirilmesi
Tüm marinalarin, liman isletmecilerinin konu hakkinda
bilgilendirilip, kazanilmasi, konuya angaje olmasi ve
yeni ürün kullanimina ikna edilmesi.

Ayni zamanda gulet ve yat acentalarinin müsterilerini
motive etmesi, „Mavi Kart“  ve „Temiz Okyanus“  konusunda ve  halen kullanil-
makta olan ürünlerin, hem kiylara hem de kendilerine (allerji gibi) verdikleri zarar-
lar hakkinda  bilgilendirilmesi.
Yurt ici ve yurt disi su sporlari dergileri, yayin organlari bilgilendirilmeli, konu hak-
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kinda motive olmalari saglanmali. Medya mensuplari yat turlarina davet edilip,
konuya dikkat cekilmeli. Cesitli aktivitelerle kamuoyunun dikkati cekilmeli.

Basamak 4. Kontrol
Uygulama eger siki bir kontrol olursa basarili
olabilir. Sigara yasaginda oldugu gibi, kontrol
edilmeli  ve uygulamaya uymayanlar hakkinda
yüksek para cezalari verilmeli. Uygulama icin
„Mavi-Kart-polisi“ olusturulmali, beklenmedik
zamanda botlara girip kullanilan ürünleri
denetlemeli, eger uygun ürünler kullanilmiyorsa

kaptana yüksek para cezalari kesilmeli.

To enforce these measures, a Blue Card ‘police force’ should be established.
Officers will have the authority to turn up on board without prior notice and
search the galley, stores, cabins or bathrooms for banned products. If a banned
product is found, the captain will have to pay a hefty fine. The captain will be
held responsible for ensuring that no traditional detergents are used on board.
Through persistent and unrelenting spot checks, the Blue Card regulations will
be established; gulfs and bays will recover and remain clean for the future. The
enforcement of the smoking ban in public buildings and offices through the
implementation of strict controls serves as an excellent example of what can be
achieved.

Augsburg, February 2010 - Udo Hinnerkopf


