B
Öğrenm
me Program
mı’nın desteğğiyle
Ömür Boyu

BoatDIIGEST başşlayalı dok
kuz ay old
du. İlk am
macımıza ullaşmış buluunuyoruz ve
v tekne
sahiplerrinin farkınddalığı ve mevcut
m
teknee söküm uyg
gulamalarınna ilişkin geerekli bütün
n bilgiler
toplanm
mıştır. Şu sıralarda isee eğitim vee farkındalık
k modüllerrinin içerikllerii üzerind
de (elde
edilen girdiler
g
doğrrultusunda) çalışıyoruzz.
İlk bültenim
miz dört ayy önce yayım
mlandı ve şu
ş anki projjenin gelişim
mi hakkınd
da sizleri
bilgilenndirmenin sırası
s
geldi. Bu ulusall toplantılarrdan sonra oluşturulann raporları ve gezi
teknelerri sahiplerii, sökümcüüler ile yaapılan röpo
ortajları oldduğu kadarr İsveç, İttalya ve
Belçikaa’daki yenii gelişmeleer hakkındda bilgileri okuyabileeceğiniz buu yayım Avrupalı
A
Teknecilik Derneğği (Europeaan Boating Association
n, EBA) ile BoatDIG
GEST’in işb
birliğinin
ürünüdüür. Bülteninn bu sayısı aynı
a
zamandda sökümcü
üler ağını daa tanıtmaktaadır.

Tekne sahipleeri ve söökümcüleerden geeri beslem
me alınm
malı
e
nin bir parççası olarak,, Ocak-May
yıs 2014 tarih aralığıında, BoatD
DIGEST
Proje etkinliklerin
ortaklarrı 5 farklı ülkede bir dizi çalışttay ve karşşılıklı görüşşme gerçekkleştirmiştirr. Tekne
sökümccüleriyle ikii çalıştay Frransa ve Tüürkiye’de geerçekleştirillirken teknee sahipleriylle İtalya
ve Birleşik Krallıkk’ta çalıştayylar düzenllenmiştir. Ayrıca,
A
İspaanya’da ve Birleşik Krallık’ta
K
gezi tekknesi sahippleriyle röpoortajlar yappılmıştır. Bu
u toplantılaarın değerleendirmeleri aşağıda
sunmakktayız.
(1) Gezzi teknesi sahhiplerinin, (22) sökümcüleerin mevcut ömür sonu uygulamaları
u
ını bir araya
getirmeyye çalışan An
nketler, on-lline olarak hala katılıma açık bulunm
maktadır (İngiilizce, Fransıızca,
İtalyanca, İspanyolcaa ve Türkçe versiyonları vardır)

G teknesi sahipleri
Gezi
s
içinn anket

G teknesi sökümcüleri
Gezi
s
için anket

Sizin değerli
d
katkkılarınız, BoatDIGEST
B
T’a mevcu
ut uygulamaalar ve daavranışlar hakkında
h
ayrıntılıı bilgi sağlaayacak eşsizz bir öneme sahiptir.
Anketleerden ve çaalıştaylardaan elde edillecek olan sonuçlar BoatDIGES
B
T’in web sitesinde
Temmu
uz 2014’te yayımlanac
y
caktır.

A) Teekne Sökkümcüleerle Çalıştay

Fransaa Raporu
29 Ocaak 2014’te, Paris’te, APER
A
Franssa’da kurdu
uğu ağ tem
melinde teknne sökümü ve geri
dönüşüm
mü konularrını, üyeleriini birarayaa getirmek suratiyle taartışmıştır. F
Fransa’da APER’in
A
söküm.ddüzeneği biirkaç yıldır işlevsel halldedir ve sö
öküm firmallarının tahm
mini kapasiteesi yılda
400 opeerasyon kaddardır. Bunuunla beraberr 2013’de, talepde
t
birazz azalma olmuştur.
Söküm firmalarınaa yeni gerii dönüşüm çözümleri sunmak için, APER, Fransız plastik ve
ue et des coomposites) ve termosett plastik
kompozzit federasyyonuyla (Fédération dee la plastiqu
atıklarınnı yeni bir ham
h
maddeeye dönüştüüren özel bir geri dönüüşüm süreci gerçekleştiirmiş bir
Belçikaalı şirket ollan REPRO
OCOVER ille birlikte çalışmaktaddır (REPRO
OCOVER ile
i ilgili
daha fazzla bilgiye aşağıda
a
ulaşşabilirsiniz)). Bugün içiin (İtalya’daa bir patent altına alınm
mış fakat
endüstriyel boyutta büyütülm
memiş bir süreç varrken) Frannsa’da kom
mpozit malzzemenin
değerlenndirilmesi için
i endüstrriyel bir çözzüm yoktur.
Malzem
me değerlenndirmesi kom
mpozit ürettimi yapan endüstrinin
e
işbirliği ilee yapılmalıd
dır. Cam
elyaf taakviyeli kom
mpozitler sööz konusu ollduğunda, bunların
b
%990’ı enerji elde etmek amacıyla
a
kullanıllmaktadır.
Yasal bakış
b
açısınndan, kayıpp ya da terrkedilmiş mülkiyetle
m
i
ilgili
(batıkkları ve terk
kedilmiş
teknelerri de kapsaayan) bir prrosedür sözz konusuyk
ken bu yazıılı metinlerrin uygulanm
masında
sorunlarr vardır. Frransız ağı APER,
A
şu günlerde
g
biir gezi teknnesi hasarllandığında ve artık
onarılm
maz hale gelldiğinde sökülmesi sürrecinin idarri ve finanssal unsurlarrını organize etmek
için siggorta şirketlleriyle birliikte çalışmaaktadır. Sig
gorta şirketii operasyonnu için sök
kümcüye
ödeme yapabilecek
y
ktir ve daha sonra bunuu tekne sahib
bi tazmin eddecektir.
Fransız ağı APER ile
i daha fazlla bilgi için
http://ww
ww.aper.assoo.fr/web/porttal/website/ccontent/modu
ules/event/inndex.do?webssiteId=1&naavigableI
d=448

Türkiyye Raporu
7 Şubatt 2014’te, İzzmir’de Dokkuz Eylül Üniversitesi
Ü
Deniz Biliimleri ve Teeknolojisi Enstitüsü
E
tarafınddan düzenleenen çalıştaaya 25 kaddar katılımccı katılmıştıır. Toplantıılarda, bu ülkedeki
ü
marinallarda terkeddilmiş teknne sayısının artmakta olduğu
o
değğerlendirmesi yapılmııştır. Bu
teknelerr çoğunlukkla kayıtsızzdır ve Tüürk bayrakllı değillerse sahiplerii hakkında bilgiye
ulaşmakk da oldukçça güçtür.
Gezi teknesi geri dönüşümü
d
i
için
en iyi altyapı gezi teknelerinnin üretildiğği birimlere entegre
olarak kurulabileccektir. Gem
mi geri dönüüşümcüleri, örneğin Cam
C
Takviiyeli Plastik
k (CTP)
tekne dönüşümüüyle (anılaan malzem
menin eko
onomik değeri
d
olm
madığı içiin) hiç
memektedirller.
ilgilenm
Otomottiv endüstrissinin de bu malzemeyi geri dönüştürme konuusunda büyüük sıkıntılarrı vardır.
Öğütülm
müş hurdalaar dolgu maalzemesi olaarak kullanıılmaktadır. CTP
C üretim
m tesislerind
de büyük
ölçüde hurda biriikmektedir. Bunlar atıık kabul teesislerine gönderilmek
g
kte ya da yakmak
suretiylle enerji eldde etmek am
macıyla kullaanılmaktadıır.
Çalıştayy sırasında yanal
y
konullara da değiinilmiştir. Katılımcılar
K
tekne söküm
münün “zarrarlı atık
üretimi”” kapsamınnda değerleendirilmesinni önermiştiir. 2004 taarihinde yürrürlüğe gireen gemi
söküm yönetmeliğğinin gezi teknelelrinin
t
n geri dönü
üşümüne uyyarlanmasınnın kolay olmadığı
o
görülmeektedir. Diğğer taraftann yeni bir yöönetmelik taslağı
t
hazırrlanabilir. IIMO’nun geemi geri
dönüşüm
münü çevrre ve iş güvenliği açısından ele alan Hong Konng Sözleşm
mesi’nin
uyarlannmasıyla hazırlanabileecek yeni çevre meevzuatı gezzi teknelerri geri dö
önüşümü
konusunnda yeterli bir
b yanıt olaacaktır.
mcılar CTP geri
g dönüşüümünün, atıığın düşük değeri nedeeniyle ticarii bir etkinlik
k olarak
Yatırım
değerlenndirilemeyeeceği konussunda görüşş birliğine vaarmışlardır..

B) Gezi Teknnesi Sahiipleriyle Yapılann Çalıştaaylar

İtalya Raporu
R
21 Marrt 2014’te Roma’da yapılan
y
çalııştayda tartıışmalar gennelde Avruupa’daki özzelde ise
İtalya’ddaki gezi tekneleri
t
geeri dönüşüümüne odak
klanmıştır. Geri dönüüşümün fizzibilitesi,
kullanıllmış tekneleerden çıkann atıklar değğerlendirilm
miş ve İtalyaan araştırmaa merkezi CNR
C
bir
uçak söökümü operaasyonu örneeğini sunmuuştur.
Çalıştayy katılımcıları, tekne sahipleri
s
terrkedilmiş teeknelerin yool açtığı prooblemlerin farkında
olsalar dahi elleriinde kalan eski tekneeleriyle ne yapacaklarrını bilemem
mektedirlerr, bunun
nedeini de İtalya’dda ‘yararlı ömrünün sonuna erişm
miş tekneleeri elleçleyeebilecek İtaalya’daki
mevcut firmalara dair yeterrli bir bilgi yoktur’ yorumunu
y
yapmışlarddır. Aynı zamanda
z
sökümle ilgili alterrnatifler konnusu soruldduğunda çoğ
ğu katılımcıı bu tür alterrnatiflerin olmadığı
o
yönündde yanıt verri rken, üçtte biri ise bazı
b
alternaatiflerin varrlığından haaberdar old
duklarını
bildirmişlerdir. Tekne
T
sahippleri eski teknelerin
n sökümüyyle ilgili yasal ve fiziksel
sorumluuluklarına illişkin çok az
a bilgi sahibbi olduklarıını da belirtm
mişlerdir.
Gezi tekknesi sahiplleriyle toplaantı, en önem
mli konu ollarak değerllendirilen ‘ffinasal. soru
umluluk’
hakkındda bir yanııta ulaşamaamıştır. Oraada bulunan
n tekne saahiplerindenn çoğu sök
küm için
ödeme yapmaya hazır
h
olmaddığını belirttirken, %23’ü ise böylle bir ödem
meyi yapabiileceğini
söylemiiştir. Konu kabul edilebilir maliiyet hususu
una gelincee öneriler nneredeyse katılımcı
k
sayısı kadar
k
fazla olmuştur. Teknenin fiyatının
f
%5
5’i önerlildiiği gibi 1000-10000 Av
vro arası
önerilerr toplanmışttır.

İspanyaa Raporu
İspanyaa’da Mart ve
v Nisan 2014
2
tarihleerinde 68 kadar
k
teknee sahibiyle yüzyüze görüşme,
g
bunlar arasındaki farkındalıkk düzeyini ve teknelerrin ömür sonu
s
pratiklleri hakkın
nda bilgi

edinmekk amacıyla gerçekleştirrilmiştir. LE
EITAT Tek
knoloji Merkkezi şu bölggelerdeki maarinaları
ziyaret etmiştir: Port
P
Esporrtiu, Port Olimpic
O
(B
Barcelona, Katalonya)), Port de Mataro
(Mataroo), Port Foruum (Sant Adria
A
de Bessde, Barcelo
ona), Marinaa Badalona ve Prot de Masnou
(Masnoou).

Birleşik
k Krallık Raporu
R
8 Mayııs’ta İskoçyya’daki Strrathclyde Üniversitesi
Ü
Inverkip (İskoçya)’te
(
eki Kip Marina’da
tekne sahiplerine
s
yönelik biir çalıştay düzenlenm
miştir. Bu etkinlik
e
Clyyde Cursin
ng Club,
Caledom
mia Sailinng ve Royyal Yachtiing Associiation (RY
YA) gibi çeşitli kurruluşlara
duyurullmuştur ve böylelikle teknelerin ömür sonu
u uygulamaaları ve gezzi teknelerinin geri
dönüşüm
mü konusuunda tekne sahiplerininn görüşlerin
ni ve fikirllerini almakk için bir platform
p
oluşturuulmuştur.
Ne yazzık ki, sezon için alışıılageldik köötülükteki hava
h
koşulları nedeniyyle katılım oldukça
düşüktüü fakat topllanabilen grruptan alınaan geri besllemeler Birrleşik Krallıık’taki gezii teknesi
sahiplerrinin uygulamalara baakışı vedüşüünceleri hak
kkında gerççekten yararrlı kazanım
mlar elde
edilmişttir. Toplanttıdaki tekneecilerin uzllaştığı geneel konu Birrleşik Krallıık’taki marrinalarda
terkedillmiş tekne örnekleri oldukça
o
azkken gezi tek
knelerinin geri
g dönüşüümü konusu
u Güney
Avrupaa ülkelerindee görüldüğüü gibi sorunlu bir alan değildir.
d
Birleşikk Krallık’takki marinalaardaki tekneeler daha geenç bir yaş profiline
p
saahiptir ve geenellikle
(Doğu Avrupa’da
A
ve hatta Hırvatistan kadar
k
uzaktaa bulunan) başka sahipplere satılm
mışlardır.
Bununla beraber bütün
b
teknee sahipleri teyit
t
etmek
ktedir ki bu teknelerinii geri dönü
üştürmek
için hizzmet arayışşında onlarra tekneleriini ömür sonuna hazıırlamak içiin gerekli bilgilere
b
ulaşmakk ve bu hizm
metin kaça malolacağı
m
konusunda yeterli bilggi yoktur.
nin bundan sonraki aşşamalarına entegre
BoatDIGEST bu geri bilgileendirmeyi alıp projen
s
aşaamaları tekn
ne sahiplerrine tekneleerinin yararrlı ömrü
edecekttir. Projeninn bundan sonraki
sonuna geldiğinde onlara yarddımcı olacakk farkındalık
k modülünüü oluşturmaayı içermekttedir.

Bir söküm tesisi mi arıyorsunuz ? Haritamıza bir göz atınız.

Bir tekne yararlı ömrünün sonuna eriştiğinde, onun nasıl sorumlu ve çevreye duyarlı bir
şekilde sökülebileceği bulabilmek çoğunlukla karmaşık bir iştir.
Avrupa ölçeğinde teknelerle çalışan söküm firmalarını tanımlamanın ardından, BoatDIGEST
projesi Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki mevcut söküm bölgelerini gösteren online bir
haritanın yaratılmış olamsını onurla bildirir.
Bu haritanın amacı, tekne sahiplerine bilgi vermek ve Avrupa’daki denizcilik camiasının çok
iyi bilmediği söküm şirketlerine görünürlük kazandırmaktır. Bu harita aynı zamanda yeni
ticaret imkanlarını Avrupa’da çeşitli aktörlerini tanımlayarak sizlerin hizmetine sunacaktır.
Bu haritaya buradan bir göz atabilirsiniz: http://www.boatdigest.eu/dismantling-network.asp
BoatDIGEST bu haritayı düzenli aralıklarla güncellemeyi amaçlamaktadır. Eğer siz de bir
gezi teknesi sökümcüsü iseniz ya da bir CTP yönetimi şirketiyle çalışıyorsanız ve bu haritada
görünmek istiyorsanız ya da eğer kendi iletişim bilgilerini paylaşmak isteyen geri
dönüşüm/söküm kuruluşu biliyorsaınz lütfen bizimle contact@boatdigest.eu adresi aracılığıyla
iletişim kurunuz. Sizinle kısa süre içinde temasa geçeceğiz ve tarafınızca verilecek bilgileri
ücretsiz olarak web sitesine yükleyeceğiz.

EBA’ya BoatDIGEST Danışma Kurulu’na girmesi nedeniyle
hoşgeldin dileklerimizi iletiyoruz.
BoatDIGEST proje takımı gezi teknesi sahiplerini temsil eden Avrupalı Teknecilik Derneği
(European Boating Association, EBA) ‘nin projenin danışma kuruluna girmeyekarar
verdiğini bildirmekten onur duyar. 25-26 Nisan 2014’te Palma de Mallorca (İsapanya)’da
toplanan EBA Genel Kurulu’nda BoatDIGEST projesi tüm üyelere sunulmuş ve EBA’ya
projeye dahil olması teklif edilmiştir.

Avrupaa’da 30’dann fazla tem
msilciyle konuşarak, EBA (BoaatDIGEST’iin ortağı) projenin
p
amaçlarrını ortaklarrını ve ön görülen
g
işlerri, halihazırd
da yapılmışş olan eylem
mleri ve geleecekteki
etkinlikklerini sunm
muştur. Kattılımcılar geri
g
bildirim
m vermeleri ve mevcuut online anketleri
a
doldurm
maları ve düüşünce alışşverişinde bulunmaları
b
için doğruudan proje ppartnerleriy
yle ilişki
kurmalaarı konusunnda teşvik edilmiştir. İşbirliği için yapılaan bu teklliften yararrlanması
EBA’nıın bir kullaanıcı bakış açısından teknelerin ömür sonuu durumlarıı konusund
da kendi
çalışmaa grubunu çaalıştırmak üzere
ü
olmasıyla oldukça yerindedirr.
EBA’nıın Tekneleerin Ömür Sonu Çalıışma Grubu
u Başkanı Giancarlo Olimbo “bertaraf
“
yaklaşım
mı”ndan tekkne atığını yeni ürünleer için kullaanılabileceğği “geri dönnüşüm yaklaaşımı”na
erişmennin önemi üzerinde
ü
İtallya’da geliştirilen ve bu
u bültende tarafımızca
t
da anılan dönüşüm
d
ötesi tekknolojilere gönderme yaparak
y
durrmuştur.

İsveç’teki yen
ni gelişm
meler, gezi
g
tekn
nelerinin
n geri döönüşümü
ü için
bir ullusal sisttemin baaşlangıcıı
Sweboaat (İsveçli Deniz
D
Endüüstrileri Fedderasyonu, Swedish Marine
M
Induustries Fedeeration),
Batskrooken Sverige AB (İsveçç’in ilk ticarri tekne geri dönüşüm şirketi) ve S
Stera Recyccling AB
(İsveç’iin 100’den fazla şubessi olan ülke genelinde bir ağa sahhip, lider geri dönüşüm
m şirketi)
gezi tekknelerinin geri
g dönüşüm
mü için uluusal ölçekte bir sistem inşa etmekk amacıyla bir
b proje
başlatm
mışlardır. 20015’in ikincii yarısına kadar
k
sürmesi beklenenn proje anılaan üyeler tarrafından
sonlanddırılmakta olduğu
o
gibi İsveç Ekonnomik ve Bö
ölgesel Büyyüme Ajansıı ile İsveç Deniz
D
ve
Su Yönnetimi Ajanssı tarafındann parasal deestek görmeektedir.
Amaç, kullanılmış
k
teknelerin, güvenli vee çevresel aççıdan duyarrlı bir şekildde elleçleneebileceği
bir operrasyonel sisstemi kullannıcılara sağllamaktır. Siistemin varllığının nehirr boyları vee doğada
terkedillmiş tekne sayısında
s
azzalma sağlayyacağı düşü
ünülmektediir. Bunlara ek olarak, böyle
b
bir
sistem atıkları
a
tem
mizleyecek ve
v birçok allanda yeni tekne
t
depolama alanlarrı yaratılacaaktır. Bu
yeni tükketici hizmeetleri geliştiirerek yeni işler
i
ve yeni bir Pazar da
d yaratabillecektir.
TEMEL
Teknecilik 1920’leerden beri bir
b İsveç haalk geleneğiidir. Ülkedeeki iki milyoon kişi 8800
000 gezi
d
teknesinni kullanmaaktadır. Buu durum İsvveç’i “kişi başına düşşen tekne ssayısında” dünyada
dördünccü sıraya yüükseltmiştirr. Tekneciliğin yükseliş günleri, İsveç tekne üretiminin patlama
yaptığı ve ülkede CTP’den yapılan
y
yüzbbinlerce plaastik teknennin satıldığıı 1970’lerdee başlar.
Tekneleer oldukça uzun ömürrlüdür, hattaa 1970’lerd
de yapılmış tekneler, eğer iyi bak
kıldılarsa
hala güünümüzde sorunsuz
s
biir şekilde kullanılmak
k
ktadır. Teknnenin ömrüü ve görecee olarak
yüksek ikinci el deeğeri nedeniyle gezi tekkneleri için
n oldukça uzzun bir süree için geri dönüşüm
d
gereksinnimi yoktuur. Fakat tekne
t
sahipplerinin taleplerindeki değişim vve ekonom
mik kriz
nedeniyyle ikinci el
e fiyatlarınndaki hızlıı düşüş an
nılan eski olumlu
o
atm
mosferi ve tüketici
davranıışlarını değiiştirmiştir.

Buluşşçu çözü
ümler araayışındaa
Yararlı ömrünün soonuna gelm
miş tekneler söz konusu
u olduğundaa geri dönüşşüm teknolo
ojileri ve
yönetim
m sistemlerii tanımlamaak çevremiizi sürdürüllebilir kılmaak adına yaaşamsal birr öneme
sahiptirr. İtalya ve Belçika’daan örnekler, bu amaca ulaşmak
u
içinn halihazırdda bazı yönttemlerin
kullanıllabileceğini göstermekttedir.
İtalya’dda UNCINA
A ve BoatDIIGEST’in ortağı
o
CNR (İtalya Araaştırma Konnseyi’nin Moleküler
Tasarım
m Bölümü) Genova Üniversitesi
Ü
i ve SDA Bocconi ile
i birlikte bir süred
dir ortak
geliştiriilen çalışmaalar yapmakkta ve atık yönetimi
y
çözzümleri değğerlendirilm
mektedir.
Ayrıştırrılmış malzzemeleri (özzellikle CTP
P’yi) yenid
den kullanm
mak ve geri dönüştürm
mek fikri
atık/pannel/kalıplam
ma/bileşen (WSMC)
(
krriterini temeel almaktaddır. Bu teknnolojiler CT
TP ya da
polisitreen (EPS) gibi
g
farklı polimerlerle
p
e karıştırılarrak termopplastik komppozit plakaalar elde
edilmessine olanakk sağlamakttadır. Sonunncusu , pak
ketlemeden gelen yükksek orandaaki şehir
atıklarınndan elde edilmektedi
e
ir. Bu süreccin bir sonu
ucu olarak yüksek meekanik perfo
ormansa
sahip bir
b termokom
mpozit üretilmektedir ki bu da kullanımdaan sonra geeri dönüştü
ürülebilir
niteliğee sahiptir.
mü sadece teknecilik
t
s
sektöründe
değil, fakaat CTP’ninn büyük ölççeklerde
Bu İtallyan çözüm
kullanılldığı ya daa polistiren (EPS) kulllanan sektö
örlerde de karşılığını
k
bbulacaktır. Olumlu
taraflarıı olarak atık yönetiminnde maliyeet azalması sağlaması ya da ikinccil ham maaddelerin
ucuz fiiyatla eldesi sayılabilirr. Bir geri dönüşüm devresi yarratmak ham
m madde değerinin
d
düşmessi sonucunu yaratacaktıır.
Belçikaa’da birçokk yıl sürenn araştırmalların ardın
ndan REPR
ROCOVER firması po
olyester,
Bakelitee, epoxy, poliüretan
p
v atık cam
ve
m elyafı gibii termoset plastikleri
p
((kompozitleeri) yeni
ham maaddeye dönüüştürme yetteneği olan eşsiz bir tek
knik geliştirrmiştir.
mekte ve maaksimum
Termopplastik olmaayan (komppozit) endüsstriytel atıkllar kırılmakkta, öğütülm
6 mm çapında
ç
granülleri eldee etmek içinn elenmekteedir. Benzee bir geri döönüşüm sürreci cam
elyafı atıklar içinn de geçerrlidir. Ardıından elde edilenler krutulmaktta ve birb
birleriyle
karıştırıılmaktadır. Bu yeni “hham maddee” polyok ve isolianaate ile karışştırılmakta ve ürün
kalıplarrının içine boşaltılarakk üzrine basınç
b
uygu
ulanmaktadıır ki böyleelikle bir kimyasal
k
tepkimee başlatılmaaktadır (soğuuk basınç prosesi).
p
REPRO
OCOVER ürrün atığı %100 geri dönüşüm ve yeniden
y
kulllanım amaççlıdır (geri dönüşüm
d
tozu beeton katkısıı olarak saatılmaktadırr). Böylelik
kle ürünlerinn beşikten beşiğe anllayışıyla
sürdürüülebilirliği sağlanmaktaadır.
Daha fazlassı için http:///www.reproccover.com/enn adresine bir
b göz atınıız.
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