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Denizin ve Mavinin Sevgili Dostları,
Tüm dünyayı toplumsal, ekonomik ve kültürel açıdan derinlemesine etkileyen, tüm sektörleri
adeta kilitlenme noktasına getiren koronavirüs salgını, doğa ve denizler için tam tersine bir
yenilenme etkisi yarattı. Uzmanlar, analistler, akademisyenler uyarıyor: Doğa SOS diyor!
Doğanın senelerdir önümüzde duran ve etkisini giderek daha yakından hissettiğimiz acil
durum çağrısına kulak vermek artık tüm dünya için bir zorunluluk. Mavi-yeşil bir gelecek için
kaybedecek vakit yok.
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TURMEPA olarak, bu bilinçle 25 yıldır denizler ve doğa için aralıksız mücadele ediyoruz. Bu
misyonumuzu salgın döneminde de devam ettirdik; denizler ve doğa için yaratmaya çalıştığımız
katma değeri, online etkinliklerle sürdürdük. Hem kendi mecralarımız hem de yer aldığımız
diğer online platformlar üzerinden hız kesmeden anlatmaya, öğretmeye ve farkındalık yaratmaya
devam ettik. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı, tüm eğitim içeriklerimizi bünyesine aldı,
böylece deniz eğitimlerimiz ülkemizin dört bir yanına ulaşıyor. Tüm bu çalışmalar sayesinde üç
ayda 10 binden fazla öğretmene ve öğrenciye maviyi anlattık. Bu süreçte çok farklı tecrübeler
de edindik. Bugüne kadar okullarda ve çeşitli kurumlarda birebir verdiğimiz eğitimlere online
erişim sayesinde öğrencilerimizin aileleri de dahil oldu, nineler, dedeler, kardeşler, anne, babalar
da mavi mücadelemizin bir parçası oldu. Online eğitim içeriklerimizi genişleterek önümüzdeki
süreçte daha binlerce kişiye dokunup, denizleri ve doğayı sevdirmeye ve korunmasına katkıda
bulunmaya devam edeceğiz.
Salgın döneminde kesintisiz devam ettirdiğimiz bir başka konu da Sıfır Atık Mavi sözümüz oldu.
Ülkemizde ‘yeni normal’e geçişin hızlanmasıyla Sıfır Atık Mavi seferberliğinin önemi daha da arttı.
Koronavirüs sürecinde tüm dünyada karbon ayak izi ve tüketim azalmış ve denizlerimiz kısa bir
süreliğine temizlenmiş olsa da, hijyen açısından tek kullanımlık ürünlere artan yönelim, denizlerimiz
için yeni bir tehlikenin sinyallerini veriyor. Türkiye denizleri için çok büyük bir adım olan bu proje,
salgın sonrası oluşabilecek kirliliğin önüne geçmek amacıyla hız kesmeden devam ediyor. TURMEPA
olarak doğamıza, denizlerimize ve oksijenimize her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bu
dönemde, yediden yetmişe tüm halkımızı Sıfır Atık Mavi’yi sahiplenmeye davet ediyoruz. Hem
verdiğimiz eğitimlerde hem de katıldığımız tüm platformlarda bu çağrımızı yineliyoruz. Çünkü çeyrek
asırda edindiğimiz en büyük öğreti, söz konusu denizler ve doğa olduğunda bireysel çabanın tek
başına yeterli olmadığı, toplumsal bir duruşun oluşturulması gerektiğidir.
1 Temmuz’da 94. senesini kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, aslında denizler için
değer yaratmanın, denizleri bir kazanca dönüştürmenin ve maviyi koruma bilincinin bizlerde
çok eskilerden bu yana var olduğunun göstergesi. Aradan geçen yaklaşık bir asırlık süre zarfında
denizcilikte yakaladığımız başarılar, ortaya koyduğumuz değerler, denizlerin korunması yönünde
de büyük bir başarı sağlayabileceğimizi kanıtlıyor. Bugün dünya ticaretinde sahip olduğumuz
payın büyüklüğü, duyarlılığımızın daha da artması gerektiğini gösteriyor. 94 yıl önce yürürlüğe
giren Kabotaj, tarihi bir başarıydı ve bugün bizler bu başarıyı devam ettirmekle yükümlüyüz.
Biliyoruz ki, bu başarının bir parçası da denizleri koruyarak gelecek nesillere en sağlıklı şekilde
miras bırakabilmektir.
Bu dönemde fiziksel olarak aramıza mesafe koysak da birlikte olmanın, hep beraber hareket
etmenin önemini daha net hissettik, gördük. İyi bir dilek sunmanın ne kadar önemli olduğunu
fark ettik. Ben de dergimiz vesilesiyle herkese sağlıklı günler diliyor ve tüm İslam dünyasının
Kurban Bayramı’nı, tüm denizcilerin ve deniz severlerin Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum.
Keyifli okumalar.
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BİR OKYANUS GEZGİNİ

ALBATROS

HAYATININ BÜYÜK BIR KISMINI OKYANUSLAR ÜZERINDE GEZEREK GEÇIREN ALBATROSLARIN
YAŞAMLARI SON YILLARDA ENDÜSTRIYEL BALIKÇILIK, IKLIM DEĞIŞIKLIĞI VE OKYANUSLARDA ARTAN
PLASTIK YOĞUNLUĞU GIBI SEBEPLERLE TEHDIT ALTINDA. RAPORLAR, 22 TÜRÜN 15’ININ KIRMIZI
LISTEDE OLDUĞUNU VE YOK OLMA SINIRINA YAKLAŞTIĞINI GÖSTERİYOR.

H

KÜNYE
Ortak Ad: Albatros
Bilimsel Ad: Diomedeidae
Tür: Kuş
Diyet: Etobur
Ortalama Ömür: 50 yıl
Kanat Açıklığı: 2,5 - 4 m
Ağırlık: 4-10 kg

Hayatının büyük bir bölümünü
okyanusların üzerinde süzülerek
geçiren albatros, kuş türünün en
görkemli ve en büyük canlılarından.
4 metreye kadar uzanan kanat
açıklıkları ve aerodinamik yapıları
sayesinde saatlerce dinlenmeden
okyanus rüzgarları ile beraber
hareket edebilir. Çoğu kuş
kanatlarını çırparak havalanırken,
albatrosun kanatlarını rüzgara karşı
açması havalanması için yeterlidir.
Uçarken rüzgar enerjisinden
yararlandığından çok fazla efor ve
enerji harcamasına gerek kalmaz.
Bu sebeple de uzun saatler boyunca
dinlenme ihtiyacı duymadan uçabilir.
Albatrosun bu kadar uzun mesafeli
uçuşuna imkan tanıyan bir başka
özelliği ise, diğer kuşlardan farklı
olarak omuzlarının kirişli olması.
Kanatlar açıldığında devreye giren
bu kirişli yapı, kanatları, kasları
germeden açık tutmayı sağlar. Bu
sayede tek bir kas lifi bile hareket
ettirilmeden saatlerce uçuş yapabilir.
Albatrosun bu özelliği bir nevi
otomatik pilot görevi gördüğünden,
uçuş esnasında da uyuyabiliyor.
Bu türün ortalama 50 yaşına
kadar yaşayabildiği uzmanlarca
belgelenmiş durumda. Karada çok
nadir görülen bu canlı, yaşamının
büyük çoğunluğunu (%80) açık
denizlerde avlanarak geçirir. Bu
türün açık denizlerde bu kadar uzun
süre vakit geçirebilmesinin nedeni

Albatros; güçlü, kirişli
kanatları ve yer çekiminden
yararlanabilmesi sayesinde
saatte 80 kilometre hıza
ulaşacak şekilde havada
hareket edebilir.
9
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ise tuzlu suyu filtreleyerek içebilmesi.
Hemen tüm hayatını açık sular üzerinde
geçiren albatros, yemek yiyeceği ve
uyuyacağı zaman suyun üzerine iner.
Albatrosun ayakları kuzey bölgelerindeki
kuşlarda görülen bir evrimleşmeye sahiptir.
Ayaklar ısı kaybını önlediğinden okyanus
suyunun soğukluğuna dayanabilir.
22 türü bulunan albatrosun en bilinen
türleri arasında kral albatrosu, kara ayaklı
albatros, laysan albatrosu, kara kaşlı
albatros ve gezgin albatros bulunuyor.
Farklı deniz bölgelerinde yaşamlarını
sürdüren albatroslar, sahip oldukları
özellikler değişkenlik gösterse de son
derece belirgin yapıdadırlar. Albatrosların
gövdeleri komple beyaz, kanat kısımları ise
renklidir. Nadir de olsa kahverengi ve gri
albatroslar da görülür. Bu renkte olanlar ise
daha ziyade melez olan türlerdir. Albatros
türleri arasındaki değişimlerde ise boy ve
kilo belirleyici oluyor.
22 tür içinde en büyük olan ise gezgin
albatros.

YAŞAMLARI TEHDIT ALTINDA
Albatroslar, deniz kuşları olduğundan
balıklar, kalamarlar ve kril gibi küçük deniz
canlıları ile beslenirler. Ancak son yıllarda

%80

ALBATROSUN
OKYANUSTA
GEÇIRDIĞI YAŞAM
SÜRESI

gıda stoklarına ve hayatta kalmalarına
yönelik büyük tehditler yaşıyorlar.
Balıkçı teknelerinin ağlarına dolanma,
balıkçı kancalarına takılma, habitat kaybı,
petrol sızıntıları, iklim değişikliği ve
okyanuslardaki plastik oranının artması,
türün hayatta kalmasının önündeki
tehditler. Uluslararası Doğayı Koruma
Birliği tarafından derlenen kırmızı listede,
22 türün 15’i yok olma eşiğinde gözüküyor.

22 türü bulunan albatrosun
en bilinen türleri arasında
kral albatrosu, kara ayaklı
albatros, laysan albatrosu,
kara kaşlı albatros ve gezgin
albatros bulunuyor.
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2013 yılında yayınlanan bir araştırmanın
sonuçları, balıkçılık ile albatroslar arasında
yüksek düzeyde etkileşim olduğunu ortaya
koyuyor. Kancaları ve ağları görmeyen
albatroslar, kancaları yanlışlıkla yutuyor ve
ağlara dolanıyor.
Yapılan araştırmalara göre, her yıl on
binlerce albatrosu yanlışlıkla öldüren
endüstriyel balıkçı tekneleri, kuşları
yok olmaktan korumak için tasarlanmış
düzenlemeleri rutin olarak görmezden
geliyor. Uydu verilerinden yararlanan
araştırmacılar, uzun misina avlama
tekniklerini kullanan gemilerin albatros
ölümlerini azaltmaya yönelik tedbirlere
“düşük düzeyde uyum” gösterdiğini
keşfetti. Hint, Atlantik ve Batı Orta
Pasifik Okyanusu’ndaki longliner’ların
davranışlarını haritalamak için uydu
verilerine dayanarak yapılan araştırmada,
albatrosları korumak için düzenlenmiş
“gece ayarı” tekniğini gemilerin sadece
yüzde 15’inin kullandığı ortaya çıktı.
Longline (paragat) balıkçılık yöntemi
nedeniyle her yıl pek çok deniz kuşunun
yanı sıra kaplumbağalar, yunuslar ve
diğer deniz canlıları da zarar görüyor,
ölüyor. Rakamlara göre her yıl, tahmini

Belgesel yapımcısı Chris Jordan,
laysan albatroslarının ve diğer deniz
kuşlarının plastikleri yiyecek sanıp
yediğini, kuşların çürüyen bedenleri
içinde ortaya çıkan plastikleri
fotoğraflayarak ortaya koydu.
12

ALBATROSTAN SAKLANAMAZLAR!
Albatros ile balıkçı tekneleri arasındaki yüksek etkileşim, bazı uzmanları
albatrosları, usulsüz çalışan gemileri tespit etmek için kullanmaya itti. Bilim
insanları tarafından güneş enerjisi ile çalışan radar dedektörleri ile donatılmış
albatroslar, transponderlerini kapatmış gemilerin bile yerini tespit edebiliyor.
“Kuş Devriyesi” adı verilen albatros ekibi, Güney Hint Okyanusu’ndaki gemilerin
yaklaşık üçte birini tespit etti. Büyük mesafeler uçabilen ve balıktan dolayı balıkçı
teknelerine ilgi duyan albatroslar, kaçakçılıkla mücadele konusunda uzmanlara ve
yetkililere büyük kolaylık sağlıyor.

olarak, 100 bin deniz kuşu longline ve trol
balıkçılığı sebebiyle ölüyor.
Birdlife International, yaptığı
araştırmalara dayanarak, modern balıkçılık
yöntemlerinin tüm albatros türlerinin
neredeyse dörtte üçünü tehdit ettiğini
belirtiyor. Birlife’tan Stephanie Winnard,
ortaya konan bulguların son derece güçlü
olduğunu ifade ediyor ve “Üremeye
başlaması 10 yıl kadar sürebilen kuşlar için
balıkçılık endüstrisinin yarattığı bu durum,
türlerin sürdürülebilirliği adına büyük
tehlike yaratıyor. Sadece kuşlar için değil,
balıkçılık dünyası okyanusun biyoçeşitliliği
için de tehdit unsuru” diyor.
Albatroslar ve diğer deniz kuşları için
bir diğer tehdit ise iklim değişikliği ve
artan sıcaklık. BBC’nin Yedi Dünya Bir
Gezegen (Seven World One Planet)
adlı belgeselinin sunucusu David
Attenborough, serinin ilk bölümünde
insanların küresel ısınmaya verdiği
katkının şok edici etkilerini paylaştı.
Soğuk koşullarda yaşamaya alışkın olan
albatrosların nüfusunun son 15 yılda
yarı yarıya azaldığını ve bunda iklim
değişikliğinin önemli rol oynadığını
söyledi.

263

1995 YILINDA
PLASTIKTEN
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mavicanlı

TEK EŞLI HAYAT
Albatrosların bilinen en önemli
özelliklerinden biri de eşlerin
birbirlerine olan sadakati ve aşkı.
Bu özelliği ile dizilere bile konu
olan albatroslar, hayatlarının
ilk 10-15 senesini tek başlarına
geçirir. Eşini bulduktan sonraysa
ömrünün kalanını birbirleri ile
yaşarlar. Bu birliktelik son derece
saygılı, centilmen ve paylaşımcı
bir şekilde devam eder. Günün
büyük bir kısmı karşılıklı sevgi
gösterileri ile geçer.

PLASTIKLERI YIYECEK
ZANNEDIYORLAR
Albatroslar ve diğer deniz kuşları için en büyük
tehlikelerin başında plastikler geliyor.
Birçok kuş, plastikleri yiyecek sanıp tüketiyor.
Ancak albatroslar, balık, kalamar ve diğer deniz
ürünlerini yakalama biçimleri sebebiyle daha
dezavantajlı durumdalar. Suyun yüzeyindeki
yiyecekleri gagaları ile toplayan albatroslar,
yüzeydeki her plastiği de balık ve diğer gıdalar
gibi düşünüp tüketiyor ve bunu daha sonra
yavrusuna veriyor. Yetişkin albatroslar, yedikleri
plastikleri kusarak çıkarabiliyorken, yavrular bu
eylemi gerçekleştiremiyor ve mideleri plastik
ile doluyor. Aynı durum diğer deniz kuşları için
de geçerli. Yenilen plastiklerin yavru albatroslar
ve diğer su kuşları üzerindeki etkileri bilimsel
anlamda henüz tam olarak kanıtlanmış değil.
Ancak uzmanlar, plastiğin karnı kesmesi, midede
yer kaplayarak zarar vermesi veya öldürmesi,
mideleri dolu olduğu için kendilerini tok
hissedip açlıktan ölmeleri gibi durumların büyük
olasılık taşıdığını söylüyor.
Bilim insanları tarafından son yapılan
araştırmalardan biri ise, az miktardaki bir
plastiğin bile deniz kuşlarının sağlığında
önemli hasarlara yol açabileceğini gösteriyor.
Plastiklerin canlılar üzerindeki etkilerini
inceleyen araştırmaların büyük bir kısmı
ölümlere odaklanırken, bu araştırma
plastiğin canlılar üzerinde nasıl etkiler
14

oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Araştırmanın yürütücülerinden olan
Tazmanya Üniversitesi Deniz ve Antarktik
Araştırmaları Enstitüsü’nden Jennifer Lavers,
dışarıdan bakıldığında sağlıklı gibi görünen
deniz kuşlarının iyi durumda olmadığını ve
sayılarının diğer kuş gruplarından çok daha hızlı
tükendiğini, bunun sebebinin ise denizlerdeki
plastikler olduğunu söylüyor.
Araştırmada incelenen kuşlarda özellikle genç
olanlarda böbrek sorunları, yüksek kolesterol,
kanat, gaga ve kafa uzunluğunda ve vücut
kütlesinde azalmalar gözleniyor. Özünde zehirli
bir madde olan plastik, mideye girdiğinde,
emilen toksinler kan dolaşımına karışarak
zehirlenmelere sebep oluyor.
Plastiklerin yarattığı sorunlar sadece deniz
kuşlarını etkilemiyor; pek çok deniz canlısı, aynı
sorunla mücadele ediyor. Bilim insanlarının son
yaptıkları sayımlara göre, 1995 yılında plastikten
etkilenen deniz canlısı türü sayısı 263 iken, bu
sayı bugün 2 bin 249’a ulaşmış durumda.
Yaban hayatının plastikle yaşadığı sorunların
endişe verici olduğunu aktaran uzmanlar, son
yıllarda deniz kuşlarının neden plastik yediğini
anlamak için çalışmalarına hız verdiler. Bu
konuda araştırmalar yapan Stanford Üniversitesi
Hopkins Deniz İstasyonu’nda araştırmacı
olan Matt Savoca, yaptığı araştırmalardan yola
çıkarak şöyle diyor: “Çünkü güzel kokuyorlar,
özellikle de yelkovan kuşları için.”

Ömürleri boyunca karaya
çıktıkları tek an çiftleşme
ve yumurtlama dönemi olan
bu türde dişi, sene boyunca
yalnızca tek yumurta yapar.
Eşler kuluçkaya nöbetleşe yatar.
Eşlerden biri denizdeyken diğeri
bir haftaya kadar yumurtanın
üzerinde oturabilir. 80 günlük
kuluçka dönemi sonrasında
ortaya çıkan yavru, yaklaşık dokuz
ay boyunca sindirilmiş besinlerin
gagasına kusulması ile anne-baba
tarafından ortak şekilde beslenir.
Yavrular büyüdükten sonra
ayrılan çiftler, üreme dönemi
tekrar geldiğinde, ilk çiftleşmenin
yapıldığı yerde yeniden buluşur.
Hatta üreme dönemi geldiğinde
çiftlerden biri gelmese bile
diğer çiftin üreme döneminin
sonuna kadar eşini beklediği
kaydedilmiştir. Eşlerden biri
öldüğünde ise diğeri yalnızlığı
tercih eder.

maviyarış

3 SPOR 1 MARATON

OCEAN LAVA
DÜNYANIN EN BILINEN SPOR ORGANIZASYONLARI ARASINDA
YER ALAN OCEAN LAVA, BU SENE TÜRKIYE’NIN DE DAHIL OLMASI ILE
KATILIMCI ÜLKE SAYISINI 14’E YÜKSELTTI. OCEAN LAVA TÜRKIYE,
12 EYLÜL’DE ÇEŞME’DEN START ALACAK.
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1985, 1987, 1989 ve 2005 yıllarında Kona,
Hawaii Ironman Dünya Şampiyonalarında
boy gösteren Danimarkalı Kenneth Gasque,
2010 senesine geldiğinde, uzun zamandır
hayalini kurduğu organizasyonu hayata
geçirdi ve İspanya Lanzarote’de ilk Ocean
Lava Triatlon’u organize etti. Atlantik
Okyanusu’nun ortasında bulunan ve
Kenneth’in evi olan volkanik Lanzarote
Adası’nı ifade eden Ocean Lava, 2014
senesinden itibaren Ocean Lava Planet
serisine dönüştü.
Planet serisi ile beraber, mevcut triatlon
etkinliklerine bir alternatif sunmak
isteyen Kenneth, böylece dünyanın
dört bir yanındaki triatlonları bir araya
toplamayı hedefledi. Bu bir aradalığı ise
ülkelerin gerçekleştirdikleri Ocean Lava
organizasyonlarının finalini Lanzarote
Adası’na taşıyarak gerçekleştirdi.
2014 senesinde ilk olarak Hollanda, Galler
ve Ukrayna’nın katılımı ile gerçekleşen zorlu
organizasyon, bu yıl Türkiye’nin de dahil
olması ile 14 ülkeye ulaşmış oldu. Bisiklet,
koşu ve yüzme branşlarında, her yıl dünya
çapında 12 bine yakın sporcunun mücadele
ettiği ünlü triatlon, bu sene Türkiye’nin yanı
sıra İtalya, İspanya, Belçika, Güney Afrika,
Galiçya, Kıbrıs, Karadağ, Polonya, Malta,
Hırvatistan ve Yunanistan’da yapılacak.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBILIR
BIR ORGANIZASYON
Sporcuları, ailelerini, sponsorları ve
izleyicileri bir araya toplayan bu heyecanlı
organizasyon, tüm sporcuları ve spor
severleri bir araya getirip, büyük bir spor
ailesi oluşturmanın yanında doğanın içinde
ama doğaya zarar vermeden sürdürülebilir
bir etkinlik gerçekleştirmenin mümkün
olduğunu gösterme amacı da taşıyor.
“Çevreye zarar vermeden güzel yerlerde
başarılı etkinlikler yapmak mümkün”
misyonuyla hareket eden Ocean Lava
organizatörleri, yüzlerce yarışmacı ve
binlerce seyircinin katıldığı yarışların
minyatür bir çevre felaketine dönüşmemesi
adına da etkinlikler gerçekleştiriyor.
Ekip, atık oluşumunun önüne geçmek

için ilk olarak tek kullanımlık plastiğin
kullanılmasını önlemeye çalışıyor. Bu
sebeple de kullanılan tüm kitler ve ürünler,
tekrar kullanılabilir özelliklere sahip. Diğer
yandan yarışlar boyunca verilen söyleşi ve
atölye etkinlikleri ile hem katılımcılara
ve hem de izleyicilere doğanın içinde
bulunduğu durum, neden korunması
gerektiği ve neler yapılabileceği ile alakalı
bilgilendirmeler yapılıyor.

OCEAN LAVA İLK KEZ
TÜRKIYE’DE YAPILACAK
2014 yılından bu yana dünyanın farklı
yerlerinde gerçekleştirdiği seriler ile
küresel bir markaya dönüşen Ocean Lava
Triatlon, bu sene Türkiye’de ilk ayağını
gerçekleştirecek. 12-13 Eylül tarihlerinde
düzenlenecek olan maraton, Ege’nin turizm
alanında başarılı yerlerinden Çeşme’de
yapılacak. Yarışmacılar sprint veya orta
mesafede mücadele etme imkanına
sahip olacak. Ocean Lava Türkiye; İzmir
Valiliği himayesinde, Türkiye Triatlon
Federasyonu’nun katkıları, İzmir Büyükşehir
Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin ev
sahipliğinde TRC Organizasyon tarafından
düzenlenecek.
Yüzme, bisiklet sürme ve koşma sporlarının
peşi sıra tek kişi tarafından yapılması
sebebiyle dünyanın en zorlu branşlarından
biri olarak gösterilen bu triatlon ile Ege
Bölgesi’nde ve Türkiye’de spor kültürünü
ve sevgisini geliştirmenin yanında
spor turizminin yaygınlaştırılması da
hedefleniyor. Organizatörler triatlonu,
doğası ve coğrafi avantajları sayesinde hem
deniz sporlarına hem de ekstrem sporlara
olanak sağlayan Ege Bölgesi’nin adının
duyurulması noktasında önemli bir tanıtım
kampanyasına dönüştürmeyi de amaçlıyor.
Sporcuların yalnızca kendi sınırlarını
zorlamakla kalmayıp, doğayla da zorlu
bir mücadeleye gireceği triatlonda ayrıca
sporu rekabetin önüne taşıyıp bir dostluk
ortamı da oluşturulmaya çalışılacak. Ocean
Lava’nın DNA’sını oluşturan bu dostluğun
Türkiye’ye de taşınması için çalışmalar
devam ediyor.

TRIATLON HEYECANI
3 FARKLI KULVARDA
GERÇEKLEŞIYOR
Süper Sprint Promosyon
Triatlonu. 13 yaş ve üzerindekilerin
katılabildiği bu parkurda yüzme
750 metre, bisiklet 20 kilometre ve
koşu 5 kilometre mesafeye sahip.
Olimpik Triatlon. 18 yaş ve
üzerindekilerin kayıt yaptırabildiği
bu bölümde yüzme 1,5 kilometre,
bisiklet 42 kilometre ve koşu
10 kilometre mesafeye sahip.
Orta Mesafe Triatlon. 18 yaş ve
üzerindekilerin kayıt yaptırabildiği
bu parkurda yüzme 1,9 kilometre,
bisiklet 90 kilometre ve koşu 21
kilometre mesafeye sahip.

Bisiklet, koşu ve yüzme
branşlarında, her yıl dünya çapında
12 bine yakın sporcunun mücadele
ettiği ünlü triatlon bu sene Türkiye
de dahil 12 ülkede yapılacak.

YARIŞ TAKVIMI
• Bydgoszcz, Polonya 22-23 Ağustos
• Çeşme, Türkiye 12-13 Eylül
• Fuerteventura, İspanya 10 Ekim
• Cavallino, İtalya 10 Ekim
• Istria, Hırvatistan 23-25 Ekim
• Rodos, Yunanistan 23-24 Ekim
• Lanzarote, İspanya 24 Ekim
Tenerife İspanya, Galiçya, Belçika ve Güney
Afrika’daki Ocean Lava triatlonlarının
tarihleri ise henüz açıklanmadı.
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DOĞA KENDİNİ
HIZLICA TAZELEYEBİLİR
BIR EKO GÖSTERGE OLARAK COVID-19

DÜNYA TARIHININ GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK DÖNÜŞÜMLERDEN BIRINI BAŞLATAN
COVID-19, SOSYAL, EKONOMIK VE SAĞLIK ALANINDA YARATTIĞI OLUMSUZLUKLARIN
YANINDA DOĞA VE DENIZ EKOSISTEMLERINDE TERSI BIR ETKI YARATARAK,
MAVI-YEŞIL BIR YENILENMENIN KATALIZÖRÜ OLDU. BIRKAÇ AYLIK BIR KILITLENME
ILE DOĞADA VE ATMOSFERDE 1930’LARDAN BU YANA GÖRÜLEN EN BÜYÜK DEĞIŞIMI
YARATAN SALGIN, IKLIM KRIZININ YENILEBILECEĞINI GÖSTERDI.

B

Bugün tüm hükümetler, STK’lar, kurumlar
ve insanlar, bundan altı yedi ay önce küresel
bir salgının isabet ettiği dünyayı kurtarma
mücadelesinin içine girdi.
Bundan 50 yıl önce, insanlar, dünyanın
geleceğini kurtarmak için ilk Dünya
Günü’nde sokağa çıktı. Bugünkü
pandemi karmaşası ise bu durumu daha
da derinleştirdi ve uzmanlar artık şunu
belirtiyor: İklim krizi ve COVID-19
felaketleri henüz tam olarak anlaşılamayan
bir yolla karşılaştı. Diğer yandan uzmanlar,
pandeminin yarattığı olumsuzluklar için

soruyu daha derine çekerek, şöyle soruyor:
Dünya Günü’nün 100. yıl dönümünde nasıl
bir gezende yaşıyor olacağız? Bugün içinde
bulunduğumuz durum, uzmanların hem
iyimser hem de kötümser olmasına sebep
oluyor. Gezegen, COVID-19 sebebiyle
bu sene bir karbon düşüşü yaşayacak
olsa da atmosferdeki karbondioksit
konsantrasyonundaki azalma ve dünyanın
ısısındaki azalma istikrar kazanmayacak.
Buna rağmen bilim insanları, pandemi
ile beraber bir ilerlemenin yaşanabileceği
dönüm noktasına gelindiğini düşünüyorlar.

Dünyanın ve insanlığın son yüzyılında
meydana gelen bazı olaylar, karbon
oranında dramatik düşüşlerin
yaşanabileceğini ve karbon azaltımının
mümkün olduğunu gösterdi:
2008 krizi: 450 milyon ton
II. Dünya Savaşı: 800 milyon ton
Petrol krizi (1980’lerin başı): 1 milyar ton
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%30

ÇIN’DE AZALAN
AZOTDIOKSIT SEVIYESI

%50

NEW YORK’TA AZALAN
KARBONMONOKSIT
SEVIYESI

%30

İSTANBUL’DA HAVA
KALITESINDE YAŞANAN
ARTIŞ ORANI

PANDEMI İKLIM KRIZININ
YENILEBILECEĞINI GÖSTERDI
Enerji kaynakları bir yandan dünyayı hızlı
bir şekilde dönüştürürken, bir yandan da
küresel sıcaklıkları artırıyor. 1850’lerin
ortasından bu yana küresel sıcaklıklar,
bir derecenin üstünde bir artış yaşadı.
Karbondioksit seviyeleri muazzam bir hızda
azalmazsa, yüzyılın sonuna kadar 3-4 derece
yükselebilir.
Dünyanın ve insanlığın son yüzyılında
meydana gelen bazı olaylar, karbon oranında
dramatik düşüşlerin yaşanabileceğini ve
karbon azaltımının mümkün olduğunu
gösterdi.
2008-2009 yıllarında yaşanan mali krizde,
bu iki sene arasındaki dönemde karbon
emisyonları 450 milyon ton azaldı. Bu
miktar, 800 milyon ton civarında düşüşün
yaşandığı II. Dünya Savaşı dönemindeki

kadar yüksek olmasa da kayda değer bir
rakamdı. 1970’lerin sonundaki petrol
krizini takip eden 1980’lerin başlarındaki
küresel durgunluk döneminde ise, CO2
yaklaşık bir milyar tonluk bir azalma
yaşadı. Ancak 2020’nin başında başlayan
COVID-19 pandemisi, önceki tüm şokların
üstünde bir yerde konumlandı. Şubat-mart
döneminde tüm dünyanın kilitlenmesi
sonucu, dünya çapında enerji talebi çok
yüksek düzeyde düştü, trafik ortadan kalktı,
20

fabrikalar kapandı, zaruri olmayan her
şey talebin dışında kaldı. Bu sene elektrik
ihtiyacının yüzde 5 oranında düşmesi
bekleniyor; bu rakam, 1930’lardaki Büyük
Buhran’dan bu yana görülen en büyük oran.
Bunların sonucu olarak Carbon Brief ve
Uluslararası Enerji Ajansı da dahil olmak
üzere bir dizi analiz, bu sene emisyonların
yüzde 4-8 oranında düşüş yaşayacağını yani
2-3 milyar ton emisyon düşüşü olacağını
belirtiyor.
Sadece aylar önce, kirletici endüstrileri
neredeyse bir gecede kapatmak ve
milyarlarca insanı evde tutarak lojistik
emisyonlarda kısmak imkansız olurdu.
Ancak bu disütopik sahne gerçekleşti ve
doğa, denizler, gökyüzü ve canlılar büyük
bir canlanma yaşadı. Tüm bunlara rağmen
bilim dünyası ve uzmanlar, bunun gelecek
için umut vermediğini, geçici bir rüya
olduğunu söylüyor. Kaldı ki, normalleşme
ile ortaya konan emisyon ve kirlilik
rakamları onları doğrular nitelikte.
New York'taki Columbia Üniversitesi’nden
Prof. Roisin Commane, “Düşünülmesi
gereken şey tüm şehri kapattığınızda CO2
emisyonlarında yüzde 10’luk bir azalma
elde ettiğimizdir” diyerek, bu kadar önemli
bir oran için tüm bir şehrin kapatılması
gerektiğini ancak eylemler söz konusuyken
bunun gerçekçi olmayacağını vurguluyor.
Commane, “Hâlâ pandemi öncesindeki
emisyonlarımızın yüzde 80’inden fazlasını
yayıyoruz. Bu, çok yüksek bir rakam. Bu
sebeple kişisel davranış, gerçekten karbon
emisyonu sorununu çözmeyecek” diyerek,
enerjinin üretim ve iletişim şeklinin
sistematik şekilde değiştirilmesi gerektiğini
söylüyor.
Birçok uzman ve analist de Comamne
gibi, salgına karşı verilen bireysel veya
toplumsal tepkinin küresel emisyonların
azaltılması noktasında kalıcı değişiklikleri
oluşturamayacağını ve politik çözümlerin
şart olduğunu düşünüyor. Bu düşüncedeki
en temel sebep ise, normalleşme süreci ile
beraber, önceki kriz dönemlerinde olduğu
gibi emisyon oranlarının yeniden eskiye
dönmesi.

kapak konusu

KIRLI İYILEŞME
Pandeminin tüm dünyada en üst seviyeye
ulaştığı nisan ayı başında fabrikaların
kapanması ve seyahat kısıtları sebebiyle,
günlük küresel karbon emisyonları bir
önceki yıla oranla yüzde 17 azaldı. Ancak
11 Haziran’dan itibaren ortaya konan yeni
veriler, normal aktivitelerin henüz pandemi
önceki sürüme dönmemiş olmasına rağmen
emisyonlardaki artışın, 2019’daki seviyeden
sadece yüzde 5 daha düşük olduğunu
gösteriyor.
İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi’nde
İklim Değişikliği Profesörü olan Corinne
Le Quere, “Hâlâ aynı arabalara, aynı
yollara, aynı endüstrilere ve evlere
sahibiz. Kısıtlamalar kaldırılır kaldırılmaz
bulunduğumuz asıl yere geri döndük” diyor
ve dünya ticaretinin pandemi dönemindeki
durgunluğu telafi etmek için daha yoğun
hareket edeceğini ve karbon üretiminin
pandemi öncesi seviyelerini geçebileceğini
vurguluyor. Riskin çok yüksek olduğunu
ifade eden Quere, “2008 mali krizi sırasında
da emisyonlar düştü ancak sonrasında
eskisinden daha hızlı geri döndü” diyerek,
insanların bu tür krizlerden yeteri dersi
almadığını söylüyor.
Virüsün çıkış noktası olan Çin, tüm dünyaya
ve ticarete kendini kapatan ve yeniden bu

MARMARA DENIZI’NDE YUNUSLAR GÖRÜLDÜ
Pandemi döneminde üzerinde insan baskısı azalan alanlardan biri de sucul
ekosistemler oldu. COVID-19 salgını süresince fabrikalardan atmosfere salınan
azotdioksit ve kükürtdioksit gibi zehirli gazların yoğunluğunun düşmesi, denizlere ve
iç sulara verilen evsel, endüstriyel ve sanayi atıklarının azalması, deniz trafiğinin kayda
değer ölçüde düşmesi sonrası sucul ekosistemlerde belirgin şekilde iyileşme görüldü.
Pandemi döneminin avlanma dönemine denk gelmesi hem denizlerdeki hem de
tezgahlardaki balık sayısını artırdı. İnsan baskısının azalmasıyla, sulak alanları ziyaret
eden kuş sayısında gözle görülür artışlar dikkat çekti. İstanbul Boğazı ve Marmara
Denizi sahillerinde yunuslar, Ege sahillerinde foklar gözlemlendi.
Pandemi döneminde karbondiosit başta olmak üzere insan kaynaklı sera gazlarındaki
azalma, dünyanın karbon lavabosu olan sucul ekosistemler üzerindeki baskıyı azalttı.
Salgından önce başlayan kara ve deniz ekosistemlerindeki kirlilikle ilgili artan
endişeler nedeniyle plastik atıkların yönetimi önemli bir çevresel sorun olarak kabul
ediliyordu. Salgının ilk dönemlerinde yapılan çalışmalar; sosyal mesafe önlemleri,
seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları, halkın büyük bir bölümünün evde kalmayı
tercih etmesi ve bütün bunlara bağlı olarak turizm faaliyetlerinin düşmesi sonucunda,
atıkların azaldığını ve bu sayede, dünyadaki birçok plajın salgın öncesi döneme göre
temizlendiğini gösteriyor. Mayıs, haziran aylarında dünya yaşamının normale dönmeye
başlaması ile beraber, tüm bu olumlu belirtiler tersine dönmeye başlamış olsa da
COVID-19, bir şeylerin başarılabileceğinin mümkün olduğunu gösterdi.
kısıtları kaldıran ilk ülke oldu. Çin’in iklim
değişikliği ve hava kirliliği ile alakalı yaşadığı
deneyim diğer ülkelerde de olabileceklerin bir
ön izlemesi oldu. İmalat ve lojistiğin durması
ile Çin’de şubat ve mart aylarında hava
kalitesi büyük bir gelişme gösterdi.

%4-8

BU SENE IÇIN
BEKLENEN EMISYON
DÜŞÜŞ ORANI

2-3

MİLYAR TON

2020’DE BEKLENEN
EMISYON DÜŞÜŞ
MIKTARI

Uzmanlar, yüksek oranlarda
emisyon azaltımının global
kilitlenmeler ve kısıtlamalar
ile değil, temiz teknolojilerin
konuşlandırılması ve enerji
talebinde azalmayı sağlayacak iklim
politikalarının devreye alınması ile
gerçekleştirilebileceğini söylüyor.
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Çin’de COVID-19 salgını sonrası kapanan
fabrikalar, mecburi tatil, karantina, uçak
seferlerinin azalması, şehir trafiğinin
seyrekleşmesi ve shipping gemi seferlerinin
düşmesi sonrası ülkedeki santrallerin yüzde
36 oranında daha az enerji ürettiği, kömür
kullanımının da yüzde 29 oranında düştüğü
petrol rafineri sanayiindeki üretiminse
yüzde 34 gerilediği açıklandı. Aynı
dönemde ABD Ulusal Havacılık
ve Uzay Dairesi (NASA)

DOĞA YENIDEN CANLANDI
NASA uydu okumalarına göre, Çin genelinde, gaz gibi fosil
yakıtların yakılmasıyla üretilen bir hava kirleticisi olan azotdioksit
seviyeleri ocak ayında yüzde 30’a kadar düştü. Yoldaki otomobil
sayıları iyice azalınca, Los Angeles’ın kötü şöhretli dumanı kalktı ve
mavi gökyüzü ortaya çıktı. Mart ayı Çevre Koruma Dairesi verilerine
göre, Los Angeles, 40 yıldaki en başarılı
hava kalitesini gördü. Karbonmonoksit
emisyonları New York’ta yüzde 50
azaldı; İstanbul’daki hava kalitesi
yüzde 30 arttı. Ünlü Venedik
kanalları pırıl pırıl oldu.
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ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yaptıkları
analizlerde Çin’deki hava kirliliğinin yüzde
25-30 azaldığını ortaya koydular. Ancak
fabrikalar kayıp zamanı telafi için büyük
bir çaba sarf etti ve ülkedeki kirlilik, mayıs
başlarında koronavirüs öncesi seviyelere
döndü ve bazı yerlerde kısa bir süre için bile
olsa 2019 verileri aşıldı. Helsinki Enerji
ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi’nde
kurşun analisti olan Lauri Myllyvirta;
dünyanın en fazla kömür kullanan ve en
büyük kirleticisi olan Çin’de yeni kömür
santrallerinin ve yeni tesislerin açılacak
olmasının gelecekte daha büyük sağlık
ve iklim sorunlarına odaklanılmasını
gerektireceğini vurguluyor ve “Dünyanın en
yıkıcı iklim senaryolarından kaçınmak için
Çin kömür yerine temiz enerjiye yatırım
yapmaya başlamalı” diyor.
Pandemi sonucu ortaya çıkan ekonomik
patlamanın ortasında fosil yakıtlar, plastikler,
havayolları ve otomobiller gibi endüstriler
avantaj için çabalıyor. Öyle ki, evlerde,
fabrikalarda ve mekanlarda salgın korkusu
sebebiyle tek kullanımlık plastik oranı arttı.
Türkiye genelinde plastik poşet kullanımı
yüzde 40-50 oranında artış yaşadı.
Bir yandan kısıtlılıklar sebebiyle hava
kirliliğindeki azalmalar, canlı sayısındaki
artış ve “doğanın sahipleri geri döndü”
başlıklı haberler çevreciler
ve bilim dünyası tarafında
büyük bir mutluluk yaratsa
da diğer yandan kirleticiler,
bu krizden daha cesur çıkmanın
yollarını arıyor.
Bir çevre savunma grubu olan Friends of the
Earth’te politika analisti olan Lukas Ross,
bu cesaretin ve daha fazla kâr arzusunun
ciddi bir risk barındırdığını belirtiyor.
Büyük miktarda para yayan petrol ve
doğalgaz sektörleri ile alakalı iki geniş rapor
hazırlayan Ross, raporlarında bu sektördeki
şirketlerin pandeminin ekonomik zararını
hafifletmek amacıyla milyarlarca dolarlık
kamu fonu kazandırdığını söylüyor. Bu
yardımların içinde sondaj çalışması ve
madencilik yapmak gibi destekler de
bulunuyor. Başta ABD olmak üzere pek

Koronavirüs sebebiyle
insanların eve kapanması
ve trafik yoğunluğunun
azalmasıyla, 14 Nisan
2020’de Los Angeles
şehir merkezinin
ötesindeki San Gabriel
Dağlarında kar yağdı.

çok ülke, yeni madenler, boru hatları,
otoyollar ve diğer projelerde inceleme ve
raporlama konularını askıya aldı. Diğer
birçok hamlenin yanında yönetim, hava ve
su kirliliği düzenlemeleri de gevşetildi.
Salgın esnasında geçici düzelme yaşayan bir
diğer nokta ise trafik oldu. Dünya genelinde
henüz tüm çalışanlar işe dönmeye başlamamış
olmasına rağmen, trafik yoğunluğu ve
kullanımı pandemi öncesi seviyelere dönmeye
başladı. Bu durum, Türkiye’nin ve dünyanın
en büyük metropollerinden olan İstanbul için
de geçerli.

DOĞA IÇIN POLITIK BASKI
ARTIRILMALI
Liderler çevre kurallarının geçerliliğini
sağlamak için baskıyı artırmadıkça,
Avrupa gibi yerlerde bile, ortaya çıkan
sağlıksal ve ekonomik krizler, liderlerin
dikkatini, yükselen iklim değişikliğinden
uzaklaştırabilir. Bu sebeple uzmanlar ve
bilim dünyası, “hükümetlerin önceliği

ne olacak?” diye sormaya başladı. Kamu
otoriteleri, eski ve kirletici endüstrileri
destekleyerek mi ekonomileri kalkındırmaya
çalışacak yoksa, yeşil teşvik çağrısı yapıp,
temiz güç ve enerji verimliliği gibi
sektörlerde iş yaratmak için kurtarma fonları
mı kullanacak?
Tüm bunların yanında, çok ileri seviyedeki
karbon emisyon miktarını, dünyayı düşük
karbonlu bir geleceğe taşıyacak şekilde
tahsis etmek birkaç aydan daha fazla zaman
gerektiriyor. Bu sebeple de karar alıcıların
atacakları kalıcı ve uygulanabilirliği yüksek
kararlar ve hedefler, büyük anlam taşıyor.
Böylesi bir emisyon azaltımı, global
kilitlenmeler ve kısıtlamalar ile değil,
temiz teknolojilerin konuşlandırılması ve
enerji talebinde azalmayı sağlayacak iklim
politikaları ile gerçekleşebilir.
Bu yüzyılda küresel sıcaklığı 1,5 derecenin
altında tutmak için dünya hükümetlerinin
çevresel anlamda bazı kesintilere ve
yaptırımlara gitmesi gerekiyor. 2020

sonunda COVID-19, emisyonlarda
beklenilen yüzde 5’lik düşüş miktarının
yakalanmasını sağlarsa, 2050 yılına kadar
net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için
bu rakamın her sene gerçekleştirilmesi
gerekiyor.
Yasal çerçeveye dayalı en başarılı
örneklerden birini Avrupa Komisyonu’nun
Green Deal Projesi kapsamında hayata
geçirdiği Biyoçeşitlilik Stratejisi oluşturuyor.
Avrupa yasal net çerçevelerle devreye aldığı
strateji ile hem pandeminin etkilerini
düşürmeyi hem de eşitlikçi ve sürdürülebilir
bir ekonomi yaratmayı hedefliyor.
Diğer yandan uzmanlar, uzun vadede
dünyanın daha yeşil yakıtlara geçeceğini de
söylüyor ancak sıcaklıkları güvenli seviyelere
çekmek için bu tek başına yeterli değil. Fosil
yakıtların da terk edilmesi gerekiyor.
Birçok iklim araştırmacısı, salgının
hükümetlere, yükselen sıcaklık sorununa
uygulayabilecekleri bazı kritik dersler vermiş
olduğu konusunda iyimser.
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VAKUM PLAST YÖNETIM KURULU ÜYESI NEJAT AVCI

“DENIZLER SENIN BENIM DEĞIL, HEPIMIZIN!”
PANDEMIYI “DOĞANIN İNTİKAMI” OLARAK TANIMLAYAN NEJAT AVCI, “BIZ TAHRIBATIN BOYUTUNU
ŞIDDETLENDIRDIKÇE, DOĞA DA KENDI YIKIMINI GÜÇLENDIRIYOR” DIYEREK, ARTIK SÜRDÜRÜLEBILIR BIR
FARK EDIŞIN BAŞLAMASI VE BU DOĞRULTUDA ADIMLAR ATILMASI GEREKTIĞINE DIKKAT ÇEKIYOR.

T

Türkiye’nin “Avrupa Ralli Şampiyonu” unvanına sahip tek ismi
olan eski rallici ve Vakum Plast Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Avcı;
hız, adrenalin ve stres dolu 25 yıllık yarış hayatının ardından 2014
yılında eşi Melike Hanım ile dünya denizlerine yelken açmaya
karar verdi. Bu kararı “Hayallerimizi daha fazla ertelememek” diye
tanımlayan Avcı, denizlere açıldıktan sonra karanın kendileri için
ikinci plana düştüğünü söylüyor.
Pandemi sürecinin yarattığı kısıtlılıklar nedeniyle, denizlere mola
verip, izolasyon sürecini Bodrum Turgutreis’te geçiren Avcı;
denizlerde geçirdikleri yaşamı, pandeminin hem kendileri hem de
doğa, denizler ve insanlık nezdinde nerede durduğunu dergimiz
Deniz Temiz’e anlattı.
Sizi 2014 yılında keskin bir biçimde ralliyi bırakıp, yelken açmaya
iten motivasyon ne oldu? Bu gerçekten kararsız bir hızlı geçiş miydi
yoksa deniz sevginizin bir altyapısı var mı?
Deniz tutkumun başlangıcı babama dayanıyor; beraber sürekli
balığa çıkar, dalış yapardık, denizde vakit geçirirdik. Gençlik
yıllarımda beş sene kadar windsurf yaptım. Rüzgarı koklamaya
başladığım ilk dönemdi. Daha sonra motor sporlarına başladım.
2005 yılında babamı aniden kaybettim. Bunun yarattığı etki
ile 2006 yılında motor sporlarına noktayı koydum ve aynı sene
yelkene başladım. 2007 senesinde kendime ait ilk teknemi
Fransa’dan getirdim ve böylece yelken hayatım uzun soluklu bir
hâl almış oldu.
2014 senesinde ise hayallerimi daha fazla ertelememek adına
yönetiminde bulunduğum aile şirketimiz Vakum Plast’tan geçici bir
süreliğine izin alarak, şimdiki hayat arkadaşım Melike ile teknemiz
North’a atlayıp dünya denizlerine açıldık. O günden bu yana da
sürekli denizlerdeyiz.
Teknede yaşamı nasıl ifade ediyorsunuz? Bu pastoral ve
dingin bir durum mu yoksa romantik mi?
Denizde yaşamaya alışınca kara ikinci plana düşüyor, bana göre.
Yıllarca karadan denize baktık, artık daha çok denizden karaya
bakıyoruz. Deniz, dingin bir yaşam biçimi. Ancak denize ve
teknenize aşıksanız o zaman tabi ki romantizm de devreye giriyor.
26

2014 yılında açıldığınız tekneyle dünya turu projesini
tamamladınız mı? Mavi haritanızı ne kadar genişlettiniz?
19 Mayıs 2014 tarihinden bugüne kadar Akdeniz çanağı,
Atlantik Okyanusu, Karayipler ve Pasifik Okyanusu derken
toplamda 17 bin 500 deniz mili yaptık ve Avustralya’nın en
doğusundaki Brisbane şehrine vardık. Teknemiz hâlâ şu an orada
demirli.
Hayatlarımız tamamen normale dönerse, 2021’in temmuz
ayında yola devam edip Güney Afrika, Brezilya ve oradan
tekrar Karayipler’e varmak istiyoruz. Daha sonrası için şimdilik
netleştirdiğimiz bir plan ya da planlarımız yok. Karayipler’den
tekrar batıya mı yoksa doğuya mı yelken açacağımıza şartlar
karar verecek.

Fotoğraf: Gürkan Çağlar

Denizlerde de yarış maratonuna devam ettiğinizi biliyoruz. Son
zamanlarda yeni bir yarışa katılma durumu söz konusu mu? Bu
arada her ikisine de yarış ve mücadele mi olarak bakıyorsunuz
yoksa kara ve deniz yarışları cidden farklı mı?
Üç sene kadar denizde farklı teknelerde yarışarak hem tecrübe
kazandım hem de denizde yarışmanın tadına vardım. Karada ise
yaklaşık 25 sene yarıştım. İkisi tamamen faklı kulvarlar olsa da
bir mücadele ve kazanma hırsı barındırmaları bakımından ortak
noktalara sahipler.
Denizlerdeki yarışlarımın hepsi sahil kesimlerinde gerçekleşti.
Karaya ulaşmanın her zaman kolay olduğu durumlar yani.
Açık deniz yarışlarına katılmadım. En uzun yarışımız iki kere
İstanbul’da başlayan ve Güney Ege’de biten Donanma Kupası
yarışıydı. Ancak yarış tanımı içermese de okyanuslarda yelken
açmak çok daha mücadele, azim, sabır gerektiriyor ve hepsinden
daha fazla adrenalin içeriyor diyebilirim.

Türkiye’nin tek “Avrupa Ralli Şampiyonu” unvanına
sahip ismi olan Nejat Avcı, 2014 yılında ralli
macerasına nokta koyup, eşi Melike Hanım ile
yelkenlileri North’a atlayıp dünya turuna çıktı.
Bu arada iş hayatı tamamıyla sona erdi mi yoksa
az da olsa sürecin bir parçası mısınız?
İş hayatım 2006 yılından itibaren stabil bir şekle dönüştü.
Yatırımdan uzak ve hırslı olmayan bir sürece girdim. Şirketin
hâlâ ortağıyım ancak 2006 senesinden bu yana daha çok kağıt
üzerinden raporlama yoluyla takip ediyorum. Şirketimizin başında
o zamandan bu yana arkadaşım da olan profesyonel bir isim
bulunuyor, aynı zamanda oğlum da görev başında.
2006’dan bugüne kadar pasif olarak işin başındaydım ama
pandeminin yarattığı belirsizlikler, benim ve iş hayatım için de aynı
durumu oluşturuyor. Ne olacağını tam olarak görebilmek için biraz
daha zaman gerekiyor sanırım.
İçinde bulunduğumuz pandemi süreci
deniz seyahatlerinizi nasıl etkiledi?
Biz teknemizi Avustralya’da bırakıp geri dönerken salgın başlamıştı.
Türkiye’de dört aydır Bodrum Turgutreis’te annemizin evinde
sınırlı bir sosyal yaşam sürüyoruz.
Türkiye olarak azami özen göstererek bu dönemi atlattık. Şu anki
temel sorunumuz ise pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılar.
Umuyorum ki, bu süreci de en az hasarla atlatmayı başaracağız.
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Artık bizim, onun denizleri diye ayırmamak lazım. Denizler hepimizin, tüm insanlığın geleceği. Korumayı
öğrenmemiz lazım. Eğer bunu başaramazsak, içinde yaşadığımız dünyaya, doğal yaşama daha fazla önem
göstermezsek doğa öcünü almaya devam edecektir.

Dünya limanlarında şu an alınan önlemler ne yönde,
sınırların hâlâ tam anlamıyla açılmamış olması ve ülkelerin turist
alımı noktasında belirli ülkelerin vatandaşlarını
kabul edeceklerini açıklaması özel tekne sahiplerini de
etkiliyor mu ya da nasıl etkiliyor?
Ülkelerin aldığı tedbirler, yapılan araştırmalar ve ortaya konan
raporlar gösteriyor ki, dünyanın eski düzenine dönmesi için henüz
çok erken bir aşamadayız. Açıkçası önümüzde büyük bir sis kitlesi
var. O sis dağılmadan önümüzü görebilmek pek mümkün değil.
Dünya denizlerinin, teknelerin ve deniz seyahatlerinin durumu da
henüz netlik kazanmadı. Bu sebeple de hem ülkemizdeki hem de
dünyadaki gelişmelere göre planlarımızı revize edeceğiz.
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Bildiğiniz üzere pandeminin tek olumlu yansıması
doğa, denizler ve hayvanlar üzerinde oldu.
Siz bu konuyla alakalı ne söylersiniz?
Pandemi, insanoğlunun ne kadar zayıf olduğunu bir kez daha
ortaya koydu. Salgın, insanlığın ilk kez deneyimlediği bir felaket
değil ancak böylesi ilk kez yaşanıyor. Bir şekilde doğanın öcünü
her seferinde aldığını düşünüyorum. Şuna inanıyorum ki, biz
tahribatın boyutunu şiddetlendirdikçe, o da kendi yıkımını
güçlendiriyor.
Dünyanın hangi denizine giderseniz gidin, insanoğlunun elinin
değdiği yerlerdeki olumsuzluklar hemen göze çarpıyor. Doğaya
verdiğimiz zarar son yıllarda büyük seviyelere ulaştı.

Hepimizin bu olaylar doğrultusunda bir kez daha düşünmesi
gerekiyor. Söz konusu doğa, çevre, denizler olduğunda hepimiz
aynı gemideyiz. Bu bizim geleceğimiz ve artık bunu sürdürülebilir
kılmanın adımlarını daha sert ve kararlı atmalıyız.
Peki, genel anlamda denizlerin içinde bulunduğu
durumu nasıl değerlendirirsiniz, özellikle de dünyanın farklı
denizlerini ve kıyılarını görmüş biri olarak. Türkiye denizlerinin
ve kıyılarının diğerleri ile bir kıyaslamasını yaptığınızda bilinç ve
farkındalık noktasında neredeyiz?
Okyanusların durumu, kıyılara ve iç denizlere oranla daha olumlu
gözüküyor fakat oralarda bile, dediğim gibi insanoğlunun elinin
değdiği yerler maalesef negatif olarak etkilenmiş durumda.
Mesela Tahiti gibi küçücük bir adada bile 500 bin kişi yaşıyor.
Cruise gemileri cirit atıyor. Adada trafik sıkışıklığı dahi yaşanıyor.
Galapagos Adaları’na giriş yaparken alınan önlemler ne kadar
sıkı olsa da oralarda da açıkçası hayal kırıklığı yaşadık. Akdeniz
çanağındaki sahillerin durumu zaten malum. Bizim sahillerimiz
her geçen gün daha da kirleniyor. Marmara Denizi zaten bitmiş
durumda.
Bunu artık bizim, onun denizleri diye ayırmamak lazım. Denizler
hepimizin, tüm insanlığın geleceği. Buradaki en temel eksikliğin
farkındalık olduğunu düşünüyorum. Bu farkındalığı oluşturmanın
ya da geliştirmenin yolu ise öğrenmekten, eğitimden geçiyor. Eğer
bunu başaramazsak, içinde yaşadığımız dünyaya, doğal yaşama
daha fazla önem göstermezsek doğa intikamını almaya devam
edecektir.

Hayatlarımız tamamen normale dönerse, 2021’in
temmuz ayında yola devam edip Güney Afrika, Brezilya
ve oradan tekrar Karayipler’e varmak istiyoruz.
Karayipler’den tekrar batıya mı yoksa doğuya mı
yelken açacağımıza ise şartlar karar verecek.

Denizlerin sosyal sorumluluk tarafında çalışmalarınız, projeleriniz
ya da dahil olduğunuz STK’lar var mı?
2014 senesinde Atlantik Okyanusu’nda deniz suyundan belli
zamanlarda numuneler alıp ARC organizasyonu yetkililerine
vermiştik. Onun dışında değişik tarihlerde sahillerden çöp
toplama projelerine katıldık.
Düzenli olarak bir topluluğun içinde yer almıyoruz ama denizlere
dair olumsuzluk, kirlilik gördüğümüz her anda, sürece dahil olup,
faydalı olmaya çalışıyoruz.
TURMEPA’nın çalışmalarını takip edebiliyor musunuz?
Neler söylemek istersiniz?
Bir denizci olarak TURMEPA’nın yaptığı çalışmaların ne kadar
değerli olduğunun farkındayım ancak bunu denizci, denizin
içinde olmayanlara da taşımak ve TURMEPA üzerinden
bir deniz sevgisi yaratmak daha önemli. TURMEPA, yaşam
kaynağımız olan denizlere daha özenli ve duyarlı yaklaşılması
noktasında çok değerli bir yerde duruyor.
Bu vesileyle, başta Rahmi M. Koç olmak kaydıyla emeği geçen
herkese çok teşekkür ederiz.
Denizin tuzu üstümüzden eksik olmasın….
29

dosya

94 YILLIK KABOTAJ YOLCULUĞUNDA

TÜRKİYE
DENİZCİLİĞİ

G

Günümüzde dünya ticaretinin yüzde 90’ı deniz taşımacılığı ile
gerçekleştiriliyor. 150’den fazla ülkeden, bir milyondan fazla
denizcinin çalıştığı denizcilik sektörü, 50 binden fazla gemi
(300 GT ve üzeri) ile varlık gösteriyor. Bazı istisnalar hariç
tamamıyla serbest rekabet ortamında gelişen deniz ticareti, küresel
ekonominin kilit unsuru ve stratejik sektörü olarak kabul ediliyor.
Denizciliğin küreselleşme içindeki bu konumu, bu gücü dünya
koşullarına göre geliştirip kullanabilen ülkeler için bir avantajken,
sektörün aynı sebeplerle küresel etkilere açık olması da bir sorun.
Siyasi gerginlikler, ülkelerin birbirine uyguladığı yaptırımlar,
petrol fiyatlarındaki gelişmeler, çevresel düzenlemeler gibi
konular, küresel denizcilik sektörünü direkt ve olumsuz şekilde
etkileyebiliyor.
2008 yılında yaşanan büyük küresel kriz, bunun en başarılı
örneklerinden biri. 2008 krizi, geçen 10 yıldan fazla süre zarfında,
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denizcilik sektörü de dahil, piyasalardaki etkisini zaten devam
ettiriyordu. Küresel denizcilik sektörü, ilk birkaç yıl 2008 mali
krizinin etkilerini dolaylı olarak hissetti ancak 2012 yılından
bu yana doğrudan bir denizcilik ticareti krizi baş gösterdi. Bu
süreçte birçok global denizcilik şirketi, küçülme ya da iflas sorunu
yaşadı, ayakta kalmak için birleşmeler gerçekleşti. Bazıları ise krizi
uyguladıkları politika ve stratejilerle fırsata dönüştürdü ve daha da
güçlendi.
2018 yılına gelindiğinde ise, makroekonomik risklerin odağa daha
da taşınması ile küresel ekonomik büyüme kısmen de olsa bir
istikrar kazandı ve bu istikrar dünya deniz ticaretine
yüzde 2,8-3’lük bir büyüme olarak yansıdı.
2018’in ikinci çeyreği ile başlayan küresel iktisadi faaliyetlerdeki
yavaşlama eğilimi, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları,
Brexit sürecine dair yaşanan belirsizlikler, çevresel uygulamalar

2020 yılının başından itibaren devreye aldığı yeni denizcilik
regülasyonları da gerektirdiği yeni yatırımlar nedeniyle sektörün
büyümesinde olumsuz bir dönem yaşanmasına sebep olacak.
Tüm bu riskler ve dünya ekonomisindeki eğilimler, deniz ticaretini
ve denizlerin serbest kullanımını etkilemeye ve gelişimi üzerinde
değişiklikler yapmaya devam ediyor.
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TÜRK LIMANLARINI
ZIYARET
EDEN GEMI

KABOTAJ KANUNU’NUN DEVREYE
GIRDIĞI SENEDEN BU YANA
BÜYÜK GELIŞMELER GÖSTEREN
TÜRKIYE DENIZCILIĞI, MILLI
EKONOMILERIN HIZLI BÜYÜMESI
VE KÜRESEL REKABETIN HER
GEÇEN GÜN TIRMANMASI
SEBEBIYLE, KABOTAJDAN
BEKLENTILERI HER GEÇEN GÜN
ARTIRIYOR VE TÜRKIYE’NIN
SAHIP OLDUĞU JEOSTRATEJIK
AVANTAJLAR VE DINAMIKLER,
BU BEKLENTININ EN ÖNEMLI
GÖSTERGESI OLARAK KABUL
EDILIYOR.
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BÜYÜME ORANI

ve jeopolitik gerginliklerin üzerine eklenen pandemi salgını ve
uluslararası iş birliğinin geleceği konusundaki belirsizlik, küresel
ticaret hacmi için endişeli bir yılı daha getirdi. Bu dönemde
gelişmiş ülkelerin ekonomileri büyümeye yönelik olumlu bir
görünüm sergilerken, gelişmekte olan ülkelerde ekonomi
beklenenden daha düşük seyretti. Tüm bu gelişmeler ışığında,
küresel ekonomik büyüme 2008-2009 döneminden bu yana en
düşük seviyeleri yaşadı.
Diğer yandan sadece güzergahı üzerindeki ülkeler için değil, diğer
ülkeler için de yeni fırsatlar yaratabileceğinden Çin’in “Bir Kuşak
Bir Yol” projesi de denizcilik sektörü açısından farklı tür boyutlarda
kazanımları ve riskleri beraberinde getirecek, bu sebeple buna
hazırlıklı olunması gerektiği söyleniyor.
Ayrıca dijital ve teknolojik gelişmeler kapsamında yaşanan
dönüşüme ek olarak, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO)

DÜNYA DENIZ TICARETI
BELIRSIZLIKLER ALTINDA BÜYÜDÜ
Küresel çapta yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen, dünya
deniz ticareti taşımacılığının gelişimi 2019 yılında bir önceki
yıla oranla yüzde 0,7 arttı ve 11,903 milyon tona ulaştı. Mevcut
projeksiyonlar, global deniz ticareti gelişiminin 2020 yılında
yüzde 2,2 oranında sabit kalacağını ve deniz ticaretinin toplam
12,167 milyar ton, 2021 yılında da 12,446 milyar ton olarak
gerçekleşeceğini gösteriyor.
2020 ve sonrası için uzmanlar, COVID-19 salgınının, küresel
deniz ticareti için kısa ve orta vadeli gelecek tahminlerde, yarattığı
belirsizliklerden dolayı önemli bir rol oynayacağını söylüyor. Şubat
ayında yapılan tahminler, Çin’de başlayan salgının 2020’de küresel
deniz ticaretine ton olarak yaklaşık eksi yüzde 0,3 oranında etki
edeceğini söylüyordu ancak virüsün mart ayı itibarıyla Güney
Kore’den İtalya’ya ve ABD’ye yayılması ile COVID-19’un
deniz ticareti üzerinde daha belirgin etkilerinin ortaya çıkması
bekleniyor.
Şu an için ticari projeksiyonlardaki seyir, aşağı yönlü revize edilmiş
durumda ancak hükümetlerin devreye aldığı tedbir ve teşvikler
etkili olursa, 2020’de ticaret performansında bir toparlanma
potansiyeli olabilir. 2020 küresel deniz ticareti büyümesinin geçen
yıl kaydedilen yüzde 7’lik seviyeden daha yüksek olması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl gerçekleşen büyüme son 10 yılın en düşük
seviyesiydi. Ancak, bu sene öngörülen yüzde 2,2’lik genişleme,
2010’larda yakalanan yüzde 3,7’lik 10 yıllık ortalamanın epeyce
altında kalıyor. Ayrıca belirsizlik sebebiyle aşağı yönlü risk devam
ediyor. Diğer yandan Brezilya-Çin demir cevheri hacminin geri
kazanılması ve ABD’nin Asya’ya enerji ihracatının büyümesi ile
2020’de ton-mil olarak küresel ticaret büyümesinin yüzde 2,8’den
biraz daha fazla olması bekleniyor.
2020’nin başında dünya ticaret filosunun (300 GT ve üzeri) gemi
sayısı 55 bin 655 ve toplam tonajı 1,97 milyar DWT seviyesinde
gerçekleşti. Dünya ticaret filosu, 2011-2020 döneminde DWT
bazında yaklaşık yüzde 46 oranında büyüdü; yıllık filo artışı,
2011-2012 yılında yüzde 8,39’ken 2019-2020 yılında yüzde 4,73’e
düşmüştü. Yunanistan, Çin ve Japonya kapasite bazında dünyanın
en büyük ticaret filosuna sahip ülkeler olmaya devam ediyor; üçlü,
dünya tonajının yaklaşık yüzde 48’ini kontrol ediyor. Panama ise,
320 milyon DWT ve 6,486 gemi ile dünyanın en büyük sicile
sahip ülkesi. Bunu 266 milyon DWT ile Liberya, 254 milyon
DWT ile Marshall Adaları takip ediyor.
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TÜRKIYE DENIZCILIĞI BÜYÜYOR
Türk devletinin kendi limanlarına tanıdığı ayrıcalık olan ve
denizcilik alanında bir zafer olarak bilinen Kabotaj Kanunu, 94 yıl
önce bugün, 1 Temmuz 1926 yılında kabul edildi.
Türkiye denizleri ve deniz taşımacılığı iç potansiyelin aynası
olmanın yanında güçlü bir dış politika oluşturmanın da ana
unsurlarından biri. Kabotaj Kanunu’nun devreye girdiği seneden
bu yana büyük gelişmeler gösteren Türkiye denizciliği, milli
ekonomilerin hızlı büyümesi ve küresel rekabetin her geçen gün
tırmanması sebebiyle, kabotajdan beklentileri her geçen gün
artırıyor ve Türkiye’nin sahip olduğu jeostratejik avantajlar ve
dinamikler, bu beklentinin en önemli göstergesi olarak kabul
ediliyor. Ancak son yıllarda dünyanın içinde bulunduğu gelişmeler
sadece Türkiye için değil, tüm dünya denizciliği için zor bir dönem
yaşanmasına sebep oluyor.
2008 yılından bu yana devam eden global ekonomik krizin
etkilerine maruz kalan Türkiye, krizin ilk dönemlerinde diğer
ülkelere oranla daha iyi performans göstermiş olmasının yanında,
denizciliğin uluslararası yapısı ve uygulanan tedbirler kapsamında,
denizcilik sektörüne yönelik yetersiz önlemler nedeniyle,
denizciliğin tüm alt sektörleri ile beraber bu süreçten olumsuz
etkilendi. Süreç içinde deniz ticareti hacmi ve sektörde önemli bir
finansman sorunu ve daralma yaşandı. Bu da sektörün gelişimini
yavaşlattı.
Krizin derin etkilerine rağmen, alınan tedbirler ve Türk denizcilik
sektörünün öngörüleri sayesinde deniz ticareti hacmi 2008 yılından
bu yana 213,6 milyon tondan 324 milyon tona; filo 13,183 milyon
DWT’den 28,589 milyon DWT’ye çıktı. Gemi sayısı ise bin 3’ten
bin 484’e yükseldi.

Günümüzde dünya ticaretinin yüzde 90’ı
deniz taşımacılığı ile gerçekleştiriliyor. 150’den
fazla ülkeden, bir milyondan fazla denizcinin
çalıştığı sektör, 50 binden fazla gemi
(300 GT ve üzeri) ile varlık gösteriyor.

55.655

DÜNYA TICARET FILOSU
(300 GT VE ÜZERI)

1,97 MILYAR DWT
GLOBAL TONAJ MIKTARI

%46

2011-2020 DÖNEMINDEKI
KÜRESEL DWT BÜYÜME ORANI

%8,39

2011-2012 FILO ARTIŞ ORANI

%4,73

2019-2020 FILO ARTIŞ ORANI
Gelinen noktada, Türk deniz ticareti filosu, yük taşıma kapasitesi
ile 2018 yıl sonu itibarıyla dünyada 15. sıraya yükseldi. Sektörün
diğer bileşenlerinde de benzer gelişmeler gözlendi. Mevcut 180
liman ve iskeledeki eleçlenme tonajı 2018 yılında 460 milyon
olarak gerçekleşti.
2020’de tersane sayısı 82’ye, gemi inşa kapasitesi 4,4 milyon
DWT’ye ulaştı. 2020 yılı ocak ayı itibarıyla verilen 170 gemi
siparişinin büyük bir kısmını römorkörler oluşturdu. Türkiye
tersanelerinde bugün itibarıyla LNG yakıtlı hibrit araç ferileri,
römorkörler, uzaktan kumandalı tekneler gibi katma değeri yüksek
ürünler yapılıp ihraç ediliyor. Diğer yandan Türkiye tersaneleri
milli savunma sanayiinde aktif rol oynar hale geldi.
Türkiye, süperyat inşasında 2019 yılında, sipariş aldığı 3 bin metre
toplam uzunluk ve 41 bin 553 gros tonaj ile dünya sıralamasında
dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye, gemi ve yat ihracatındaki
miktarı artırmak için AB ve diğer ülkelerle görüşmelerini devam
ettiriyor. Türkiye’de turizm gelirlerinin yüzde 20’sini oluşturan
deniz turizmi, 2014 yılında 6,8 milyar dolarlık bir gelir oluşturdu.

32

dosya

Kruvaziyer turizmi kapsamında 2019 yılında
344 gemi ile 300 bin 896 yabancı yolcu,
Türkiye’deki limanları ziyaret etti. İstanbul’daki
kruvaziyer limanlarının 2019 yılından itibaren
hizmete girmesi ile bu rakamların 2020 yılında
daha da artması bekleniyor.

2018 yılında, mevcut krizin etkileri ile 5,9 milyar dolara gerileyen
sektör, 2019 yılında 7,2 milyar dolara yükseldi. Bu süre zarfında
tekne bağlanacak marinaların sayısı 83’e, yat bağlama ve çekek yeri
kapasitesi 27 bin 360 tekneye ulaştı.
Dünya ekonomisinin, 2008-2009 krizinin yaralarını sarmasıyla
birlikte yeniden büyümeye başlayan kruvaziyer turizminde
Türkiye’nin yükselişi sürüyor. Son 11 yılda sadece 2009 yılında
gerileme yaşayan Türkiye’ye gelen kruvaziyer turisti sayısı 2013
yılında 2,2 milyonu geçerek, dünyadan aldığı payı yüzde 11’e
çıkardı. Son 10 yıldaki büyüme oranı ise yüzde 285 olarak
gerçekleşti. Türkiye’ye gelen kruvaziyer turisti sayısı 2019 yılında
tekrar yüzde 2-3 seviyesinde artış sağladı.
Kruvaziyer turizmi kapsamında 2019 yılında 344 gemi ile 300 bin
896 yabancı yolcu, Türkiye’deki limanları ziyaret etti. İstanbul’daki
kruvaziyer limanlarının 2019 yılından itibaren hizmete girmesi ile
bu rakamların 2020 yılında daha da artması bekleniyor.

AKDENIZ ÇANAĞINDA GERI DÖNÜŞÜM
IMO’nun deniz çevresinin korunması ile ilgili regülasyon ve
uygulamalarını yakından takip eden Türk denizcilik sektörü,
gemilerini çevreye duyarlı hale getirmek için yeni gemi inşası ve
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yeşil gemiler konusundaki yetenekleri ile dünya denizlerine fayda
sağlamak için her türlü çözümü devreye alıyor.
Türkiye, Akdeniz çanağında gemi geri dönüşüm faaliyetlerinin
sektör olarak yapıldığı tek ülke. Türkiye, AB bayraklı gemilerin
yüzde 85’inin geri dönüşümünün yapıldığı önemli bir merkez.
Türkiye, gemi geri dönüşüm faaliyetlerini çevre ve iş sağlığına
uygun yapma kararlılığı ile Gemi Geri Dönüşüm Hong Kong
Sözleşmesi’ni hiçbir çekince koymadan 2009 yılında diplomatik bir
konferansta imzalayan tek ülke.
Denizcilik sektörünün küresel ekonomi içindeki yeri ve önemi
dikkate alındığında, denizciliğin ulusal planlamalarda, dünyada
olduğu gibi stratejik sektör olarak ele alınması ile Türkiye’nin
ekonomik ve teknolojik gelişimi adına daha fazla katma değer
sağlayacağı biliniyor.
Bu doğrultuda 11. Kalkınma Planı’nda sektörü yakından
ilgilendiren maddelerin yer alması, değişen dünya koşullarına Türk
denizciliğinin ayak uydurabilmesi adına büyük önem taşıyor.
Denizyolu paylarının artırılması ve Deniz Teknolojileri ve Sanayisi
Teknik Komitesi’nin kurulmasının planda yer alması, Türk
denizciliğinin araştırmayı destekleyen ve bilime entegre olmuş, bir
yapıya bürünmesini sağlayacaktır.
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“DENIZCILIKTEKI TÜM BAŞARILARIMIZ
KABOTAJ HAKKI SAYESINDE”
1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye
Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla
Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkındaki
Kanun” ile Türkiye kara sularında kabotaj hakkı
tamamen Türk vatandaşlarına ve firmalarına verilmiştir.
Kabotaj, bağımsızlık ruhunun temsilidir. Yüzlerce
yıldır süre gelen yabancılara verilen imtiyazları sona
erdiren önce Lozan Anlaşması, ardından Kabotaj
Kanunu ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki
hükümranlık haklarımız perçinlenmemiş, aynı zamanda
denizciliğimizin gelişmesi için de hayati önemi haiz bir
adım atılmıştır.
Bugün itibarıyla denizcilik
sektörü, büyüklük olarak
ülke ekonomisine yaklaşık
yüzde 3 civarında katkı
sağlayan bir sektör haline
gelmiştir. Taşımacılıktan
balıkçılığa, gemi
inşa ve onarımından
sigortacılığa, deniz
turizminden limancılığa,
ikmal hizmetlerinden
deniz eğitimine,
denizciliğin her alanında
İMEAK DENIZ
gösterdiğimiz gelişme ve
TICARET ODASI
YÖNETIM KURULU
başarılar, “kabotaj hakkı”
BAŞKANI
sayesindedir.
TAMER KIRAN
Son yıllarda çok net
gördüğümüz üzere; kara sınırlarımızda olduğu kadar,
deniz kıta sahanlıkları ve münhasır ekonomik alanlarda
yaşanan gelişmeler de kabotaj ve denizciliğin önemini
gayet açık ortaya koymaktadır. Milli gelir içinde
denizciliğin katkısını en az iki katına çıkarmamız, dünya
denizciliğinden daha fazla pay almamız, ülke olarak dünya
denizciliğinde lider 10 ülke arasında yer almak öncelikli
hedefimiz olmalıdır.
Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük
önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün
şehitlerimizi, bu mesleğe emeği geçen ve ebediyete intikal
eden tüm denizcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu
sektörün gelişmesinde ve ilerlemesinde emeği geçen tüm
denizcilerin ve tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı’nı kutluyorum.
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“DÜNYA DENİZ TİCARET FİLOSU
SIRALAMASINDA İLK 15 ÜLKEDEN BİRİYİZ”
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, denizlerimizin ne
kadar kıymetli olduğunu bir kere daha bizlere hatırlatıyor. Kabotaj,
sadece ülke vatandaşları ve girişimcilerine verilen bir hak değil,
milli değerler yaratma ve mevcut imkanları kullanarak yarınlara
sahip çıkma mücadelesidir. Bazen insanın, nerede olduğunu
görebilmek için geçmişe bakması gerekir. Her ülkenin, her
toplumun ve kuruluşun da aslında yapması gereken şey budur.
Geçmişte atalarımızın neler başardığını görebilsek, dünyaya,
çevreye ve denizlere karşı çok daha hassas olabiliriz.
Kabotajın ülkemize olan kazanımlarını saymakla bitiremeyiz.
Bugün, sahip olduğumuz yaklaşık 30 milyon DWT tonluk filo
ile dünya deniz ticaret filosu
sıralamasında ilk 15 ülkeden biriyiz.
Dünyanın en fazla denizci ve
gemiadamına sahip ülkelerinden
biri haline geldik. Avrupa’nın
son öncü, dünyanın da ilk dört
gemi üretim üssünden biriyiz.
Dünyanın en büyük limanları ve
suyollarında Türk tersanelerinde
inşa edilen römorkörler çalışıyor.
Milli şirketlerimiz, Türk liman
işletmeciliğinde yakaladıkları
başarıları dünyaya taşımış ve
Avrupa’dan Amerika kıtasına
TURMEPA YÖNETİM
kadar dünyanın her yerinde çok
KURULU BAŞKANI
sayıda liman işletebiliyor durumda.
ŞADAN KAPTANOĞLU
Dünyanın en büyük üçüncü
mega yat üretim merkeziyiz ve dünyanın en güzel tekneleri Türk
mühendis ve ustaların ellerinden çıkıyor. Türk şirketleri, Avrupa’nın
en büyük yolcu taşıma filosuna sahip. Asya ile Avrupa arasında her
yıl binlerce tır bizim kurduğumuz deniz otoyolu ile taşınabiliyor.
Türk denizciliği bütün bu başarılarını, 94 yıl önce zorlu
mücadeleler sonucu 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj
Kanunu’na borçludur. Bugün, bizler bu başarı hikayesini devam
ettirmekle yükümlüyüz. Bu başarının bir parçası da denizleri
koruyarak gelecek nesillere en sağlıklı şekilde miras bırakabilmek
olacaktır.
1 Temmuz’un en önemli özelliği, geçmişi ve sorumluluğumuzu
bize hatırlatmasıdır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere, tarihimizin tüm denizcilerini, deniz
savaşlarında, kazalarında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi,
denizcilik mesleğinde emeği geçen tüm denizcilerimizi rahmet ve
minnetle anıyorum.

Yeni Gemi İnşa Tesisleri

Havuzlama, Tamir ve Bakım Tesisleri

T: +90 226 465 62 00
info@tersan.com.tr
www.tersanshipyard.com
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MAVI BAYRAKLI
PLAJ SAYISI

29,3

484

MiLYON DWT

MILYON TON

TÜRK DENIZ TICARETİ
FILO KAPASITESI
(1000 DWT ÜSTÜ)

LIMANLARDA
ELLEÇLENEN YÜK
MIKTARI
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56,1 11,6
MILYON TON

MILYON TEU

KABOTAJDA
ELLEÇLENEN YÜK
MIKTARI

LIMANLARDA
ELLEÇLENEN
KONTEYNER MIKTARI

83

180

MARINA SAYISI

82

LIMAN VE İSKELE SAYISI

TERSANE SAYISI

12.465

TURIZM IŞLETME BELGELI
YAT LIMANI, RIHTIM VE
ISKELELER

516

FILODAKI 1000 GRT
ÜSTÜ GEMI SAYISI

7,2

MİLYAR DOLAR
DENIZ TURIZMI GELIRI

700.000
TON/YIL

TERSANELERIN ÇELIK
IŞLEME KAPASITESI

18.008
BALIKÇILIK FILOSU

%20

DENIZ TURIZMININ
TURIZM GELIRLERI
IÇINDEKI PAYI

123

DENIZCILIK EĞITIMI VEREN
KURS, LISE VE YÜKSEKOKUL/
FAKÜLTE SAYISI

KAYNAK: DTO 2019 SEKTÖR RAPORU
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duayenbakış

DENIZDE TAVUK
YETIŞTIRİCİLIĞİNDEN(!)
DTO İZMIR ŞUBESI
BAŞKANLIĞINA
TURMEPA VE DTO İZMİR ŞUBESI ESKİ BAŞKANI
GEZA DOLOGH

GEÇENLERDE ÇALAN TELEFONUM, DOSTLARIMIN BENDEN HABER BEKLEDIĞINI DUYURDU.
TURMEPA DERGISI IÇIN BENDEN BIR YAZI BEKLIYORLARDI. HEMEN TABLETI ELIME ALDIM VE
DENIZ SEVGIMIN NEREDEN KAYNAKLANDIĞINI AÇIKLAMAKLA BIRLIKTE DENIZCILIK ILE HAŞIR
NEŞIR OLMAMA NEDEN OLAN HAYATIMIN BIR BÖLÜMÜNÜ YAZMAYA BAŞLADIM.

M

Merhaba sevgili deniz sever dostlarım,
Evet sevgili dostlar, uzunca bir süredir yollarımız kesişmemişti.
Sebebini, eğer uygun olursa, yazımın sonunda sizinle paylaşacağım.
Başa dönersek, geçenlerde çalan telefonum, dostlarımın benden
haber beklediğini duyurdu. TURMEPA dergisi için benden bir
yazı bekliyorlardı.
Hemen tableti elime aldım ve deniz sevgimin nereden
kaynaklandığını açıklamakla birlikte denizcilik ile haşır neşir
olmama neden olan hayatımın bir bölümünü yazmaya başladım.
Ben, İzmirli (Buca) olmam nedeniyle, deniz ile 3-5 yaşlarında,
ailece hafta sonlarında gittiğimiz Narlıdere ve İnciraltı sahillerinde
samimi olmaya başladım. Deniz ile ilgili, aklımdan silinmeyen
bir anımı sizinle paylaşmak isterim: Sene 1955 (10 yaşımdayım).
Rahmetli annem, babam ve abimle İstanbul Bebek’te yaşayan bir
tanıdığa ziyarete gittik. Denize girmek için Bebek vapur iskelesinin
yanını seçip yüzmeye başladık. Babam bir ara anneme “Küçüğe bak
nasıl yüzüyor” deyince ben de “Ne olacak, burası derin değil ki. Bak
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dip görünüyor” dedim. Annem de “Bak buraya vapur yanaşıyor”
deyince panikledim ve fazla su yutmadan babamın ellerini koltuk
altımda hissettim.
Evet, o tarihlerde Boğaz’ın suyu henüz kirlenmemişti. Ancak
sonrasında Boğaz’da karpuz, domates, patlıcan ile birlikte manav
kasaları seneler boyunca yüzdü. Ta ki TURMEPA'ın kuruluşu ile
deniz temizliği kavramı anlayıp, Boğaz'ın çöp kutusu olmadığını
idrak ederek onu temizlemek için çalışmaya başlayana kadar.
65 yıl önceki kadar olmasa bile nispeten temiz. Tabii ki
temizleme işlemine ve denizin temizliği ile ilgili söylemlere ara
vermemek şart!

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİNDEN DENİZCİLİĞE
Ziraat Yüksek Mühendisi olarak, 1970-1983 yılları arasında,
Roche Müstahzarları’nda yem fabrikaları için vitamin ve katkı
ürünleri satışı gerçekleştirdim. Ocak 1983’te ise dikey bir geçiş
yaparak, Arkas Denizcilik şirketine geçtim. Bambaşka bir sektör ve

benim mesleğimle yakından uzaktan ilgisi yoktu. Ancak bildiğim
dört lisanda (Almanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe) denizcilikle
ilgili çok kitap okuyarak ve bu konuda yurt içi ve yurt dışında
birçok toplantı ve konferansa katılarak bilgilerimi artırdım ve halen
de bilgi hazinemi güncellemek için gayret gösteriyorum.
Bu konuda bir anımı sizinle paylaşmak isterim: Saygıdeğer geçmiş
dönem Valimiz Cahit Kıraç, İzmir’e gelen Bakanlara beni “Deniz
Ticaret Odası Başkanımız, Ziraat Yüksek Mühendisi ve denizde
tavuk yetiştirmek için proje üretiyor” diye tanıştırırdı!
Arkas, 1996 yılına kadar sadece gemi yük acenteliği yaparak
işlerini geliştirdi ve ben şirkette patron yardımcısı olarak bu
gelişmeye katkıda bulundum. 1996 yılında konteyner gemiciliği
ile armatörlüğe soyunan Arkas, bugün Türk konteyner gemisi
filosunun en büyüğü ve dünyadaki dev konteyner gemi filoları
arasında 24. sırada bulunuyor.
1987 yılında kurulan İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın İzmir
Şubesi’nin ilk başkanı rahmetli Erdoğan Yılmaz ağabeyimin teklifi
üzerine, 1989 yılında başkan yardımcısı oldum. 2001 yılında ise
yine Erdoğan Başkan’ın önerisiyle İMEAK Deniz Ticaret Odası
İzmir Şubesi’nin başkanlığına aday oldum ve seçildim. Erdoğan
ağabey de Meclis Başkanı seçildi. Böylece İzmir Şubesi’nin ikinci
başkanı olarak hemen şubemizin kurumsallaşması için kolları
sıvadım ve bir hukuk, bir mali ve bir basın danışmanı ile anlaşarak,
İzmir’de varlığı pek bilinmeyen odamızın tanıtımına ağırlık verdim.
İzmir’deki tüm medya kuruluşlarına giderek, COVIDn İzmir için
önemini ve İzmir ekonomisine deniz taşımacılığının katkısını
sunumlar ile anlattım. Aynı zamanda İzmir'deki tüm sivil toplum
kuruluşlarına (odalar, birlikler, rotary, lions, vakıflar vs.) yaptığımız
konferanslarla odamızı ve deniz faaliyetlerinin önemini açıkladım.
Bu faaliyetler ilk üç yılımızın büyük bir zamanını aldı. Bu arada
İzmir’deki resmî kuruluşlarla ve Ankara’daki Bakanlığımız ile
temaslarımızı sıklaştırdık. Yönetim kurulumuzu kurgularken,
ilerideki dönemde oda yönetimini devralabilecek kişileri içeriye
dahil etmeye dikkat ettik. Buna sadece birinci dönemde değil,
ikinci ve üçüncü dönemde de dikkat ettik.
Benim ikinci başkanlık dönemimde İzmir’de ilk defa bir kadın
meclis başkanımız oldu. Bu arada yönetim kurulumuzla denizi
küçük yaştaki gençlere sevdirmek için ilkokulları kapsayan çeşitli
faaliyetlere başladık. Kompozisyon ve deniz resimleri yarışmaları
bunlardan sadece ikisi. Bu deniz resimlerini de Ege Üniversitesi
çocuk kliniği onkoloji bölümüne ve Behçet Uz Çocuk Hastanesi
onkoloji bölümüne, çerçeveletip astık.
12 yıllık başkan yardımcılığı ve 12 yıllık başkanlık görevimden
sonra Deniz Ticaret Odası’nın İzmir’deki bilinirliği arttı ve
İzmir’deki STK’lar içinde kendi yerini buldu.
2013 yılında yapılan oda seçimlerinde başkanlığa aday olmayıp,
yönetimlerimde birlikte çalıştığımız gençleri aday göstererek

meclis başkanlığına aday oldum. 2018 nisan ayında yapılan
seçimlerde 29 yıllık odacılık serüvenime son verdim.

SAKIZ ADASI’NDA KIYI TEMİZLİĞİ
Tabii ki TURMEPA İzmir Şubesi Başkanı olarak da birçok temiz
deniz faaliyetini başlatıp, temiz bir deniz mefhumunu yaymak
üzere tüm sorumluluk sahamızda olan belde ileri gelenleri ile
görüşüp ilköğretim öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte plaj
temizlikleri yaptık. Bu etkinliklerin içinde Sakız Adası’ndaki
ilköğretim okulları ile yapılanı hem ülkemizde hem de komşu ülke
Yunanistan’da oldukça ses getirdi. Karşı ada öğrencileri, Çeşme’ye
gelip bizim plajlarımızı, biz de öğrencilerimizle Sakız’a giderek
onların plajlarını temizledik. Yunan sahil koruma botu (Hellenic
Coast Guard) bizim gemimizi kendi karasularında selamlayarak
karşıladı ve akşam dönüşte de bizim karasularımıza kadar refakat
etti. Beni çok duygulandıran hadise de pazar günü olmasına karşın
bir okulda bizi bekleyen Yunan öğrencilerin "Üsküdar'a giderken"
melodisini çalarak bizi karşılaması oldu.
27 Mart 2018’de meclis başkanı olarak yaptığım veda
konuşmamda, artık bir yön verici değil, gerektiğinde fikirlerine
başvurulacak bir kişi olacağımı belirterek, son 17 senede odamızın
geldiği noktadan daha ileri gitmesini temenni ettiğimi belirttim.
Bu dinlenme ve inziva döneminde beni merak edip arayan
sevgili dostlara teşekkürü bir borç bilirim. Telefonda bazen
konuşmalarımız uzuyor ve birbirimizi ne kadar özlediğimizi
de anlamış oluyoruz. Malum, sosyal mesafeyi korumamız
gerektiğinden bu dönemde ziyaret olmuyor.
Siz sevgili deniz dostlarımla buluşmama sebep olan Deniz Temiz
dergisine teşekkür ediyor ve hepinizi çok sevdiğimi belirtmek
istiyorum.
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayınıza olsun.
Kalın sağlıcakla.

41

mavitarih
röportaj. Peri Erbul

ARMUTLU, GEZICI MÜZE OLARAK
YOLCULUĞUNA DEVAM EDECEK
ORHAN GÜRÜN’ÜN HURDADAN ALIP YENIDEN KULLANIMA SOKTUĞU
TARIHI ARMUTLU RÖMORKÖRÜ, BUNDAN SONRA GEZICI BIR MÜZE
OLARAK HIZMET VERECEK. GÜRÜN, AMAÇLARININ ARMUTLU’YU GELECEK
NESILLERE KAZANDIRMAK OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.

KÜNYE
Gros Ton 108 t
Net Ton 29,8 t
Boy 26,18 m
En 6,73 m
Derinlik 2,59 m
Yakıt Kapasitesi 30.000 l

Çocukluğumda seyretmekten büyük keyif aldığım römorkörlere ve gemilere olan ilgim, seneler sonra
denizci olmam konusunda beni ikna etti ve Yüksek Denizcilik Okulu’na başladım.
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Sanmar A.Ş.’nin Onursal Başkanı Orhan Gürün, 1961 tarihli
Armutlu römorkörünü 2017 yılında Zonguldak Taş Kömür
İşletmeleri’nden satın alarak yeniden hayata döndürdü. Yaklaşık
iki yıllık bir restorasyonun ardından nostaljik gövdesine modern
dokunuşların yapıldığı römorkör, bundan sonraki hayatını yüzen
bir müze olarak devam ettirecek. Tarihi Armutlu römorkörünü
yeniden denizlere kazandırma projesini çocukluğundan gelen
tutkunun vücut bulması olarak aktaran Gürün, römorkörün
restorasyon sürecinin tamamını kendi yönetmiş, her detayı ile
titizlikle uğraşmış. Güzel bir haziran gününde Orhan Gürün ile
kurtarmak için büyük mücadele verdiği Armutlu’nun hikayesini
dinlemek için buluştuk; hem de nostaljik Armutlu’da. Bu tarihi
römorkörün hikayesini onun sesini dinleyerek anlattı. Anlattıkça
fark ettik ki, Orhan Gürün’ün römorkör tutkusu da bu sesle
başlamış.

“ÇOCUKLUĞUM RÖMORKÖR
SESLERIYLE DOLUYDU”
Bizim ailedeki tek denizci benim. Denizciliğe merakım
ise, coğrafi bir avantajdan geliyor. Ben, Fatih Çarşamba
doğumluyum, orada büyüdüm. Fatih’te evimizin yakınındaki
kayıklar oyuncaklarım gibiydi. Aynı dönemde ananem ise
Haliç’te oturuyordu. O zamanlar Haliç’te iki köprü vardı. Bu
köprüler gemiler geçeceği zaman açılırdı, her sabah beşte. Ben
de ananeme gittiğimde gemilerin geçişini izlerdim. Bu gemilerin
arasında bir de römorkörler vardı. Çıkardıkları sesler, görüntüleri,
dev cüsseleri beni çok etkilerdi. Bunlar, çocukluğum en keyifli
anlarıydı. Çocukluğumun bu güzel seyirleri ve deniz araçlarına
olan ilgim, seneler sonra denizci olmam konusunda beni ikna
etti ve Yüksek Denizcilik Okulu’na başladım. Deniz ile ilk ciddi
temasım, ona dokunuşum da bu sayede başladı. Ve denizle olan
hikayem 1976 senesinde sevgili abim merhum Gökçen Seven ile
kurduğumuz Sanmar ile devam etti.

“İHALEDE SATIN ALDIĞIMIZ RÖMORKÖR
BÜROKRASI ESNASINDA BATTI”
Gökçen Ağabey, benim römorkör aşkımı en iyi bilen insandı.
En büyük hayalimin çocukluğumun döneminde yaşamış bir
römorkörü alıp restore ettirmek, onu yeniden yüzdürmek
olduğunu biliyordu. Bir gün bana ‘Git al, neyi bekliyorsun’
dedi. Bu yeterli teşvikin üzerine Kıyı Emniyet Müdürlüğü
bünyesindeki Denizcilik Bankası’na gittim. Paşalimanı isimli
1960 tarihli bir römorkörü gösterdiler. Hurdaya çıkıyormuş.
Talip olduk, derken tekne ihaleye çıktı. Açık artırmaya girdik.
Karşımızda bir tane alıcı vardı. O da bizimle aynı parayı veriyor.
O yükseltiyor, ben yükseltiyorum. Bir yerden sonra satışçı
diğer alıcıya dönüp, ‘Beyefendi, siz bu römorkörü alırsanız ne

Sanmar Onursal Başkanı Orhan Gürün
yapacaksınız’ diye sordu. ‘Önce meraklısı var mı diye bakarım,
olmazsa parçalar malzeme çıkarırım’ şeklinde cevap verdi. Bana
sordu, ‘Müze yapacağım’ dedim. Şaşırdı. En nihayetinde bana
kaldı. Sene 2016. Ancak römorkör devlet malı olduğundan, bazı
bürokratik işlem ve süreçlerin tamamlanması gerekiyordu.
Paşalimanı çok eski ve bakımsız bir römorkördü. Camialtı
Tersanesi’nde duruyordu. Ne denli harap olduğunu bildiğim
için de sürekli kontrole gidiyordum. Güvertesi yoğun paslı
ve deliklerle dolu haldeydi, yağan yağmurlar içine doluyordu.
Batacağını bildiğimden dedim ki, ‘İzin verin, ben ekibimi getirtip
bunu yaptırayım’. Kabul etmediler ya da umursamadılar, belki de
tahmin etmediler durumunun bu kadar kritik olduğunu. Sonra
bir gün haber geldi: Batmış! Ağlayarak koştum Camialtı’na.
Dakikalarca batığına baktım. Bürokrasiye yenilmiş, güzelim
tarihi römorkörü kaybetmiştik.

ZONGULDAK’TA YENI BIR İHALE: ARMUTLU
Paşalimanı battıktan bir sene sonra ise Armutlu römorkörünü
gördüm. Zonguldak’taki Eren Enerji ile olan iş birliğimiz vesilesi
ile git gellerimiz esnasında fark ettim. Hurdaya çıkmış. Almak
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ALMAN YAPIMI BIR TÜRK
Armutlu, Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri’nin
Zonguldak’taki fabrikasının yatırımının bir parçası olarak
1961 senesinde Almanya’da üretildi. Armutlu ismi ile
orijinal plakasında üretilen römorkör, 57 sene boyunca
hizmet verdi.

istedim. Dediler ki, ‘Devlet satmıyor.’ Araya tanıdık isimler
koyduk. Özellikle Zonguldak Liman İşletmeleri Başkanı çok
yardımcı oldu. Armutlu’yu aldık. O, Paşalimanı’ndan daha kötü
durumdaydı. Bu da batacak diye ödüm kopuyordu. Ancak neyse
ki, römorkör batmadan işlemler sonuçlandı ve Armutlu’nun
restorasyon sürecine başladık. Yaklaşık iki sene sürdü. Tüm süreci
bizzat kendim yönettim. Her anına tanıklık ettim.
Tuzla ve Yalova’daki tersanelerimizde iş ortaklarımızın ve
paydaşlarımızın da desteği ile restorasyona başladık. 58
yıl içinde makine dairesi, köprüüstü, mutfağı ve banyosu,
güvertesi ve yaşam kabininde büyük oranda yıpranmalar
olmuştu. Bu sebeple bazı kısımlarını restore etmek, bazı
kısımlarını yeniden yapmak zorunda kaldık. Ancak tüm
işlemleri orijinaline ve o dönemin yaklaşımına uygun olarak
yaptık. İki yılda römorkörü Türk Loydu klas kurallarına göre
sertifikasyon sürecini de dahil ederek eksiksiz tamamladık.
Römorkördeki cihazların bir kısmı 1961 senesindeki hali ile
duruyor ancak günümüzün modern cihazlarını da ekledik.
Bizim için çalışanlarımızın güvenliği her şeyden öncedir. Bu
cihazları da bu sebeple ekledik.
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“ARMUTLU’YU GELECEK NESILLERE
KAZANDIRMAK İSTIYORUZ”
Armutlu, sadece benim çocukluğumun bir yansıması değil, aynı
zamanda Türkiye denizcilik sektörünün de yakın tanıklarından.
Denizciliğimizin bir belgesi, arşivinin bir parçası. Ve bu belgeyi
korumuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Armutlu, bundan sonraki hayatına gezici bir müze olarak
devam edecek. Tarihe ve denize meraklı dostlarımızla, bu tarihi
araçla İstanbul içinde günlük geziler yapmayı amaçlıyoruz.
Misafirlerimize hikayesini, tarihçesini anlatmak istiyoruz.
Armutlu’yu gelecek nesillere kazandırmak en büyük isteğimiz.
Bu arada Ağustos ayında Yalova’nın Armutlu Kasabası’nın
düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü. Biz de bu önemli tarihte,
Armutlu römorkörü ile yerel halkı ve misafirleri bir deniz turuna
çıkarmayı planlıyoruz. Bu tarihi güne tarihi bir değerle katılacak
olmak beni çok mutlu ediyor. Diğer yandan Armutlu’nun asıl
üretilme amacını da devam ettirme hedefindeyiz. Bu sebeple
de Tuzla ve Yalova tersanelerimiz arasında yeni inşa edilmiş
römorkör kabuklarını çekerek götürme görevi görecek. İşleyen bir
demir gibi ışıldayacak.
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SANMAR DENIZCILIK YÖNETIM KURULU BAŞKANI CEM SEVEN
VE BAŞKAN VEKİLİ ALI GÜRÜN:

SALGINA RAĞMEN SÜRDÜRÜLEBILIR
BAŞARIMIZ DEVAM EDIYOR
SANMAR’IN TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN 2020 YILINI BAŞARI ILE KAPATMA HEDEFINDE OLDUĞUNU
AKTARAN YÖNETIM KURULU BAŞKANI CEM SEVEN VE BAŞKAN VEKILI ALI GÜRÜN, 2020’DE YAŞANAN
PANDEMININ ETKISININ ISE BIR SONRAKI YILA YANSIYACAĞINI, BU SEBEPLE ÖNÜMÜZDEKI SENENIN
ÜRETIM VE SATIŞ HEDEFLERINI DAHA DÜŞÜK OLARAK REVIZE ETTIKLERINI BELIRTIYOR.

R

Römorkörcülük ve kılavuzluk hizmetlerindeki tecrübesi ile
sektörde dünyanın önde gelen birkaç firmasından biri haline gelen
Sanmar Denizcilik, bugüne dek ürettiği 200’den fazla römorkör ile
de Türkiye ihracatının en önemli aktörlerinden biri.
Dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alan firma, salgının yarattığı
kısıtlara rağmen yılın ilk yarısını büyük bir başarılı ile atlattı. 2020
için önemli hedefler koyan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı
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Cem Seven ve Başkan Vekili Ali Gürün, tüm zorluklara rağmen
yakaladıkları bu başarının arkasında ise Sanmar’ın iş sağlığına ve
iş güvenliğne verdiği önem, başarılı kriz yönetimi politikası ve
sürdürülebilir başarı anlayışının yattığını söylüyor.
Tuzla’daki tersanelerinde bir araya geldiğimiz Seven ve Gürün ile
Sanmar’ın yeni yol haritasını, hedeflerini ve yeni dönemle beraber
yaşanan değişimleri konuştuk.

Sanmar olarak pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?
A.G.: Sanmar olarak iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki
tecrübemizin bir parçasını risk analizi oluşturuyor. Sahip
olduğumuz bu şirket kültürü, pandemi konusunun ehemmiyetini
hızlıca anlamamızı ve gerekli aksiyonları anında devreye almamızı
sağladı. Bu sebeple, başarılı bir salgın krizi yönetimi gerçekleştirdik.
Bu süre zarfında riski minimalize etmek adına aldığımız
önlemlerden ilki, sosyal mesafe kuralının işlerliğini sağlamak için
üretimi birden iki vardiyaya çıkararak tersanelerimizdeki ve diğer
birimlerimizdeki anlık çalışan sayısını azaltmak oldu. Aynı şekilde
yemek saatlerini ve servis sayılarını da iki katına çıkardık. 60 yaş
ve üzeri olanlar ile kronik hastalığı bulunan risk gurubundaki
çalışanlarımızı evden çalışacak şekilde organize ettik. Termal
kameralar, eğitimler, koruyucu malzeme kullanımı ve iş sağlığı
güvenliği tedbirleri ile salgının bulaşma riskini minimize ettik.
Tersane doktorlarımız ve sağlık personelimiz de bu süre zarfında
hassas bir seviyede çalıştı. Tüm bunların neticesi olarak da
salgının şirketimizdeki herhangi bir kimseye bulaşmasına mahal
vermemeye çalışarak üretim ve operasyonlarımıza devam ediyoruz.
Pandemi, üretiminizde herhangi bir aksaklığa sebep oldu mu?
A.G.: Saha ekibimizin özverili çalışması ve akıllı planlama
sistemimizle, üretimimiz önemli bir aksaklığa uğramadan devam
etti. Satılmamış ürünlerin inşasındaki iş gücünü, teslim termini
olan ürünlere kaydırarak, başarılı bir üretim zamanlama çizelgesi
oluşturduk.
C.S.: Özellikle 2 Ocak 2020 tarihinde devreye aldığımız ERP
sistemi ile tüm planlama, üretim, satın alma, mali işler ve dizayn
proseslerimiz, dijital olarak ilerlemeye başladı ve işleri uzaktan
organize edip yürüttük. Attığımız dijitalleşme adımlarının büyük
faydasını gördük. Dünyada entegrasyonun artık dijitalleşmeden
geçtiğinin bilincinde olarak, teknolojik altyapımızı ilerleyen
zamanlarda daha da güçlendireceğiz.
A.G.: Ayrıca, Deniz Ticaret Odası, Gemi İnşa Sanayicileri

Cem Seven: “2021 yılının teslim ve satış açısından son
beş senenin en yavaş yılı olacağı görüşündeyiz. Çünkü
yeni inşa siparişleri, pandemi sebebiyle çok düşük.
Bugün düşük olan siparişler, bir sene sonraki teslim
sayılarımızı büyük oranda etkileyecektir.
Birliği, Gemi ve Yat Hizmetleri İhracatçıları Birliği, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığımızdaki bürokratlarımızın desteği ve sayın
valilerimizin ve kaymakamlarımızın problem çözücü yaklaşımları,
sorunlarımızın çözümünde hem bizim hem de sektörün diğer
aktörleri için büyük kolaylıklar oluşturdu.
Sınırların kapatılmış olması, ürettiğiniz römorkörlerin teslimatı
noktasında sizi zorluyor mu? Ne gibi strateji ve teslimat güzergahı
farklılıkları oluştu sizin için?
C.S.: İskoçya’nın Aberdeen Limanı’na teslim edilmek üzere
yola çıkan römorkörümüz, oraya vardığında artık Birleşik
Krallık’tan Türkiye’ye uçuşlar durdurulmuştu. Özel jet kiralayıp,
altı personelimizi geri getirdik. İtalya’nın Napoli şehrine teslim
edeceğimiz bir römorkörü ise başka bir römorkör ile çekerek
götürdük. Napoli Limanı girişinde halatlarını çözüp denize bıraktık
ve limanın karşısındaki ekipçe limana çekildi. Hem Napoli hem
de Aberdeen’den gelen ekipler iki hafta karantinada kaldılar tabi.
Oman’a teslim edilecek bir römorkör ise çekilerek Mısır’a gönderildi.
Oman’a gidecek iki römorkör ise, sınırların açılmasını bekliyor. Şu
anda Latvia’ya teslim edilecek bir römorkörümüz da yolda.
A.G.: Dünyanın içinde bulunduğu bu durum sadece bizim için
değil, tüm ihracatçılar için birtakım zorlukları beraberinde getirdi.
Ekonomik, zamansal ve beşeri sermaye açısından daha maliyetli
olsa da önceliğimiz sağlık. Diğer yandan, dediğimiz gibi, dijital
entegrasyon ile bu durumu yeniden planlayarak yeni bir düzen
oluşturmak mümkün.
2020’deki talihsizlikler bu sene için hedeflerde
bir değişikliğe neden oldu mu?
Önümüzdeki dönem için beklentileriniz neler?
A.G.: 2020 senesi, üretim ve teslimat açısından hedeflediğimizin
üzerinde bir başarı ile tamamlanacaktır diye ümit ediyoruz.
Pandemi sürecinde bile siparişler alıp teslim ettik. Safi Port ile
pandeminin en yoğun günlerinde iki adet filo römorkörümüz
için satış anlaşması imzaladık ve söz verilen tarihte teslim ettik.
Vancouver Limanı’ndan sipariş aldık, kontrat salgının hat seviyede
olduğu dönemde imzalandı. Bizim açımızdan bu senenin en
önemli gelişmesi ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün en son
ihalesini kazanarak iki adet 90 ton çekme gücündeki acil müdahale
ve yangın söndürme özellikli römorkörün inşasına başlamamız
oldu. Bu, bizim gurur duyduğumuz bir proje olacak.
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C.S.: Ancak 2021 yılının, teslim ve satış
açısından son beş senenin en yavaş yılı olacağı
görüşündeyiz. Çünkü yeni inşa siparişleri,
pandemi sebebiyle çok düşük. Bugün düşük
olan siparişler, bir sene sonraki teslim
sayılarımızı büyük oranda etkileyecektir.
Yakın zaman için yeni hedef pazarlar var mı?
A.G.: Eğer bir ülkede liman varsa o ülke
bizim için pazardır. Avrupa limanlarında
yavaşlama bekliyoruz, buna karşılık Orta
Doğu’nun ilk hareketlenecek pazar olacağı
kanaatindeyiz.
Pandemi, dünya genelinde rekabetçiliği
daha yüksek bir seviyeye taşıdı. Sanmar bu
rekabetçiliğin neresinde duruyor?
C.S.: Biz, özel maksatlı römorkör inşasında,
Çin iç pazarına üretim yapan tersaneler
hariç, dünyada ilk üçteyiz diyebiliriz. Yurt
içinde Sanmar, 50’ye yakın sayıda römorkörü,
özel römorkör firmalarının filosuna teslim
etti. Yurt dışına ihracatımız 150’ye yaklaştı.
Filomuzda ise 23 adet römorkör var. Bunlar,
bizi sıralamada çok özel bir yere taşıyor.
Pademi, maalesef talebi çok azalttı; bundan
dolayı yeni inşa fiyatları düşecektir. Bu
sebeple, 2021 yılı zor bir yıl olacak.
A.G.: Ancak şunu eklemek isterim ki, bu
değişikliklerin hiçbiri şok dalgası olarak
gelmiyor. Önümüzdeki durumu görüp ona
göre önlem alıyoruz. Amacımız, 20202021’de istihdamımızda bir azalma olmadan
prodüktiviteyi artırarak ilerlemek.
Türkiye genelinde sizce tersanelerin durumu
nedir? Sürecin denizcilik sektörü için
yansımalarını nasıl okuyorsunuz?
C.S.: Türkiye, özel maksatlı gemi inşasında
dünyanın en önemli ülkesi konumunda.
Artan tecrübesi ve know-how’ı ile bu tip
gemi üretiminin en önemli noktası olmaya
devam edecektir. Tuzla ve Altınova'daki
tersaneler tamir tersaneciliğinde dünyanın
sayılı merkezlerinden.
Dünyanın ilk hidromekanik hibrit
römorkörünü inşa eden firma olarak, pandemi
ile daha da dillendirilen sürdürülebilirlik ve
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Ali Gürün: “Günümüzde römorkör ihtiyacını iki faktör belirliyor: Çevreci
ve güçlü olması. Eskiden bir römorkör filosu eskiyince yenilenirdi. Şimdi
ise daha çevreci olması için yenileniyor. Daha az yakıt yakacak, daha az
karbon salınımı yapacak ve daha güçlü olacak yapılar isteniyor.”
iklim değişikliği konuları, üretiminiz ve
Ar-Ge çalışmalarınız üzerinde
baskı oluşturuyor mu?
A.G.: Dünyanın ilk LNG ile çalışan
römorkörlerini beş yıl evvel biz üretmiştik,
dünyanın ilk otonom gemisini de biz inşa
ettik. Bu sene de dünyanın ilk hidromekanik
hibrit römorkörünü filomuza kattık.
Günümüzde römorkör ihtiyacını iki faktör
belirliyor: Çevreci ve güçlü olması. Eskiden
bir römorkör filosu eskiyince yenilenirdi.
Şimdi ise daha çevreci olması için yenileniyor.
Daha az yakıt yakacak, daha az karbon
salınımı yapacak ve daha güçlü olacak yapılar
isteniyor.
C.S.: Tuzla ve Altınova’daki iki tersanemizi
inşa ederken, sıfır atık ve sıfır emisyon
hedeflerine en yakın özellikli modern tesis
mantığı ile hareket ettik. Toplam 15 kişilik iş
güvenliği ekibi ve çevre mühendislerimizle ile
sıfır atık projesine destek veriyoruz.
Özellikle kapalı alanda inşa edilen
römorkörlerde çevreye zarar verebilecek
hiçbir işlem, açık alanda ve önlem alınmadan
yapılmıyor. Üretim esnasında ortaya
çıkan tüm atıklar, devletimiz tarafından
yetkilendirilmiş kuruluşlara gönderilerek
bertaraf ediliyor. Aynı zamanda Tuzla
ve Altınova Belediyeleri ile yapılan
sözleşmelerce tüm ambalaj atıkları geri
dönüşüme kazandırılıyor.
A.G.: Sanmar bünyesinde yılda en az iki
kere çevre ve deniz kirliliğine müdahale
tatbikatları yapılarak, çevre bilincinin
oluşması sağlanıyor. Altınova ve Tuzla
tesislerimize il ve ilçe çevre müdürlükleri
tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir
uygunsuzluk şimdiye kadar bulunmadı.
Sanmar olarak sıfır atık mavi seferberliğini
sonuna kadar destekliyoruz.

40

İHRAÇ EDILEN
ÜLKE SAYISI

30

2020 YILI
ÜRETIM MIKTARI
HEDEFI

230

TOPLAM ÜRETILMIŞ
RÖMORKÖR SAYISI
(2020 SONU ILE)

1.250

İSTIHDAM EDİLEN
KİŞİ SAYISI
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DENIZDE
BALIK BITER!
TÜRKIYE’DE, SENELERDIR YERLEŞMIŞ OLAN
“DENIZDE BALIK BITMEZ” ANLAYIŞI, SON YILLARDA
RAKAMLARIN VE RAPORLARIN DA ORTAYA
KOYDUĞU GERÇEKLIKLE BERABER BÜYÜK BIR
ÇÖKÜŞ YAŞADI. DÜNYADAKINE PARALEL OLARAK
TÜRKIYE’DE DE YAŞANAN BILINÇSIZ AVLANMA,
DENIZ ZENGINI TÜRKIYE’DE BALIK STOKLARINDA
BÜYÜK DÜŞÜŞLERE NEDEN OLDU.

A

Av yasağının 15 Nisan’da başlamasıyla beraber, tezgahların nabzını
ölçen uzmanlar, bu sene, pandemi ve beraberinde yaşanan ihracat
kısıtı nedeniyle, balık çeşitliliğinin ve miktarının önceki yıllara göre
fazla olduğunu, bunun önümüzdeki sezon için de bu şekilde olacağını
ancak sonrasında bu bolluğun görülemeyeceğini söylüyor.
Tüm dünyanın gündemini oluşturan pandeminin tek olumlu
yansımasının doğada ve hayvanlar üzerinde görülmesinin bir
sonucu olarak, uzmanlar mayıs-haziran döneminde üreme ve çok az
miktarda avlanma sebebiyle önümüzdeki dönemde balık stoklarında
ve çeşitliliğinde artış olacağını kaydediyor. Ancak bunun bir sonraki
sezona nasıl yansıyacağı belirsiz. Diğer yandan ihracatın azalması
tezgahlardaki miktarı çok gösterse de genel tabloda durum pek iç
açıcı değil. Hamsi sadece sezonun ilk aylarında boldu, palamut yok
denecek kadar azdı, kofana neredeyse yoktu. Levrek ve çipura daha
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ziyade kültür balıkçılığı sayesinde tezgahlara gelirken, uskumru
ise büyük oranda Norveç’ten ithal ediliyor. Palamut tezgahlarda
görülebilsin diye, bir büyük boyları torik ve çiputa çok nadir görülür
oldu. Bu arada palamut da artık eskisi kadar bol değil.
Türkiye’de, senelerdir yerleşmiş olan “denizde balık bitmez” anlayışı,
son yıllarda rakamların ve raporların da ortaya koyduğu gerçeklikle
büyük bir çöküş yaşadı. Dünyadakine paralel olarak Türkiye’de de
yaşanan bilinçsiz avlanma, deniz zengini Türkiye’yi balık fakiri bir ülke
olma yoluna sokmak üzere. Aşırı avlanma, balıkların yeteri olgunluğa
erişemeden avlanması ve başarılı bir balık ve su ürünleri yönetiminin
bulunmaması, Türkiye’deki balık stoklarının gözle görülür şekilde
azalmasına neden oldu. Yapılan araştırmalar, Türkiye’de balık ve su
ürünleri üretiminin son 10 yılda yüzde 10-15 arasında azaldığını
ortaya koyuyor. Buna ek olarak, okyanusların ve denizlerin plastik atık

balıkların ekosistemdeki değişikliklerden daha çabuk etkilendiğini,
bu nedenle de tezgahlarda kurtarıcının küçük balıklar olduğunu
ancak bunların da son 10 yılda azalmaya başladığını söylüyor. Asırlar
boyunca, yüzlerce türe ev sahipliği yapan Türkiye denizlerinde pek
çok tür yok olma eşiğinde. Bir zamanlar Saroz Körfezi’ni sesleri ve
görüntüleri ile süsleyen orkinos ve kılıçbalığı gibi büyük türler şu
an Ege ve Akdeniz’de varlık mücadelesi veriyor. Burada bilinçsiz
avlanmanın ve yasaklara uymamanın yanında gelişen teknolojinin
de payı büyük. Endüstriyel balıkçılığın artması, küçük ölçekli
yerel balıkçılığı bitirdi gibi. Bu da sürdürülebilir balıkçılığın
zedelenmesine sebep oldu. Ancak yerel balıkçılığın da türlere zarar
verecek av malzemeleri kullanması ve balığın yetişkin olmadan
avlanması tahribat oluşturuyor.
Özellikle orkinos ve kılıçbalığı gibi büyük türler başta olmak
üzere, balıkların büyük bir kısmı henüz göç sezonu bitmeden ve
yumurtlamak için tamamlamaları gereken rotayı bitiremeden avlanıp
satışa sunuluyor ya da semirtilmek için balık çiftliklerine gönderiliyor.
Hem Türkiye’de hem de dünyada kontrolsüz avcılığı önlemek için
tedbirler alınıyor. Ancak denetimlerin yeterince sıkı olmaması bu
durumun yoğun şekilde yaşanmasını engelleyemiyor.

SÜRDÜRÜLEBILIR DENIZLER IÇIN
KAYNAK YÖNETIMI GEREKIYOR

yuvasına dönüşmesi, artan kirlilik ve küresel iklim değişikliği, balık
stoklarındaki azalmayı daha da tetikledi. Bu sene 15 Nisan’da başlayan
av yasağı, Karadeniz Bölgesi’nde havaların hızlı ısınması sebebiyle,
birkaç hafta öncesinden başladı. Sezonun erken kapanmasıyla
tezgahlarda balık miktarı azaldı. Karadeniz’deki balıkçılar, “Bu sene
çinakop, lüfer ve palamut hiç olmadı, bizi kurtaran hamsi oldu. Fazla
iri olmadılar ama olsun” diyor.
İklim değişikliği balıkların üreme dönemlerinde ve göç yollarında
değişikliği sebep oluyor. Diğer yandan ısınan sular, şu anda Akdeniz’i
tehdit eden istilacı türlerin Karadeniz’i de etkilemeye başlamasına
sebep oldu. TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk, konuyla alakalı
önlem alınmazsa “Karadeniz Akdenizleşecek” diyor. Palamut, lüfer
gibi büyük balıkların son yıllarda miktar bazında yaşadığı sorunun
temelinde iklim değişikliği olduğunu ifade eden Öztürk, büyük bazlı

Tüm bunlar “balıkçılık nasıl yönetilmeli” sorusunu beraberinde
getiriyor. Deniz ve su ürünleri ile uğraşan tüm uzman ve yetkililerin
üzerinde ehemmiyetle durduğu konu, ülkelerin kendi dinamikleri
ve uluslararası normlarla paralel bir balıkçılık yönetimi hazırlamaları
gerekliliği. Balıkçılık yönetiminde ilk adımı ise denizel ürün
stoklarının tespiti ve av filolarının bu doğrultuda dengelenmesi
oluşturuyor. Türkiye’de, deniz kaynaklarının yasa dışı şekilde
kullanılmaması adına denetimler yapan Tarım ve Orman Bakanlığı,
yasa dışı mücadele izleme sistemleri, para cezaları gibi uygulamalar
kullanıyor ancak yeterli değil. Yetkililer, Türkiye’de balıkçılıkla ilgili
kapsamlı çalışmalar yapan, denizel ve doğal kaynakların yönetimi
üzerine stratejiler oluşturabilen, denetleyen ve yasaları güncelleyen bir
bakanlığa veya kuruma ihtiyaç olduğunu söylüyor. Çünkü yönetsel
eksiklikler büyük tekne sayısının ve kontrolsüz avlanmanın artmasını
sağlamış durumda. Bu da denizlerin devamlılığına ket vuruyor.
Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi önde
gelen küresel kuruluşlar da sıklıkla sürdürülebilir deniz ekosistemine
vurgu yapıyor. BM, 2018 yılında yayınladığı raporunda dünya
denizlerindeki balıkların üçte birinin avlandığını ve bu durumun
sürdürülebilirlik sınırlarını aştığını ifade etti. DSÖ ise, gıda güvenliği
ve deniz ekosistemi adına bu durumun büyük bir sorun olduğuna
dikkat çekiyor.
Dünyanın önde gelen kuruluşları da bu durumun önüne geçmek
için endüstriyel balıkçılığın ve yerel balıkçılığın yeniden dengeye
oturtulması ve küresel bazda sistemsel değişikliklere gidilmesi
gerektiğini vurguluyor.
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TÜRKIYE DENIZLERINDE SON DURUM
703,5 TON

628,6 TON

%10,6

2011 yılındaki üretim miktarı

2018 yılındaki üretim miktarı

2011-2018 yılları arasındaki azalma

Türkiye’deki balık stokları alarm veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı araştırmalar,
balık stoklarının 2000 ile 2017 yılları arasında yüksek oranda azalma yaşadığını gösteriyor.

Yıllar
2000
2017

Hamsi
280.000
158.000

Sardalya	İstavrit
16.500
22.200
23.426
12.985

Palamut
12.000
7.500

Lüfer
4.25
1.936

Mezgit
18.000
8.248

Tekir
2.300
2.074

Barbunya
2.500
1.476

Kalkan
2.700
167

Rakamlar ton birimi üzerinden değerlendirilmektedir.

%15-20
%10
%10
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Birleşmiş Milletler’in yaptığı
açıklamaya göre, Karadeniz
ve Akdeniz, dünyanın aşırı
avlanmaya en fazla maruz
kalan denizleri.

%60+

TÜRKIYE’DE SU ÜRÜNLERI ÜRETIMININ DAĞILIMI
%60+ Karadeniz
%10 Marmara
%10 Akdeniz, Ege ve iç sular
%15-20 Balık çiftlikleri
SU ÜRÜNLERI ÜRETIMINI
DÜŞÜREN TEMEL FAKTÖRLER
• Av yasağına uymama
• Aşırı avlanma
• Artan nüfus sayısı
• Denizlerdeki kirlilik ve iklim değişikliği

TÜRKIYE DENIZLERI BAŞTA AKDENIZ OLMAK ÜZERE,
PLASTIK ATIĞI VE KIRLILIK YÜZÜNDEN ALARM VERIYOR.
140+ MILYON TON

Okyanuslardaki atık miktarı

571 MILYON TON

%95

%80

%44

Akdeniz’deki kirlilikte
plastiğin payı

Karadan kaynaklanan
kirlilik miktarı

Deniz canlılarındaki
mikroplastik oranı

Karadeniz’e boşaltılan
yıllık atık miktarı

2,1 MILYON M3

Marmara Denizi’ne boşaltılan
deşarj su miktarı

TÜRKIYE, KIŞI BAŞI BALIK TÜKETIMINDE
DÜNYA ORTALAMASININ ÇOK GERISINDE YER ALIYOR.
Türkiye'de kişi başı balık tüketimi 7,6 KG
Dünyada 19,2 KG
Avrupa’da 25 KG
Japonya’da 60 KG

KAYNAKÇA: TÜİK, TÜDAV, GREENPEACE AKDENIZ, WWF
53

mavidestek
röportaj. Peri Erbul

PRENS ALBERT II MONAKO VAKFI İNİSİYATİFİ
BEYOND PLASTIC MED KOORDINATÖRÜ LUCILE COURTIAL

“AKDENIZ’E GIREN PLASTIK MIKTARINI
AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

P

"KILOMETRE BAŞINA 1 MILYONDAN FAZLA PLASTIK PARÇACIĞI ILE AKDENIZ, DÜNYANIN EN KIRLI
DENIZLERINDEN BIRI” DIYEN BEMED KOORDINATÖRÜ LUCILE COURTIAL, BEMED OLARAK TEMEL
HEDEFLERININ PLASTIKTEN ARINDIRILMIŞ, DAHA SÜRDÜRÜLEBILIR BIR AKDENIZ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.

Prens Albert II Monako Vakfı’nın kurucu üyeleri arasında yer
aldığı BeMed İnisiyatifi, paydaşları arasında oluşturduğu ağ ile
etkili ve sürdürülebilir çözümler üreterek Akdeniz’deki plastik
kirliliğini azaltmaya ve bu noktada bir farkındalık oluşturmaya
çalışıyor.
Bugüne dek Akdeniz çanağında 15 farklı ülkeden 53 projeyi,
STK’yı ve derneği destekleyen BeMed, bu sene paydaşları arasına
TURMEPA’yı da ekledi. Bu iş birliği vesilesi ile dergimize röportaj
veren BeMed Koordinatörü Lucile Courtial hem TURMEPA’yı
neden tercih ettiklerini hem de Akdeniz bölgesinde ne gibi
çalışmalara imza attıklarını anlattı.
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BeMed inisiyatifi nasıl ortaya çıktı? BeMed’in misyonu nedir?
Faaliyet alanları nelerden oluşuyor?
2015 yılında, “Akdeniz’de Plastik” isimli uluslararası konferans
sonrasında, Prens Albert II Monako Vakfı (the Prince Albert
II of Monaco Foundation), Tara Okyanus Vakfı, Surfrider
Avrupa Vakfı ve Mava Vakfı bir araya gelerek Beyond Plastic
Med (Plastik Sonrası Akdeniz - BeMed) girişimine hayat
verdi. BeMed’in misyonu paydaşlar arasında bir ağ kurarak
onları desteklemek, etkili ve sürdürülebilir çözümler üretmek
ve farkındalık yaratarak Akdeniz’deki plastik kirliliğini
azaltmaktır.

Prince Albert II of Monaco Foundation ile nasıl bir bağı var?
BeMed kimler tarafından destekleniyor?
Prens Albert II Monako Vakfı, BeMed’in beş kurucu üyesinden
biri. Vakıf, BeMed’in kuruluşundan bu yana girişimin büyümesi
için finans ve iş gücü desteği konularında kilit bir rol oynadı.
Vakfın yardımları sayesinde BeMed şu an bir dernek statüsü
kazandı. Bu destek sayesinde BeMed, Fondation Didier et Martine
Primat, the Veolia Foundation, the Blue Marine Foundation ve
Monaco Private Label gibi vakıflar ve fonlardan destek alabiliyor.

Akdeniz, kilometrekare başına bir milyondan fazla plastik
parçacığıyla, yani küresel plastik kütlesinin yüzde 5-10’unu
oluşturması ile dünyanın en kirli denizlerinden biri.

Faaliyet alanlarınızda hangi ekosistemler bulunuyor?
Plastik kirliliğinin tüm gıda zincirinde olumsuz etkileri var.
BeMed, Akdeniz’in biyolojik çeşitliliğini koruma hedefine ulaşmak
için çevreye plastik atımını azaltarak, kaynaktan müdahale etmeyi
amaçlıyor.
Akdeniz başta olmak üzere dünya suları için yakın ve uzak gelecek
hedefleriniz nelerdir? İklim değişikliğinin ciddiyetini artırdığı bu
dönemde BeMed, gelecek için ne ifade ediyor?
Plastik kirliliği ve küresel ısınma sorunlarının kaynağı aynı.
İki sorun da sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim
yöntemlerimizden dolayı var. İki sorunda da tüketimi azaltıp,
üretim yöntemlerimizi yeniden gözden geçirerek insanların
okyanuslar üzerindeki olumsuz etkisini azaltabiliriz. BeMed,
bu hedeflere sivil toplum hareketlerini destekleyerek, en iyi
uygulamaları yaygınlaştırarak ve özel sektörü faaliyetlerinde farklı
yöntemlere yönlendirmeye çalışarak ulaşmaya çalışıyor.
Akdeniz havzası, dünya suları içinde,
tehlike boyutu en yüksek olanlardan biri.
Akdeniz’in bugünkü durumunu nasıl özetlersiniz?
Akdeniz, kilometrekare başına bir milyondan fazla plastik
parçacığıyla, yani küresel plastik kütlesinin yüzde 5-10’unu
oluşturması ile, gerçekten de dünyanın en kirli denizlerinden biri.
Plastik üretimimiz hâlâ artıyor olsa da giderek daha fazla girişimin
plastik kirliliği ile mücadele ettiğini görüyoruz. STK’ların sahadaki
çalışmaları, Avrupa’daki tek kullanımlık plastikler mevzuatının
ve sanayi sektörünün mücadeledeki rollerini gerçekleştirmeye
başlaması, Akdeniz’de yavaş yavaş ortaya çıkan dinamiği yansıtıyor.
Henüz yapılacak çok şey olmasına rağmen, bu gözlem çok
cesaret verici.
BeMed İnisiyatifi, bugüne kadar nasıl bir fark yarattı,
geçen beş yıl zarfında nasıl bir farkındalık kazandırdı?
BeMed’in paydaşları, Akdeniz’e giren plastik miktarını azaltmak
için küresel çalışmalara katılıyor. Gelişmeleri yaymaya, atık
yönetimini geliştirmeye, plastiğe alternatifler bulmaya, yeni
düzenlemeler uygulamaya, veri toplamaya ve paydaşları harekete
geçirmeye katkıda bulunuyor. Plastik kirliliğine karşı mücadelede

sivil toplumun kilit bir rolü olduğuna inanıyoruz. Halk arasında
farkındalığı artırma noktasında STK’lar ve dernekler, paydaşları
birleştirme ve düzenlemelerin uygulanmasında yerel yetkilileri
destekleme kapasitesine sahipler ve ilk adımı onlar atabilir.
BeMed, beş yıl içinde Akdeniz'in 15 farklı ülkesinde 53 girişimi
destekledi.
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“Plastiksiz Muğla” projesi ile ilgili en sevdiğimiz
kısım, projenin okul çağındaki çocuklarda farkındalık
yaratmayı hedeflemesi oldu. Bu mücadelede çocukların
oldukça önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz.
TURMEPA’nın “Plastiksiz Muğla” projesine mali destek verdiniz.
Bu projeyi hangi yönüyle etkileyici buldunuz?
“Plastiksiz Muğla” projesi ile ilgili en sevdiğimiz kısım, projenin
okul çağındaki çocuklarda farkındalık yaratmayı hedeflemesi oldu.
Bu mücadelede çocukların oldukça önemli bir rolü olduğunu
düşünüyoruz. Bu projede üç hedef belirledik:
l Bilgilerini gelecek nesillere aktaracak olan öğretmenlere
eğitimler vererek farkındalık yaratmak.
l Çocukları eğiterek onları değişim unsurlarına dönüştürmek.
l Çocukların ailelerine ulaşmak.
Ayrıca TURMEPA’nın, çocukları plaj temizliği veya sanat eseri
gibi somut faaliyetlere dahil etme çalışmaları da çok hoş. Mesaj ne
kadar somut olursa, akılda kalıcılığı o kadar artar.

Söğüt Vacide Tugay İlkokulu, Plastiksiz Muğla Projesi
BeMed’in girişimleriyle Akdeniz’de ne gibi iyileşmeler yaşandı?
BeMed, yerel eylemleri birleştirerek bölgesel bir etki yaratmayı
amaçlıyor. Plastik kirliliğine karşı girişimlerin sayısındaki artış;
kamuya, özel sektöre ve siyasete çok güçlü bir mesaj göndererek
onları mücadeleye katılmaya teşvik etti. Akdeniz ölçeğinde, giderek
daha fazla ülkede tek kullanımlık plastiğin azaltılmasına
yönelik hedefler belirledik. Bu hedeflere ulaşmak için yerel
STK’ların ve derneklerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz.
Oluşturduğu ağ ile deneyim paylaşımını ve başarılı projelerin
çoğaltılmasını kolaylaştıran BeMed, sahadaki çalışmaların
verimliliğini artırmayı hedefliyor. Akdeniz’i korumak için yapılan
yerel eylemlere gereken uluslararası etkiyi kazandırmanın anahtarı
iş birliğidir.
56

Mali destek programınıza başvuran projelerde
ne gibi kriterler arıyorsunuz?
Mikro girişimler çağrısı, plastik ürünlerin sürdürülemez kullanımı
ile ilgili sosyal davranışları değiştirmek, yerel paydaşların
kapasitesini geliştiren, iyi uygulamaları yaygınlaştıran ve aşamalı
olarak tesis eden hedefler ile sorunun kaynağında plastik kirliliğiyle
mücadele etmeyi amaçlayan projelerle bir Akdeniz yerel ağı
kurmayı hedefliyor. En yüksek sayıda somut eylemle çok paydaşlı
projeleri teşvik ediyoruz. Başarı öykülerinin başka bölgelerde
veya ülkelerde çoğaltılması ya da uyarlanması da takdir ediliyor.
Girişimin, Akdeniz’in korunması üzerindeki doğrudan etkisine de
dikkat ediyoruz.
Plastiksiz Muğla projesinin etkilerini nasıl değerlendirirsiniz?
Plastiksiz Muğla projesi, sadece hedeflerini gerçekleştirmekle
kalmadı, üzerine de ekledi. Proje kapsamında 21 yerine 29 okulda
çalışmalar yapıldı. Bunun yanında çocuklarla yapılan çalışmalara
beş sahilin temizlenmesine destek oldu. Öğretmenlerin eğitilmesi
ve 7 bin 106 çocuğun çalışmaları bu uyarı mesajının yayılmasına
ve çocuklar arasında davranış değişikliğinin başlatılmasına fayda
sağladı.
Son olarak gezegenimizin geleceği için mesajınız ne olur?
Mesajımız açık: Hepimizin bir sorumluluğu var ve gezegenimizi
korumak adına verilen küresel çabaya katılmalıyız. Zaman
değişiklik zamanı!
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AVRUPA
BiRLiĞi

EKOLOJiK
DÖNÜŞÜME
HAZIRLANIYOR

AVRUPA BIRLIĞI, GREEN DEAL PROJESININ BIR PARÇASI
OLARAK HAYATA GEÇIRDIĞI BIYOÇEŞITLILIK STRATEJISI ILE
2030 YILINA KADAR INSANLARA, IKLIME, ATMOSFERE VE
GEZEGENE YARAR SAĞLAYACAK DÜZENLEMELERE GITMEYI
HEDEFLIYOR. 10 YILLIK PLAN DOĞRULTUSUNDA, OKYANUS VE
KARANIN YÜZDE 30’U SIKI KORUMA ALTINA ALINACAK,
3 MILYAR AĞAÇ DIKILECEK VE KIMYASAL PESTISIT
KULLANIMI VE RISKI YÜZDE 50 AZALTILACAK.
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“Doğayı tekrar sağlıklı hale getirmek, fiziksel ve
zihinsel refahımızın anahtarıdır; iklim değişikliği
ve salgın hastalıklarla mücadelede müttefiktir.
Doğa ve biyoçeşitlilik, büyüme stratejimiz olan
Yeşil Anlaşma'nın kalbinde yer alıyor ve gezegene
götürdüğünden daha fazlasını veren bir Avrupa
yaratılmasının bir parçasını oluşturuyor.”
Yukarıdaki sözler, Avrupa Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen’e ait. Leyen, iklim
değişikliği, hızla artan biyoçeşitlilik kaybı ve
yıkıcı salgın hastalıkların yayılmasının net bir
mesaj gönderdiğini söylüyor: “Doğa ile olan
bozuk ilişkimizi düzeltmenin zamanı geldi!”
Son yıllarda iklim değişikliği, denizlerin
korunması ve karbon ayak izinin azaltılması
noktasında projeler devreye alan ve bunları
paydaşları ile sürdürülebilir hale getirmeye çalışan
Avrupa Birliği (AB), son olarak “Biyoçeşitlilik
Stratejisi”ni açıkladı. Strateji, AB’nin 2019’un
aralık ayında duyurduğu Yeşil Anlaşma’nın
(Green Deal) bir parçası. Biyoçeşitlilik Stratejisi,
Avrupa’nın biyolojik çeşitliliğini 2030 yılına
kadar insanlara, iklime, atmosfere ve gezegene
yarar sağlayacak şekilde düzeltmeyi hedefliyor.

KARA VE OKYANUSLARIN
%30’U SIKI KORUNACAK
Çevreci guruplar, STK’lar ve doğa ile alakalı
çalışmalar yürüten bilim insanları tarafından
büyük bir memnuniyetle karşılanan plan
doğrultusunda Avrupa Komisyonu, AB’nin
kara ve okyanuslarının yüzde 30’unu, Yeşil
Anlaşma’nın bir parçası olarak “sıkı koruma”
altına alacak. Bu da biyoçeşitliliği artırmak
adına politik yönetimin yanında hiçbir insan
müdahalesine izin verilmeyeceği anlamına geliyor.
Sıkı korunacak alanlar; birincil öncelikteki
alanlar, eski büyüme ormanları, turbalıklar,
sulak alanlar ve otlaklar gibi karbonca zengin
habitatları içerecek. Bu doğrultuda Komisyon,
üye ülkelerden 2023 yılına kadar korunacak
bölgeleri ve ekolojik koridorları belirlemelerini
istiyor. Avrupa Birliği nezdinde şu anda karasal
alanın yüzde 3’ü deniz alanlarının ise yüzde 1’i
sıkı koruma altında.
Mayıs ayında yayınlanan 10 yıllık plan, kimyasal
pestisitlerin kullanımını ve etkilerini yüzde 50
azaltma, 2030 yılına kadar 3 milyar ağaç dikme ve
tozlaştırıcıların sayısındaki düşüşün önüne geçip

durumu tersine çevirme taahhütlerini de içeriyor.
Avrupa Komisyonu, strateji planını finanse
etmek için yılda en az 20 milyar Euro artırmayı
hedefliyor. Para, Avrupa Birliği ve ulusal
düzeydeki özel ve kamu fonlarından temin
edilecek. Stratejiye yönelik yayınlanan raporda,
AB’nin iklim bütçesinin önemli bir kısmının
biyolojik çeşitliliğe yatırılacağı da bildirildi.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)
Biyoçeşitlilik Kıdemli Politika Sorumlusu Sabien
Leemans, konuya dair yaptığı açıklamada, “Bu
rakam, muhtemelen hedeflenen ölçek için yeterli
olmayacaktır ancak ilk kez somut bir rakamdan
bahsediliyor. Bu bile büyük bir gelişme” şeklinde
yorum yaptı.

2030 yılına kadar karanın
ve okyanusların yüzde
30’unu sıkı koruma altına
almayı amaçlayan Avrupa
Birliği’nde şu anda
karasal alanın yüzde 3’ü
deniz alanlarının ise yüzde
1’i sıkı koruma altında.

AB’NIN 2030 HEDEF TAHTASI
•
•
•
•
•
•

Planın finansmanı için yıllık 20 milyar Euro artırılması
Yeşil alanların ve denizlerin %30’unun sıkı koruma altında alınması
Tozlaştırıcıların nüfus kaybının azaltılması ve durumun tersine çevrilmesi
Pestisit kullanımının %50 azaltılması
3 milyar ağaç dikilmesi
AB nehirlerinin en az 25.000 km’sinin serbest akış durumuna getirilmesi
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%50

PESTISIT
KULLANIMINDA
SAĞLANACAK
AZALMA

%20

GÜBRE
KULLANIMINDA
SAĞLANACAK
AZALMA

%50

HAYVANSAL
ANTIBIYOTIĞIN
KULLANIMINDA
YAPILACAK
AZALMA

%25

ORGANIK ÜRETIM
YAPILACAK
TARIMSAL ALAN
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GIDA ÜRETIMI
DAHA EKOLOJIK OLACAK
AB’nin köklü değişikliklere gitmeye hazırlandığı
yeni strateji eylem planında, en önemli ara
başlıklardan birini çevreci gıda üretimi ve
tarım oluşturuyor. 27 sayfa şeklinde yayınlanan
rapora göre AB, tarım alanında pestisit
kullanımını yüzde 50, gübre kullanımını
ise yüzde 20 oranında azaltacak. Çiftlik
hayvanları için kullanılan antibiyotik satışı da
yüzde 50 civarında düşürülecek. AB sınırları
içinde yer alan tarım alanlarının dörtte biri
ise organik tarım üretiminde kullanılacak.
Yine tampon şerit, çit, gölet, nadas arazisi gibi
özelliklerin yaratılması ile tarım alanlarının
yüzde 10’u yüksek çeşitliliğe sahip manzaralara
dönüştürülecek. Ayrıca 2025 yılına kadar,
tarımda yeni teknolojileri desteklemek adına tüm
tarım bölgelerine internet bağlantısı sağlanacak.
Ormanların ve yeşil alanların atmosferdeki
karbondioksiti emme noktasındaki işlevine
vurgu yapan Avrupa Komisyonu, ağaçlandırma
için de kapsamlı çalışmalar öngörüyor. İlk adım
ise, 10 sene içinde 3 milyar fidan dikilmesi.

Biyoçeşitliliğin artırılmasında arılar başta olmak
üzere çiçeklerde tozlanmayı sağlayan canlıların
önemine vurgu yapan raporda, öncelikli
amaçlardan birini de bu canlıların sayısını
yeniden çoğaltmak oluşturuyor.
Birdlife International Brüksel ofisi Üst Düzey
Politika Başkanı Ariel Brunner, AB’nin tarıma
yönelik 2010 yılında aldığı biyolojik çeşitlilik
hedeflerinin AB’nin tarım lobisinin gücü
sebebiyle son derece zayıf kaldığını söyleyerek,
“Tarım ile alakalı hedefler ‘oyun değiştirici’dir.
Bir önceki hedefler, vahşi yaşam için kayıp bir
10 yıldı. Umarım, bu sefer ibre tersine döner.
Avrupa, doğal dünyamızı korumak ve restore
etmek için bir 10 yıl daha başarısız olamaz” dedi.
Bunner gibi konunun başka uzmanları da eleştirel
bir tavra sahip. AB’nin yeni stratejisinin onlarca
yıldır süren ve felaket eşiğine gelen biyolojik
çeşitlilik kaybından sonra geldiğini söylüyorlar.
Ortaya konan raporlar ise bu eleştirileri haklı
kılıyor. Son 40 yılda insan faaliyetleri sebebiyle
vahşi yaşam nüfusu yüzde 60 azaldı. Bu sebeple,
konuyla ilgili herkes, bu seferki planının
gerçekten uygulanmasını ümit ediyor.

DOĞA ILE BOZULAN
İLIŞKIYI ONARMAK
Raporda, COVID-19 salgınının çevre ve insan
sağlığı arasındaki bağlantıyı daha net vurguladığı
ve eylem durumunun her zamankinden
daha net hale geldiği de vurgulanıyor.
Komisyon, stratejinin AB’nin COVID-19
ile mücadelesinde “merkezi bir öğe” olacağını
vurguluyor.
Diğer yandan bilim insanları da bulaşıcı
hastalık salgınlarının artan sıklığını biyolojik
çeşitlilik kaybı, ormansızlaştırma, habitatların
yok edilmesi ve yasa dışı hayvan ticareti ile
ilişkilendiriyor.
AB yetkilileri için biyoçeşitlilik planı, iklim
krizi ile mücadelede madalyonun diğer yüzünü
temsil ediyor. AB’nin Çevre ve Okyanuslar
Komiseri Virginijus Sinkevičius, konuya dair
açıklamasında “Paris Anlaşması’nın hedeflerine
ulaşmadan biyoçeşitlilik kaybını durduramıyor ve
tersine çeviremiyoruz. Doğa ile ilişkimiz büyük
oranda bozuldu çünkü ara bağlantıları kaybettik,
çünkü eylemlerimizin hiçbir sonucu yokmuş gibi
davrandık. Bu strateji, bunu değiştirmek için bir

şans” dedi. Avrupa Komisyonu’nun açıklamış
olduğu yeni strateji, Birleşmiş Milletler’in
(BM) ocak ayında yayınladığı Biyoçeşitlilik
Sözleşmesi – COP15 ile de uyumlu bir içeriğe
sahip. BM’nin COVID-19 sebebiyle ertelediği
sözleşme toplantısı, 2021 yılında Çin’in
Kunming kentinde masaya yatırılacak. BM, 190
ülkeden delegelerin önümüzdeki 10 yıl içinde
küresel biyoçeşitlilik hedeflerini artırmalarını ve
gezegenin en az yüzde 30’unun koruma altına
alınmasını bekliyor. AB’nin erken attığı bu adım
ise diğer ülkeler için liderlik ve takip anlamına
gelecek.

Bilim insanları, bulaşıcı
hastalık salgınlarının
artan sıklığını biyolojik
çeşitlilik kaybı,
ormansızlaştırma,
habitatların yok edilmesi
ve yasa dışı hayvan
ticareti ile ilişkilendiriyor.

BIYOÇEŞITLILIĞI NEDEN KORUMALIYIZ?
Biyoçeşitlilik kaybı ve iklim krizi birbirine bağlı konular ve birbirlerini şiddetlendirir.
Gezegenin ve ekonominin geleceği biyoçeşitliliğe bağlı.
Küresel GSYİH’nin %50’si, 40 trilyon Euro, doğaya bağlı.
Deniz stoklarının korunması, deniz ürünleri endüstrisinin
yıllık kârını 49+ milyar Euro artırabilir.
• Yabani türlerin küresel nüfusu son 40 yılda %60 azaldı.
• 1 milyon türün nesli tükenme riski ile karşı karşıya.
• Küresel gıda üretiminin %75’i, bitki türlerinin devamlılığına ve tozlaştırıcılara bağlı.
•
•
•
•
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PANDEMİ SONRASI YAZ PLANI

SAKİNLİK, HUZUR VE MAVİ-YEŞİL
PANDEMI SEBEBIYLE HAFTALAR BOYUNCA EVLERE KAPANMIŞ OLMANIN YARATTIĞI
PSIKOLOJIK YORGUNLUK, YAZ TATILI PLANLARINI HIZLICA ŞEKILLENDIRMEMIZE NEDEN OLDU.
TÜM OLUMSUZ SÖYLEMLERIN GERIDE BIRAKILMASI ILE ORTAYA ÇIKAN TATIL PLANLARININ
ÇERÇEVESINI ISE GENEL OLARAK SAKINLIK, HUZUR VE MAVI-YEŞIL OLUŞTURUYOR.

P

Pandeminin haftalar boyu yarattığı zorunlu izolasyon, kısıtlılık ve
seyahat yasakları ile eve kapandığımız günlerin yarattığı maviye ve yeşile
yüzümüzü dönüp güneşlenmenin, yorgunluk atmanın, yüzmenin,
yerel sofralara oturmanın uzun bir süre mümkün olmayacağı hissiyatı,
dünya genelinde başlayan normalleşme süreci ile son buldu. Haftalar
boyunca evlere kapanmış olsak bile bu zorunluluğun yarattığı
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psikolojik yorgunluk, normale dönüş ile beraber, yaz tatili planlarını
hızlıca şekillendirmemize neden oldu. Tüm olumsuz söylemlerin
geride bırakılması ile ortaya çıkan tatil planlarının çerçevesini ise genel
olarak sakinlik, huzur ve mavi-yeşil oluşturuyor. Kalabalıktan uzak,
doğanın içinde kendimizle baş başa kalıp keyifli günler geçirmek için
Türkiye’nin mavi kıyıları birçok seçenek sunuyor.

“SAKIN ŞEHIR”
SIĞACIK
İzmir’in Seferihisar ilçesinde yer alan Sığacık, Türkiye’nin ilk “Sakin Şehir” (Citta Slow) unvanına sahip
bölgesi. Bu güzel kasabanın Citta Slow ağına katılması, kültürel dokusunu korumasını sağladı. Sığacık,
“yavaş” felsefesini benimsemesiyle ev pansiyonculuğu, yerel ve organik gıda üretimi, sağlıklı ve temiz
sokaklar projelerini hayata geçirdi ve şehir, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuştu.
Sığacık, serinleten plajları ve bol oksijen sunan doğasının yanında tarihi ve mimari güzellikleri, yerel
dokusu ile de dikkat çekiyor. Başarılı şekilde restore edilmiş sokaklarının fotojenikliği, pazar günleri
kurulan yerel pazarı, az bilinen Theos Antik Kenti, tarihi dokudaki butik otelleri, kale içindeki şirin ev
tipi pansiyonları ile pandemi sonrası tatil planlarının en tercih edilir rotası olmaya aday. Uzun yıllar
kendi halinde bir balıkçı kasabası olarak kalan Sığacık, balıkçı yaşamından öğrendiklerini bugün sevimli
restoranlarında, lezzetli deniz mahsullerine dönüştürüp misafirlerine ikram ediyor. Sığacık’ın diğer
lezzetlerini tatmanın en güzel yolu ise pazar günleri kurulan halk pazarı. El açması otlu, köy peynirli
börekler, reçeller, kahvaltılık soslar, ev yapımı kurabiye ve limonatalar, karadut suları pazarın tüm
tezgahlarını lezzetlendiriyor.
Güzel bir sahil kasabası olan Sığacık, aylak günler geçirmek için ideal olduğu kadar sörf, dalış, yürüyüş
ve kamp yapmak isteyenler için de çeşitlilik sunan bir destinasyon.

DOĞA ANANIN KUCAĞI
FARALYA
Ölüdeniz’e 12 kilometre mesafede yer alan Faralya
(Uzunyurt Köyü), uçurum sonunda yer alan turkuaz
sulara sahip güzel plajı ve dağların çevrelediği
yemyeşil görüntüsü ile doğanın bonkör davrandığı
yerlerden biri.
Yüzünü Akdeniz’e dönmüş, sırtını Babadağı’na
yaslamış olan Faralya, oksijenle yıkanmış bir doğa
harikası. Kızıl çam ormanları içine serpilmiş küçük
evlerden oluşan bu köy, huzurlu ve tenha bir tatil
için yaratılmış. Denize dik inen yamaçları ve kayalık
yapısı sebebiyle az ilerisindeki Ölüdeniz’in yaşadığı
yoğunluktan uzak bir görüntüde. Dağ ve deniz
manzarası, orman kokusu ve sessizlik sunuyor.
Lezzetli ev yemekleri ve organik üretim gıdalar,
Faralya mutfağının temel özelliğini oluşturuyor.
Burada yiyeceğiniz her yemeğin kalitesini ve lezzetini
fark edebiliyorsunuz. Çam ağaçları kokusuyla dolu
coğrafyanın bir diğer baskın kokusu da adaçayı.
Bölgenin tümüne sinmiş durumda. Buradan dönerken
hediye almak istiyorsanız, çam balı ve adaçayı güzel
birer seçenek olabilir. Ekonomisi doğallık üzerine
kurulu olan bu yemyeşil köy, Roma ve Likya kalıntıları,
dünyanın en meşhur doğa harikalarından Kelebekler
Vadisi, Kabak Koyu ve daha pek çok doğal güzelliğe
yakın konumu sayesinde de doğa ve tarih severler için
tercih edilebilirliği yüksek bir yer.
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HER GÜN ÇIÇEK VE DENIZ KOKUSU
MORDOĞAN
Karaburun Yarımadası’nın kuzey-güney yönünde uzanan
dağların eteklerinden kıvrılarak ilerleyen yol, İzmir’in pek
bilinmeyen güzelliklerinden Mordoğan’a çıkıyor. Mavinin
ve yeşilin tüm tonlarının bir arada bulunduğu bu huzurlu
bölgede, yılın her günü nergis ve deniz kokusunu duymak
mümkün. Sırtını çam ve zeytin ağaçlarına dayamış, önünü
ise Ege Denizi’nin göz alıcı maviliğine vermiş bu güzel belde
adını, güneşin ilk ışıkları ile birlikte nergislerine, sümbüllerine
ve kır çiçeklerine sinen mor-kızıl karışımı renginden alıyor.
Mordoğan adının hakkını veren bir başka özelliği ise, 70’ten
fazla mor çiçek türüne sahip olması.
Topraklarında birçok bitkinin yeşerdiği köyde zeytinlikler,
nergis bahçeleri ve tarım alanları göz alabildiğine uzuyor.
Aromalı yapısı sayesinde defne yaprağı, kekik gibi bitkiler
bolca yetişiyor. Hurma, sümbül ve enginar da Mordoğan’ın
değerli tarım ürünlerinden.
Tarımdaki başarısını mutfağına da yansıtan Mordoğan’da
lezzetli ot yemekleri, zeytinyağlılar ve yöreye has gıdalar
organik olarak sofraya geliyor. Balıkçı kasabası olması sebebiyle
de restoranlarda her mevsim balık bulmak mümkün.
Coğrafi avantajları sayesinde alternatif turizm olanakları
sunan belde; sahilleri, yürüyüş parkurları, olta balıkçılığı,
arkeoparkı ile geleceğin sağlık ve doğa turizminde öne çıkacak
yerlerden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca Ayşe Kadın Camii,
değirmeni, mitolojik yansımaları ile tarihi ve kültürel bir değer
olarak da öne çıkıyor. Mordoğan’da konaklama ise irili ufaklı
pansiyonlarla sağlanıyor. Eski evlerin restore edilmesi ile
oluşan bu pansiyonlarda konuklara kaliteli, temiz, huzurlu ve
sağlıklı bir hizmet sunuluyor.

YEŞILI AYRI MAVISI AYRI GÜZEL
EVRENYE
“Ege ve Akdeniz’de olsa Türkiye’nin turizm potansiyeline
en fazla katkıyı sunardı” şeklinde çok fazla cümleye maruz
kalan Evrenye yeni ismi ile Gemiciler, Türkiye’nin en güzel
10 köyünden biri olarak gösteriliyor. Kastamonu’nun İnebolu
ilçesinde bulunan bu güzel köy, Karadeniz’in zirve yerlerinden
biri. Yeşili ayrı, mavisi ayrı güzel Evrenye, köy seyahati seven
gezginler ve huzur arayanlar için en ideal noktalardan biri.
Karadeniz kıyısında yemyeşil bir vadinin içine konumlanmış
olan Evrenye; bakir doğası, asırlık ağaçları, tarihi evleri,
yürüyüş rotaları ve plajlarının yanında ev yapımı ve organik
lezzetleri ile bir tatilden beklenen her şeyin hakkını veriyor.
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5 YILDIZLI YAŞAM
BÖRDÜBET
Marmaris’in Hisarönü Koyu’na bağlı olan Bördübet, bir doğa
harikası olmasına rağmen, bulunduğu bölgenin kendisini en iyi
şekilde gizlemesi sayesinde bakirliğini hâlâ koruyor. Sadece doğa
tutkunlarının ziyaret ettiği koy, doğayı, denizi kucaklıyor, pek çok
hayvan ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Koyda hizmet veren birkaç tane tesis bulunuyor. Bunlardan biri
Türkiye’de “glamping” tatil anlayışını en başarılı şekilde sunan
isimlerden olan Amazon Club. Çam ağaçları ile kaplı kıvrımlı
dar yoldan ilerledikten sonra karşınıza çıkan “the end” tabelasının
olduğu yerde bulunuyor Amazon Club. Mavi ile yeşilin hükmettiği
bir alanda hizmet sunan tesis, bir aile işletmesi. İddiasız ama

BIR SAKIN
KÖYCEĞİZ
Türkiye’nin, Uluslararası Citta Slow ağına dahil olan yerlerinden
biri de Köyceğiz. Muğla sınırları içinde yer alan köy, tarımcılık,
hayvancılık ve ormancılıkla uğraşan sakin, huzurlu ve dingin bir
yer. Geçim kaynağının tarımcılık üzerine kurulması sebebiyle son
derece sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam sunan köyde her şey
doğal. Doğal güzelliği ve şirin mimarisi ile dikkat çeken bu sakin
tatil beldesi, plajları, göl manzarası, kaplıcası, yaylası ve tarihi
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oldukça sempatik. Ziyaretçilerinin tanımı ile “5 yıldızlı bir yaşam
alanı”. Amazon Club, huzur ve sükûnet içinde tatil yapmak
isteyenler için ideal özelliklere sahip: Yemyeşil bir ortam, yıldızların
aydınlattığı bir gece, deniz, kuş sesleri, sincapların eşliğinde doğa
yürüyüşleri, kamp ateşi, lezzetli ev yemekleri… Amazon’un
ayrıcalıklı özelliklerinden biri de konaklaması. Son yıllarda büyük
bir popülarite kazanan çingene karavanları, burada uzun zamandır
hizmet veriyor. Dışarıdan bakınca basit bir çingene arabası gibi
duran içi ise, her türlü konfor ve zevkle döşenmiş rengarenk
çingene arabalarında en güzel şekilde konaklayabilirsiniz.
Karavanlarda; duş, tuvalet, mini bar, televizyon, vantilatör gibi pek
çok imkan bulunuyor. Karavanların en büyük lüksüyse, cam tavanı
sayesinde, geceleri yıldızları seyrederek yatabilmek.

kalıntıları ile hem dinlenmek hem de gezip görmek için ideal.
Denizle bağlantılı bir yapıya sahip olan Köyceğiz Gölü, yılın sekiz
ayı su kayağı yapılmasına olanak sağlıyor.
Türkiye’de radyoaktivitesi en yüksek kaplıca olan Sultaniye
Kaplıcası, rehabilite edici özelliği sayesinde sene boyunca birçok
ziyaretçi çekiyor.
Dalyan üzerinden tekne yolu ile ziyaret edilebilen Kaunos Antik
Kenti ise, döneminin en önemli liman kenti olma özelliğini
taşıyor. Bölgede pek çok tarihi kalıntı ve kaya mezarları bulunuyor.

BODRUM’UN GIZLI KÖŞESI
KİSSEBÜKÜ
Bodrum Yarımadası’nın doğusundaki Mazı Köyü’nün koylarından
biri olan Kissebükü, yazın en yoğun dönemlerini bile tenha
geçiren, sükunet ve kafa dinginliği sunan bir yer. Etrafındaki
koylardan gelen soğuk su akıntıları sayesinde akvaryum kadar
berrak bir denize sahip.
Mavi yolculuğun en önemli duraklarından olan Kissebükü’nde
tesis bulunmadığından köylüler açtıkları çadırların içinden

MÜDAVIMLERIN YERI
SOKAKAĞZI
Uzun yıllardır sadece müdavimlerle yaşayan, bakir, sakin,
temiz bir köy Sokakağzı. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde
yer alan köy, Assos’a yakın bir mesafede konumlu. Sokakağzı
aslında Koyunevi Köyü’nün sahil kesimini oluşturuyor. Bu ismi
almasının sebebi ise Sokak Deresi’nin döküldüğü yer olması.
Dalgasız, tertemiz, billur renginde denizi, iyi bir sıcaklık
derecesine sahip. Sahil boyunca motel, pansiyon ve kamping

halka hizmet sunuyor; el yapımı gözlemeler, köy ürünleri, soğuk
içecekler… Tarihi MÖ 4 binlere kadar uzanan koyun etrafı, kültür
gezileri sevenler için hamam, sarnıç kilise gibi tarihi kalıntılarla
dolu. Bu bölgede konaklamak isterseniz Mazı Köyü’nü tercih
edebilirsiniz. Kissebükü dışında yedi güzel koya daha sahip olan
köy, güzel plajları, samimi misafirperverliği, masmavi manzarası,
sevimli restoranları ve Bodrumlu olup Bodrum’a inat sakin
ve uygun fiyatlı bir tatil anlayışı sunması sebebiyle, senenin
yorgunluğunu atmanın en uygun yerlerinden biri.

alanları sıralanıyor. Tesislerin sıcakkanlı ve misafirperver
sahipleri, misafirleri için sahil alanına şemsiye ve şezlonglar
koymuş.
Lezzetli deniz ürünlerinin ve Ege lezzetlerinin sunulduğu
restoranlar, tahta masalı, çardaklı görüntüleri ile son derece
samimi ve romantik bir atmosfer yaratıyor.
Gece hayatının ve yüksek sesli müziğin yer almadığı bu köyde
hayat olabildiğine yavaş akıyor. Tercihi kafa rahatlığı, huzur, temiz
hava ve deniz manzarası olanlar için burası doğru adreslerden.

67

mavimarina
röportaj. Peri Erbul

MSC GRUBU RESMİ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ SAVAŞ ERCAN

"ASYAPORT, ECOPORT STATÜSÜNÜ
KAZANAN İLK VE TEK LIMAN"

ASYAPORT’UN FELSEFESININ ODAĞINDA INSAN
VE ÇEVRE OLDUĞUNU IFADE EDEN SAVAŞ ERCAN,
KENDILERINI DIĞER LIMANLAR NEZDINDE ÖN PLANA
ÇIKARANIN BU FELSEFE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR VE
“TEMEL AMACIMIZ, KENDI KARBON AYAK IZIMIZI
AZALTMANIN YANINDA TOPLUMSAL FARKINDALIK
OLUŞTURARAK, SÜRDÜRÜLEBILIR BIR DÜNYA
YARATMAK” DIYOR.

T

Türkiye’nin en büyük ve en modern konteyner limanı olma
özelliğini taşıyan Asyaport, EcoPort statüsünü kazanan ve
bunu da PERS Sertifikası ile kanıtlayan ilk ve tek liman.
Karbon salınımını azaltmak, toplumsal bilinç kazandırmak
ve operasyonları sırasında çevreye zarar vermemek adına
sürdürülebilir bir yönetim anlayışı belirleyen Asyaport hem
üst yönetimi hem de çalışanları nezdinde iddialı ve uluslararası
düzeyde bir çevre politikası benimsiyor.
“Ana politikalarımızın temelini insan ve çevre oluşturmaktadır”
diyen MSC Grubu Resmi İlişkiler Koordinatörü Savaş Ercan, tüm
yatırımların sürdürülebilirlik felsefesi üzerine kurulu olduğunu
söylüyor. Asyaport olarak karbon ayak izlerini azaltmanın yanında
toplumsal farkındalık yaratmanın da öncelikli amaçları arasında
yer aldığını ifade eden Ercan, Asyaport’u diğer limanlar arasında
öne çıkaran farkın da burada başladığının altını çiziyor.
Sizce yeni dönem ile beraber denizcilik
nereye evrilecek? Limancılık faaliyetleri
ne gibi kritik bir işleve sahip sizce?
Günümüzde dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80’i deniz
taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple, denizcilik
dünyada stratejik sektör olarak kabul edilmektedir. Yeni dönemde
balast suyu filtreleme sistemleri ve 2020 düşük sülfür oranlı yakıt
uygulamaları ile başlayan çevreci ve dijitalleşme uygulamaları,
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uluslararası denizcilik sektörüne yön göstermektedir. Deniz
ticareti veya turizmiyle ilgilenen şirketlerin geleceği şimdiden
öngörmesi ve alternatif enerji kaynaklarına yönelerek filolarını
o sistemlerle donatılmış gemilerden oluşturması gerekiyor. Bu
konu sadece ülkemiz açısından değil, tüm dünya için son derece
önemlidir. Gemiler, ulusları birbirine bağlayan köprüyü oluştursa
da limanlar, bu köprülerin ülkelere olan bağlantı noktalarıdır.
Bu nedenle limanların da aynı doğrultuda stratejik gelişmelere
ayak uydurması, çevreci ve dijital yatırımlara hız vermesi çok
önemlidr. Bu gelişmelere sahip limanlar, bulundukları lokasyonu
uluslararası rekabette öne çıkartacaktır.
Asyaport, pandemi süreci ile nasıl bir evrilme yaşadı,
aldığınız iç tedbirler neler oldu?
Asyaport olarak, ilk günden bu yana önce insan anlayışımız
hiçbir konuda ödün vermeden devam etti. Çalışanlarımızın
bilinçlendirilmesi ve eğitimi ile birlikte her türlü koruyucu

Pandemi sonrası dönemde Türkiye, kilit pazarlara
yakınlığının da avantajıyla, birçok endüstride tedarik gücü
ve sağladığı kalite ile Çin pazarına ciddi bir rakip olacaktır.

ekipman ve dezenfektasyon malzemeleri ile liman olarak ofis ve
sahada gerekli tedbirleri aldık. Gemi operasyonları hiçbir şekilde
etkilenmedi, çalışanlarımızı en az etkileşim ile organize ettik.
Mesai giriş çıkışlarında gerekli takipler düzenli olarak yapıldı.
Tedarik zincirindeki kırılmalar operasyonlarınıza nasıl yansıdı?
Liman faaliyetlerinizde geçen sene ile kıyasladığınızda
ortaya nasıl bir tablo çıkıyor?
Salgın döneminde birçok ülke ve şirketin sadece Çin’e
bağımlı olmasının büyük risk oluşturduğu net şekilde
görüldü. Bu sebepten dolayı, yeni yatırımların ve teknolojik
hamlelerin yapılmasıyla, ülkemiz uluslararası tedarik zincirleri
yapılandırılmasında önemli bir oyuncu haline gelecektir. Türkiye,
kilit pazarlara yakınlığının da avantajıyla, birçok endüstride
tedarik gücü ve sağladığı kalite ile Çin pazarına ciddi bir rakip
olacaktır. Bu rekabette kilit oyuncuların başında limanlar
gelmektedir. Limanların altyapı ve dijitaleşme gelişmeleri en
önemli belirleyici kriterlerdir. Bu yüzden Asyaport, bu iki alanda
yol haritasını ilk günden itibaren belirlemiş olarak dünya ticaret
savaşında ülkemizi gururla temsil etmektedir.
2019’da ilk çeyreğinde limanımıza 281 gemi yanaşmıştır. 2020
yılında 274 gemiyi ilk çeyrekte ağırladık. Yapılan yatırımların
sonucu olarak, dünyanın en büyük konteyner gemileri
Asyaport’da elleçlenmektedir.
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Dijitalleşme ve otomasyonu gözeten yöntemlerin
artmasına yönelik ne gibi çalışmalarınız var?
Dijitalleşmenin yoğunluğunu hissettirmesi,
Asyaport ve limancılık için ne demek?
Bilgi teknolojilerinin hızla geliştiği ve dijital
dönüşümün dalga dalga ilerlediği bu dönemde,
liman işletmelerinin teknolojik yeniliklere en
geç adapte olan sektörlerin içinde yer aldığı
görülmektedir. Ancak dijitalizasyonu geç
benimseyen işletmelerin rekabet gücünde
azalma, pazar payını kaybetme ve hatta yok
olma riski ile karşı karşıya kalabilecekleri
çok bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda liman
işletmelerinin de dijital teknolojileri ve
stratejileri erken benimsemesi büyük önem
taşımaktadır. Asyaport olarak, dijitaleşmenin
yoğunluğunu uluslararası rakiplerimize en etkili
şekilde hissetirdiğimizi düşünüyoruz.

Asyaport, karbon salınımını düşürmek
ve operasyonları sırasında çevreye
zarar vermemek adına yaptığı
çalışmalarla EcoPort statüsünü
kazanan ve bunu da PERS Sertifikası
ile kanıtlayan ilk ve tek liman oldu.
Son yıllarda baskısını hissettiren doğayı ve
insanı koruyan regülasyonların gerekliliği,
pandemi ile daha dillendirilir oldu. Kendinizi
sürdürülebilirlik üzerinden ifade eden bir kurum
olarak, neler söylersiniz, eko-port olma yolunda
attığınız adımlar neler?
MSC ve Asyaport olarak, ana politikalarımızın
temelini insan ve çevre oluşturmaktadır.
Limanımızın faaliyete geçtiği ilk gününden bu
yana tüm yatırımlar bu felsefe üzerinde ilerledi.
Asyaport, karbon salınımını düşürmek ve
operasyonları sırasında çevreye zarar vermemek
adına yaptığı çalışmalarla Avrupa'nın yeşil ve
çevreci limanlara verdiği EcoPort statüsünü
kazanan ve bunu da PERS Sertifikası ile
kanıtlayan ilk ve tek liman oldu. Son olarak,
Çin’den 14 adet LNG motorlu terminal truck
alımı yapıldı. Liman içindeki taşıyıcılarda
Türkiye’de ve Avrupa’da ilk kez LNG kullanarak,
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karbon salınımı yılda bin 230 ton azaltıldı.
Ayrıca tüm vinçlerimiz elektrik enerjisi ile
çalışıyor ve elektrik enerjisinin belli bir kısmı
güneş panellerinden elde ediliyor. Asyaport’ta
ekipman yatırımlarının tamamı çevreci
prensipler doğrultusunda yapıldı. Açık ve kapalı
alanların tümünde son teknolojiye sahip LED
aydınlatma ve liman sahasında, 480 Watt’lık
LED armatürler kullanılıyor. Toplamda 242
bin Watt’lık aydınlatma armatürü yerine 116
bin 160 Watt’lık LED armatür kullanılarak,
enerji tüketimi yüzde 52 azaltıldı. Ayrıca liman
içinde çeşitli ağaç ve bitkilerden oluşan 15
dönüm yeşil alan bulunuyor. Limanın hemen
yanında Gündal Halk Plajı var. Plajda denize
giriliyor ve deniz suyunu temiz tutabilmek için
öz sermaye ile yatırımlar yapıldı. Üretilen deniz
süpürgesi ile denizden günde ortalama 500
kilogram katı çöp toplanıyor. Liman sahasında
toplanan yağmur suları arıtılarak, sulama ve
yangın sisteminin ikmalinde kullanılıyor, ihtiyaç
fazlası denize salınıyor. Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı’na da Asyaport tarafından deniz
süpürgesi bağışlandı.
Tekirdağ bölgesinde denizlerin ve doğanın
korunmasına yönelik, tüm Asyaport ekibinin
yoğun bir çalışması var. Bunun dışında ne gibi
çalışmalarınız bulunuyor?
Asyaport Liman A.Ş.’nin paydaşları ve
Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik personelinin
katılımı ile doğayı koruma konusunda
duyarlılık yaratmak, küresel boyutta yaşanan
çevre sorunlarına dikkat çekmek, giderek artan
çevre kirliliğine karşı iş birliği sağlamak, halkı
bilinçlendirmek, gelecek nesillerin doğaya
saygılı ve bilinçli bireyler olması amacı ile
Kumbağ ve Barbaros mahallerinde çevre
haftası etkinliği düzenledi. Yine yedisi dalgıç
12 kişilik bir ekip, Barbaros Limanı’nda dip
temizliği yaptı. Dalgıçlar tarafından denizin
içinden çıkarılan araç lastikleri ve plastik
malzemeler, belediyenin geri dönüşüm
ekiplerine teslim edildi. Limana ait deniz
süpürgesi ise deniz yüzeyindeki pislikleri
temizledi. Sahil boyunca temizlik yapan deniz
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Çevreci bir liman olarak, ana kuruluş
amacı temiz denizler olan TURMEPA
ile iş birliği yaparak hem kendi çevreci
faaliyetlerimizi hem de TURMEPA’nın
varlığını daha güçlü kılmayı amaçladık.
süpürgesi, deniz yüzeyindeki yosunları da toplayarak, tatilcilerin
gönül rahatlığı ile denize girmesini sağladı.
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her yıl onlarca etkinliğe
imza atıyoruz. Çalışanlarımız ve aileleri ile birlikte böyle bir
etkinliğin içinde yer almak bizleri fazlası ile mutlu ediyor. Temiz
bir çevre herkesin hakkı. Çevreyi kirleten vatandaşların bu bilinç
ile hareket etmeleri gerekiyor. Tatilcilerimizin gönül rahatlığı ile
denize girmeleri için her yıl plajlarımızda bu temizliği yapıyoruz.
Limanımıza ait deniz süpürgesi yaz-kış sahillerimizi aralıksız
temizliyor. Yine liman bünyesinde görev yapan profesyonel
dalgıç ekibimizle dip temizliği yapıyoruz. Tek amacımız var: Bize
emanet edilen çevreyi torunlarımıza temiz olarak bırakmak.
Yoğun rekabetçiliğin yaşandığı liman sektöründe
sürdürülebilirlik çalışmaları, Asyaport’un ayrışması
noktasında ne gibi avantajlar sağlıyor?
Asyaport, Türkiye’nin dünyaya açılan çevreci kapısı ve
bölgede istihdam sağlayan en büyük konteyner limanı olma
doğrultusunda her zaman sürdürülebilir başarının sağlanması
adına adımlar atmıştır.
Değişen ve gelişen teknoloji doğrultusunda müşteri istek ve
ihtiyaçlarını belirleyip, hizmet kalitesi ile sektöründe yenilikçi,
rekabetçi ve lider olmayı, tüm çalışanlarımızın teknik ve
davranışsal yetkinliklerini ilerletecek eğitimlerle, bilgi ve
becerilerini artırmayı hedefliyoruz.

Yenilikçi yaklaşım düşüncesiyle hareket edip, sürekli gelişim
bilincini uygulamayı ve tüm bunların sürekliliğini, çalışanları,
müşterileri ve tedarikçileri ile beraber gerçekleştirmeyi,
müşteriler ve bütün ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine cevap
veren bir kuruluş olmayı, entegre yönetim sistemlerinin etkili bir
şekilde uygulanması için kaynak sağlamayı amaçladık.
Ana hedefimizi güvenli, verimli ve kaliteli çalışma anlayışının
oluşturması; çalışanlarımızın, kendi sağlığı ve ailesinin mutluluğu
için güvenliğini sağlamayı bilmesi; çevre performansımızı
artırmaya kılavuzluk eden, kirliliğin önlenmesine odaklanan,
doğanın korunması için gereken saygıyı gösteren uygun bir çevre
yönetim programına sahip olmamız; çevre kazalarını önlemeyi
ve oluşabilecek herhangi bir kaza ya da olayın etkilerini azaltmak
için yüksek seviyede hazırlıklı olarak çalışmayı ilke edinmemiz,
Asyaport’u diğer limanlar nezdinde daima bir adım öne
çıkarmıştır.
Geçtiğimiz sene TURMEPA’ya üye olup, sponsorluk aşamasına
geçtiniz. Öncelikle sizi TURMEPA ile iş birliğine iten ne oldu?
Çevreci bir liman olarak, ana kuruluş amacı temiz denizler
olan TURMEPA ile iş birliği yaparak hem kendi çevreci
faaliyetlerimizi hem de TURMEPA’nın varlığını daha
güçlü kılmayı amaçladık. Bölgemizde çevresel bilinci
artıracak faaliyetlerimizi TURMEPA’nın desteği ile daha da
pekiştireceğimize inanıyoruz.
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İNGILIZ RUHLU KARAYIPLI

BARBADOS
KARAYIPLER’IN EN DOĞUSUNDA YER ALAN BARBADOS, SENELERCE SÖMÜRGESI
OLARAK YAŞADIĞI İNGILTERE’NIN ETKILERINI EN CANLI ŞEKILDE YAŞAMAYA DEVAM
ETSE DE AFRIKA VE İNGILIZ KÜLTÜRLERINI EN BAŞARILI BİÇİMDE HARMANLAYARAK,
SAĞLAM BIR BAJAN KIMLIĞI OLUŞTURMAYI DA IHMAL ETMEMIŞ.

Ç

Çoğu kişi için Karayipler’de bir kaçamak düşüncesi; masmavi
deniz, pudra görünümlü kumlara sahip pastoral plajlar, palmiye
ağaçları, lüks tatil köyleri ile dolu kartpostal tadında görüntüler
çağrıştırıyor. Bu “cennet tasviri” resim, Barbados’ta da bulunuyor
ancak bu “İngiliz ruhlu” Karayipli bundan çok daha fazlası.
Barbados; zengin bir tarihe, canlı manzaralara ve gelişmiş
harmonik bir kültüre sahip. “Küçük İngiltere” olarak tanımlanan
ada ülkesinde ikindi çayı bir ritüel, kriket ulusal bir eğlence,
akşam yemeği için şık giyinmek sıkı şekilde yerleşmiş bir
gelenek.
Bir calypso şarkısı eşliğinde tiyatral bir dansa eşlik etmek,
kültürü tanımanın en hızlı yollarından biri. Acı-tatlı Mount
Gay rom dolu bir kadehi ele almak, muhabbete girmenin en
kolay yollarından. Gümrüksüz alışveriş merkezleri, her yerde
beyaz kumlu plajlar, sürekli genişleyen golf sahaları… Bu
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Karayip güzelini keşfetmek için yapılacak çok fazla şey var. Bu
lüks ada, nefes kesen mimari, tutkulu spor kültürü, partici bir
yaşam tarzı ve harmonik yerel kültür ile dolup taşıyor.

İNGILIZ VE AFRIKA KÜLTÜRÜ ARASINDA
İlk kez 16. yüzyılda Portekizliler tarafından keşfedilen
Barbados, bir süre sonra İngiliz varlığına sahne oldu. İngilizler
1625 yılında adaya geldiklerinde adanın asıl sahipleri bölgeyi
terk etmişti. İngilizler, şeker kamışı çiftliklerinde çalışmak üzere
Batı Afrika’dan köleler getirdi (1834’te kölelik kaldırıldı).
Barbados, 1966 senesine kadar da İngiliz sömürgesi olarak
yaşadı. Bu tarihten sonra ise bağımsızlığını kazanıp, İngiliz
Uluslar Topluluğu’nun bir parçası oldu.
Karayipler’in en doğusundaki ada olan Barbados, belirgin bir
Bajan (Barbadian) kişiliği oluşturmak için Afrika ve İngiltere

S
kültürünü bir araya getirmiş olsa da adada Büyük Britanya
etkilerini yoğun bir biçimde görmek mümkün. Bağımsızlığını
kazandıktan sonra bile ikindi çayı, kriket ve at yarışları gibi
İngiliz geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kaldı. Tabelalarda hâlâ
İngilizce isimler yer alıyor. Bunun yanında Karayipler ve
Afrika’nın ticari markaları adanın şeker kamışı tarlalarında,
rom damıtım tesislerinde ve yeşil-mavi manzaralarında belirgin
şekilde yer alıyor. Ve plajlar… Barbados kıyılarının tamamı
Karayipler’e özgü pitoresk görüntüler ve okyanus serinliğine
sahip.

DENIZ EN ÖNEMLI CAZIBE MERKEZI
Barbados’un “platin kıyısı” olarak tanımlanan batı kıyısı, bakımlı
plajlara, sakin okyanusa, lüks tatil yerlerine ve gurme şeflerin
restoranlarına sahip. Esnek bütçesi olanlar ve ada yaşamının en

iyi örneklerini deneyimlemek isteyenler için batı kıyısı en uygun
nokta.
Adanın doğu kıyısı ise sakin ve bozulmamış bir dokuya sahip.
Mükemmel bir Barbados kaçışı arayanlar için ideal. Atlantik’in
hükmettiği bu kıyıda, plajlar dalgalarca şekillendiriliyor ve
palmiyeler rüzgarın sürekli gerginliği altında eğri büğrü bir
görüntüye kavuşmuş.
Diğer kıyılara oranla daha ağır bir gelişme gösteren ve başkent
Bridgetown’a ev sahipliği yapan güney kıyıları, adanın turizm
ticaretinin merkez üssü. Geniş düz kumsalları ve doğal koyları,
ailecek tatil yapmak isteyenler için de güzel alternatifler
sunuyor. Güney yakası aynı zamanda adanın parti sahnesi.
Barbados’u ziyaret ettikten sonra sizi geri dönmeme fikrine
sokacak en önemli neden plajları ve koyları. Adanın dört bir
yanını sarmalayan plaj ve koylar, enfes görüntüleri ve imkanları
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BIR KÖLELIK MIRASI
BAJAN LEHÇESİ
Bajan Lehçesi, Barbados’un sahip olduğu en önemli kültürel
değerlerden biri. Kökeni, kölelerin Barbados’a getirildiği
ve İngilizce konuşulmaya zorlandığı dönemlere dayanıyor.
Bu dil daha sonra köleleştirilmiş Afrikalılar arasında, ne
konuşulduğunu anlamada güçlük çeken köle ustalarının
dezavantajı için bir iletişim haline geldi. Çok hızlı bir şekilde
konuşulan ve Barbados’tan olmayan kişilerin anlayamadığı
Bajan Lehçesi, Barbados halkını Afrika ve İngiliz miraslarına
bağlayan en yaygın unsurlarından biri.Yeni kelimeler ve
ifadelerle sürekli canlı tutulmaya çalışılan dil, daha ziyade
gayri resmi ortamlarda kullanıyor. Ülkedeki resmi dil ise
İngilizce.
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ile en önemli cazibe merkezleri. Batı kıyısında yüzmek, doğu
kıyısında sörf yapmak, kuzey kıyısında piknik, batıklara dalmak,
ada etrafında tekne turu yapmak gibi birçok seçenek mevcut.
Ayrıca Barbados, bir mercan adası olduğundan, plaj kumları
ince öğütülmüş mercanlardan oluşuyor.
Carlisle Koyu. Bridgetown’da bulunan bu hilal şeklindeki
doğal liman, adanın en büyük plajlarından birine ve pırıl pırıl
sakin, sığ sulara sahip tenha bir koy. Etrafında altı gemi enkazı
bulunan koy, aynı zamanda başarılı bir yaban hayatına sahip.
Bu sayede tüplü dalış yapanlar ve şnorkelciler için en doğru
adreslerden biri.
Bathsheba Plajı. Adanın engebeli doğu sahilinde yer alan
plajda sörf yapabilir, bir plaj yürüyüşünün tadını çıkarabilir
ve muhteşem manzaralara dalıp gidebilirsiniz, doğal
olarak oyulmuş havuzlarda serinletici bir dalışın keyfini
çıkarabilirsiniz.

BARBADOS GELENEKLERI VE KURALLARI
l Herhangi bir restoranda ödeme yaparken bahşiş
bırakmak, memnuniyetle karşılanıyor. Ülkede bahşiş oranı
yüzde 10.
l Barbados plajlarında pek çok Karayip bölgesine oranla
çıplak ve üstsüz güneşlenmek yasak.
l Çocuklarda da dahil olmak üzere kamuflaj giysi giymek
yasak. Bu giysiler sadece ordu mensuplarına has.
l Barbados’ta Karayip usulü dans, son yıllarda Avrupa ve
Amerika’da yapılandan epeyce uzaklaştı. Buralarda Karayip
usulü dans daha muhafazakar iken Barbados’ta yakın temas
içerebiliyor.
l Ülkede araç kullanmak için yerel izin alınması gerekiyor.
Bunu bir araç kiralama şirketi üzerinden yapabileceğiniz
gibi Christados, St. Michael, St. Peter ve St. James’te
bulunan Barbados Lisanslama Kurumu üzerinden de
sağlayabilirsiniz.
l Taksilerde taksimetre olmadığından yolculuğa başlamadan
önce pazarlık yapmak gerekiyor.

Köpek Balığı Deliği. Adanın en meşhur plajlarından Crane’de
(dünyanın en iyi plajlarından biri olarak kabul ediliyor) bulunan
Köpek Balığı Deliği, adanın en fotojenik yerlerinden biri.
Bembeyaz kumlara sahip bu koyun olağanüstü bir jeolojisi var.
Okyanus dalgaları ile oyulmuş gibi duran bu korunaklı alan,
300 derece kayalıklarla çevrili ve resiflere ev sahipliği yapıyor.
Kayalıklarla çevrili olduğundan sakin bir suya sahip. Bir yüzme
havuzu izlenimi yaratan koy, özellikle hafta sonları büyük rağbet
görüyor.
Miami Plajı. Amerika’daki adaşının aksine, gizli kalmış bir
mücevher gibi duran Miami, küçük ve samimi bir görüntüye
sahip. Dalga kıran görevi gören kayalıklarla ikiye ayrılmış. Batı
tarafı derin, sakin ve kristal berraklığındaki suları ile adanın
önde gelen yüzme noktalarından biri. Doğu tarafı ise, çam
ve badem ağaçları altında piknik yapmaya müsait geniş bir
dinlenme alanına sahip.

Rockley Plajı. Adanın güney kıyısındaki bu plaj, en popüler
yüzme noktalarından biri. Canlı ve yükselen dalgaları sayesinde
boogie boarding ve sörf için mükemmel koşullar sağlıyor.
Brownes Plajı. Barbados’un en geniş plajlarından biri. Sakin
sular, yüzme ve şnorkel için mükemmel ortam sağlıyor.
Brownes, yerliler ve yolcu gemileri için popüler bir plaj;
daha sessiz bir ortam için kuzey veya güney ucunu tercih
edebilirsiniz.

MIMARI VE DOĞAL DEĞERLER
ADA YAŞAMININ TAMAMLAYICISI
Barbados, mavi merkezlerinin yanında tarihi yapıları, eski
mimarisi ve başka doğal güzellikleri ile de dikkat çekiyor.
Adanın mimari varlığı İngiltere ve kölelik tarihi ile çok
yakından bağlantılı. Adaya dağılmış Gürcü, Viktorya dönemi ve
Jacobean tasarımları bu tarihin birer yansımaları.
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Taşınabilir Evler. Köleliğin varlığı, özellikle, bir zamanlar
köleler tarafından kolay hareketlilik için inşa edilen taşınabilir
evlerde (chattel house) bariz şekilde görülüyor. Sayıları epeyce
azalan bu evler, bugün halkı eğitmek amacıyla kullanılıyor
ve bakımı için Barbados Ulusal Güven (National Trust)
kurumunun Açık Ev Programı kapsamında para toplanıyor. Bu
tarihi evler, adanın geçmişinin en güçlü tanıkları olarak kabul
edildiğinden, varlıklarını sürdürebilmeleri için çaba sarf ediliyor.
Harrison Mağarası. Dünyadaki her ülkenin, herkesi görmeye
ve takdir etmeye davet ettiği en az bir doğal harikası vardır,
Harrison Mağarası da bu mücevherlerden biri. Bir yeraltı
macerası sunan mağara, ülkenin en fazla ziyaret edilen
yerlerinden. Bin yıllık sarkıtları, dikitleri, doğal havuzları ve
berrak şelaleleri ile büyük bir fenomen olan Harrison, hayal

gücüne ve zihne hitap ediyor. Mağara, elektrikli tramvay ile
geziliyor.
St. Nicholas Manastırı. Bu tarihi anıt ve aynı zamanda rom
damıtım evi, şu anda batı yarımküredeki üç orijinal Jacobean
konağından biri. Burada buhar değirmenini hareket halinde
görebilir, taze şeker kamışı tadabilir, bir rom tadımına katılabilir
veya sadece keşfedebilirsiniz.
Barbados Müzeleri. Barbados, İngilizlerin kolonileşmesi,
ardından gelen bağımsızlık ve adanın sakinlerine dayanan
ilginç ve zengin bir tarihe sahip. Adanın bu tarihi ve kültürel
mirasına yakından bakmanın en iyi yolunu müzeleri oluşturuyor.
Barbados Müzesi, Kahramanlar Galerisi ve Parlamento Müzesi,
George Washington Evi, Sunbury Plantasyon Evi, Springvale
Eko-Miras Müzesi, Tyrol Cot Miras Köyü, Kriket Müzesi,
Değişim Müzesi ve daha pek çok tarih anlatan mekanlarında
Barbados’un yaşam şekline, tarihine, sömürge dönemlerine,
ekolojik ve doğal miraslarına, asimilasyonuna ve bu asimilasyon
içinde oluşturduğu yaratıcılığa yakından bakabilirsiniz.
Bridgetown ve Garrison. Adanın en önemli tarihi alanlardan
birini de başkent Bridgetown ve onun UNESCO koruması
altındaki bölgesi Garrison oluşturuyor. Büyük Britanya’nın
Atlantik’teki sömürge imparatorluğunun yayılmasına tanıklık
eden bu şehir, o dönemden kalıp en iyi korunmuş bölgelerden
biri. İngiliz sömürge mimarisinin en iyi örneklerinden olan
kent, çok sayıda tarihi yapıdan ve askeri bir garnizon olan
Garrison’dan oluşuyor.

İSTER YEMEK İSTER PARTI
Oistins Bay Garden, Bajan mutfağının gerçek özünü elde
edebileceğiniz yerlerden biri. Barbados'un güney kıyısında
yer alan bu popüler açık hava mekanı, adanın ünlü uçan
balıkları ve popüler makarna turtası gibi çeşitli yerel
yemeklerini deneyebileceğiniz bir restoran ayrıca her gece
balık kızartması yapılıyor. Cuma geceleri, DJ’lerin müzik
yaptığı Oistins’i Cumartesi gecesi ziyaret ederseniz en
sevdiğiniz şarkıyı karaokede söyleyebilirsiniz.
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Karayipler’in en doğusundaki ada
olan Barbados, belirgin bir Bajan
kişiliği oluşturmak için Afrika
ve İngiltere kültürünü bir araya
getirmiş olsa da adada Büyük
Britanya etkilerini yoğun bir
biçimde görmek mümkün.
TEK BIR POTADA ERITILMIŞ FARKLI KÜLTÜRLER
Barbados Adası’nda kültür sanat, toplumun ve ülkenin
varlığının özünü oluşturduğundan son derece canlı bir yapıda
ilerliyor. Adanın sahip olduğu çeşitlilik, harika kreasyonları
birleştirmeye ve yenilerini yaratmaya hizmet eden çeşitli arka
planların ve kültürlerin güzel bir bileşimini yaratmış.
Sanatın adanın önemli bir parçası olması, sürekli yeni
yeteneklerin doğmasına ve yeteneklerin benzersiz karışımlar
oluşturmasına zemin hazırlıyor. Barbados’ta sanat aynı zamanda
adanın yaşam tarzını ve bu ada ülkesinin neler sunabileceğini de
gösteriyor. Bunu en net şekilde gözlemlemenin yöntemlerinden
biri de ülkenin sanat galerilerini gezmekten geçiyor. Modern
sanat, seramik, soyut ve çağdaş sanat, fotoğraf, resim, mücevher,
çizimler, natürmot, heykeller, doğrama sanatı ve pek çok zanaat
hem ülkenin yaşam biçimi, sahip olduğu birikimler hem de
kültürü ve sanatsal anlayışı hakkında çarpıcı detaylar sunuyor.
Barbados’taki sanat galerilerini ziyaret ettiğinizde duvarların
mekanın canlı olduğu hissine kapılabilirsiniz. Her işin arkasında
kesin bir anlam ve her birinin birbiri ile bir ilişkisi olduğunu
fark ediyorsunuz. Bu galerilerdeki temel amaç ise, ziyaretçilere
yerel sanatı ve yerel kültürü tanıtmak ve deneyim kazandırmak.
Afrika ve İngiliz kültürü arasındaki uzun süreli gerilim,
Barbados tarihinin önemli bir unsuru. Bu çatışma, ülkeye kendi
değerlerini yaratmasını öğretmiş. Bu çatışmadan nasibini en
fazla almış alanlardan biri de müzik. Bu sebeple müzik, adayı
ve ada halkını tanımanın bir başka sanatsal ve iletişimsel ifade
biçimi olmuş.
Birleştirici bir yapıya sahip olan Bajan kültürünün bu senkretik
tarafını müzikte de görmek mümkün. Adanın müzik kültürü
de yerli kaynaklardan türeyen benzersiz unsurlarla, Afrika
ve İngiliz kültürlerini birleştirip bir harman oluşturmuş. Bu
harmanın en güzel yansımalarından biri “spouge” tarzı müzik.
Reggae ve calpso’nun bir karşımı olan tür, İngiliz ruhundan
esintiler de taşıyor.
Barbados’taki diyalektiğin sesini ise, ada halkının birbiriyle
etkileşime girme şekli olan Bajan Lehçesi ve kalabalıkların
toplanma yeri olan rom dükkanları yükseltiyor. Bu iki şey,
Barbados’u Barbados yapan en önemli birkaç şeyden biri.

Barbados’ta kültürel etkinlikler de en az sanat kadar önem
görüyor. Çünkü adanın renkliliğini, yaratıcılığını ve iyi hislerini
en başarılı şekilde aktarmanın ve yabancılara anlatmanın
yollarından biri.

YEMEKLER BASIT VE LEZZETLI
Bir ada ülkesi olması sayesinde, taze deniz ürünleri birçok
restoran menüsünün odak noktasını oluşturmasına rağmen,
Afrika, Hint ve İngiliz etkilerine sahip bir dizi Karayip ve
dünya mutfağı da mevcut. Oldukça basit görünüm ve tariflere
sahip olan yemeklerde büyük oranda yerli üretim gıdalar
kullanılıyor.
Menülerde en fazla tatlı muz, pirinç, bezelye, köriler ve rotis
(gözleme) dikkat çekiyor. St. James ve Bridgetown bölgesi,
gurme şeflerin sofistike mekanlarına ev sahipliği yapıyor. Bu
bölgedeki restoranlar için çoğu zaman önceden rezervasyon
yaptırmak gerekebiliyor. Ayrıca fiyatların pahalı olduğunu da
söylemek lazım. St. Lawrence Gap ve Holetown bölgesi ise hem
iyi gıda hem de uygun fiyatların olduğu yerler.
Geleneksel bir Bajan yemeği yemenin en pratik yolu ise bir
rom dükkanına girmekten geçiyor. Adanın hemen tüm mahalle
ve kasabalarında yer alan bu dükkanlarda yemeklerin şekil
ve boyutlarına göre fiyatlar da değişkenlik gösteriyor ama
9-12 dolara lezzetli ve çeşitli bir menü oluşturmak mümkün.
Bu menülerde genellikle makarna, coucou (bamya ve mısır
nişastasından yapılıyor), patates, salata, tavuk, balık ve et oluyor.
Barbados, kendi lezzetlerini üretip sunmanın yanında dünyanın
çeşitli yerlerinden ithal edilmiş ürünlerin bulunduğu bir dizi
büyük süpermarket zincirlerine de sahip. Bu ürünler içinde
her diyete uygun gıdalar mevcut. Ancak bu ürünler, daha
ziyade İngiltere ve ABD’den temin edildiğinden o ülkelerdeki
fiyatların dahi üzerinde satılıyor.
Restoranlarda, kafelerde ve diğer mekanlarda dikkatinizi
çekebilecek bir durum ise plastik kullanımının olmaması ya da
çok çok az olması. Barbados, nisan 2019’dan başlayarak, uzun
vadeli şekilde doğayı ve denizleri koruma çabasının bir parçası
olarak tek kullanımlık plastikleri ve pek çok plastik ürününün
kullanımını yasakladı.
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SUFOD YÖNETIM KURULU BAŞKANI VE
SUALTI FOTOĞRAFÇISI ATEŞ EVIRGEN

"SUALTI FOTOĞRAFÇILARI HOBİDEN
FAYDA ÜRETEN İNSANLAR"

SUALTI FOTOĞRAFÇILARININ IŞIN HOBI TARAFINDAN ÇIKIP CANLILARIN TANITILMASI, DENIZLERIN
KORUNMASI VE BILIMSEL ÇALIŞMALARA FAYDA SUNULMASI AMACI TAŞIYAN KIŞILERE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ
IFADE EDEN ATEŞ EVIRGEN, BIR ŞEKILDE DENIZI KULLANAN HERKESIN OLAYA, DENIZLER IÇIN FAYDACI
YAKLAŞMASI GEREKTIĞINI ÇÜNKÜ DENIZLERIN BÜYÜK BIR YIKIM YAŞADIĞINI SÖYLÜYOR.

S

Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği’nin
(SUFOD) kurucuları arasında yer alan sualtı
fotoğrafçısı Ateş Evirgen, sualtı fotoğrafçılarının
edindikleri hobiden fayda üreten insanlara
dönüştüğünü aktarıyor ve denizlerde yaşayan
fotoğrafçı ordusunun, deniz canlılarını dış dünyaya
tanıtmakla kalmayıp, canlıların ve denizlerin
güncel durumu hakkında bilgiler de sunduğunu
ve bunun da bilimsel çalışmalara yarar sağladığını
söylüyor.
SUFOD olarak, bilimsel ekosisteme daha fazla
destek sunmak adına yeni çalışmalar devreye
alacaklarını belirten Evirgen, dergimiz Deniz
Temiz’e yeni projelerini, denizlerin güncel
durumunu ve pandeminin etkilerini anlattı.
Öncelikle başkanlığını yaptığınız SUFOD olarak
çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Çalışmalarınız
sualtı hayatının geleceğine yönelik farkındalık
yaratılması noktasında nerede duruyor?
Ülkemizde karşılık beklemeden sualtı fotoğrafçılığı
ve filmciliği yapan dalgıçlar, denizlerin gözü kulağı
durumundalar. Bu, sadece Türkiye denizleri için
değil, tüm dünya denizleri için geçerli. Onların
çektikleri her kare, her film o bölgeyi, oradaki
şartları, canlıları dış dünyaya tanıtıyor. Geçmiş ile
bugün arasında bir karşılaştırma fırsatı yaratıyor. Bu,
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Göçmen türlerin tespiti, görüntülenmesi, bunlardan sosyal medya çalışmalarımız ile herkesin farkında olmasının
sağlanması ve bilimsel çalışmalara destek vermek yakın zamandaki projelerimizden biri olacak.
denize, deniz yaşamına uzak kişilere denizi tanıtmakla kalmıyor;
yanında bilimsel çalışmalara da destek oluyor. Aynı zamanda bu
dalgıçların fotoğrafçı kimlikleri de var. Yani dalış onlar için araç,
fotoğraf çekmek asıl amaç. İşte, biz, bu kişileri bir çatı altında
toplamak, amaçlarında onlara yardımcı olmak, çalışmaların doğru
noktalara ulaşması için faaliyette bulunmak ve daha nitelikli
elemanların yetişmesini sağlamak için Su Altı Fotoğrafçıları ve
Filmcileri Derneği’ni (SUFOD) kurduk. Şu an yönetim kurulu
başkanlığını yapmaktayım ve üçüncü yılımızı tamamladık.
SUFOD, artık amaçları üzerinde ayağa kalktı ve gittikçe
genişleyen bir sivil toplum örgütü durumuna geldi.
Türkiye’de sualtı fotoğrafçılığına olan ilgi ne durumda? Bu ilgi
denizler adına bir farkındalık anlamına geliyor mu?
Öncelikle şunu söyleyebilirim ki, nitelik olarak ülkemizdeki
sualtı fotoğrafçılarının geldikleri nokta dünya standartlarında.
Ancak kıyı bölgelerimizde yoğunlaşan ülke nüfusu ve kıyı
uzunluğuna baktığımızda, sualtında fotoğraf çekmenin olması
gereken yayılımda olduğunu söylemek mümkün değil. Aslında
denizciliğimizin geneli üzerinden de bu sonuca varabiliriz.
Bunun sosyo/ekonomik şartlarla yakından ilgisi olduğunu da
biliyoruz. Bu hobi de bu şartlar paralelinde oluşuyor ve gelişiyor.
Aslında günümüzde görüntü almanın şartları çok gelişti, bu
alanda ürün yelpazesi çok genişledi. Bugün akıllı telefonlar ile
bile çok ileri düzeyde fotoğraf ve video çekilebiliyor ve bunların

sualtında kullanım imkânı var. Ayrıca bu hobinin sonuçları
karşılıksız bir hizmete dönüşebiliyor. Bundan da toplum yarar,
doğa yarar ve kesinlikle bilim yarar sağlıyor.
Gökova Körfezi’ndeki dalış turundan yeni döndüğünüzü söylediniz.
Bu, yeni bir projenin çalışmaları mı?
Virüs salgını nedeniyle belki de hiç olmadığı kadar
denizin derinliklerinden uzak kaldık. O nedenle, ilk fırsatı
yakaladığımızda denize açıldık. Gökova Körfezi’nde Bodrum’dan
çıkış yaparak küçük bir grup halinde bir haftalık bir dalış turu
yaptık. Projelerimizden biri de denizlerimizdeki Kızıldeniz’den
gelen göçmen türleri ve dağılımlarını saptamak. Sadece balıklar
için de değil. Aralarında yumuşakçalar, kabuklular, yosunlar
bile var. Bunların takibi yine biz sualtı fotoğrafçılarına düşüyor.
Bilimsel çalışmalar bu konuda çok gelişti ve yetişmiş elemanların
sayısı gün geçtikçe artıyor. Ancak denizler çok geniş ve bilim
insanlarımızın her tarafa yetişip oralarda çalışma yapmalarına
imkân yok. Bizler bu açığı kapatmak için gayret gösteriyoruz.
Bugün göçmen türlerin yayılma hızlarının, sınırlarının hatta
yeni türlerin varlıklarının önemli bölümü sualtı fotoğrafçı ve
filmcilerinin hobileri sonucunda ortaya konuyor.
Göçmen türlerin tespiti, görüntülenmesi, bunlardan sosyal
medya çalışmalarımız ile herkesin farkında olmasının sağlanması
ve bilimsel çalışmalara destek vermek yakın zamandaki
projelerimizden biri olacak.
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Marmara, bir iç deniz ve sanki
Akdeniz’in bir uzantısı gibi değil
de Kuzey Atlantik sularının
uzantısı olan bir deniz gibi. Bu
da onu çok farklı kılıyor. Ama
üzerine titrenmesi, çok sıkı
koruma tedbirleri alınması
gerekirken, tam tersine en fazla
tahribata uğrayan denizimiz de
Marmara.
2012 senesinde “Marmara’da Hayat Var, Şimdilik” kitabı ve
sergisi ile Marmara’da hâlâ korunması gereken bir sualtı yaşamı
olduğuna dikkat çekmiştiniz. Aradan geçen sekiz senenin ardından
Marmara’da hâlâ hayat var mı? Türkiye’yi çevreleyen denizlerde
son zamanlarda durum nedir?
Biz bir Akdeniz ülkesiyiz ancak Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerden
en büyük farkımız, belki de en büyük avantajımız, Karadeniz
ve Marmara gibi iki farklı habitatı olan denize sahip olmamız.
Özellikle Marmara, bir iç deniz ve sanki Akdeniz’in bir uzantısı
gibi değil de Kuzey Atlantik sularının uzantısı olan bir deniz
gibi. Ama üzerine titrenmesi, çok sıkı koruma tedbirleri alınması
gerekirken, tam tersine en fazla tahribata uğrayan denizimiz
de Marmara. Biz de farkındalık yaratmak adına 2012 yılında
İstanbul Prens Adaları derinliklerinde çektiğimiz renkli
fotoğraflardan oluşan Marmara’da Hayat Var, Şimdilik sergisini
ve kitabını hazırladık. Bundan dört yıl sonra da “Marmara’da
Hayat Var, Şimdilik-2” sergisini ve kitabını hazırladık. Arada
çok fark vardı. Çünkü o süre içinde Yassıada’da yapılaşmanın
başlaması ve hafriyatın ada eteklerine atılması, Kurbağalı Dere
ıslah çalışmaları sırasında çıkan çamurun, Marmara’da önceden
belirlenen yerlere değil de adalara yakın bölgeye boşaltılması ve
özellikle yumuşak mercanlara verilen zararlar fotoğraflarımıza
yansımıştı. Bundan sonra ülkemizde bir ilk olan sağlam kalan
yumuşak mercanların İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
tarafından başka bölgeye taşınması projesi gerçekleşti. Bir gerçek
var ki, Marmara’da hâlâ direnen ve korunması gereken, bir
deniz yaşamı var. Türkiye’yi çevreleyen denizlerde de durum pek
farklı değil. Kıyılardaki nüfus artışı, yapılaşma, sanayileşmenin
olumsuz etkileri yanında aşırı ve yasa dışı avcılığın etkileri, her
gün biraz daha fazla hissediliyor. Ama tüm deniz sistemini
etkileyen başka bir etken daha başladı. O da denizlerdeki
sıcaklığın artması. Bu ısınma artık daha fazla derinlerde de
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görülüyor. Her geçen gün denizlerde görmeye alışık olmadığımız
Kızıldeniz göçmeni tropik balıklara, dalışlarımızda Akdeniz’in
tanıdığımız balıklarından çok daha fazla rastlar olduk. Artık
onlarsız bir Akdeniz düşünmek mümkün değil. Türkiye denizleri
tropikleşiyor. Buna çok hızlı bir şekilde çok yakından tanık
oluyoruz. Göçmen türler ile birlikte yaşamaya alışacağız.
Sizin sanatınız, iklim değişikliği ve plastik atıklar noktasında nasıl
bir fayda aracına dönüşüyor?
Tropik canlılar neredeyse, Akdeniz’in kendi canlılarından daha
fazla gözlemlenir oldu. Gözden kaçırılmaması gereken, bazı
ekonomik değeri olan göçmen balık, karides türleri özellikle
Doğu Akdeniz balıkçılığımızı ayakta tutar oldu. Yani bu
göçmen türleri, denizlerimizi kurutan istilacı türler olarak da
görmek için henüz erken. İklim değişikliğinin bize tanıştırdığı
bu türlerin denizlerimize zarar mı vereceği yoksa değer mi
katacağını ilerleyen zaman içinde göreceğiz. Kesin zararını
gördüklerimiz ise plastik atıklar. Plastik atıkları sadece pet
şişeler, poşetler olarak görmemek lazım. Sentetik malzemeden
yapılan balık ağları, denizin taşlıklarına takılıp çıkartılamayıp
orada bırakılınca kaldıkları sürece deniz canlılarının onlara
takılmalarına, yakalanmalarına neden oluyorlar. Bu şekilde
avlanmaya pasif de olsa aynı şekilde devam ediyorlar. Bunlara
“hayalet ağ” denmesinin nedeni de bu. Bunlar, yasa dışı trol
ve gırgır avcılığının ne denli usulsüz yapıldığının göstergesi.
Bu ağların, sadece yakalama yeteneklerinin devam etmesi
yanında bulundukları yerde kapladıkları kayaları yaşanmaz
hale getirmeleri de bir başka zarar verme şekilleri. Sonuçta
plastik atıklar hem verdikleri zararlar hem yarattıkları görüntü
kirlikleri nedeniyle, tüm dünya denizlerinin ortak sorunu. Sualtı
fotoğrafçıları da bu görüntüleri su üstüne taşıyarak, insanların bu
sorunla yüzleşmelerini sağlamış oluyor.

Dünyanın pek çok yerinde dalmış biri
olarak, denizlere ve deniz yaşamına dair
yaklaşımımızı nasıl yorumlarsınız? Dünya ile
hangi açılardan farklılıklar gösteriyoruz?
Aslında çok farklılık göstermiyoruz.
Bugünkü sorunlar tüm ülkelerinin ortak
sorunları. Sürdürülebilir avcılık yönünden
bakarsak, tüm ülkeler deniz yaşamına belirli
bir oranda zarar veriyor. En iyi örgütlenmiş
avcılığın bile verdiği zarar aşikar. Birçok
ülke, global ölçekte koruma yöntemleri
oluşturuyor. Bu ülkelere Türkiye de dahil.
Sorun denetimde. Bazı ülkeler denetimde
başarı ile önlemlerin etkin olmasını
sağlayabiliyor, bazıları ise bunu yapamıyor.
Benim kişisel görüşüm ne yazık ki, ülkemiz
yeteri kadar yapamayanlar arasında. Usulsüz
ve yasa dışı avcılığa karşı önlemlerimiz çok
zayıf. Koruma alanlarımız konusunda da
yetersiziz. Halbuki uluslararası anlaşmalara
göre kıyılarımızın belli bir oranda bir
bölümünün koruma alanı olarak ayrılması
gerekirken ayrılan yüzde, olması gerekenin
çok altında.
Dalış turizmi konusunda çok önde
olan ülkelerden biri değiliz. Akdeniz’in
şartları da buna çok fazla imkân vermiyor.
Hemen yanı başımızda Kızıldeniz varken,
bölgemize gelecek yabancı dalgıçların
oranını artırabilmemiz çok güç. Ama dalış
turizminin çok yoğun olduğu bölgelerde de
denizel yaşam olumsuz etkileniyor.
Pandeminin doğa üzerindeki yenileyici
etkisini nasıl yorumluyorsunuz? Bu geçici bir
durum mu, ne kadar sürdürülebilir?
Tamamen geçici bir durum. Sürdürülebilir
bir durum değil ama herkes gördü ki,
insanoğlu biraz kabuğuna çekildiğinde,
yaban hayatı kendi sınırlarını
genişletebiliyor. Bu durum kalıcı olsa tabii
ki, insan elinin yarattığı olumsuz koşullar
çok azalacak. Örneğin balıkçılık. Dünya
genelinde balıkçı filoları limanlara çekilse
ve dört beş yıl denizlerde hiç balıkçılık
yapılmasa! Aynı şekilde turizm faaliyetleri
dondurulsa ve insanlar kendi bölgelerinden

Bazı ülkeler denetimde başarı ile önlemlerin etkin olmasını sağlayabiliyor,
bazıları ise bunu yapamıyor. Ne yazık ki, ülkemiz yeteri kadar yapamayanlar
arasında. Usulsüz ve yasa dışı avcılığa karşı önlemlerimiz çok zayıf.
En sevdiğiniz yerli dalış rotası
Gökova ve Prens Adaları

En sevdiğiniz yabancı dalış noktası
Güney Afrika dalış noktaları

Henüz dalmadığınız yer
Kambur balinaların toplanma yeri olan
Pasifik’teki Tonga Adası.

En etkileyici deniz hayvanı
Büyük beyaz köpek balığı

En sevdiğiniz deniz filmi
The Deep

yine aynı sürelerde ayrılmasa! Bundan doğal
yaşamın, hatta bizim yaşam ortamımızın
olumlu etkilenmemesi mümkün mü? Fakat
bunlar olacak şeyler değil. Bu nedenle
en kısa sürede kalan yerden süreç devam
edecek.
Denizlerdeki hızlı kirlenme ile mücadele
noktasında kadrajınız dışında eğitimler
verdiğinizi biliyoruz. Biraz bundan bahseder
misiniz? Ayrıca başka ne gibi çalışmalar
yapıyorsunuz?
Denizlerin, doğanın kirlenmesi
mücadelesini gelecek kuşağa yüklemeliyiz.
Bizden sonra geleceklere bu bilinci
aşılamak çok önemli. O nedenle hem
kişisel olarak hem de SUFOD olarak, bu
yönde çalışmalar yapıyoruz. Bunlar arasında
TEGV gibi kurumlar ile iş birliği yapmak,
üniversitelerde konferans ve sergiler
düzenlemek, deniz biyolojisi ile ilgili her
kanalda bilgileri paylaşıp su dünyasındaki
canlıları tanıtmak hem kişisel olarak hem
de kurum olarak gösterdiğimiz gayretlerin
bir parçası.
Son olarak TURMEPA’nın çalışmalarını
takip edebiliyor musunuz? TURMEPA
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
TURMEPA ile birlikte her sualtıcı ve
deniz sever gibi son 20-25 yılı aynı amaçlar
paralelinde geçirdim, aynı toplumda
bulundum. Zaman zaman etkinliklerinde
yer aldım. Bunun yanında öne çıkan
faaliyetlerimiz Deniz Temiz dergisinde
hep yer buldu. Bu desteği hissetmek, bizler
gibi denizlerin korunmasının gerektiğine
inanan insanlar için çok önemli ve cesaret
verici oldu. TURMEPA’nın misyonu, her
geçen gün biraz daha yük alarak genişliyor.
Deniz ve doğa severler olarak bu kurumun
yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz.
81

yakıntehdit

ORMAN
YANGINLARI
OKYANUSLARIN YÜKÜNÜ ARTIRIYOR

ORMAN YANGINLARI DAHA ZIYADE KARADAKI YIKIMLARLA ILIŞKILENDIRILSE BILE
SU KÜTLELERI ÜZERINDE DE BÜYÜK ETKILER YARATIYOR. BIR YANDAN DÜNYANIN
KARBON HAVUZU OLAN OKYANUSLARIN ÜZERINDEKI BASKI ARTARKEN
DIĞER YANDAN DENIZ CANLILARI DA KARADAKILER KADAR YIKIMA UĞRUYOR.
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Orman yangınları, 350 milyon yıldan
fazla bir süredir, dünyanın yüzeyini ve
atmosferi şekillendiriyor. Bundan birkaç
yüzyıl öncesine kadar, orman yangınları
çok özel coğrafi bölgelerde meydana gelen,
çoğunlukla volkanik bir patlama, yıldırım
düşmesi veya deprem gibi olayların neden
olduğu doğal bir faaliyetti. Bu doğal
seleksiyon Akdeniz Bölgesi’nde yüzde
2’lik bir orana sahipken, Quebec’te yüzde
30’a yakın. İspanya’daki yangınların yüzde
5’i özellikle kuru ve sıcak yerlerde doğal
nedenlerden kaynaklanıyor.
Ancak günümüzde doğal nedenlerden
oluşan yangınların sayısı çok az ve

yangınların yaklaşık yüzde 84’ü insan ihmali
ve insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor.
İnsanların neden olduğu yangınların
yüzde 43’ü ise doğaya bırakılan atıklardan
meydana geliyor. Diğer yandan doğal
şartlarda 46 gün olan yangın sezonu, insan
kaynaklı sebepler dolayısıyla 150 günü aşmış
durumda ve orman yangınlarının her sene 2
milyar dolarlık bir zarar yarattığı belirtiliyor.
Orman yangınlarının ekosisteme ve
atmosfere çok sayıda zararı bulunuyor:
Bitkilerin ve canlıların yok olması, toprağı
erozyona uğratıp sel ve heyelanlara neden
olması, atmosferdeki karbondioksit
seviyesini artırması, iklim değişikliğine

katkıda bulunması ve insanların yaşadıkları
yeri terk etmek zorunda kalması, bu
zararların en başında geliyor.
Orman yangınlarının yarattığı yıkımlar
özellikle her büyük yangın sonrası
tartışmaları beraberinde getiriyor. Son
olarak geçtiğimiz Eylül ayında başlayan ve
2020’nin şubat ayında kontrol altına alınan
Avustralya’daki büyük yangın da doğanın
yaşadığı tahribatı bir kez daha tartışmaya
açtı ve dünyanın gündemini oluşturdu.
Bu gündemin temel çerçevesini ise son
yıllarda ulusal ve uluslararası tüm doğa ve
çevre kuruluşlarınca dillendirilen “iklim
değişikliği” oluşturdu.

83

yakıntehdit

İKLIM DEĞIŞIKLIĞI VE
AVUSTRALYA YANGINI
Avustralya’da, bölge ekolojisinin bir sonucu
olarak, her yıl sık oranda orman yangınları
yaşanıyor ancak kontrol altına alınmakta
güçlük çekilen son yangın, yetkililerin
söylemi ile “normal değil”di. 2019 yılı
ocak-ağustos döneminde bölgedeki yağış
oranı yüzde 50’nin altında kaydedildi ve
aynı dönemde yaşanan kuraklıklar, bugüne
kadarki en kurak dönem olarak kayda geçti.

Doğal şartlarda 46 gün olan yangın
sezonu, insan kaynaklı sebepler
dolayısıyla 150 günü aşmış
durumda ve orman yangınlarının
her sene 2 milyar dolarlık bir zarar
yarattığı belirtiliyor.
Avustralya yangını sonrası oluşan yıkımın
temel nedeni, bilimsel topluluklarda
tartışmaya açık değil. İklim değişikliğinin
görselleştirilmesi zor ve çok büyük bir
açıklamaya gerek duyabilir ancak yine
de bilim dünyası, iklim değişikliğini bu
olaylarda en güçlü faktör olarak görüyor.
Avustralya yangınında da ülkenin hem
en sıcak hem de en kurak yılını yaşıyor
olması, bilim insanlarının bu görüşlerini
güçlendiren bir unsur.
1 milyardan fazla canlının yaşamını
yitirdiği ve 10 milyon hektarlık alanın
yok olduğu yangınlar dizisi için Sidney
Üniversitesi’nden ekolojist Glenda Wardle,
“Her olayı doğrudan iklim değişikliğinin
bir sonucu olarak görmek gerekmese de
eğilimlere bakıldığında böylesi bir felaketi,
iklim değişikliği ile bağdaştırmamanız
imkansız oluyor” diyerek, iklim
değişikliğinin rolüne dikkat çekiyor.
Avustralya Orman Yangınları ve Doğal
Tehlikeler Kooperatif Araştırma
Merkezi Başkanı Dr. Richard Thornton
ise, sıcaklıkların artmasının bir sonucu
olarak, yangınların aşırı sonuçları ile daha
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fazla karşılaşılacağına dikkat çekerek, bu
yıkıcılıkta bir olayın 1 derecelik sıcaklık
artışı ile dahi gerçekleşebileceğini söylüyor.
Yapılan araştırmalar küresel sıcaklık
ortalamalarında sürekli bir artış yaşandığını
gösteriyor. Her 10 yıl bir önceki periyoda
göre daha sıcak oluyor. Bugüne dek, tarihin
yaşadığı en sıcak 16 yılın 15’i 21. yüzyılda
yaşandı. Birleşmiş Milletler’in iklim
değişikliği konusunda faaliyet gösteren
kuruluşu Uluslararası İklim Değişikliği
Paneli’nin son raporuna göre, 2050
senesine kadar küresel sıcaklık değerleri 1,5
ile 2,3 santigrat arasında değişecek.

YANGINLAR SU KAYNAKLARI
ÜZERINDE BASKI OLUŞTURUYOR
İklim değişikliği ve orman yangınları

YANGIN REJIMLERI FLORAYI YOK EDIYOR
Bitki örtüsü aşırı yangınlara değil, doğal seleksiyonunda oluşan yangın rejimlerine göre
kendilerini uyarlar. Yangın rejimleri Avustralya florasında ve dünyadaki savanlar gibi
diğer flora türlerinde yaygındır ve yaşam döngüleri buna göre belirlenir. Doğal yangın
rejimleri dışında sık ve şiddetli meydana gelen yangınlara kanalize olmadıklarından
yok olurlar. Son yıllarda başta Avustralya olmak üzere benzeri floraların doğal yangın
rejimi iklim değişikliği sebebiyle kesintiye uğradı. Küresel ısınma ile birlikte artan
sıcaklıklar, toprağı ve bitki örtüsünü kurutarak, orman yangını için daha fazla yakıt
görevi görüyor. Yangınlar sıklaşıyor, sıcaklığı artıyor ve kapladığı alanı genişletiyor.
devam ettikçe, dünya genelindeki orman
yangını mevsimi de uzuyor. Yangınların
süresi ve tahrip ettiği alan da eskisine göre
daha fazla büyüyor. Orman yangınları
sadece bulundukları alanları zarara
uğratmakla kalmıyor, kilometrelerce
ötedeki ekosistemlerin de dengesini
bozuyor çünkü dünyadaki hiçbir ekolojik
sistem birbirinden kopuk hareket etmiyor.
Orman yangınları daha ziyade karadaki
yıkımlarla ilişkilendirilse de su kütleleri
üzerinde de büyük etkiler yaratıyor.
Orman yangınlarının nehirler, göller ve
akarsular üzerindeki uzun vadeli etkileri
yapılan incelemelerle ortaya konulmuş
durumda. Bitki örtüsünün yandığı
bölgenin toprağının hidrofobik hale
gelmesi, suyun emilmesini engelliyor ve

yağmur suyu akışı ile zararlı kimyasalların
ve çeşitli kirleticilerin su kaynaklarına
taşınmasına neden oluyor. Yangın sebebiyle
ortaya çıkan asbest ve kurşun boya
gibi tehlikeli maddeler, insan ve çevre
sağlığı için büyük risk barındırıyor. Bu
maddeler; su ekosistemlerini ve içme suyu
dengesini bozma, temel besinleri ve sağlık
kaynaklarını kirletme potansiyeline sahip.
Bitki örtüsünün yaşadığı tahribatın sel
felaketini artırdığı da yapılan araştırmalarca
doğrulanmış durumda. Sellerin topraktan
su yollarına taşıdığı ağır metaller, sualtı
bitki örtüsünü yok edip, deniz yaşamını
yer değiştirmeye zorluyor. Orman
yangınlarının su kaynakları üzerinde
oluşturduğu baskılardan bir ise karbon
emilimi.

5
MİLYAR
TON

DÜNYADA YILLIK
ÜRETILEN CO2
MIKTARI

%30+

OKYANUSLARIN EMDIĞI
CO2 MIKTARI

%10

BU YIL CO2 ORANINDA
BEKLENEN ARTIŞ

1 milyardan fazla canlının yaşamını
yitirdiği ve 10 milyon hektarlık
alanın yok olduğu Avustralya
yangını için uzmanlar iklim
değişikliğinin rolüne dikkat çekiyor.
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yakıntehdit

Dünyanın “doğal karbon havuzu” işlevini
gören okyanuslar dünyada yaklaşık yıllık
olarak üretilen 5 milyar ton civarındaki
karbonun yüzde 30’undan fazlasını
emiyor. Ancak son yıllarda hızla artan
karbondioksit üretimi, okyanusların daha
fazla karbon emmesine neden oluyor. Ulusal
Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA)
iklim bilimcisi Jeremy Mathis, okyanusların
önümüzdeki 50 yıl boyunca daha bu işlevi
yerine getirebileceğini ancak sonrası için
acil önlem alınması gerektiğini söylüyor.
Mathis gibi diğer yetkililer de okyanusların
artan oranlar karşısında karbon emme
yeteneğinin azalmaya başlayacağına dikkat
çekiyor.
Artan ve süresi uzayan orman yangınları
sebebiyle, diğer bir karbon kuyusu olan
ormanların azalması da okyanuslara daha
fazla görev düşmesine neden oluyor.
Büyük Britanya meteoroloji kurumu Met
Office, Avustralya’daki yangına dair yaptığı
araştırmalar ve incelemeler sonrasında,
10 milyon hektarlık kaybın, atmosferdeki
karbondioksit yoğunluğunun artmasında
etkili olacağını açıkladı. Met Office,
Avustralya’daki yangınlar sebebiyle, 1958
yılından bu yana yapılan ölçümlerde,
bu senenin en büyük CO2 artışının
yaşayabileceğini kaydetti. Kurumun yaptığı
analize göre, bu yılki CO2 yoğunluğu
ortalama 3 ppm artarak 414 ppm civarında
oldu ve mayıs ayından itibaren de 417
ppm’ye ulaşacak.
İklim değişikliğinin temel sebebi olarak
gösterilen karbondioksit artışının

YANGIN KÜLLERI
PLANKTONLARI ETKILIYOR
Yapılan araştırmalar yangın külünün de
deniz canlıları üzerinde olumsuzluklar
oluşturduğunu ortaya koyuyor.
Kaliforniya Üniversitesi’nden bir
grup araştırmacı ve öğrenci, 2017 yılında
Amerika’nın Santa Barbara bölgesinde oluşan
büyük “Thomas Yangını”nın okyanusa nasıl
zarar verdiğini inceledi. Ekibin yaptığı incelemeler külün çeşitli
konsantrasyonlarda özellikle, okyanusların besin ve oksijen
kaynağı olan planktonları ve fitoplanktonları etkilediğini
ortaya koydu. Bilim dünyası, külün kimyasal bileşenlerini
henüz tam olarak açıklayamasa da deniz canlılarını
etkilediği konusu, okyanuslarla çevrili Avustralya’daki
yangın sonrasında da görüldü. Ve Avustralya’daki yıkıcı
yangın, daha fazla bilim insanını soruyu incelemeye
teşvik ediyor: Küller, su kaynaklarını ve deniz canlılarını nasıl etkiliyor?
kaynağı olarak insan kaynaklı emisyonlar
gösteriliyor. Bunun bir sonucu olarak
da okyanus sularında yaşanan sıcaklık
dalgalanmaları kara ekosistemlerinin
karbon tutma miktarını büyük oranda
etkiliyor. Avustralya’yı çevreleyen
okyanuslardan biri olan Pasifik (Büyük)
Okyanusu’nun sıcaklığının arttığı yıllarda,
radarında olan bölgelerin de ısındığı ve
kuraklaştığı biliniyor. Bunun sonucu olarak,
bitkiler yeteri büyümeyi gerçekleştiremiyor,
karbon emiş güçleri azalıyor ve beraberinde
orman yangınları riski artıyor. Bu da
atmosferdeki karbon miktarının daha da
artmasına neden oluyor.

Met Office, açıklamasında insan kaynaklı
iklim krizinin Avustralya’daki sıcak ve
kurak havayı tetikleyip, yangını daha
da şiddetlendirdiğini belirtiyor. Kurum
aynı zamanda bu sene yüzde 10’luk
karbondioksit artışı beklediklerini ve bunun
beşte birlik payının orman yangınlarından
kaynaklı olacağını da kaydetti.
Diğer yandan karbondioksit, bir sünger
gibi davranan okyanuslardaki suyun asidik
hale gelmesinde de katalizör görevi görüyor.
Bu da özellikle mercan ve kabuklu deniz
canlıları açısından büyük tehdit oluşturuyor.
Asidifikasyon, bu canlıları kırılgan ve yok
olabilir hale getiriyor.

Büyük Britanya meteoroloji
kurumu Met Office’in
açıklamasına göre,
insan kaynaklı iklim krizi
Avustralya’daki sıcak ve kurak
havayı tetikleyerek orman
yangınlarını şiddetlendirdi.
Avustralya’nın Eden kentinde yangın sonrası deniz, küller sebebiyle siyaha döndü.
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şubelerden
röportaj. Peri Erbul

TURMEPA BODRUM ŞUBESİ BAŞKANI ORHAN DINÇ

“BODRUM’DA MAVİ KAZANACAK”
BODRUM’UN COĞRAFI KONUMU
ITIBARIYLA BIR KAZANIM
ANCAK HER ŞEYDEN ÖNCE BIR
YAŞAM TARZI OLUŞTURDUĞUNU
IFADE EDEN TURMEPA BODRUM
ŞUBE BAŞKANI ORHAN DINÇ,
“ELBETTE, BODRUM’UN DA DIĞER
KIYI KENTLERI GIBI SORUNLARI
VAR. BIZIM GÖREVIMIZ DE
BU SORUNLARI ORTADAN
KALDIRMAYA ÇALIŞMAK
ANCAK BUNU YAPARKEN ORTAK
BIR BILINÇ VE FARKINDALIK
YARATARAK, SÜRDÜRÜLEBILIR
BIR MAVI OLUŞTURMAK” DIYOR.

O

Ocak ayında TURMEPA Bodrum Şube Başkanlığı görevini
devralan Orhan Dinç, oluşturdukları yeni yol haritasında temel
önceliği çocuklara verdiklerini söylüyor. Denizlerin geleceği için
verilecek bilincin, oluşturulacak farkındalığın sürdürülebilir olması
için çocukluktan adım atmaya başlamak gerektiğini belirten Dinç,
Bodrum’un mavi ve coğrafi avantajının sürdürülebilir olmasında en
başarılı elçilerin çocuklar olduğuna vurgu yapıyor.
Bodrum’un hem gezginler hem de sakinleri için bir yaşam tarzı ortaya
koyduğunu ifade eden Dinç, sorunları ortadan kaldırmaya çalışmanın
yanında hiç sorun olmaması adına çalışmalar yapmak istediklerinin
altını çiziyor.

TURMEPA ile tanışıklığınız ne zaman, nasıl başladı?
Bodrum Şubesi başkanlığına gelen süreç nasıl evrildi?
İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube’nin Yönetim Kurulu
Başkanı seçildiğimde TURMEPA ile daha yakından tanışma imkanı
buldum. Bir marangoz ustasının oğlu olarak, tersanede Bodrum
yapımı guletlerin içinde, halihazırda sahip olduğumuz bu maviliklerin
kıymetini bilerek büyüdüm. Bu yüzden de TURMEPA Bodrum
Şubesi başkanlığına seçilmem ve bu başlayan süreç benim çok zor
olmadı, hatta çok tanıdıktı.
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Başkanlığa geleli henüz birkaç ay oldu ve pandemi gibi
belirsiz ama aynı zamanda değiştirici bir döneme denk
geldi. Bu hem sizin hem de şube için ne anlam ifade ediyor?
Başkanlığa gelmeden önce de halihazırda sahip olduğumuz
güzellikleri korumak adına elimden geleni yapıyordum. Fakat
başkan olduktan sonra işin kurumsal kısmı devreye girdi. Biz
planlamalarımızı yapmıştık, ilk iş olarak çocuklarımıza eğitim
vererek farkındalık yaratacaktık. Sizin de dediğiniz gibi pandemi işin
içine girince her şey durdu. Sadece takip edebildiğimiz süreçlerimiz
mevcuttu. Pandemi bizi durdurdu fakat işlerimizi engellemedi.
TURMEPA Bodrum Şubesi olarak, planlamalarımızı güncelledik ve
süreçle beraber normalleşmenin gerektirdiği şekilde çalışmalarımıza
devam edeceğiz. Pandemi gibi bir dönem elbette ki, çalışmalarımızı
kısıtladı fakat atıksız, sürdürülebilir bir dünya için çok iyi bir fırsat
oldu. Doğa dinlendi ve kendini buldu. Biz de bunun uzun vadede
meyvelerini yiyeceğiz.

TURMEPA Bodrum Şubesi olarak yol haritanızı nasıl
belirlediniz? Önceliğinizi neler oluşturuyor? Salgın krizi,
bu yol haritasının neresinde duruyor?
Şöyle ki; yaptığımız her iş planlı ve ihtiyaca yönelik. Tabi ki bu

süreçte bize eşlik edecek kurumlar ve süreçler var. Öncelikle Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın destekleri ile birlikte sıfır atık mavi ile yola
çıktık. Bodrum Yarımadamızda belli bölgelerde, teknelerden katı
atıkları alan bir tekne oluşturduk. Tekne, geçtiğimiz yıl 5 binden fazla
çöp torbası atık toplayarak büyük bir farkındalık oluşmasını sağladı.
Bu dönemde önceliğimizi eğitim alacak ve çocuklarımızın daha
gelişme döneminde deniz temizliğini ve farkındalığını kendilerine
kural edinmelerini sağlama amacındayız.
Normalleşme ile okullarımız açıldığında ilk işimiz bu olacak.
Sonrasında sıvı atık alım ve katı atık alım tekne projeleri, marinalarda
bilgilendirme seminerleri ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum
Şube Üyelerimize atık alım ve çevreyi temiz tutma ile ilgili seminerler
düzenlemeyi düşünüyoruz. Salgın ise artık hayatımızın her yerinde ve
biz buna karşı tedbirli durmayı öğreniyoruz. Çünkü durup geçmesini
beklemek de maalesef, bir çözüm değil.

Bodrum’un denizle iç içe yaşaması ve mavi yolculuk ile
özdeşlemiş bir yapısının olması deniz kirliliği ve denizlerin
iyileştirilmesi adına nasıl bir kolaylık sağlıyor?
Bodrum’da denizle iç içe olmamız, denizlerimizin bizim için ne
kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu noktada yapabileceklerimizi
fazlalaştırmak adına canla başla daha çok çalışıyoruz. Konumumuz
gereği mavi yolculuk ile özdeşleşmiş bu topraklarda yaşamımızı
idame ettiriyoruz. Biz, denizlerimizden ekmek yiyoruz.
Denizlerimize ne kadar güzel davranırsak ve bu davranışı
aşılayabilirsek, çocuklarımız da bunu örnek alıp denizlerin ve
Bodrum’un devam ettirilmesini sağlayacak.
Elbette ki, her denizde olduğu gibi bizim bölgemizde de kirlilik
problemi söz konusu. Bunda önceliğimiz farkındalık yaratmak ve
sürdürülebilir kurallar ortaya koymak. Eğitim olan yerde iyileşme
daha hızlı olur. Yapılmak istenenden de daha kolay sonuç alınır.
Deniz kirliliği önlenebilir, önlenemiyorsa bir şekilde temizlenebilir.
Bu, elbette zararı tamamen ortadan kaldırmaz ancak bizim de bir
şeyler yapmaya çalıştığımızı gösterir. İyileştirme ise proje üretmek ile
alakalı; ne kadar çok proje üretip sistemle uyumlu hale getirirsek o
kadar çok adım atmış oluruz.

Son yıllarda kıyı bölgelerinde artan popülasyon, yetersiz
altyapılar sebebiyle kirlilik ve tahribatla da eş değer
görülüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bodrum’da
bu sorunun aşılması için neler yapılabilir? TURMEPA
olarak, sizin ne gibi bir rolünüz olabilir bu anlamda?
Bodrum benim için tabiri caizse, cennet gibi bir yer. Benim,
Bodrumluların ana vatanı. Gelen turist ise gelir kaynağımız. Fakat
gelen herkes burada yaşamak istiyor. Ve şu da bir gerçek ki, bir süre
sonra dönüyorlar. Bu da geride kalan bina yığını demek. Göç, her
sene daha çok artıyor. Bunun için daha sistemli çalışmalar yapılıyor.
Kalabalık, bir şekilde gözümüzde alışkanlık haline geliyor. Kıyı
bölgelerine yıllardır çok yoğun ilgi var. İnsanlar büyük şehirlerden

Deniz kirliliği önlenebilir, önlenemiyorsa bir şekilde
temizlenebilir. Bu, elbette zararı tamamen ortadan
kaldırmaz ancak bizim de bir şeyler yapmaya
çalıştığımızı gösterir. İyileştirme ise proje üretmek
ile alakalı; ne kadar çok proje üretip sistemle uyumlu
hale getirirsek o kadar çok adım atmış oluruz.
kaçarak, daha minimal yerlerin hayallerini kuruyorlar. Maalesef
ki, geldikleri doğaya iyi davranmıyorlar. Tahribat ve beraberinde
kirlilik meydana geliyor. Biz, deniz kısmında bir şekilde projeler ve
oluşturduklarımızla bunu idare ediyoruz.
Dünya her geçen gün kirleniyor. Bu sadece Bodrum’un sorunu değil,
tüm kıyı bölgelerimizin ortak problemi. TURMEPA olarak, yukarıda
da belirttiğim gibi sıvı atık alım ve katı atık alım tekneleri, marinaya
atık alım sistemi kurma projeleri, denizaltı temizliği ile kirliliğin
önüne geçmeye çalışıyoruz. Ancak, herkesin aynı özveriye sahip
olması gerekiyor ki, attığımız adımlar yol olsun.

Deniz Ticaret Odası’nın TURMEPA ile organik ilişkisi,
kamusal iş birliği ve TURMEPA için ne ifade ediyor?
İMEAK Deniz Ticaret Odası merkezimizin ve şubelerimizin
TURMEPA ile olan ilişkisi birbirini destekler nitelikte. Kamusal
iş birlikleri ile beraber sonunun kaynağına inerek hızlı ve çözümcül
yaklaşımlarla birbirlerini tamamlıyorlar. İMEAK Deniz Ticaret
Odası, denizcilik işi ile iştigal eden tüm firma ve şahısları bünyesinde
barındırıyor. TURMEPA da bu firmaların deniz kısmında verdikleri
zararı en aza indirmeye çalışıyor. İşte bu noktada kurallar ile birlikte
birbirlerini destekler nitelikte ilerliyorlar.

Henüz TURMEPA Gönüllüsü olmayanlar ve
gelecek için mesajınız nedir?
TURMEPA Gönüllüsü olmak, içten gelen bir şey; sanırım ne
yaparsanız yapın içinizde var olması gerekiyor. Sadece denizlerimizde
değil, yaşadığımız her alanda temizlik şart. Bu noktada en önemli
aşama içten istemek ve gönüllü olmak.
Bu doğrultuda henüz TURMEPA Gönüllüsü olmayanları ben
buradan İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubemizde bulunan
TURMEPA ofisimize muhakkak davet ediyorum. Henüz çok faal
bir çalışmamız olmasa da çok güzel planlamalarımız var ve buna
gerçekten gönülden inanan arkadaşları aramızda görmek isterim.
Gelecek için. Aslında yaşadığımız süreçten sonra ne kadar muamma
bir cümle değil mi! Bence ne yaparsak yapalım önce inanalım.
Başarıya da, yapabileceğimize de, denizlerimizi temiz tutacağımıza da
inanırsak bunu yaparız.
Bodrum’da mavi kazanacak.
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mavihaber

DENTUR’DA İSIM DEĞIŞIKLIĞI
Deniz endüstrisinin önde gelen STK’larından DENTUR, şubat ayında gerçekleştirdiği
Olağan Genel Kurulu’nda isim değişikliğine gitti. Dernek bundan sonra YATED ismini kullanacak.
2000 yılında kurulan, deniz
endüstrisinin önemli sivil toplum
kuruluşlarından Deniz Endüstrisini
ve Denizciliği Geliştirme Derneği
(DENTUR), son iki yıldır
gündeminde olan isim değişikliği
projesini, 25 Şubat 2020 tarihli
Olağan Genel Kurulu kapsamında
görüştü ve oy birliği ile isim
değişikliği kararı aldı. Gerekli olan
tüzük değişikliği için T.C. İstanbul
Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler
Müdürlüğü’ne yapılan başvuru, 27
Nisan 2020 tarihinde yasallaştı ve
derneğin yeni ismi Yat ve Tekne
Endüstrisi Derneği (YATED)
olarak değiştirildi. Derneğin 300’e
yakın tüzel ve gerçek kişilerden
oluşan üyeleri ise aynı üyelik
şartları ile devam edecek.
Konuya ilişkin açıklamada
bulunan YATED Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu, isim değişikliği
ihtiyacının, ilk adı DENTUR olan bir başka markanın olması,
bu durumun karışıklık ve sektörde sorun yaratması sebebiyle
doğduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Gerek deniz endüstrisini
temsil eden en büyük STK’lardan biri olan derneğimizin; daha

Konuya ilişkin açıklamada bulunan
YATED Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu,
isim değişikliği ihtiyacının, ilk adı DENTUR
olan bir başka markanın olması, bu durumun
karışıklık ve sektörde sorun yaratması
sebebiyle doğduğunu söyledi.
90

hızlı bir şekilde sektörümüzü temsil ederek ve gerekli çalışmaları
yaparak ön plana çıkması gerekse de çok değerli üyelerimizin
menfaatlerini korumak amaçlı olarak DENTUR isminin
değiştirilmesi gerektiğine inanmaktayız. DENTUR yerine
gelen ismin açılımında ‘deniz endüstrisi’ yerine kullandığımız
‘yat-tekne endüstrisi’ tanımı yat imalat sektöründe dünyada ilk
beşte olan Türkiye’ye vurgu yapmaktadır. Ayrıca yat ve tekne
kavramları hem devlet hem de sektör temsilcileri tarafından
daha çok bilinen, kabul edilen ve açılış konuşmalarında bile
sektörden bahsederken kullanılan bir ifade olması nedeniyle
daha kapsayıcıdır. Denizciliği geliştirme kısmı tabii ki, faaliyet
konularımız arasındadır ve bu doğrultuda faaliyetlerimizi
artırarak devam ettireceğiz. Zira, deniz kültürünün ve
sevgisinin gelişmesi, endüstrimizin gelişmesinin ana kaynağıdır.
Derneğimizin esas amacının ‘sektörümüzü geliştirmek ve
menfaatlerini korumak’ olduğu bir gerçektir. Sonuçta biz,
endüstrimizin sesiyiz. Derneğimizin yeni adı ‘YATED’,
sektörümüze hayırlı olsun."

mavihaber

FETHIYE’DE KURUMSAL ÇEVRECILIK ÖRNEĞI
GEMILER SU SPORLARI YATÇILIK ŞIRKETI ÇALIŞANLARI FETHIYE’NIN DARBOĞAZ KOYU’NDA YAPTIKLARI
ÇEVRE TEMIZLIĞI ILE DENIZLERIN VE DOĞANIN IÇINDE BULUNDUĞU DURUMA DIKKAT ÇEKTI. 75 TORBA
ÇÖP VE ATIĞIN TOPLANDIĞI ETKINLIK, TÜRKIYE’DE SON YILLARDA BÜYÜK GELIŞME GÖSTEREN KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUK ADINA DA ÖNEM TAŞIDI.
Gemiler Su Sporları Yatçılık Turizm Emlak Ticaret ve Taşımacılık
Limited şirketinin çevreci gönüllüleri, 7 Temmuz’da, Fethiye Gemiler
Koyu ile Darboğaz Koyu arasında, kurumsal hayata örnek teşkil
edecek bir kıyı ve çevre temizliği gerçekleştirdi. Temizliğin bir şirket ve
çalışanları nezdinde yapılması Türkiye’de son yıllarda gelişme gösteren
kurumsal sosyal sorumluluk mevzusunun ilerletilmesi açısından da
önem taşıdı.
Etkinliğe şirket çalışanlarından Mahmut Bozkurt, Ali Rıza Kıryaman,
Şahin Bakar, Nuri Özdağ, Nuri Karagöz, Can Kadıoğlu, Ersoy Sarı,
Mert Özdağ katıldı.
Yoğun kirliliğin görüldüğü bölgede yapılan temizlik kapsamında
75 poşet çöp ve atık toplanarak Gemiler Koyu’na taşındı ve burada
Fethiye Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Çöp torbalarına konulan
atıklar ekiplerce geri dönüşüm tesisine gönderildi.

DOĞA VE DENIZLERE DIKKAT ÇEKILDI
Fethiye’nin cennet koylarından biri olan Darboğaz Koyu’nda yapılan
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temizlik ile hem Fethiye hem de Türkiye genelinde bir farkındalık
yaratmaya çalışan şirket ve çalışanları, doğa ve deniz kirliliğine dikkat
çekti. Toplanılan yoğun miktardaki çöp ve atık ile insanların doğa
ve denizler nezdinde yarattığı tahribata da dikkat çeken Gemiler Su
Sporları Yatçılık şirketi ve çalışanlarının katıldığı temizlik
etkinliğinde, içecek şişesi, teneke kutu, pet şişe, plastik parçaları,
ayakkabı, baret, balık ağları ve çeşitli giyeceklerin yanı sıra pek çok
atık dikkat çekti.

DTO FETHIYE’DEN PLAKET TAKDIMI
Etkinliğin ardından İMEAK DTO Başkan Yardımcısı görevini de
yürüten TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu,
DTO Fethiye Şubesi ve TURMEPA Fethiye Şubesi Başkanı
Şaban Arıkan ile birlikte Gemiler Su Sporları Yatçılık firmasına ve
çalışanlarına çevreye olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür plaketi
takdim etti. Plaket törenine DTO Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Ali Kaçar ve Meclis üyesi Tarık Yılmaz da katıldı.

TOPLANILAN YOĞUN MIKTARDAKI ÇÖP VE ATIK
ILE INSANLARIN DOĞA VE DENIZLER NEZDINDE
YARATTIĞI TAHRIBATA DA DIKKAT ÇEKEN
GEMILER SU SPORLARI YATÇILIK ŞIRKETI
VE ÇALIŞANLARININ KATILDIĞI TEMIZLIK
ETKINLIĞINDE, IÇECEK ŞIŞESI, TENEKE KUTU, PET
ŞIŞE, PLASTIK PARÇALARI, AYAKKABI, BARET,
BALIK AĞLARI VE ÇEŞITLI GIYECEKLERIN YANI SIRA
PEK ÇOK ATIK DIKKAT ÇEKTI.
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TURMEPA ATIK TOPLAMA TEKNELERİ HİJYEN TEDBİRLERİYLE SEZONU AÇTI
Uzun bir sürenin ardından güçlü filomuz ile yine denizlerdeyiz.
TURMEPA atık toplama tekneleri tüm hijyen tedbirlerini alarak
uzman personel ile görevinin başında. Salgın tehdidi süresince
tekne personeli, şeffaf koruyucu maske, ağız maskesi, gözlük,
tek kullanımlık eldiven ve dezenfektan kullanarak güvenli bir
şekilde hizmet verecek. TURMEPA I Göcek’te, TURMEPA II
Çeşme’de, TURMEPA D-Marin ve DenizTemiz 3 Hisarönü
Körfezi’nde, DenizTemiz 4 Marmaris’te, DTO Fethiye teknesi ise
Göcek’te faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. TURMEPA atık
toplama teknelerine haftanın altı günü (Salı günleri hariç)
09.00-17.00 saatleri arasında 0850 460 67 67 numaralı
Mavi Hat’tan ulaşabilirsiniz.
TURMEPA Deniz Süpürgesi ise Persil sponsorluğunda altı ay boyunca
İstanbul Boğazı’nda hizmet verecek.

Çeşme koylarının mavi kalması için 14 yıldır TURMEPA I teknesinin
sponsorluğunu üstlenen Arkas Holding’e teşekkür ederiz.

Göcek koylarında hizmet veren DTO Fethiye teknemizin sponsorluğunu
beş yıldır sürdüren TÜPRAŞ’a teşekkür ederiz.

TURMEPA I teknesinin 9 yıldır sponsorluğunu üstlenerek Göcek’in
korunmasına destek olan SANKO Enerji’ye teşekkür ederiz.

Marmaris’te çalışan DenizTemiz 4 teknemize bu yıl da sponsor olarak
destek veren Persil’e teşekkür ederiz.

Ayrıca yıl boyunca teknelerimizin yakıt sponsorluğunu üstlenen Opet’e teşekkür ederiz!
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DAHA MAVİ DENİZLER
İÇİN EVLERİMİZDEN
ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİK
TURMEPA ekibi denizleri koruma çalışmalarını uzaktan
da sürdürdü. Ekip olarak yaptığımız online toplantılarla
maviyi korumak için fikirler geliştirmeye, yeni projeler
üretmeye devam ettik. Yaz mevsiminde daha mavi
denizlere ve kıyılara kavuşmak için eğitim, farkındalık
ve gönüllülük çalışmalarımızı online platformlarda
sürdürdük.

ONLINE EĞİTİMLERLE
10 BİNİ AŞKIN ÖĞRETMEN VE
ÖĞRENCİYE ULAŞTIK!
TURMEPA, daha mavi bir gelecek için öğrenmeye, öğretmeye online
yayınlarla da devam ediyor. Mart - temmuz ayları içerisinde Türkiye’nin
4 ilde 17 webinar, 18 eğitim videosu, 10 Instagram canlı sohbeti, 2 online
sergi, 4 podcast ile ülke çapında 10 bini aşkın kişiye bin 100 dakikalık
online eğitimler verildi.

TURMEPA EĞİTİMLERİ MİLLİ
EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN
DİJİTAL EĞİTİM
PLATFORMU EBA’DA!

COVID-19 sürecinde tamamı TURMEPA çalışanları
tarafından hazırlanan tüm yaş gruplarına uygun 18 adet
online eğitim videosu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim
Ağı (EBA) tarafından onaylanarak sisteme yüklendi. Böylece
TURMEPA eğitimleri artık EBA üzerinden tüm Türkiye’ye
ulaşıyor. Ekosistem, denizler ve su kaynaklarının önemi, Sıfır
Atık Mavi, geri dönüşüm, denizlerin ürettiği oksijen ve besin
kaynakları gibi oldukça zengin bir içeriğe sahip olan eğitim
videolarına ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri erişebiliyor.
TURMEPA, COVID–19 geçiş döneminde tamamı online
platforma taşınan çevre eğitimleri, ücretsiz olarak kamuoyu ile
paylaşıldı. Hazırlanan eğitim videoları TURMEPA Instagram
ve YouTube iletişim kanallarında, Muğla İl Milli Eğitim
Müdürlüğü “Okul Evimde” portalında ve online öğrenme
platformu Koç Akademi’de de yerini aldı.
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE
TABİAT VARLIKLARI KURULU’NA KATILDIK
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Kaptanoğlu ve Genel Müdürü Semiha Öztürk,
6 Temmuz’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum’un ev sahipliğinde düzenlenen “Kovid-19
Salgını ve Çevremizin Geleceği” konulu istişare
toplantısına katıldı. Türkiye’nin önde gelen sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, biyoloji, jeoloji, çevre
mühendisliği, deniz bilimleri ana bilim dallarından
akademisyenler ve bakanlık yöneticilerinden oluşan
Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu’nun bir araya geldiği
toplantıda, salgın sonrası yapılacak çalışmalar ele alındı.
Toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin çevresi,
doğal alanları, koruma bölgeleri, ekolojik koridorları,
şehir içi yeşil alanları, Sıfır Atık projesi, millet bahçesi
ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla her türlü salgına
karşı hazır olacağına işaret eden Bakan Kurum, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın halihazırda süren çevre ve
doğa koruma projelerinin birer çalışma alanı olarak
geliştirilebileceğini, ortaya çıkan yeni projelerin de hep
birlikte gerçekleştirilebileceğini vurguladı. Başkanlığını
Bakan Kurum’un, başkanvekilliğini ise Bakan Yardımcısı
Mehmet Emin Birpınar’ın yaptığı kurulda Kurum,
“Doğal güzelliklerimizi koruma politikalarında yol
gösterici olacak Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulumuz
hazırlayacağı COVID-19 salgın süreci ve sonrası Çevre
ve Şehircilik Raporu başta olmak üzere imza atacağı
önemli projelerle milli çevre ve doğa seferberliğine
katkı sunacaktır. Son derece yetkin insanların
iştirakleriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantımızda, çevre
ile ilgili konuları bilimsel açıdan değerlendireceğiz.
Faaliyetlerimizin çevre ile olan etkileşimini irdeleyecek
ve pratik adımları da sizlerle birlikte atacağız.” dedi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANLIĞI DENİZCİLİK
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, 6 Temmuz’da
gerçekleştirdiği Ankara temaslarında, haziran ayında Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü görevine atanan Ünal Baylan’ı
ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik etti. Yapılan görüşmede Sıfır Atık
Mavi seferberliği ve denizcilik konuları ele alındı.
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ULUSAL VE ULUSLARARASI
PLATFORMLARDA
TURMEPA’YI ANLATTIK

SIFIR ATIK MAVİ’YE
TV’LERDE DİKKAT ÇEKTİK
Yaz sezonunun başlamasıyla Sıfır Atık Mavi’nin önemine
dikkat çekmek amacıyla TURMEPA Yönetim Kurulu
Başkanı Şadan Kaptanoğlu medya kuruluşlarında
açıklamalarda bulundu. Kaptanoğlu, 25 Haziran’da NTV
canlı yayınında Ahmed Arpat’ın konuğu olarak Sıfır
Atık Mavi seferberliği kapsamında yapılan çalışmaları ve
salgın döneminde denizlerimizin durumunu değerlendirdi.
Şadan Kaptanoğlu 26 Haziran’da ise Fox TV Çalar Saat
programında İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Sıfır
Atık Mavi’nin önemi, TURMEPA’nın 25 yıllık başarıları
ve koronavirüs salgınının çevresel etkilerinin konuşulduğu
yayın sonunda İsmail Küçükkaya da artık bir TURMEPA
Gönüllüsü olarak Sıfır Atık Mavi sözünü imzaladı.

TURMEPA Yönetim Kurulu
Başkanı Şadan Kaptanoğlu,
dünyanın en büyük beş denizcilik
fuarından biri olan SMM
Hamburg’un (The Leading
International Maritime Trade Fair)
online gerçekleşen basın toplantısına
katıldı. Toplantıda, “Green
Shipping” başlığıyla Eylül ayında
gerçekleştirilmesi planlanan fuarın,
şubat 2021’e ertelendiği duyuruldu.
Dünyanın en önemli denizcilik
kuruluşlarının CEO’larının da
katıldığı basın toplantısında, dünya
denizciliğinin koronavirüs sürecinde
nasıl bir yol izlediği değerlendirildi.
Şadan Kaptanoğlu ayrıca pandemi
sürecinde denizcilik sektörünün
durumu ve alınan önlemlerin yanı
sıra çevre sağlığında meydana gelen
gelişmeleri değerlendirmek üzere
dijital mecralarda pek çok yayına
katıldı. Omni Karantina Sohbetleri,
DTO Plus ve Vira Haber canlı
yayınlarında Kaptanoğlu, denizcilik
sektörünün önemli isimleriyle
birlikte görüşlerini paylaştı.
Kaptanoğlu son olarak, İngiltere
merkezli MLA College’ın online
gerçekleşen “Küresel Sürdürülebilir
Kalkınma” lisans programı

açılış konferansında konuşmacı
olarak yer aldı. 13 Temmuz’da
düzenlenen program aracılığıyla
MLA College’ın Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları'nın uluslararası düzeyde
öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması
hedefine TURMEPA da katkı
sağladı.
Uzaktan bağlantı yoluyla yaptığımız
diğer toplantılarda, COVID-19
salgını sürecinin nasıl atlatılacağı, bu
sürede sivil toplum kuruluşlarının
dikkat etmesi gereken hususlar,
üzerlerine düşen sorumluluklar
konusunda görüşlerimizi aktardık.
Bu kapsamda MEPA’lar, Türkiye
Üçüncü Sektör Vakfı – TÜSEV,
Ocean Conservancy gibi
ulusal ve uluslararası STK’larla
deneyimlerimizi paylaştık.

TURMEPA ONLINE EĞİTİMLERİ, SOSYAL ETKİNLİK YÖNERGESİ KAPSAMINDA!
TURMEPA’nın online eğitimleri için Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü Sosyal Etkinlik İzni yayınlandı. Derneğin 21.01.2020 tarihli
ve 1563891 sayılı MEB Sosyal Etkinlik İzinleri yönergesine uygun olarak, sosyal
etkinlik izinlerine ilişkin usul ve esaslar dikkate alınarak içerikleri düzenlenen ve
güncellenen eğitim webinarları yıl sonuna kadar devam edecek. “Denizlerin Önemi,
Sıfır Atık, Sıfır Atık Mavi ve Bilimsel Proje Hazırlama” başlıklarında düzenlenecek
ücretsiz çevrim içi eğitimler hakkında bilgi almak için: 0216 310 93 01 numaralı
telefonu arayabilirsiniz.
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BEŞİKTAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ
EĞİTİMLERİ’NDE YER ALDIK!

TUREMEPA, Sıfır Atık Mavi eğitimleriyle 23-25-26 Haziran
tarihlerinde gerçekleşen 2019-2020 Haziran Dönemi Beşiktaş İlçe
MEM Hizmet İçi Eğitimleri’nde öğretmenlerle buluştu. 228 öğretmenle
bir araya gelinen hizmet içi eğitim seminerlerinde, TURMEPA
eğitmenleri denizleri anlatırken, Uluslararası Koçlar unvanına sahip
Deniz Kuş ile Tuna Aktuna ise koçluk konusunda eğitim verdi.

ŞUBELERİMİZ DE ONLINE EĞİTİME HAZIR!
TURMEPA eğitim ve saha ekibi, Sıfır Atık Mavi ve Sürdürülebilir Su
Kaynakları eğitici eğitimini tamamladı. Bundan sonra şubelerimiz de
kendi bölgelerinde online eğitim çalışmaları gerçekleştirebilecek.

19 MAYIS’TA GÖNÜLLÜLERİMİZLE ÜLKEMİZİN
DÖRT BİR YANINDAN MESAJ VERDİK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ülkemizin dört
bir yanındaki genç gönüllülerimiz, mesajlarını sosyal medya aracılığıyla tüm
deniz severlerle paylaştı. Son sözü ise artık bir TURMEPA Gönüllüsü olan,
Türkiye tiyatro ve sinemasının değerli ismi Cihan Ünal paylaştı.

5 HAZİRAN DÜNYA
ÇEVRE GÜNÜ SOSYAL
PLATFORMLARDA
KUTLANDI!

TURMEPA, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde
denizlerimizdeki plastik atık tehdidine dikkat çekmek amacıyla
online platformlarda gün boyu etkinlikler gerçekleştirdi. Uzman
isimlerle çevre temalı canlı yayın sohbetleri, çocuklara ve
yetişkinlere yönelik eğitimler ve geleneksel Sualtı Atık Sergisi
ve Eğitim Atölyesi’nin online açılışı ile dopdolu olan program,
Uzman Diyetisyen Dilara Koçak’ın konuk olduğu Instagram
canlı yayını ile başladı. Program kapsamında gün boyu
gerçekleşen eğitimlerle 60’ı aşkın katılımcıyla buluşuldu. Ayrıca
yaratıcı okuma ve yazma eğitmeni, akademisyen yazar Nilay
Yılmaz ile yapılan canlı yayında denizlerin sessiz kahramanları
planktonlardan balinalara kadar ekosistemin önemi ve dengesi
üzerine söyleşi yapılarak Sıra Dışı Meydan Okumalar projesi
TURMEPA takipçileri ile paylaşıldı. Program, dünya dalış
rekortmeni Şahika Ercümen ile yapılan söyleşiyle sona erdi.
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İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İLE
WEBINAR EĞİTİM SEMİNERLERİ
GERÇEKLEŞTİRDİK!
Mayıs ayından itibaren İstanbul, Muğla,
İzmir, Aydın ve Çanakkale İl ve İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği
yapılarak yüzlerce öğrenci, öğretmen ve
idarecilerle bir araya gelindi. Yaklaşık
bir buçuk saat süren interaktif eğitimler
kapsamında denizler ve su kaynaklarının
önemi, deniz kirliliği, küresel iklim
değişikliği ve sonuçları, Sıfır Atık ve Sıfır
Atık Mavi’nin uygulama yöntemleri, yeni
normalde hayatımızda ve okullarımızda
üzerimize düşen sorumluluklar ve bilimsel
proje hazırlama konularına değinildi.

Yüzlerce öğrenci ve öğretmene ulaşılan
bu eğitimler sonucunda tüm katılımcılar
Sıfır Atık Mavi seferberliğine resmen
dahil olmuş oldu! Online eğitimler alan
kurumlar: Harezmi Eğitim Platformu,
Beyoğlu İlçe MEM, Muğla İl MEM,
Beşiktaş İlçe MEM, Palet Okulları, İzmir
TED Koleji, Sarıyer İlçe MEM, Aydın
Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu,
Lütfi Banat İlkokulu, Ortaköy Zübeyde
Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, Çanakkale Barbaros Hayrettin
Paşa İlkokulu.

23 NİSAN TURMEPA
ONLINE ŞENLİĞİ İLE
ÇOŞKUYLA KUTLANDI!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın
100. yılında “Hayalindeki 23 Nisan’ı Çiz,
Denizlerimiz Kazansın” sloganı ile çocukları online
sergiye davet etmek için gönüllümüz Günay
Kıran’ın seslendirmesiyle bir video hazırladık.
Yaptığımız sosyal medya, mailing çalışmaları ve
gönüllülerimizin aracılığı ile çocuklara çağrıda
bulunduk. Ülkemizin dört bir köşesinden ve
İngiltere, Almanya, Hollanda ve Japonya’dan
çocukların hazırladıkları resim, afiş, poster, video
çalışmalarını 13-20 Nisan tarihleri arasında mail ve
Instagram üzerinden toplayarak bir online sergiye
dönüştürdük. Destek veren tüm gönüllülerimize ve
tüm katılımcı çocuklarımıza teşekkür ederiz.

10. SUALTI ATIK SERGİSİ VE EĞİTİM ATÖLYESİ DÜNYA ÇEVRE
GÜNÜ ONLINE ŞENLİĞİ KAPSAMINDA AÇILDI!
TURMEPA, Türkiye’nin ilk Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’ni
bundan tam 10 sene önce hayata geçirdi. Sergi, TURMEPA’nın
farklı yıllarda deniz dibi temizliği etkinliklerinde denizden çıkardığı
atıklardan oluşuyor. Okyanusta yedinci bir kıta oluşturarak
gezegenimizin nefesini kesen atık tehdidine dikkat çekmek amacıyla
yapılan sergi ve eğitim atölyesinde bugüne kadar yaklaşık 20 bin çocuğu
ağırlayan TURMEPA, 10. yılında sergiyi ziyaretçilerinin evlerine
getirdi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açılışı gerçekleştirilen 10.
TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi, Dünya Çevre
Haftası boyunca profesyonellerden kıymetli bilgiler sunmaya devam etti.
Yaz boyunca online olarak devam edecek eğitimlerle ilgili detaylı bilgi
ve kayıt için egitim@turmepa.org.tr adresine yazabilirsiniz.
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“ÇOCUKLAR SUYU KODLUYOR. H2OKULLU
OLDU” PROJE KİTABIMIZI TAMAMLADIK
TURMEPA’nın İstanbul
Kalkınma Ajansı 2018
yılı Çocuklar ve Gençler
Mali Destek Programı
kapsamında sağlanan mali
destek ile hayata geçirdiği
“Çocuklar Suyu Kodluyor.
H2Okullu Oldu!”
projesinin kitabı online
olarak hazırlandı. Online
kapanış panayırı ve jüri
değerlendirme süreçleri
için planlamalar yapılmaya
devam ediyor.

İSTKA ONLINE
İZLEME
TOPLANTISI
YAPILDI

INSTAGRAM CANLI
YAYINLARINI BAŞLATTIK

TURMEPA nisan ayında Instagram hesabında her
hafta Cuma akşamları yayınlanmak üzere canlı yayın
sohbetlerini başlattı. Özellikle çevre, sürdürülebilirlik,
iklim değişikliği ile koronavirüsün dünyamıza etkileri
konusunda alanında uzman isimlerle gerçekleştirdiğimiz
yayınlar büyük ilgiyle takip edildi. Herkese Eğitim
Platformu kurucusu İlyas Ata Güzeliş ile açılışı yapılan
#DenizEveSığar serimiz sırasıyla Prof. Dr. Meriç Albay,
Doç. Dr. Itır Erhart, Uzm. Dyt. Dilara Koçak, Aynur
Acar, Dr. Baran Bozoğlu, Dr. Nilay Yılmaz, Prof. Dr.
Ali Ergur, Meteorolog Bünyamin Sürmeli, Dünya
Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Oyuncu Mert Fırat
ve İklim Aktivisti Atlas Sarrafoğlu’nun katılımlarıyla
devam etti.

ARTIK SPOTIFY’DAYIZ!
Deniz Eve Sığar canlı yayınlarımız podcast olarak
Spotify’da da yerini aldı. Artık evde, yürüyüşte, gemide,
otobüste nerede olursanız olun TURMEPA Spotify
hesabını takip ederek kaçırdığınız yayınlara ulaşabilir
veya tekrar dinleyebilirsiniz.

COVID-19 sürecinde,
çalışmalarına online olarak devam edilen projenin 2. Ara Rapor sonrası online
izleme toplantısı, 18 Haziran’da İSTKA izleme uzmanı Ayşen Akşehir ile
gerçekleştirildi.

ÇEVRE İÇİN ÇEVRİM İÇİ
GÖNÜLLÜLERİMİZ İŞ BAŞINDA
2018 yılında King Bouden
Vakfı tarafından desteklenen
Çevrim İçi Gönüllülük
Projemiz kapsamında binlerce
gönüllümüz çevrim içi
çalışmalarıyla özel günlerde
özel paylaşımlar yaparak
dayanışmayı sürdürüyor.
TURMEPA’nın gönüllü sosyal
medya elçileri olan Çevrim İçi
Gönüllülerimizin çalışmaları,
COVID-19 döneminde çok
daha aktif bir şekilde devam etti.
Gönüllülerimiz kendi yaşam
alanlarından “Çevre için Çevrim İçi Olun!" çağrısında bulundu.
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GÖNÜLLÜLERİMİZLE DENİZ
YAŞASIN DİYE BULUŞMAYA
DEVAM ETTİK

TURMEPA’nın, gönüllüleri ile diyaloğu sıkı bir şekilde devam
ediyor. Evde kalınan süre boyunca derneğin amaç ve hedefleri
doğrultusunda sürdürülebilir projeler üretmek, gönüllülük bağlarını
güçlendirmek için gönüllü toplulukları ile sık sık bir araya gelindi,
beyin fırtınaları yapıldı. İstanbul, Antalya, Bursa, Çanakkale,
Muğla, Mersin, Samsun, Trabzon ve Van Deniz Elçileri ile dijital
platformlar üzerinden buluşuldu. Ayrıca The Duke Of Edinburgh
ödül programı ile TURMEPA ailesine katılan genç gönüllüler ile
bir araya gelinerek yol haritası oluşturuldu. Ardından oryantasyon
ve eğitim süreci tamamlandı.

DÜNYA BALIK GÖÇÜ GÜNÜ’NDE ULUSLARARASI
SULARDA YOLCULUK ETTİK

Bu yıl koronavirüs sebebiyle etkinlikleri 24 Ekim tarihine
ertelenen Uluslararası Dünya Balık Göçü Günü çerçevesinde
14 Mayıs’ta, Hollanda Dünya Balık Göçü Vakfı ev sahipliğinde
24 saat süren bir webinara tüm TURMEPA gönüllüleri davet
edildi. Böylece 100’e yakın gönüllü, dünyanın dört bir yanından

göç eden balıklar ve göç ettikleri sahiller hakkında bilgi edinme
fırsatı buldu. Yangze Nehri’nin derinliklerinden Colorado
Nehri’nin akıntılarına ve ülkemizin su kaynaklarına kadar Prof.
Dr. Devrim Memiş rehberliğinde zengin ve keyifli bir sanal
yolculuk yapıldı.

ULUSLARARASI
GÖNÜLLÜLÜK İŞ BİRLİĞİ

TURMEPA’nın 2019'un Ekim ayında başlattığı GloRe (Global
Sertifikasyon Sistemi) kayıt süreci tamamlandı. Bu sertifikasyon
sistemi sayesinde TURMEPA Gönüllüleri, bulundukları kurumda
kazandıkları sosyal becerilerini değerlendirip sertifikasyon
gösterebilecek. GloRe, İtalya Joint Derneği ve Antalya Avrupa
Birliği Merkezi iş birliğiyle yürütülen Global Sertifikasyon
sistemidir.
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KÜRESEL ISINMAYA
DİKKAT ÇEKTİK

TURMEPA
İLK FIRSAT
PROGRAMININ
PAYDAŞI OLDU

TURMEPA, az bilinen devlet
üniversitelerinden mezun gençlere işe
geçişlerinde fırsat eşitliği sağlamayı
hedefleyen İlk Fırsat Programı’nın STK
paydaşlarından biri oldu. Esas Sosyal - İlk
Fırsat Programı kapsamında 1 Eylül’de, 1
yıl boyunca TURMEPA’da tam zamanlı
olarak çalışacak personel için toplantılar
yapıldı, “Gönüllü İletişim Sorumlusu”
görev tanımı hazırlandı. TURMEPA
gönüllü ailesine katılmak isteyen
gençlerin başvuruları değrlendirilerek
mülakat süreci başlatılacak.

CNN Türk Meteoroloji Editörü ve TURMEPA
Gönüllüsü Bünyamin Sürmeli, küresel ısınma ve
tüketimi azaltmanın önemi konusunda farkındalık
yaratmak amacıyla Antarktika’nın dördüncü büyük buzul
kütlesi ve dünyanın en hızlı ısınan yerlerinden biri olan
Larsen C hakkında Çevrim içi Gönüllülük kapsamında
bir farkındalık videosu hazırladı. Bünyamin Sürmeli’nin
mesajı aracılığıyla tüm sosyal medya hesaplarımızdan
küresel ısınmanın hayati boyutlarına dikkat çektik.

ÇEVRE VE SİVİL TOPLUM
KONUSUNDA FARKLI
PLATFORMLARDA SÖZ ALDIK
Instagram hesabımızdan yaptığımız canlı yayınların yanı sıra
farklı sivil toplum kuruluşları ve online platformlara da konuk
olduk. Sürdürülebilir gelecek için geri dönüşümün önemi, deniz
ve su kirliliği konusunda görüşlerimizi TÜÇEM canlı yayınında,
pandemiden sonra geri dönüşüm kavramı üzerine fikirlerimizi
Adım Adım Sıfır Atık platformunda, çocuklarda gönüllülük bilinci,
ülkemizde ve dünyada gönüllülük konusunda deneyimlerimizi
ise ebeveynus.com’a anlattık. TEGV gönüllülerini TURMEPA
Gönüllü Programı ile tanıştırmak amacıyla İbrahim Betil’in
konuğu olduk, dernek çalışmalarımızı paylaştık. Ayrıca Dünya
Oyun Günü webinarına katılarak oyun ve eğitim ile düşünme
modelleri konusunda bildiklerimizi aktardık.
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KARADENIZ’IN
ILK DENIZ ELÇILERI
TOPLULUĞU

S

TURMEPA DENIZ ELÇILERI TOPLULUKLARININ
KARADENIZ’DEKI ILK AYAĞI OLAN OMÜDET,
SÜRDÜRÜLEBILIR BIR KARADENIZ IÇIN 2020-2021
PROJEKSIYONUNA KIYI TEMIZLIĞI, EĞITIM VE
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERININ YANINDA
BALIKÇILARLA IŞ BIRLIĞINI DE EKLEDİ.
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Samsun’da deniz ve çevre bilincini geliştirmek, yerel halkı ve
öğrencileri aydınlatmak, öğretim üyeleriyle akademik çalışmalar
yapmak amacıyla kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deniz
Elçileri Topluluğu (OMÜDET), geçtiğimiz dokuz senede
kıyı temizliğinden çocukları bilinçlendirme eğitimlerine,
sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinden deniz görmemiş
çocukları mavi ile buluşturma etkinliklerine kadar pek çok
projeye imza attı. Ekibin yeni projeleri arasında ise balıkçılarla iş
birliği var.
Pandeminin yaratmış olduğu kısıtlılık sebebiyle, çalışmalarını
sanal ortama taşıyan OMÜDET, 2020-2021 sezonu için yoğun
bir program hazırlığı içinde. Diğer yandan eğitim sürekliliğini
savunan ekip, bu süreci kendileri için bir fırsata çevirerek,
TURMEPA’dan talep ettikleri eğitim programları ile kendilerini
geliştirme ve donatmaya odaklanmış durumda.
Eğitimin sürdürülebilir bir gelecek için odak alınması
gerektiğine vurgu yapan OMÜDET elçilerinden Sinan Güngör,
Kübra Türkmen, Oğuzhan Acar ve Saltukhan Dura, yeni yol
haritalarını, çalışmalarını ve denizlerin geleceğine katmak
istediklerini dergimiz Deniz Temiz’e değerlendirdi.

Samsun’da proje ve etkinliklerimize yerel halkın
katılımı oldukça fazla. Özellikle kıyı temizliği
etkinliklerimizde birçok kez yerel halkın desteğini
aldık. Ayrıca Samsun esnafı, genel olarak gönüllülük
faaliyetlerini destekliyor.
TURMEPA ile tanışıklığınız nasıl başladı ve OMÜDET’i
kurmaya nasıl karar verdiniz?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu
(OMÜDET), 2011 yılında dönemin üniversite elçileri
tarafından “Denizler yaşasın diye!” sloganıyla, TURMEPA
Gönüllü Programı kapsamında kuruldu. O dönemde Samsun’da
deniz ve çevre bilincini geliştirmek, yerel halkı aydınlatmak, orta
öğretimde eğitimler vermek ve öğretim üyeleriyle akademik
çalışmalar yapmak amacıyla hayata geçirildi. Gönüllülerimizin
büyük bir çoğunluğu, her yıl düzenli olarak yaptığımız stant
çalışmalarıyla TURMEPA’yı ve topluluğumuzu tanıdı.
Ekibimizde yedi yıllık gönüllüden bir aylık gönüllüye kadar
oldukça geniş bir rejenerasyon mevcut. Topluluğumuzda sıkı
arkadaşlıklar kurduk ve beraber harika projeler geliştirdik,
geliştirmeye devam edeceğiz.
Topluluk olarak ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?
Bu çalışmaların bölge nezdinde nasıl bir farkındalık yarattığını
düşünüyorsunuz? Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun’da
gönüllülük esası bilinci ne kadar yaygın?
Topluluğumuzun kurulduğu günden bugüne bakacak olursak;
tonlarca atığı kıyılardan topladık ve Samsun TURMEPA ofisiyle
beraber, binlerce çocuğa eğitimler verdik; oyunlar, yüz boyama ve
yaratıcı drama gibi çok sayıda atölye düzenledik. Sürdürülebilir
sosyal sorumluluk projeleri yürüttük ve diğer STK’larla
birlikte çalıştık. Konferans ve sempozyumlar gerçekleştirdik.
Çalışmalarımız aracılığıyla, yerel halkla sıkı iletişim kurduk
ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdik. Sahil Güvenlik
Komutanlığı, Samsun Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet

OMÜDET’IN ÇALIŞMALARI ARASINDA;
•
•
•
•
•
•

Kıyı temizliği
Halk nezdinde farkındalık yaratmak
Deniz görmemiş çocukları denizle buluşturmak,
Sürdürülebilirlik projeleri,
Sempozyum ve konferanslar vermek
Topluma bilinç aşılamak gibi etkinlik ve projeler yer alıyor.

Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı gibi birçok kurum ile bağlantıya
geçip projeler hazırladık. Kıyı çalışmalarımız arasında özellikle
Tekkeköy sahilinde yaptığımız kıyı temizliği medyada geniş
yer buldu. 4 bin 500 kilogram atığı Tekkeköy kıyılarından
uzaklaştırdık. Her yıl 23 Nisan’da dezavantajlı bölgelerde
yaşayan ve denizi hiç görmemiş çocukları Samsun Büyükşehir
Belediyesi’nin katkılarıyla denizle buluşturuyoruz.
Çalışmalarınız destek görüyor mu? Yakın zaman için planladığınız
projeleriniz neler?
Samsun’da proje ve etkinliklerimize yerel halkın katılımı
oldukça fazla. Özellikle kıyı temizliği etkinliklerimizde birçok
kez yerel halkın desteğini aldık. Ayrıca Samsun esnafı, genel
olarak gönüllülük faaliyetlerini destekliyor. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’nde gönüllülük ekolü kuvvetli. Öğrenciler katkıda
bulunmak amacıyla sadece OMÜDET’te değil, birçok STK’da
aktif rol alıyor. OMÜDET olarak, her sene üniversite eğitime
açıldığında, buluşup yol haritası oluştururuz. 2019 - 2020 eğitim
yılında pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz 22 Mart
Dünya Su Günü, 23 Nisan tekne turu, 19 Mayıs Resim Sergisi
ve kortej yürüyüşü gibi projelerimizi 2020 - 2021 eğitim yılında
gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıca uzun vadede diğer deniz elçileri
topluluklarıyla buluşup ortak bir proje yürütmeyi düşünüyoruz.
Yakın bir dönemde pandemi nedeniyle maalesef, interaktif bir
proje düşünmüyoruz. Pandemi sürecinde TURMEPA’dan online
eğitim talep edip eksikliklerimizi tamamlamaya ve kendimizi
geliştirmeye çalışacağız.
Diğer TURMEPA Deniz Elçilikleri ile ne gibi projeler içindesiniz?
Daha önceki yıllarda her deniz elçileri topluluğundan gönüllüler
seçerek, TURMEPA önderliğinde ortak bir şehirde buluşup
eğitimler ve projeler gerçekleştiriyorduk. 2020 yılında ise
TURMEPA Gönüllü Bölümü bütün deniz elçileri topluluklarına
sürpriz yaparak Van Gölü’nde bir proje hazırlamıştı, ancak
pandemiden kaynaklı gerçekleştiremedik. Fakat dernek ve Deniz
Elçiliği Toplulukları olarak salgın sürecini fırsata çevirip online
platformlarda buluşuyoruz. Bu sayede fikirlerimizi paylaşıyoruz ve
gelecek seneler için ortak projeler tasarlıyoruz.
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Çalışmalarınız içinde çocuklara yönelik eğitiminin yoğun yer
kapladığını görüyoruz. Eğitimin gücünü doğanın ve denizlerin
geleceği nezdinde nereye oturtuyorsunuz?
Amacımız deniz temizliğini hedef olmaktan çıkartmak ise bunu
ancak gelecek nesle yol göstererek gerçekleştirebiliriz. Deniz
ve kıyı ekosistemi konusunda yetişkin bireylerin olduğu kadar
çocukların da söz hakkının olduğuna inanıyoruz. Çocukların
enerjileri ve taze bilgi birikimleriyle birlikte, toplumun kıyı ve
deniz ekosistemi hakkında daha bilinçli bir noktaya geleceğine
inanıyoruz. Toplum bilinçlenmezse kıyı temizliği etkinlikleri
maalesef, sonsuza kadar devam edecektir.
Samsun’dan Karadeniz’e dökülen iki büyük nehir var, Kızılırmak
ve Yeşilırmak. Özellikle bu iki nehrin çevresinde bulunan
mahalle ve köylerdeki çocuklara eğitim vererek ırmaktan
denize giden çöpü önlemek istiyoruz. Ayrıca nüfusun yoğun
olarak yaşadığı ilçelerdeki çocuklar ile etkileşim hâlindeyiz.
TURMEPA Samsun Şubesi'nin verdiği eğitimler dâhilinde
bizler de eğitimi daha eğlenceli ve kalıcı hale getirmek için
atölyeler düzenliyoruz. Bu zamana kadar 6 bin çocukla çevre
temalı atölyeler düzenledik.
Karadeniz’e dair ortaya konan raporlar, son yıllarda ciddi bir kirlilik
boyutuna ulaşıldığını gösteriyor. Bu soruna dair üniversitenin
akademik tarafı ile gerçekleştirdiğiniz projeler var mı?
Geçmiş yıllarda Samsun’da yaşanan su kıtlığı üzerine dikkat
çekmek ve akademisyenlerin görüşlerini medya ile buluşturmak
adına konferans düzenlemiştik.
Bu sene de benzer bir düşünce ile 22 Mart Dünya Su Günü’nde
üniversitemiz bünyesinde, dünyada ve Türkiye’de yaşanan su
sorununa değinmek ve Samsun yerelinde neler yapabilirizi
konuşmak için alanında uzman kişilerle sempozyum yapacaktık.
Tüm konuşmaları videoya çekip kamuoyu ile paylaşmayı
düşünüyorduk. Gönüllülerden oluşan bir heyet ise tüm
konuşmacıların değindiği sorunlar ve önerdiği çözümleri derleyip
bir manifesto hazırlayarak üniversite geneline ve Samsun halkına
bildirecekti ancak mevcut durumdan kaynaklı, sempozyumu
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gerçekleştiremedik. 22 Mart 2021 tarihinde umarım
sempozyumumuzu gerçekleştireceğiz.
Pandemi süreci ile beraber doğanın bir nefes aldığı herkesçe
dillendirilen bir gerçek. Siz bu durumu Karadeniz nezdinde
nasıl gözlemlediniz, ne kadarlık bir iyileşme söz konusu? Bunun
sürdürülebilir olması noktasında bir stratejiniz var mı?
Pandemi dolayısıyla üniversiteler tatil edilince maalesef
Samsun’u ve Karadenizi inceleme fırsatımız olmadı, diğer yandan
Samsun’da yaşayan arkadaşlarımız da gözle görülebilir bir gelişme
olmadığını belirtti. Bunun nedeni Karadeniz'in ciddi boyutlardaki
kirliliği olabilir. OHI’ya göre Ege’nin temiz su indeksi 58
gösterge değerindeyken, Karadeniz'in temiz su gösterge değeri 50
düzeyinde. Bu durum tabi Samsun Gönüllüleri ve OMÜDET
olarak bizi daha fazla proje üretmeye motive ediyor.
Karadeniz’in en büyük denizci topluluklarından biri de aslında
balıkçılar ve uzmanlar, denizlerin geleceği için en büyük
sorumluluklardan birinin de balıkçılara ait olduğunu söylüyor.
Balıkçılar ile irtibatta mısınız, bu anlamda projeleriniz olur mu?
Daha önce balıkçılar ile ortak bir projede buluşmadık ama
2020-2021 planımızda balıkçılar ile bir araya gelmek var.
Projenin özünde temiz balığa erişimin azalması, bazı balık
türlerinin mevsimi geldiği hâlde bulunmaması ya da az
bulunması konusunda neler yapabilirizi görüşmek istiyoruz.
Balıkçılar ile röportaj yapabilir, onların da fikrini alabiliriz.
Üniversite gönüllüleri ile balıkçılar arasında bir proje hazırlamayı
düşünüyoruz. Amacımız sürdürülebilir bir Karadeniz yaratmak.

2020-2021 projeksiyonumuzda Samsun’daki
balıkçılarla bir araya gelip, balıkçıların sorunları ve
azalan balık türlerinin yeniden çoğalması konusunu
değerlendirmek de var. Amacımız sürdürülebilir bir
Karadeniz yaratmak.

Sekiz Yıldır Birlikte
Hep Daha İyiye

mavikitap

DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...

BIR KAYIP
DENIZCI

28 Şubat 1955’te Kolombiya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı “Caldas” adlı
muhrip, Antiller Denizi’nde fırtınaya tutuldu ve mürettebatından
sekiz kişi denize düşüp kayboldu. Tüm ekibin öldüğü düşünülürken,
10 gün sonra Luis Alejandro Velasco adlı denizci Kuzey
Kolombiya’da can çekişir durumda bulundu. Velasco, günlerce
yemeden içmeden bir salda kalmıştı...
Gabriel Garcia Maquez’in Can Yayınları etiketiyle yayınlanan kitabı
Bir Kayıp Denizci, Velasco’nun hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

SON
SÜNGERCI

Bir zamanlar Bodrum’un en gözde mesleklerinden olan süngerciliğin
sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve Kuzey Afrika’daki son temsilcisi
olan Mehmet Baş ya da herkesin bildiği ismi ile Aksona Mehmet’in
kaleme aldığı Son Süngerci, kendisinin hiç aksatmadan, titizlikle tuttuğu
anıları ve topladığı fotoğrafları paylaştığı bir belgesel niteliğinde. Aksona
Mehmet’in maviye adanmış hayatını ve süngerler üzerinden denizleri de
paylaştığı kitabı, Naviga Yayınları etiketi ile satışta.

108

AKDENIZ
MEKTEBI

Orta Asya’dan göçen Türklerin su kaynaklarına verdiği önem, Akdeniz
kıyılarına ulaştıklarında gördükleri sonsuz deniz sonrasında büyük
bir hayranlığa dönüşür. Ve karada gösterdikleri başarıları denizciliğe
taşımaya karar verirler. Bunun sonucunda da Barbaros’un da yetiştiği
“Akdeniz Mektebi” açılır. Yazar Ziya Şakir’in masalsı bir anlatımla
sunduğu Akdeniz Mektebi – Türk Denizcilik Tarihi, Türklerin
denizcilik tarihinin temellerine iniyor. Kitap, Akıl Fikir Yayınları
etiketiyle çıktı.

DENIZLERDEN
DENIZLERE

“Fırtınaya yakalanmak da deniz yolculuklarının bir parçası değil mi?
En kötü olasılıkla ana karnındaki suya döneriz. Bize hayat veren ilk
suya... Hem Anthony Burgess'in dediği gibi ‘Daha ilk nefesimizde
hepimiz ölümle doğuyoruz.’ Sıra ölmeye geldiyse, hem de denizde,
hoş geldi. Artık hazırım seninle karşılaşmaya azgın fırtına...” Yılmaz
Bayazıtoğlu’nun Denizler Kitapevi etiketli kitabı Denizlerden
Denizlere, maviyi tüm halleri ile kabullenmiş bir tutkunun hikayesi.

Çevre Dostu TURMEPA Temizlik Ürünleri

Temizliğin Bedeli
Çevreyi Kirletmek Olmasın!
Geri dönüşümlü ambalajlarıyla fosfat, formaldehit,
klor ve paraben içermeyen, doğada çözünebilen,
Vegan sertifikalı TURMEPA çevre dostu
temizlik ürünleri yaşanabilir bir çevre için doğayı
kirletmeden temizlik imkanı sunuyor. Üstelik
TURMEPA bulaşık deterjanı ve sıvı sabun artık
Ecolabel sertifikalı!

TURMEPA Ürünleri

• Ahşap, Parke ve Laminat Yüzey Temizleyici
• Bulaşık Deterjanı • Bulaşık Makinesi Jel Deterjanı
• Cam Temizleyici • Genel Yüzey Temizleyici
• Sıvı Çamaşır Deterjanı • Sıvı El Sabunu
• Süper Yağ Çözücü

Özel ambalajlarıyla
1 lt ve 5 lt’lik ürünlerimiz
hepsiburada.com’da
yer almaktadır.

TURMEPA Ürünleri Satış Noktaları
• Eastmarine: www.eastmarine.com.tr/turmepa
• Diğer marina marketler
• Migros (2M –3M –5M): www.migros.com.tr
• Macro Center
• CarrefourSA: www.carrefoursa.com/tr/
• Metro Market
• hepsiburada.com

* Bu ürünleri satın alarak TURMEPA’nın denizleri korumak için yürüttüğü projelere destek olabilirsiniz.
/deniztemizturmepa

/deniztemizdernegi

0 (216) 310 93 01

www.turmepa.org.tr
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M

mavi yanı

Makarna, pizza, prosciutto, panini, lazanya, ravioli, bruschetta,
risotto… Bu yemeklerin hepsi İtalya mutfağı denince aklımıza bir
çırpıda gelenler ve tüm dünyada tanınan lezzetlerden bazıları ve yine
hepsi İtalya mutfağının temellerine iniyor. Buna rağmen İtalya’yı
ziyaret edene kadar pek çok gezginin fark edemediği şey, geleneksel
İtalyan mutfağının önemli ölçüde balık ve deniz mahsullerine
dayanıyor olması. Asında İtalya’nın 20 bölgesinin, Akdeniz’e komşu
olduğu göz önüne alındığında bu çok da şaşırtıcı değil.
İtalya mutfağı her ne kadar bölgeler nezdinde farklılıklar gösterse de
genel olarak kuzey ve güney İtalyan mutfağı diye ayırmak mümkün.
Kuzey İtalya mutfağı, balık ve deniz mahsullerini yeterince
barındırmakla beraber et ve sebze yemekleri ağırlıklı. Güney
mutfağında ise balık ve deniz mahsulleri geniş bir yer tutuyor hatta
mutfağın karakterini tamamlayan başlıklardan biri. Güney bölgesi,
“hafif ve sağlıklı yemek” sistemini su ürünleri üzerine kurgulamış.
Adı yemeklerle bütünleşmiş dünyadaki tek ülke olan İtalya, coğrafi
olarak bakıldığında, denizin sunduklarını en güçlü şekilde mutfağına
yansıtıyor. Adriyatik, İyonya, Tiren ve Akdeniz ile çevrili olan
ülkenin her yerinde deniz ürünleri ana yemek veya mezeler olarak
sofralarda kendine yer buluyor. Kıyı boyunca kabuklu deniz ürünleri
içeren yemekler menülerde çöze çarpıyor.
İtalya mutfağına hakim olan basitlik ve ana malzemeye odaklanma
durumu, deniz ürünleri ile yapılan yemeklerde de kendini gösteriyor.
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Ülkede, balıklar farklı şekillerde servis edilmekle beraber yaygın
olarak ızgara yapılıyor ve genellikle bütün olarak servis ediliyor.
Yine deniz kabukluları da çoğunlukla kabuklu şekilde servis ediliyor.
İtalyanlar, bu şekilde pişirilen ürünlerin daha lezzetli olduğunu
ifade ediyor. Karidesler, genelde kafa açık kabukta sunulurken,
deniz tarağı ise basit beyaz şarap sosunda servis ediliyor. Midye
ise daha çok hafif baharatlı domates sosunda hazırlanıyor. Ülke
mutfağında deniz kabukluları diğer ülkelerde görülmeyecek kadar
çok yemekte kendine yer buluyor; çorbalarda, güveçlerde, mezelerde,
makarnalarda ve salatalarda...
İtalya’da her bölgenin kendisi ile özdeşlemiş deniz mahsullü
yemekleri mevcut ve bu yemekler daha ziyade çorba, güveç ve
makarna sosu olarak kendine buluyor.

MENÜLERIN ZENGINLIĞININ SIRRI DENIZ MAHSULLERI
İtalya’nın güneyinde yer alan Calabria bölgesi, kılıçbalığı, morino,
ton balığı ve kalamar gibi deniz ürünlerinin sıklıkla kullanıldığı bir
mutfağa sahip. Daha spesifik lezzetlerin tadını çıkarmak isteyenler
için ise, yerel menünün büyük bir kısmı karides, midye, tarak ve
ıstakoz gibi deniz kabuklularından yapılan yemekler tarafından
işgal ediliyor.
Gerçek bir Akdenizli olan Ligurya’nın mutfağını otlar, sebzeler ve
deniz mahsulleri oluşturuyor. Mutfakta kılıçbalığı, levrek, ton balığı

ADI YEMEKLERLE BÜTÜNLEŞMIŞ DÜNYADAKI TEK ÜLKE OLAN İTALYA, COĞRAFI
AVANTAJINI KÜRESEL ÜNDEKI MUTFAĞINA EN GÜÇLÜ ŞEKILDE YANSITIYOR. ADRIYATIK,
İYONYA, TIREN VE AKDENIZ ILE ÇEVRILI OLAN ÜLKENIN HER YERINDE DENIZ ÜRÜNLERI
ANA YEMEK VEYA MEZELER OLARAK SOFRALARDA KENDINE YER BULUYOR.
ve sardalya kendine geniş biçimde yer buluyor. Akdeniz mutfağını
seven herkesin büyük bir memnuniyet duyacağı mutfakta, deniz
mahsulleri ile yapılan yüzlerce farklı reçeteye sahip yemek, mutfağa
saygı duyulmasını sağlıyor.
İtalya’nın diğer bölgelerinde olduğu gibi Marche Bölgesi de
yemekleriyle ziyadesiyle gurur duyuyor. Bölgenin sahil kesimi, İtalya
deniz mutfağına sayısız lezzet kazandırmış. Bölge mutfağının en eşsiz
tatlarından birini brodetto isimli yemek oluşturuyor. 13 balık, deniz
mahsulleri, soğan, sarımsak ve zeytinyağı ile yapılan bu yemekte
13 balığın kullanılmasının sebebi ise, “İsa’nın son akşam yemeğini
temsil ettiği iddiası. Molise Bölgesi’nin mutfağı tahıl ve sebze
ağırlıklı bir çiftçi mutfağı olmasına rağmen, menülerde onlarca farklı
deniz yemeklerine yer veriliyor. Mutfakta özellikle deniz mahsulleri
ile yapılan rüstik makarnalar ön plana çıkıyor.
Sebze meyve, peynir ve zeytinyağı üretiminde dünya devi olan
Puglia Bölgesi, deniz ürünleri konusunda da ülkenin en meşhur
kıyılarından biri. Mutfak özellikle kabuklu deniz mahsullerinden
yapılan yemeklerle isim yapmış durumda.
Neolitik zamanlardan bu yana dünyanın birçok büyük medeniyetine
ev sahipliği yapan Sardinya Bölgesi, bu geçiş ve devirlerden dolayı
son derece renkli bir mutfağa sahip. Bir ada olan Sardinya’da, dolasıyla
deniz ürünlü yemeklerin birçok varyasyonunu görmek mümkün.
Yunan, İspanyol ve Arap esintilerini sıkı şekilde barındıran mutfakta,

baharatlı balık çorbası ve kefal yumurtası son derece popüler.
İtalya’nın aykırı çocuğu Sicilya, adada yaşamış tüm medeniyetlerin
izlerini mutfağına yansıtmış. Denizin içine kurulu olan Sicilya’nın
mutfağı, “mavi” yemekler konusunda master şef noktasında duruyor.
Deniz ürünleri ve sebzeler tarafından domine edilen mutfakta
yüzlerce farklı lezzeti deneyimlemek mümkün.
Deniz ürünleri hayranlarının bayılacağı bir başka bölge ise Toscana.
Yüzyıllık mutfak geleneklerinin hâlâ muhafaza edildiği Toscana’da,
deniz lezzetleri tadına doyulamayacak kadar güzel ve taze. Bölgenin
ünlü şeflerinin ellerinden çıkan yemekler genellikle balıklar ve taze
sebzeler etrafında şekilleniyor. Toscana’da balık ve deniz ürünleri
genellikle baharat kullanılmadan temizlenip ızgara ediliyor. Diğer
bölgelerin aksine burada yemeklerin lezzeti kadar görünüşü de çok
önemli çünkü yerel halk buna büyük bir önem veriyor.
Coğrafyasındaki farklılıklar sebebiyle birçok değişik lezzeti
barındıran Veneto, Venedik lagünündeki deniz ürünleri ile
harikalar yaratan bir mutfağa sahip. Basit ve şaşırtıcı derecede
lezzetli yemeklerin doğum yeri olan Veneto mutfağında deniz
mahsullerinden çok sayıda yemek pişiriliyor. Mutfakta özellikle
balık çorbaları dikkat çekiyor. Izgara karides, levrek, maymun balığı,
mutfağın klasikleri arasında yer alıyor ve balıklar genellikle sebze
ile pişiriliyor. Bu arada İtalya’nın bu bölgesi için midye ve istiridye
otantik ürünler olarak kabul ediliyor.
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BRODETTO
Malzemeler
EN BILINEN İTALYAN ÇORBALARININ
BAŞINDA GELEN BRODETTO,
ÜLKENIN ADRIYATIK KIYILARININ
EN FAVORI YEMEĞI. FARKLI
BÖLGELERDE DEĞIŞIK BIÇIMLERDE
YAPILSA DA TEMEL YÖNTEM HEP
AYNI: BIRKAÇ ÇEŞIT BALIK, BALIK
STOKU, DENIZ KABUKLULARI VE
SARIMSAK. VENEDIK’TE YAPILAN
ÇEŞIDINDE KALAMAR VEYA
AHTAPOT DA KULLANILIYOR.
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1 pisi balığı, 1 kefal, 1 fener balığı, 5 adet karides,
10 adet midye, 10 adet istiridye, 1 soğan, 1 kereviz sapı,
yarım demet taze rezene, 1 yemek kaşığı rezene,
1 çay kaşığı kişniş, 2 diş sarımsak, zeytinyağı, balık stoku, tuz.

Yapılışı
Sebzeleri ince şekilde, domatesleri ise kabaca doğrayın. Büyük bir
tencereye zeytinyağı, rezene ve kişnişi alıp, bir iki dakika karıştırın. Üzerine
doğradığınız soğan, sarımsak, rezene ve kerevizi ekleyin. Birkaç dakika kısık
ateşte pişirdikten sonra domatesleri ilave edin. Beş dakika pişirdikten sonra
önceden hazırladığınız veya satın aldığınız balık stokunu (suyunu) katıp, bir
saat kaynatın. Ardından temizlediğiniz karides, midye, istiridye ve temizleyip
doğradığınız balıkları ilave edin. Midye ve istiridyelerin kabukları açılana
kadar pişirin. Yanında kızartılmış ekmek ile servis edebilirsiniz.

SICILYA USULÜ
SARDALYA DOLMASI
Malzemeler
10-12 adet sardalya, 1 fincan ekmek kırıntısı, 1 yemek kaşığı siyah zeytin,
1 avuç maydanoz, birkaç adet kıyılmış nane yaprağı, 1 diş sarımsak,
1 yemek kaşığı çam fıstığı, 1 küçük soğan, 1 tatlı kaşığı limon rendesi,
yarım limon suyu, limon dilimleri, 10 adet defne yaprağı,
4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı bal, tuz, karabiber, pul biber.

Yapılışı
Baş kısımlarını ayırdığınız balıkların içini temizleyin. İyice yıkayıp
kurulayın. Dünden kalmış ekmek, çekirdeği çıkarılmış zeytin,
maydanoz, nane, limon kabuğu rendesi, soğan ve sarımsağı
mutfak robotunda kabaca doğrayın. Karışımı bir kaba koyup
içine çam fıstığı, karabiber, tuz ve pul biberi ekleyip karıştırın.
Karışımdan balık filetolarının içine koyup balıkları kuyruk kısmına
doğru sarın. Sarmanın bozulmaması için bir kürdan yardımıyla
tutturun. Balık sarmalarının üzerine zeytinyağı sürün. Sarmaları
pişirme tepsisine yerleştirin ve aralarına limon dilimleri ve defne
yaprağı koyun. Kalan zeytinyağını, limon suyu ve bal ile karıştırıp
balıkların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında
15-20 dakika pişirin.

GAMBERI
ALLA BUSARA
Malzemeler
1 kilo karides, 1 soğan, 2 diş sarımsak,
1 çay bardağı beyaz şarap, 700 gram çeri domates,
1 avuç maydanoz, zeytinyağı, tuz, karabiber.

Yapılışı
Büyük bir tavaya zeytinyağını alın. İçine doğradığınız sarımsakları
alıp kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından doğradığınız soğanları
ekleyip yarı saydam olana kadar pişirin. Karidesleri ekleyin ve
karideslerin her iki tarafını da yaklaşık iki dakika kadar pişirin.
Üzerine şarabı ilave edip orta derece ateşte buharlaşana kadar
pişirmeye devam edin. Karidesleri bir tabağa alın. Tavaya biraz
zeytinyağı ilave edip, irice doğradığınız domatesleri ekleyin ve tavanın
ağzını kapatın. Gerekirse üzerine bir miktar su ekleyip sos haline
getirin. Tuzu, karabiberi kattıktan sonra karidesleri yeniden tavaya
ekleyip iyice karıştırın. İki dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın
ve üzerine doğradığınız maydanozları serperek servis edin.
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DENİZTEMİZ DERNEĞİ/ TURMEPA
TURKISH MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION
Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 P.K.: 34674 Kuzguncuk - İstanbul
Tel: +90 (216) 310 9301 Faks: +90 (216) 3432177 www.turmepa.org.tr

BİREYSEL ÜYELİK FORMU
(Üye Kayıt Defteri ve Dernekler Bilgi Sistemi’nde (DERBİS) yer alması gereken bilgiler.)

Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası (Yabancı Uyruklular İçin Pasaport veya İkametgah Tezkere No):
Anne Adı:

Baba Adı:

Mesleği:

Cinsiyeti:

Öğrenim Durumu:
Doğum Tarihi:

E-mail:

İkametgah Bilgileri
Telefon/ Faks:
Adres:
Yazışmalar Ev Adresime Yapılsın:
İşyeri Bilgileri
Şirket Adı:
Adres:
Telefon/ Faks:
Yazışmalar İş Adresime Yapılsın:
Bireysel Üyelik Durumunuza Uygun Seçeneği İşaretleyiniz

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. DenizTemiz Derneği tüzüğünü okudum.Üyelik ve
yıllık aidat ödemesini kabul ediyorum. (Dernek tüzüğü, www.turmepa.org.tr sitesinde bulunmaktadır.)
Adı, Soyadı:

İmza:

Tarih:

ÜYELİK AİDATI ÖDEME ŞEKLİ
Üyelik aidatı aşağıda belirtilen şeklinde ödenmektedir.
Bankaya Ödenecektir
2020 yılı üyelik aidatını, Yapı Kredi Bankası İstanbul Nakkaştepe Şubesi Şb. Kodu: 930 nezdindeki
971278 numaralı (IBAN TR53 0006 7010 0000 0000 9712 78) DenizTemiz Derneği TL hesabına isim
belirterek yatırıyorum.
Kredi Kartı Olarak Ödenecektir
Kredi Kartı Cinsi:
Kredi Kartı No:
Son Kullanma Tarihi:

Visa:

Master:

Diğer:

3 Haneli Güvenlik Kodu:

İlk hidrolik hibrit sistemli römorkör

İlk LNG yakıtlı römorkör

İlk uzaktan kumandalı römorkör

Dünyada

ilklere
imza atmaya devam ediyoruz...

