Basın Bülteni

“Denizler Yaşam Dolsun” Projesiyle Roche ve
ADYSK’dan Marmara Denizi İçin Bir İlk
Roche İlaç Türkiye ve Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derne ği
(ADYSK) tarafından gelecek nesillere tüm saklı zenginlikleriyle
korunabilmiş bir Marmara Denizi bırakabilmek amacıyla hayata
geçirilen “Denizler Yaşam Dolsun” projesi kapsamında, Türkiye’nin
ilk mercan transplantasyonu (nakli) gerçekleşiyor.
Bugüne dek 300 mercanın yeni yaşam alanına ta şındığı projede ayrıca
Marmara Denizi Adalar bölgesinde binlerce metrekare hayalet ağ
temizlendi.
İstanbul, 11 Eylül 2019 – Türkiye’de 60 yılı geride bırakan Roche İlaç Türkiye,
yaşanabilir dünya hedefine katkı sunmak amacıyla Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü
Derneği (ADYSK) ile birlikte “Denizler Yaşam Dolsun” projesini hayata geçirdi. Marmara
Denizi’nde biyolojik çeşitliliği koruma amacıyla başlatılan proje, Türkiye’nin ilk
mercan transplantasyon operasyonu olma özelliği taşıyor. Bilimsel ayağı
TÜBİTAK tarafından desteklenen proje İstanbul Üniversitesi ve ADYSK’nın gönüllü iş
birliği ile yürütülüyor. Proje kapsamında Adalar açıklarında yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya olan mercanlar çoğaltma yoluyla Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarına
yüzde 90 başarı oranıyla taşındı.
Denizler Yaşam Dolsun projesi ayrıca su altı canlıları için hayati tehlike yaratan hayalet
ağların temizlenmesi için önemli bir adım attı. Marmara Denizi’nin binlerce metrekarelik
hayalet ağdan temizlenmesini de sağlayan proje için gerçekleştirilen dalışlarla şu ana kadar su
altında 8 bin metre yol kat edildi. Dünya genelinde de her yıl 640.000 ton hayalet ağın
denizlerde bırakıldığı tahmin ediliyor1 ve araştırmalar 650.000’in üzerinde deniz canlısının
atılan ağlar sebebiyle yaşam alanlarının kapandığını, ağlara takılarak öldüğünü ya da ciddi
şekilde yaralandığını ortaya koyuyor.2
Su altı yaşamını ve biyoçeşitliliği korumak için güçler birleşiyor
Projenin, Roche’un sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı açısından önemini vurgulayan Roche
İlaç Türkiye Genel Müdürü Natasa Klicko, “Sürdürülebilirlik, 120 yılı aşkın bir
süredir hayatları iyileştirmek için çalışan Roche’un faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası.
ADYSK ile işbirliğimizin temelinde, tüm faaliyetlerimizi ekolojik dengeye saygı yaklaşımı
çerçevesinde sürdürme vizyonumuz yatıyor. Denizler Yaşam Dolsun projesi aynı zamanda,

yalnızca işimizde değil kurumsal sorumluluk anlayışımızda da karşılanmamış ihtiyaçlara
odaklandığımızın bir göstergesi. Marmara Denizi’ndeki yaşam çeşitliliğinin sürdürülebilirliği
için attığımız bu adımı ileriye taşımak istiyoruz. ADYSK’nın sağlayacağı eğitimler ve
çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla mercanların insan yaşamının olmadığı bölgelere
nakledilmesi, hayalet ağların çıkarılması, kıyı ve deniz dibi temizliği ile farkındalık
faaliyetlerini azami şekilde desteklemeyi hedefliyoruz,” dedi.
Mercan naklinde yüzde 90 başarı oranıyla ilerleniyor
Ülkemiz denizlerinin ve doğal varlıklarının korunması amacıyla çalışmalar yaptıklarını
belirten Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Volkan
Narcı “Dernek olarak, dünyanın en özel iç denizlerinden olan Marmara Denizi’nde Prens
Adaları olarak bilinen adalardaki konumumuzun da etkisiyle, öncelikli amacımızı Marmara
Denizi ve Adalar’da ekosistemin korunması şeklinde belirledik. Denizler Yaşam Dolsun
projesi kapsamında Roche İlaç Türkiye iş birliğiyle yürüttüğümüz çalışmalarla Adalar bölgesi
açıklarından 300 mercanı, Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros etrafında
yaşayabilecekleri alanlara taşımayı başarmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yüzde 90’ın
üzerinde başarı oranıyla devam ettiğimiz mercan nakil operasyonunun yanı sıra, Adalar
çevresinden binlerce metrekare hayalet ağ çıkararak su altı dünyasının bu sessiz tehlikesine
karşı mücadelemizi sürdürdük. Adalar çevresinde avlanma amaçlı kullanılan ve deniz
dibindeki kayalıklara takılan veya koparak kontrolsüzce savrulan ağlar, mercanlar da dahil
pek çok deniz canlısının ölümüne neden olarak bu türlerin yaşamını tehdit ediyor,” dedi.
Projenin bilimsel danışmanlığını yürüten İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri
Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur
Eda Topçu Eryalçın da projeyle ilgili şu yorumlarda bulundu: “Marmara Denizi’nde
mercanların var olduğunu dahi bilenlerin sayısı epey azdır. Halbuki tam da burada özel
mercan toplulukları bulunuyor ve bunlar ekosistemin işleyişi üzerinde son derece önemli
etkilere sahip. Deniz yüzey sıcaklıklarının artması, buna bağlı olarak deniz suyunun
genişlemesi, aşırı avlanma, kirlilik ve istilacı türler gibi mevcut koşullar devam eder ve
bunlara karşı gerekli önlemleri almazsak, bu canlıları ve onlarla birlikte su altı yaşamını
tehlikeye atmış olacağız. Öyle ki, geçtiğimiz son 20 yılda Akdeniz’in en önemli
habitatlarından biri olan ve Prens Adaları’ndaki mercan topluluklarının da dahil olduğu
koralijen resiflerde pozitif sıcaklık anomalileri sebebiyle %90 oranlarına varabilen toplu
kayıplar kaydedilmiş durumda.3 Mercanların yok olmaları, karmaşıklık ve dolayısıyla tür
çeşitliliğinin azalması ve ciddi ölçüde habitat kaybı anlamına geliyor. Tüm bunların önüne
geçmek içinse hepimize sorumluluk düşüyor ve Denizler Yaşam Dolsun projesiyle bu yönde
bir farkındalık yaratabileceğimizi umuyorum.”

Roche Hakkında
İnsanların yaşamlarını iyileştiren bilimsel ilerlemelere odaklanan Roche, ilaç ve tanı araçları alanında öncü global şirketler arasında yer
almaktadır. Her hastaya doğru tedaviyi en doğru şekilde verme stratejisi, İlaç ve Diagnostik’in gücünü aynı çatı altında toplayan Roche’u,
kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri alanında lider haline getirmiştir.
Roche; onkoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve nöroloji konularında tam anlamıyla farklılaşmış ilaçlara sahip, dünyanın en
büyük biyoteknoloji şirketidir. Roche ayrıca in vitro diagnostik ve doku bazlı kanser tanısında da dünya lideri olup, diyabet yönetiminde
öncüdür.
1896 yılında kurulan Roche, hastalıkları önlemenin, teşhis ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmanın daha iyi
yollarını bulmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Şirket ayrıca, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hastaların tıbbi yeniliklere
erişimini artırmayı da amaçlamaktadır. Roche tarafından geliştirilen ve aralarında yaşam kurtaran antibiyotiklerin, antimalaryallerin ve
kanser ilaçlarının da yer aldığı 30 ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) on yıl arka arkaya İlaç, Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Endüstrisinde sürdürülebilirlik alanında Grup
Lideri seçilmiştir.
Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2018 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede yaklaşık 94 bin çalışanıyla faaliyet
göstermektedir. 2018 yılında Ar-Ge çalışmalarına 11 milyar İsviçre Frangı yatırım yapan Roche’un cirosu 56.8 milyar İsviçre Frangı olarak
gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugai Pharmaceutical şirketinin de
çoğunluk hissesine sahiptir. Ayrıntılı bilgi için www.roche.com adresini ziyaret ediniz.
Bu açıklamada kullanılan veya bahsedilen tüm ticari markalar yasalarla korunmaktadır.
Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK) Hakkında
2015 yılında kurulan Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK), denizcilik konusunda bilimsel ve akademik yöntemlerle
araştırmalar yapmaya, gönüllülük esası ile öğretmeye ve korumaya, deniz, hava ve kara sporları yaparak güçlü bireylerin gelişimine hizmet
etmeye odaklanıyor. Derneğin temel amacı, denizciliği kalkındıran alanlarda durumsal tespitlerde bulunarak hedef, politika ve stratejilerin
belirlenmesine katkı sağlamak olarak belirlenmiş durumda. Böylelikle toplumun deniz kültürüne, çevreye, doğaya ve tüplü dalış da dahil
olmak üzere deniz sporlarına bakış açısını geliştirmek, bu alanları korumak amaçlanıyor. Marmara Denizi ve Prens Adaları bölgesinde
ekosistemin korunmasına destek olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren dernek, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık
yaratarak sürdürülebilir deniz yaşamının tesisini ilke ediniyor. www.adysk.org
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