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Türkiye’de polietilen şamandıra ve safety malzeme 
üretiminde lider olan Martek, sektöre getirdiği 
ilklere bir yenisini daha ekledi. Çelik sistem ve 
beton yerine modüler polietilen kule sistemini 
geliştiren şirket, yeni ürünü denizcilik sektörünün 
kullanıma sundu. Hafif, boya gerektirmeyen, uzun 
ömürlü, darbeye, sürtünmelere ve her türlü hava 
koşullarına karşı mukavemet gösteren sistem, bakım, 
tutum gerektirmeyen modüler polietilen kule sistemi, 
kolay ve hızlı montaj/demontaj özelliği ile kullanıcılara 
önemli avantajlar sağlıyor. Doğal çevreye uyumlu ve 
estetik dizayna sahip olan sistem ayrıca ultraviyole 
ışınlarına da dayanıklı. Yurtdışına yaptığı satışlar, elinde 
bulundurduğu patent, faydalı model ve endüstriyel 
tasarımlarıyla Ar-Ge’nin verdiği güçle üretimlerine 
devam eden Martek, LED teknolojili Solar Fener 
ürününü de çok yakında piyasaya sürecek. Bu üründe 
de karada-kule ve denizde işaret şamandırası üzerinde 
kullanılan ampulle yapılmış fenerler yerine son teknoloji 
LED’li solar enerjili, bakımsız, oldukça küçük, hafif 
fenerler kullanılıyor. Fenerlerin flash kodlarının ayarları 
da uzaktan kumanda ile kolayca yapılıyor. Şirket, 
Türkiye’de bulunmayan cap 125 mm ve 175 mm 
polietilen şamandıraya bir yenisini daha ekleyerek 
çap 2200 mm’nin de üretimine başladı. 

Türkiye’de Sorumlu Balıkçılığın Geliştirilmesi Projesi’nin 
ikinci toplantısı Ankara’da  yapıldı. Sualtı Araştırmaları 
Derneği’nin (SAD) merkezinde 28 Ocak 2013 tarihinde 
gerçekleşen toplantıya KÖROĞLU-DER&RASTGELE-
DER’den Mehmet Tarık Ersal, SİNABDER & 
OLTACILAR-DER’den Serkan İnanç, Oltacı Dergisi 
Editörü ve İç Anadolu Av ve Yaban Hayatı Federasyonu 
Başkanı Kamil Üçbaş, OLTACILARDER’den Ayhan 
Nuri Şimşek, SAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem 
Orkun, SAD Proje Yürütücüsü Nesimi Ozan Veryeri, 
SAD Proje asistanları Yılmaz Ruhi Demir ve Gökhan 
Günay katıldı. Toplantıda, paydaşlar konumunda olan 
dernek başkan ve yönetim kurulu üyeleri birbirleriyle 
tanışma fırsatı bulurken, aynı zamanda Türkiye’de 
Sorumlu Balıkçılığın Geliştirilmesi projeleri hakkında 
daha detaylı bilgi alışverişi ve karşılıklı istişarelerde 
bulundular. SAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sorumlu 
Balıkçılık Proje Yürütücüsü Nesimi Ozan Veryeri, 
toplantıda, amatör balıkçılığın standartlarını yükselten, 
gerçek amatör balıkçı ile yasadışı ve bilinçsiz faaliyetleri 
birbirinden ayıran “Sorumlu Amatör Balıkçılığa Geçiş” 
sürecinde proje bünyesinde işbirliği yapılmasının 
gündeme geldiğini söyledi. Veryeri, toplantıda ayrıca 
projenin sağlıklı yürütülmesi açısından tercih edilen 
iletişim usülleri, Kaş ve Ankara toplantılarının içeriği 
ve kurumsal sorumluluklar, proje ekibi ve danışman 
bilim insanlarınca geliştirilmekte olan kitapçığın ana 
başlıkları, belli bir olgunluğa gelmesi ardından revizyon, 
katkıların alınması amacıyla paydaşların dikkatine 
sunulması safhaları konularının katılımcıların dikkatine 
sunulduğunu kaydetti. 

Martek’in yenilikleri devam ediyor Birbalıkçokbalık Projesi’nde ikinci 
toplantı yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Yetiştiricilik 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İhsan Çelik, 
akvaryuma ilginin her geçen gün arttığını belirterek, 
“Akvaryum hobisi biraz da bütçe ve kişinin geliriyle 
alakalı. İnsanların gelir seviyesi yükseldikçe bu hobiye ilgi 
daha çok artıyor” dedi.  Sektörün her geçen gün daha 
da büyüdüğüne işaret eden Çelik, “Akvaryum hobisi 
biraz da bütçe ve kişinin geliriyle alakalı. İnsanların gelir 
seviyesi yükseldikçe bu hobiye ilgi daha çok artıyor. 
2009-2010 yılı rakamlarına göre akvaryum balıkçılığıyla 
ilgili 2 milyon dolarlık ithalat yapılmış” diye konuştu.

İthal balığa 2 milyon dolar ödedik

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Akaydın, yat limanına inişi kolaylaştıracak panoramik 
asansör projesini mart ayında ihaleye çıkaracaklarını 
açıkladı. Akaydın, 20 kişi taşıma kapasiteli olacak 
panoramik asansörü kullananların yat limanı 
manzarasını iniş çıkışlarda seyredebilmelerine imkan 
sağlayacak şekilde şeffaf olacağını kaydetti. Kaleiçi 
Yat Limanı Koruma Amaçlı İmar Planı’nda belirlendiği 
üzere asansörün Tophane’nin batı bölümüne 
yapılacağını anlatan Akaydın, “Kamulaştırma ile ilgili 
sorunlar ve mahkeme süreci nedeniyle panoramik 
asansör projemizde istenmeyen gecikmeler oldu. 
Proje ile ilgili tüm sorunları aştık. Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan onaylanan asansör 
projemiz çelik konstrüksiyon taşıyıcılı olacak ve 
falezlerin doğal görüntüsünü bozmayacak” dedi. 

Yat limanına panoramik asansör


