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Dünyamız ve insanlık için çok zorlu geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 2020 yılının ilk aylarından
itibaren tüm gezegenimizi etkisi altına alan COVID-19 ile mücadelemize yoğun bir şekilde devam
ederken, kasım ayında İzmir’de meydana gelen deprem, hepimizi derinden üzdü. Depremde
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı ve sabır
diliyorum.
25 yıl önce denizleri yaşatmak hedefiyle yola çıkan TURMEPA, daha sağlıklı yarınların, umutlu
bir geleceğin inşa edilmesine katkıda bulunmak için büyük bir hevesle dur durak bilmeden
çalışıyor. Bu azmimiz sayesinde, böylesine zorlu bir yıla rağmen geleceğe umut olacak işlere imza
atabilmiş olmanın mutluluğunu yaşayabiliyoruz.
2019 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
önderliğinde hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Mavi projesi ile verdiğimiz “Sıfır Atık Mavi Sözümüz”ü,
2020 yılında ülke çapında bir seferberliğe dönüştürmeyi hedeflemiştik. Salgın nedeniyle zorluklar
yaşamış olsak da Sıfır Atık Mavi’yi Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle okullarda yaymaya devam
ettik. Hızlı bir şekilde dijitalleşerek salgın döneminde yaklaşık 20 bin kişiye eğitimlerimizle
ulaştık. 2019 yılından itibaren ise toplam 60 bin kişiye Sıfır Atık Mavi eğitimi verdik. Sıfır Atık
Mavi bir yaşam biçimi, bitmeyecek bir yolculuk. Bu yolculukta binlerce insanımızı yanımıza
alarak yürümeye devam edeceğiz.
Bizlere gurur veren bir diğer gelişme ise 2018 yılında tohumlarını ektiğimiz “Çocuklar Suyu
Kodluyor. H2Okullu Oldu!” projemizi kasım ayı itibarıyla tamamlamış olmamız. 24 ay süren
proje boyunca, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki 28 okulda, 5 bin çocuğa ve 400 öğretmene
denizlerin ve su kaynaklarının önemini anlattık. Sarıyer’e bir STEAM laboratuvarı kazandırdık
ve 60 öğretmene STEAM eğitimleri verdik. İstanbul Kalkınma Ajansı hibesi ve destekçilerimizle
hayata geçirdiğimiz bu proje, çocukların garantörlüğünde geleceğe yaptığımız en önemli
yatırımlardan biri. TURMEPA olarak maviye ve yeşile uzanan yolun, dünyayı daha yaşanılır
kılacak sistemin temellerinin çocuklarla atılacağına olan inancımızın bir yansıması olan
bu projenin çıktıları, doğamıza ve yarınlara hayat veren bir dokunuş olacak. Buna yürekten
inanıyorum.
TURMEPA olarak doğamızı ve denizleri yaşatmak için her zaman güçlü birlikteliklerin çok
önemli olduğuna inandık. Bu düşünceyle Fethiye Belediyesi, KoçSavunma, İMEAK Deniz Ticaret
Odası ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz “Akıllı Şamandıra”
projesi, deniz suyu kalitesinin ölçümünde bir ilk olma özelliği taşıyor. Proje kapsamında iki
akıllı şamandıra 2021 yılı itibarıyla Fethiye’de denizin nabzını ölçmek üzere Fethiye Belediyesi
tarafından kullanılacak. Bu projenin, ortaya koyduğu veriler ve sağladığı sistemle yeni
akademik çalışmaların önünü açacağını umuyoruz. Detayları dergimizin ilerleyen sayfalarında
okuyabilirsiniz.
Dergimizde Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile Mavi Vatanın Güney Cephesi Doğu Akdeniz
kitabı üzerine yaptığımız söyleşiyi de keyifle okuyacağınızı düşünüyorum.
Bizler mavi vatanın ve dünya denizlerinin geleceğini daha güvenilir kılmak adına iş birliklerimizi
ve uluslararası temaslarımızı daha da artırma hedefindeyiz. Doğayla olan ilişkimizin daha etik,
uyumlu ve sürdürülebilir olması için herkesi bu mücadelenin bir parçası olmaya davet ediyoruz.
Bu cennet vatanı bizlere armağan eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yılında bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum.
2021’in tüm insanlık ve doğamız için umutların, çabaların ve güzelliklerin çokça yaşanacağı bir
yıl olmasını temenni ediyorum.
Keyifli okumalar dilerim.
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DÜNYA DENIZLERINDE

RAKAMLAR ALEYHTE İLERLIYOR
Dünyanın büyük bir bölümünü oluşturan okyanuslar, denizler ve su kaynakları, son birkaç 10 yılda
insanoğlunun yapmış olduğu yanlış eylemlerle telafisi zor bir sürece girdi. Bilim dünyası her ne kadar hâlâ
yapılabilecek şeyler olduğunu söylese de sonraki 10 yıllar için adımların şimdiden atılması gerektiğine dikkat çekiyor: Karbon emisyonlarını azaltmak için fosil yakıtlardan uzak durmak, tek kullanımlık plastiğe dur
demek, iklim değişikliği ile küresel platformda ve en üst seviyede yasal olarak mücadele etmek gerektiği
artık her gün defalarca vurgulanıyor. İlgili kurumlarca ortaya konan veriler ve araştırmalar, bu vurgunun
neden bu kadar sık yapıldığını net şekilde ortaya koyuyor.

BUNDAN SONRAKI 10 YIL BOYUNCA INSANLIĞIN EYLEMLERI,
DENIZLERIN VE MAVI EKOSISTEMIN GELECEK 100 YILINI BELIRLEYECEK.

%70

Denizlerdeki karasal
kaynaklı kirlilik oranı

1,6

MİLYON m

2

Büyük Pasifik Çöp Yaması’nın
büyüklüğü

8

12,7

100

Her yıl okyanuslara karışan
plastik miktarı

Her yıl atık plastikler yüzünden
ölen deniz canlısı sayısı

MİLYON TON

BİN

KUZEY KUTBU
ISINMA SEBEBIYLE
HER YIL %10
ORANINDA YOK
OLUYOR.

ASIDIFIKASYON
VE IKLIM DEĞIŞIKLIĞI
SEBEBIYLE ÖNÜMÜZDEKI
20 YILDA MERCAN
RESIFLERININ

%70-90’ININ
YOK OLACAĞI

NASA’NIN VERILERI,
2020’NIN, SON 140
YILIN EN SICAK
YILI OLACAĞINI
GÖSTERIYOR.

DÜŞÜNÜLÜYOR.

70m

Tüm buzullar eridiğinde su
miktarında oluşacak yükseliş

%70

Dünya tatlı su miktarının
buzullardaki oranı

1,2OC

SANAYI DEVRIMI’NDEN
BU YANA ARTAN
KÜRESEL SICAKLIK
MIKTARI

OCAK
2020
SON 140 YILIN
EN SICAK AYI

1OC

KUZEY KUTBU’NUN
SON 10 YILDA ARTAN
SICAKLIĞI

%90

Küresel ısınmadan kaynaklı
sıcaklığın okyanusta hapsolan oranı

%25

Dünyada ortalama ısının 2 °C’nin
altında tutulması için azaltılması
gereken karbon miktarı

3,6cm

Grönland ve Antarktika’da eriyen
buzullar sebebiyle okyanuslarda
artan su miktarı

%30+

Sanayi Devrimi’nden bu yana artan
karbondioksit miktarı

%25-30
Her yıl denizlerin emdiği
karbon miktarı

KAYNAKÇA: WORLD IN DATA, PLASTIC OCEAN, OCEAN CRUSADERS, NASA, NOAA, IPCC, BMHIP, CNRS, WORLD WILDLIFE, WWF, EPA
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KANATLARIYLA YÜZEN KUŞ

PENGUEN

GÜNEY YARIM KÜRENIN, GÖRÜNTÜLERI ILE INSANLARI KENDINE HAYRAN BIRAKAN CANLILARI PENGUENLER,
KANATLARINI UÇMAK YERINE DERINLERE DALMAK IÇIN KULLANIYOR. DÜNYANIN EN BAŞARILI DALGIÇLARINDAN
OLAN PENGUENLER IÇIN BILIM DÜNYASI, “PENGUENLER ÇOK IYI YÜZÜCÜLER OLDUKLARI IÇIN UÇAMAZLAR VE
HIÇBIR KUŞ, HER IKISINDE DE BAŞARILI OLAMAZ” DIYEREK, UÇAMIYOR OLMALARINI HAKLI BULUYOR.

KÜNYE
Genel isim: Penguen
Grup adı: Koloni
Tür: Kuş
Diyet: Etçil
Ömür: 15-20 yıl
Kilo: 1- 40 kg
Boy: 30 cm-1,3 m

S

Sadece güney yarımkürede yaşayan
penguenler, neredeyse tamamen ekvatorun
altında yaşayan ve uçamayan deniz
kuşlarıdır. Penguenlerin bazıları daha sıcak
iklimleri tercih etse de çoğu -imparator,
adelie, gentoo, çember sakallı penguenbuzlu Antarktika’da ve çevresinde yaşıyor.
Kalın bir balina yağı tabakası ve sıkıca
yerleştirilmiş yağlı tüyler, penguenlerin çok
soğuk havalara adapte olmasını sağlıyor.
Toplamda 18 türe sahip olan penguenler,
siyah sırt ve beyaz karın tüylerine sahipler.
Bu renkler onlara çift yönlü bir kamuflaj
sağlıyor. Sırttaki siyahlık sayesinde
yukarıdan dikkat çekmiyorlar. Bu gölgeleme,
yüzerken leopar foklar ve orkalar gibi
yırtıcılardan saklanmalarına yardımcı oluyor.
Beyaz tüyler ise aşağıdan bakıldığında parlak
deniz yüzeyinden ayırt edilememelerini
sağlıyor. Bunun yanında 6,5 milyonda bir
oranında siyah yerine kahverengi tüylerle
doğan penguenler de var.
Penguenler uçma bilmediğinden sert
yüzgeçleri, perdeli ayakları ve kendilerine
has şekilleri, onları uzman yüzücüler
yapmış. Kanatları ile yüzen bu canlılar
için bilim insanları, “Penguenler çok iyi
yüzücüler oldukları için uçamazlar ve hiçbir
kuş, her ikisinde de başarılı olamaz” diyor.
Aberdeen Üniversitesi’nden uzmanlar,
penguenlerin dalış becerilerini geliştirdikçe
hava yerine okyanusta uçmaya başladıkları
sonuca vardı.
Penguenler, saatte yaklaşık 25 kilometre
hızla yüzebilme potansiyeline sahipler. Bu
canlıların suda rahatlıkla hareket etmelerini
sağlayan ve üşümelerini engelleyen şey ise
kürkleri.

Kalın bir balina yağı tabakası
ve sıkıca yerleştirilmiş yağlı
tüyler, penguenlerin çok soğuk
havalara adapte olmasını
sağlıyor.
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Hava geçirmeyen, sıcak tutan ve soğuk
suyun deriye ulaşmasını engelleyen bu dalış
kıyafeti sayesinde penguenler, uçarcasına
yüzebiliyorlar. Bu uçamayan kuşların sahip
olduğu kürk, onları sadece denizin sert
koşullarından değil, karanın da soğuğundan
ve rüzgarından koruyor. Penguenler sahip
oldukları bu tüyler sayesinde -40 derecelere
varan soğuklara kadar dayanabiliyorlar.
Ancak karada denizde oldukları kadar
başarılı değiller. Kuyrukları kısa ve ayakları
vücutlarının gerisinde kaldığından, ayakta
dimdik durabilirler bunun yanında büyük
gövdeleri ve bu gövdenin yanında çok küçük
kalan ayakları sebebiyle çok ağır yürüyorlar.
Sağa sola sallanarak yürürken enerji tasarrufu
sağlıyorlar çünkü öne attıkları hem adımda
daha fazla kas çalıştırmaları gerekiyor. Bunun
yanında kutuplarda yaşayan penguenler,
karınlarını bir kızak gibi kullanarak, uzun
mesafeleri hızla kat edebiliyorlar.
Hayatlarının büyük bir kısmını okyanusta
geçiren bu canlılar; kril, kalamar, yengeç ve
balık avlayarak besleniyor. Beslenme sırasında
çok fazla su yutuyorlar ancak gözlerinin
etrafında gelişmiş olan bir başka organ
sayesinde bu suyu filtreleyerek, vücutlarına
girmelerini engelliyorlar.

UÇAMAZLAR AMA
HAVALANABİLİRLER
Yuvarlak gövdelere sahip penguenlerin
tırmanma becerileri yok. Dolayısıyla, sudan
karaya çıkmaları oldukça zor bir eylem.
Bu sebeple, kıyıya çıkacakları zaman
suyun derinliklerinden hızla yüzeye yüzüp,
kendilerini karaya fırlatıyorlar. Penguenlerin
bu kısa süreli uçma maceraları türlere göre
değişiyor. Adelie penguenleri gibi nispeten
küçük türler 2-3 metre kadar yükselebilirken,
ailenin en irisi imparatorlar 20-45 santim
yükselip kendilerini kıyıya atıyorlar.
Penguenler, suyun derinliklerinden yüzeye
doğru gelirken, beyaz baloncuklar kullanırlar.
Saatte 19 kilometre hıza ulaşan bu kuşların
gövdesini saran bu hava kabarcıkları,
gemilere de ilham vermiş durumda. Gemiler,
suda hızlı hareket edebilmek için bu yöntemi
kullanıyor. Bu yöntemden yola çıkan bilim
12
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TOPLAM
PENGUEN TÜRÜ

insanları, bu canlıların kısa süre havada
kalma tekniğinin de detaylarını araştırıyor.
Penguenler suya dalmadan önce tüylerini
kabartarak, içeriye bolca hava alırlar.
Derinlere inildikçe, artan basınç havayı
sıkıştırır. Yaklaşık 20 metreye inildiğinde
hava, hacmen yüzde 75 küçülür ve kapanan
tüylerin arasında hapsolur. İtici güç görevi
gören kanatlar ise köpüklerin dışında
kaldığından havadan etkilenmez. Böylece
güçlü bir yüzgeç görevini sürdürür ve
penguenlerin hızla hareket etmesini sağlar.

Penguenler, suyun
derinliklerinden yüzeye
doğru gelirken, beyaz
baloncuklar kullanırlar.
Saatte 19 kilometre hıza
ulaşan bu kuşların gövdesini
saran bu hava kabarcıkları,
gemilere de ilham vermiş
durumda.
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SENEDE BİR KEZ
TÜM TÜYLERİNİ DÖKÜYORLAR
Penguenler, yumurtalarını bırakmak ve
civcivlerini büyütmek için karaya çıkıyor. Çoğu
penguen eşleriyle beraber uzun yıllar birlikte
kalıyor ve genellikle tek eşli bir hayat yaşıyorlar.
Penguenler, bir seferde yalnızca bir veya iki
yumurta bırakıyor. Ebeveynler yumurtalarını
sırasıyla sıcak tutuyor. Anne ve babalar yemek
aramaya çıktıklarında kolonideki tüm yavrular,
senede birkaç haftayı birlikte ebeveynlerini
bekleyerek geçiriyorlar. Civcivler, yetişkinler
yemek arayışından döndükten sonra, anne
babaların çıkardıkları sesin benzersiz
frekansından hangilerinin kendi ebeveynleri
olduğunu anlıyor. Yavru penguenler kendi
başlarına hareket edebilecek hale geldiğinde
ise (2-3 ay) ebeveynler tüy dökme sürecine
giriyor. Ancak bu durum diğer kuşlarda olduğu
gibi birkaç tüyün dökülmesi şeklinde olmuyor.
Senede bir kez gerçekleşen bu fizyolojik işlem

İMPARATOR PENGUENLERİNİN BÜYÜK SABRI
İmparator, 1 metreyi geçen boyu ve 40 kilograma ulaşabilen ağırlığı ile tüm
penguenlerin en büyüğü. Antarktika buzulu ve çevresindeki soğuk sularda yaşayan
bu tür, yaklaşık 30 derece soğukluktaki sert ortamlarla başa çıkabilecek bir
fizyolojik adaptasyona sahip.
İmparator penguenlerinde diğer türlerden farklı bir kuluçka dönemi yaşanıyor.
Güney Kutbu’nda sonbahar (mart-nisan ayları) başladığında bu dev kuşlar, 100
kilometreyi aşan bir yolculuğa çıkıyor ve güvenli bir üreme alanı arıyorlar.
Penguenler, genel olarak tüylerden ya da taşlardan yapılan yuvarlarda kuluçka
dönemine yatıp, sırayla yavruya göz kulak olurlarken, dişi imparator, yarım
kiloluk yumurtasını erkeğin ayaklarına bırakarak, yavruya yemek bulmak için
yeniden açık denizlere dönüyor. Yaklaşık üç ay süren bu süre boyunca erkek,
yavruya kuluçka kesesinde bakıyor. Yumurta kısa bir süreliğine dahi buza değecek
olsa yavrunun ölebileceği bu sürede baba penguen, büyük bir sabır göstererek
anneyi bekliyor. Penguenin tüyleriyle örttüğü ayakları, dışarıdan 80 derece daha
sıcak; bu sayede yumurta dışarıdaki soğuğu hiçbir şekilde hissetmiyor. 60 günün
sonunda yumurta çatlıyor ve bu sürede henüz anne yemek bulma yolculuğundan
dönmemişse, baba, yutağından az da olsa süt salgılayıp yavrusuna içiriyor. Anne,
yavruyu devraldığında ise baba, uzun sürecek bir yürüyüşe çıkıyor.

%60

TÜRLERDE
YAŞANAN
ORTALAMA
NÜFUS KAYBI

%20

MACELLAN
PENGUENLERININ
27 YILDAKI
POPÜLASYON
KAYBI

%52

Penguenler 6,5 milyonda bir oranında siyah yerine kahverengi tüylerle doğuyor.
14

ROCKHOPPER
PENGUENLERININ
26 YILDAKI
POPÜLASYON
KAYBI
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sırasında tüm tüyler kaybediliyor. Yaklaşık dört
hafta süren bu işlem sırasında su geçirmez
tüyleri olmadığından avlanamıyor ve doğal
olarak yemek yiyemiyorlar. Bu zorunlu oruç
sürecini kolay atlatabilmek için de öncesinde
oldukça şişmanlamaya çalışıyorlar.

GELECEKLERİ TEHDİT ALTINDA

Cape Town’ın yaklaşık 2 bin
kilometre güneyindeki Marion
Adası’ndaki güney kaya
penguenlerinin sayısı, 1987’den
2013’e kadar yüzde 52 azaldı. 2008
yılında yapılan bir araştırma ise
bu düşüşü, yetişkinlerin yetersiz
beslenme koşullarına bağladı.
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İri gövdeleri, büyük kolonileri ve izole yaşam
alanlarıyla penguenler; sağlam, dokunulmaz
kuşlar gibi görünseler de gerçekte birçok
kritik tehlikeyle karşı karşıyalar. 18 türün
üçte ikisi, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları
Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde
yer alıyor. Habitat kaybı, bulaşıcı hastalık,
ticari balıkçılık, artan plastik yoğunluğu ve
iklim değişikliği gibi unsurlar, penguenlerin
neslini devam ettirme konusunda büyük
tehditler oluşturuyor.
25 Nisan Dünya Penguen Günü’nde
“Kutuptan Kutba” projesi kapsamında,
Antarktika’daki Fil Adası’na ve etraftaki diğer
adalara penguen sayımına giden Greenpeace
ekibinin yaptığı analizlere göre, bazı

kolonilerde nüfus yüzde 77 oranında azalmış,
genel anlamdaki düşüş ise ortalama yüzde 60.
Buradaki bilim insanları temelden değişmiş
bir ekosisteme işaret ediyorlar.
İklim döngüsünde meydana gelen
değişiklikler, kutup canlıları için tehdit
oluşturmaya devam ediyor. Daha sıcak bir
hava, pek çok tür için daha az nüfus demek.
Isınan havalarla birlikte buzulların erimesi
daha ziyade krillerle beslenen penguenler
için bir gıda sorunu da oluşturuyor. Daha
az buzun olduğu yerde krilin bulunabilirliği
zorlaşıyor. Okyanustan gelen gıda stokları
üzerindeki bu baskı, penguenlerin yuva
yaptığı ve yavrularını yetiştirdiği topraklardaki
değişimlerle birleştiğinde, iklim değişikliğini,
Antarktika’nın bu sevimli canlıları için büyük
bir tehdit haline getiriyor.
Antarktika Çemberi’nin kuzeyindeki
adalarda ve sahil şeridinde üreyen güney
kaya penguenleri, son yıllarda devasa nüfus
düşüşleri yaşadı. Cape Town’ın yaklaşık 2 bin
kilometre güneyindeki Marion Adası’ndaki
güney kaya (rockhopper) penguenlerinin

sayısı, 1987’den 2013’e kadar yüzde 52
azaldı. 2008 yılında yapılan bir araştırma ise
bu düşüşü, yetişkinlerin yetersiz beslenme
koşullarına bağladı. Bu, aynı zamanda genç
penguenler için de kötü bir haber. Açlıktan
ölen kuşlar için daha sıcak su, değişen
rüzgarlar ve iklim değişikliğine bağlı diğer
birçok faktör sorumlu tutulabilir.
Arjantin Punto Tombo’da 1983 yılında
başlayıp 2010 yılında sona eren ve sonuçları
2014 yılında açıklanan bir bilimsel çalışma,
yağmur fırtınalarının ve aşırı sıcakların genç
penguenler için başlıca ölüm nedeni olduğunu
ortaya koyuyor. Kabarık tüyleri yalnızca
kuruyken yalıtıcı özelliğe sahip olduğundan
yağmur, yavrular için ekstra zararlı. 3 bin
500 yavru Macellan pengueninin izlendiği
27 yıllık çalışma, bu süre zarfında, yuvalama
mevsiminde artan fırtına sayısının penguen
nüfusu üzerinde yüzde 20’lik bir kayıp
oluşturduğunu kaydetti.
Benzer sorunlar diğer pek çok tür için
de geçerli. Massachusetts Woods Hole
Oşinografi Enstitüsü’nden deniz kuşu
biyoloğu Stephanie Jenouvrier, iklim
değişikliğine dair gidişatın değişmediği
noktada imparator penguenlerinin de yok
oluşa ilerleyeceğini söylüyor. Jenouvrier
ve ekibinin yaptığı araştırmalar, karbon
emisyonlarının önüne geçilmediği takdirde,
imparator kolonilerinin yüzde 80’inin 2100
yılına kadar yok olacağını hatta türün hayatta
kalma şansının zora gireceğini gösteriyor.

ENDÜSTRİYEL BALIKÇILIK
GIDA STOKUNU BASKILIYOR
Bu kuşların gıda stokları üzerinde baskı
oluşturan bir diğer etmen ise aşırı avlanma.
Endüstriyel balıkçılık sebebiyle, penguenlerin
mevcut yemekleri hızla tükeniyor. Yeteri
kadar beslenemeyen penguenler açlıkla
karşı karşıya. Pek çok ebeveyn, yavrularına
yeteri yiyeceği bulmak için daha uzak yerlere
gitmek zorunda kalıyor ve yeterince hızlı
dönemediklerinden yavrular açlıktan ölüyor.
Balıkçılığın penguenler üzerindeki bir diğer
olumsuz etkisi ise sorumsuzlukla ilişkili.
Zararlı balıkçılık teknikleri nedeniyle,
penguenler ağlara, oltalara takılıp boğuluyor

ye da ciddi şekilde yaralanıyor. Ayrıca
teknelerden akan yakıtlar, çöpler ve diğer
kirleticiler penguenlerin yaşam alanlarını
tehdit ediyor.
Petrol sızıntıları ve diğer okyanus kirleticileri
de hayatlarının büyük bir kısmını sularda
geçiren penguenler için yıkım anlamına
geliyor. Az miktardaki bir yağ oranı bile
tüylerin hava koşullarına dayanıklılığını
bozabiliyor ve bir pengueni hipotermiye
duyarlı hale getirebiliyor. Petrol sızıntıları
özellikle Afrika’daki penguenleri tehdit ediyor
çünkü buradan birçok ticari nakliye yolu
geçiyor. Bunun yanında tüm penguen türleri
için en büyük sorun su kirliliği.
Penguen avı veya yumurta hasadı, yasa dışı
olsa da penguenlerin insanlara yakın yaşadığı
bölgelerde hâlâ görülüyor. Peru ve Şili’de
penguen dışkısının (guano) gübre amacıyla
yasal olarak toplanması bile humboldt
penguenlerini tehlikeye atıyor. Guano
birikimi, bu türün yuvaları için çok önemli
ancak hasat edildiğinde yuvalar yok edilmiş
oluyor ve bu kuşlar için çok az başka uygun
yaşam alanı mevcut.
Turistler de penguenler için bir tehdit başlığı.
Ruhsatsız veya izinsiz turlar ve bölgenin
kurallarına uymayan turistler, penguenleri
strese sokuyor. Hatta ebeveynlerin ve
yavruların yuvalarını ve ideal yaşam alanlarını
terk etmelerine neden oluyor.

Civcivler, anne babaların çıkardıkları
sesin benzersiz frekansından
hangilerinin kendi ebeveynleri
olduğunu anlıyor.
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TÜRKIYE’NIN ZIRVELERINDE ENFES MANZARALAR

YÜKSEK RAKIM GÖLLER

KIMISI YANARDAĞLARIN YÜZLERCE HATTA BINLERCE YIL PÜSKÜRMESI ILE OLUŞMUŞ, KIMILERI BUZUL
ÇAĞINDAN BU YANA VARLIĞINI DEVAM ETTIRIYOR. YÜKSEK DAĞLARIN ZIRVESINDE YER ALAN BU
GÖLLER, YAŞATTIKLARI TÜM ZAHMETE RAĞMEN SUNDUKLARI MANZARALAR VE DOĞAL GÜZELLIKLER ILE
ZIYARETÇI SAYISINI HER GEÇEN GÜN ARTIRIYOR.

T

Türkiye’nin zirvelerinde saklı güzellikleri, bozulmamış doğaları
ve sundukların enfes manzaralarla doğaseverlerin ve fotoğraf
tutkunlarının kendilerini sıklıkla ziyaret etmesini sağlayan
birçok yüksek rakımlı göl bulunuyor. Varış süresince verdikleri
tüm zahmete rağmen, doğal güzelliklerinin yanı sıra sundukları
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huzurla her geçen gün daha fazla rağbet görmeye devam
ediyorlar. Bir kısmı volkanik dağların püskürtmesi oluşan,
kimisi buzul çağından kalan bu zirve göller ve civarları
Türkiye’nin turizm potansiyeline katkı sağlayacak unsurlar
olarak da görülüyor.

ZIRVEDE BIR CENNET
BALIK GÖLÜ
2 bin 241 metre rakım ile Türkiye’nin en yüksek gölü olan Balık Gölü, Doğu Anadolu’nun en fazla
ziyaretçi çeken yerlerinden biri.
Yüksek bir noktada yer alması bakımından sahip olduğu doğallığı ve güzelliği korumayı başarmış olan
Balık, dört mevsim ziyaret edilebiliyor.
Ağrı’nın Doğubayazıt ile Iğdır’ın Taşlıçay ilçeleri arasında yer alan Sinek Yaylası mevkiinde bulunan göl,
fotojenik manzarasının yanında adaları, balıkları ve kuş türleri ile de dikkat çekiyor.
Yerli turistin yanı sıra yabancıların da büyük ilgi gösterdiği gölün civarında kamp, piknik alanları ve
ihtiyaçları gidermeye yönelik birkaç tesis bulunuyor.
Turistlere yönelik tur ve organizasyonların da düzenlendiği göl, kış aylarındaki görüntüsü ile özellikle
fotoğraf meraklılarının ve dağcılarının sıklıkla ziyaret ettiği bir destinasyon. Kışın üzeri bir metre buzla
kaplanan gölde yapılan balıkçılık da güzel karelere sahne oluyor.
Balık Göl, sahip olduğu turizm potansiyelini bu sene ilki gerçekleşen “Balık Gölü Kış Festivali” ile de
taçlandırdı. Festivalin önümüzdeki senelerde de devam ettirilip, gelenekselleştirilmesi hedefleniyor.
Atlı kızaklarla gezilebilen gölün üzerinde buz pateni, buz hokeyi ve kayaklı koşu da yapmak mümkün.

DAĞCILIĞIN HER MODU BURADA
SAT BUZUL GÖLLERI
Hakkari’nin 3 bin 400 metre rakımlı
Cilo Dağları’ndaki Sat Buzul Gölleri,
korunmuş doğası, rengarenk açan
çiçekleri, temiz havası ve doğal
güzellikleri ile doğaseverlerin dikkatini
çekiyor. Yeşilin ve mavinin tonlarının
beyazla buluştuğu göllerin turizm
potansiyelinin herkes ile buluşması için
yetkililer çalışmalarını hızlandırdı.
Milli park ilan edilen Sat Buzul Gölleri,
şelaleleri ve doyumsuz manzaraları ile her
mevsim ilgi çekiyor. Florası ve faunası
ile ekolojik anlamda zengin bir yapıya
sahip olan bölge, dağ turizmi açısından
da büyük potansiyel barındırıyor. Bölge,
trekking, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve
dağ bisikleti gibi birçok aktiviteye imkan
tanıyor. Dağcılığın tüm branşlarına
olanak sağlayan göllerin civarı, kampçılar
tarafından da yoğun ilgi görüyor.
Geçtiğimiz iki sene önce ilk kez bir
festivale -Doğa Sporları Festivali- ev
sahipliği yapan göller bölgesinde
benzeri festivaller sayesinde tanıtımın
yapılması ve bilmeyenlerle tanıştırılması
planlanıyor.
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FOTOĞRAF TUTKUNLARININ VAZGEÇILMEZI
ÇINILI GÖL VE KARAGÖL
Bolkar Dağları’nın zirvesinde yer alan buzul gölleri Çinili
Göl ve Karagöl, yemyeşil bitki örtüsü ve endemik türleri ile
kartpostal tadında bir manzaraya sahipler.
Özellikle fotoğrafçılığa meraklı olanların sık ziyaret ettiği
göller civarındaki yüzlerce endemik tür (bitki ve hayvan)
içinde özellikle Toros lalesi ve Bern Sözleşmesi uyarınca
koruma altına alınan ve “sessiz kurbağa” olarak da bilinen
Toros kurbağası dikkat çekiyor. Buradaki bitkiler ve
hayvanlar yasalarca koruma altında olduğundan herhangi bir
şekilde bölgenin dışına çıkarılması “biyokaçakçılık” olarak
tanımlanıyor.
Yaz aylarında bile karın görüldüğü göller bölgesi, kampçılar,
dağcılar ve fotoğraf tutkunları tarafından oldukça rağbet
görüyor.
Koruma altındaki Çinili Göl ve Karagöl’e ulaşmak için
araçlarla Meydan Yaylası’na gelindikten sonra yaklaşık 1,5
kilometre bir tırmanış yapmak gerekiyor.

YOL ZORLU AMA MANZARAYA DEĞER
MUNZUR VADISI
Tunceli’nin Ovacık ilçesi sınırları içinde yer alan Munzur
(Mercan) Vadisi, kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat
çekiyor. Bölge, yaylaları, yaban hayatı, endemik türleri ve buzul
gölleri ile dikkat çekiyor.
1971 yılında milli park ilan edilen vadi, bitki örtüsü
bakımından Türkiye’nin en zengin yerlerinden biri. Bin 518
bitki türü ve 227 endemik bitkinin yanı sıra yöreye özgü
yabanıl yaşam da kolaylıkla izlenebiliyor.
Yüksek dağların çevrelediği buzul gölleri ise vadinin fotojenik
altyapısına en büyük katkıyı sunuyor. Hem hafta içi hem
de hafta sonu çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçinin
ağırlandığı bölgenin sosyal medyada yer alan görselleri
“İzlanda değil, Tunceli” benzeri yorumlarla paylaşılıyor.
Gölleri ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerin ya da doğaseverlerin
birkaç saatlik bir yürüyüş yapması gerekiyor.
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HER YERDE HAYATIN İÇİNDEYİZ
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DÜNYANIN 2. BÜYÜK KRATER GÖLÜ
NEMRUT KRATER GÖLÜ
Bitlis’in Tatvan sınırları içinde yer alan Nemrut Krater Gölü,
dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü.
Yerli yabancı çok sayıda turistin ilgisini çeken Nemrut
Krater Gölü, soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, doğal
güzellikleri, endemik bitki örtüsü ve barındırdığı kuşları ile
dikkatleri çekiyor.
Her mevsim farklı bir manzara sunan göl, kamp, trekking

DÜNYANIN KORUNMASI ÖNCELIKLI
100 BÖLGESINDEN BIRI
KAÇKAR DAĞLARI MILLI PARKI
Zengin florası, her mevsim karlı tepeleri, çayırları, sık ormanları
ve buzul gölleri ile Kaçkar Dağları Milli Parkı, Dünya Doğa’yı
Koruma Vakfı tarafından “Dünyanın Korunması Öncelikli
100 Bölgesinden Biri” olarak gösteriliyor. Yaklaşık 53 bin
hektara yayılan milli park, bünyesindeki 31 buzul göl ile
yerli yabancı turistlerin odağı haline gelmiş durumda. Bunlar
içerisinde özellikle “Büyük Deniz Gölü” büyük ilgi görüyor.
Doğa içerisinde parlayan büyük bir mavi gözü andıran göl,
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severlerin, fotoğraf tutkunlarının ve dağcıların en popüler
destinasyonları arasında. Nitoplankton bakımından son derece
zengin olan göl, balıkçılığa da müsait.
Huzur veren yapısı ve doğası ile Nemrut Krater Gölü, Nemrut
Dağı ile birlikte Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi
(EDEN) kapsamında “Mükemmeliyet Ödülü” almış yerlerden
biri. Doğal sit alanı statüsündeki gölün UNESCO Küresel
Jeopark Ağı’na dahil edilmesi için yapılan başvuru süreci ile
alakalı süreç hâlâ devam ediyor.

Türkiye’nin en derin buzul gölü. Kavron Yaylası’ndan sonra iki
saatlik yürüme mesafesinde olan bu göle her yıl doğa sporlarına
meraklı binlerce turist uğruyor. Göl; rafting, yüzme, kano gibi
sporlara olanak sağlıyor. Bu arada kışın yüzeyi buz tutan gölün
suyu yazın da çok soğuk olduğundan herkes yüzmeye cesaret
edemiyor. Büyük bir turizm potansiyeline sahip olan gölün
doğaseverler nezdinde daha fazla ilgi uyandırması için ara ara
sportif ve doğa ile iç içe etkinlikler de düzenleniyor. Geçtiğimiz
yıllarda yüzme ve rafting organizasyonları düzenlenen bölgede
tanıtım çalışmaları kapsamında önümüzdeki dönemde yeni
etkinliklerin düzenlenmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ
TERSANESİ:
DÜNYA
DENİZCİLİĞİNİN
ANA TAMİR
LİMANI
Kuruluşumuzdan bu yana yüksek güvenlik standartlarına
sahip modern tesislerimizde, büyük bir tutkuyla kalite
düzeyi yüksek, uluslararası çapta prestijli projeler
gerçekleştiriyoruz.
Yılda ortalama 180 gemi tamir projemizle Avrupa’nın
lider, dünyanın ise en aktif sekizinci tersanesi olarak,
sektörün en saygın armatörleri ve gemi işletmecileriyle
çalışıyoruz.
Çünkü Türkiye en iyisine değer!

www.besiktasshipyard.com
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DOĞASEVERLERIN YENI GÖZDESI
BALIKLI GÖL

ULUDAĞ’IN AZ BILINEN GÜZELLIĞI
GÖLLER BÖLGESI
Bursa’nın sembollerinden olan ve her köşesi ile ayrı bir
güzelliğe sahip olan Uludağ, barındırdığı yedi buzul göl ile de
dikkatleri çekiyor.
Daha ziyade yaz aylarında tercih edilen bölgede yedi
adet buzul gölü bulunuyor. Yeryüzü ile gökyüzünün
birleştiği noktada bembeyaz bulutların arasında kalan
Karagöl, zirvenin hemen gerisinde yer alıyor. Etrafında
içme suyunun olmaması ve çok az güneş almasından
dolayı kamp için pek uygun bir alan değil, ancak soğuğa
dayanıklı olduğunu düşünenler ve profesyoneller için güzel
karelerin çekilebileceği ve zirve defterine birkaç cümlenin
yazılabileceği bir yer.
Karagöl’e komşu olan Kilimli Göl, doğal güzellikleri ve yazın
sergilediği yeşil bitki örtüsü ile piknikçilerin ve kampçıların
tercih edebileceği bir göl.
Karagöl’e komşu olan bir başka göl de Aynalı. Diğer göllere
oranla daha fazla güneş ışığı alması ve bu ışığın su üzerinde
yarattığı yansımalardan dolayı bu isimle anılıyor. Doğal
güzellikleri dikkat çeken göl ve civarı, daha ziyade yabancı
dağcılarca tercih ediliyor. Aynalı Göl’ün yakınlarında bulunan
ve diğerlerine göre daha küçük olan Buzlu Göl, adını ağustos
ayına kadar üzerinde taşıdığı buzlardan alıyor.
Soğukdere ve Çayır Gölü ise yaz aylarını genellikle kurak
geçiriyor. Çiçekler arasında bulunan Soğukdere doğal
güzellikleri ile dikkat çekiyor.
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki Ambarlı
Yaylası’nda bulunan Balıklı Göl, geçtiğimiz yıllara kadar turizm
sahnesinde pek bilinmezken bugün, çevresindeki endemik
bitkilerin güzelliği, rengarenk çiçekleri, yürüyüş parkurları ile
doğa meraklılarının ve fotoğrafçıların sıklıkla ziyaret ettiği bir
yere dönüştü.
Sırpal Tepeleri'nin sarmaladığı bir vadinin içinde yer alan
Balıklı Göl’e zorlu bir yolculuğun sonunda ulaşılıyor. Ambarlı
Yaylası’na araçla ulaştıktan sonra 3,5 kilometrelik bir yürüyüş
gerektiriyor. Balıklı Göl ve civarı, Balıklı’nın etrafındaki ufak
göllerden kaynaklı olarak ziyaretçiler tarafından “Yedi Göller”
olarak da anılıyor.
Birbirinden başarılı karelerin çekilmesini sağlayan gölde yüzme
de yapılabiliyor.
Burayı ziyaret eden doğaseverler, göle ulaşan rotanın zorlu
olması sebebiyle, iki gün kamplı veya pansiyon konaklamalı bir
yolculuğun tercih edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Konaklama
için Ambarlı Yaylası üzerindeki köyler tercih edilebilir.

YENİ
FORD KUGA

GÜVENLİĞİ VE TEKNOLOJİSİYLE
BİRDEN FAZLASI OL!
Yeni Kuga’nın CO2 salınımı 109-127 g/km, yakıt tüketimleri l/100 km: Şehir içi 4,7-6,8, şehir dışı 3,8-4,9,
ortalama 4,2-5,6 arasındadır. Pazara sunulan araçta farklılıklar olabilir. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr’de.

GELECEĞİ
BUGÜNDEN YAŞA.
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SETUR MARINALARI GENEL MÜDÜRÜ EMRE DORUK

"BU YIL DENIZ TURIZMI VE
TEKNELERIN YILI OLDU"

SEYAHAT YASAKLARI VE KISITLILIKLAR SEBEBIYLE YILIN ILK IKI ÇEYREĞINDE
TEKNE OPERASYONLARI VE KAPASITE DOLUMU NOKTASINDA OLUMSUZLUKLAR YAŞANDIĞINI
BELIRTEN EMRE DORUK, NORMALLEŞME ILE BERABER ARTIŞ YAKALADIKLARINI SÖYLÜYOR. DORUK, SOSYAL
MESAFE ANLAYIŞININ INSANLARI DENIZE ÇEKTIĞINI BELIRTEREK, “BU YIL TEKNELERIN VE
DENIZ TURIZMININ ÖNEM KAZANDIĞI BIR YIL OLDU” DIYOR.

E

Ege ve Akdeniz çanağında 10 marina ile hizmet veren Setur
Marinaları'nın Genel Müdürü Emre Doruk, pandemi sürecini
çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumayı önceliğe
alacak şekilde yönettiklerini söylüyor. Sağlık anlamında herhangi
bir sorun yaşamamakla beraber, pandeminin getirdiği zorunlu
yasakların doluluk, yabancı müşteri ve diğer operasyonlarına
olumsuz yansıdığını ifade eden Doruk, normalleşme süreci
ile beraber toparlanmanın başladığını kaydediyor. İnsanların
sosyal mesafelerini ve sağlıklarını korumak için daha izole
gördükleri denize yöneldiğini dile getiren Doruk, bunun daha
da ivme kazanacağını ve tekne ile deniz turizminin daha fazla
güçleneceğinin altını çiziyor.

Setur Marinaları, pandemi sürecinde nasıl bir yönetim
sergiledi, nasıl önlemler aldı?
Setur Marinaları olarak pandemi sürecinde de kesintisiz müşteri
memnuniyeti ilkemizle faaliyetlerimizi yürütmeyi sürdürdük.
COVID-19 salgınını hep birlikte güvenli bir şekilde atlatmak
ve iş sürekliliğimizi sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldık.
İşimizin sürdürülebilirliğini sağlamanın yanı sıra çalışanlarımız,
müşterilerimiz, iş ortaklarımızla birlikte toplumun sağlığı
ve güvenliği temel önceliğimizdi. Bu sorumluluğu hayata
geçirirken çalışanlarımız ve çalışma ortamlarımızı pandemi
risk ve acil eylem planlarını hızlıca uygulamaya geçirmek
üzere hazır hale getirdik. Bu dönemde olası senaryoları
dikkate alarak üretim, tedarik ve iş programlarımızı, personel
ve vardiya planlamalarımızı ve sunduğumuz hizmetlerimizin
sürdürülebilirliğini en iyi şekilde sağlamak için çalıştık.
Hızlıca çalışanlarımızın sağlığını esas alacak birçok aksiyon
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planını devreye aldık ve iş yeri hekimlerimizden destek alarak
COVID-19 virüsü hakkında detaylı bilgilendirme metinleri
oluşturup online eğitimler tertip ettik. Setur Marinaları olarak
COVID-19 Eylem Planı’nı devreye alıp marina sahalarına
girişlerde güvenlik kontrolü esası ile ateş ölçümü uygulamasına
başladık; dezenfektan, maske ve eldiven kullanımlarını zorunlu
hale getirdik. Marina ofislerimiz ve ortak kullanım alanlarımızın
tamamını 21 gün etkili dezenfektasyon işleminden geçirdik,
gerekli görülen sıklıklarda bu işleme devam ediyoruz.

Kuşadası Marina

Bu süre zarfında müşterilerinize sunduğunuz duruma özel
ayrıcalıklar oldu mu?
Ortak kullanım alanlarımıza T.C. Sağlık Bakanlığı’nın
duyurularını ve kitapçıklarını konumlandırarak ziyaretçilerimizin
bilgilendirilmesini sağladık. Teknelerinde konaklayan
yatçılarımıza anlık gelişmeler konusunda bilgilendirmeler
yaparak ihtiyaçları olup olmadığına dair kendileri ile telefonla
irtibat kurduk ve bizden talepleri olduğunda koruma
ekipmanlarımızla sosyal mesafemizi koruyarak yardımcı olduk.
Tekneleri marinalarımızda olan ve evlerinde konaklayan
müşterilerimizden acil bir işleri olmadığı takdirde evlerinden
ayrılmamalarını rica ettik. Eğer tekneleri ile ilgili bir ricaları
var ise, personelimizin bu ricalarını gerçekleştirebileceğini
özellikle belirttik. Finansal açıdan pandemi sürecine özel kredi
kartına 12 ay taksit ayrıcalığını sunduk. Seyahat kısıtlarının
olduğu dönemde sözleşmenin hangi marinamız ile olduğuna
bakmaksızın müşterilerimizi bulundukları marinalarda
misafir ettik.
Süreçten en büyük hasarı marinalarımızdaki alışveriş mağazaları
ve yeme-içme üniteleri aldı. Sürecin en başından itibaren
bu ünitelerimizin hep yanında olduk, olmaya çalıştık. Kira
ücreti almadığımız aylar olduğu gibi indirim uyguladığımız
aylar da oldu, hatta halen pandemi sürecine özel kira indirimi
uygulamalarımız devam ediyor.
Ayrıca yine bu dönemde yenilediğimiz teknoloji uygulamamız
üzerinden tekneyle ilgili rezervasyon ve takibi, sözleşme
görüntüleme, kredi kartı ile ödeme, hesap bakiyesi ve detaylarını
inceleme gibi işlemlerin kolaylıkla ve çok hızlı bir şekilde
yapılabilmesini sağladık.

Pandemi sürecine özel kredi kartına 12 ay taksit ayrıcalığını
sunduk. Seyahat kısıtlarının olduğu dönemde sözleşmenin
hangi marinamız ile olduğuna bakmaksızın müşterilerimizi
bulundukları marinalarda misafir ettik.

Kalamış Marina

Bu süreç, Setur Marinaları'nın dolum, rezervasyon,
yabancı tekne alımı ve sözleşmelerine nasıl yansıdı?
Kalamış/Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Midilli, Çeşme, Kuşadası,
Marmaris, Kaş, Finike ve Antalya olmak üzere toplam 5 bin yat
bağlama kapasitesine sahip 10 marinamız her yıl özellikle yaz
aylarında yüzde 100’e yakın doluluk oranıyla faaliyet gösteriyor.
Bu yıl ilk iki çeyrekte, önce sezonun başlamamış olması,
ardından pandemi ve seyahat yasakları nedeniyle
doluluklarımızda önemli bir değişiklik olmadı. Ancak yaz sezonu
ile birlikte doluluklarımızda bir miktar artış oldu. Pandeminin
tekne operasyonlarımıza en büyük negatif etkisini günlük
harekette yaşadık, beklentimizin ancak yarısına ulaşabildik. Diğer
taraftan uzun süreli rezervasyonlarımızda rezervasyon iptalleri
ve erteleme talepleri geldi. Rezervasyonlarımızın bir kısmını
ertelemek veya iptal etmek zorunda kaldık. Yabancı teknelerde,
yeni kazanımlarımız olduğu gibi ayrılanlarımız da oldu ancak
nette önemli bir değişim görmedik; yüzde 20 seviyesindeki
yabancı müşteri portföyümüzü koruyoruz. Diğer yandan bu
dönemi evlerinde geçirmek yerine teknelerinde geçiren pek çok
yat sahibi oldu. Eskisi gibi olmasa da yazla birlikte marinalarımız
tekrar canlandı.
Midilli marinamızda da denizde 257 yat bağlama kapasitesiyle
her zamanki hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz.
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Turizm sektöründe yaşanan daralmalar
marinacılık sektörüne nasıl yansıdı?
Turizm destinasyonları yönetiminde kamu,
özel sektör, STK ve halkın beraberlikle hareket
etmesi ve tüm süreçlere ortak çerçeveden
bakabilmesi önemli bir avantaj sağlıyor.
Özellikle de turizm faaliyetlerinde gelişim
amaçlayan yerel otoritenin en büyük destekçisi
konumundaki özel sektör temsilcilerinin
bölgeye yapacakları yatırımlar çok önemli.
Turizm vizyonu ile istihdam sağlamak, bölgenin
emlak değerini yükseltmek, kültürel ve sosyal
anlamda gelişimini sağlamak, turizmde ürün
çeşitliliğini artırarak ticari ekonomik faydalar
sağlamak gibi konularda ne kadar çok değer
katılırsa ilgili bölgede yat turizmi de o kadar
çok gelişir. Türkiye’de marinacılık sektörü,
2014’e kadar hızlı bir büyüme performansı
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MARİNA SAYISI

Pandemi ile beraber artan
sürdürülebilirlik ve çevrecilik hassasiyeti,
sizin sürdürülebilirlik politikanıza nasıl
yansıdı? Sürdürülebilir inovasyona
yaptığınız yatırımlar neler oldu?

5 BİN

YAT BAĞLAMA
KAPASITESI

Bizler, turizm faaliyetlerimizi temelde
doğa, deniz ve yeşilliklerimiz olduğu
için yapabiliyoruz. Yani bizim en
büyük kaynağımız doğa.
gösterdi. Türkiye’de 50’nin üzerinde marina
var ve Setur Marinaları olarak biz 24 bin
gemilik (deniz ve kara) kapasiteye sahibiz. Bu
da Akdeniz Çanağı içerisinde yüzde 4’lük bir
paya isabet ediyor. Ancak tekne sayısındaki
büyüme, maalesef, kapasite büyümesi ile orantılı
değil. Örneğin, son beş yıl toplamında marina
kapasitesi yüzde 24 artarken, tekne sayısındaki
artış ise yüzde 5 ile sınırlı kalmıştı. Ancak bu
yıl tekne satışlarının yukarı doğru bir ivme
kazandığını görüyoruz. Bu da ülkemizdeki
tekne turizmi açısından güzel bir gelişme.
COVID-19 pandemisi, daha izole alanların
önemini, dolayısıyla teknelere olan ilgiyi de
artırdı. Havaların güzelleşmesiyle birlikte
teknelere olan ilginin bu yıl daha da arttığını
gördük. Bu, normalleşme sürecinde de aynı
şekilde devam etti. Dolayısıyla bu yıl, teknelerin
ve deniz turizminin önem kazandığı bir yıl
oldu aynı zamanda. Öngörümüz, tamamen
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normale döndüğümüzde tekne ve deniz
turizmine ilginin daha da artacağı yönünde.
Bu eğilimin de etkisiyle yavaş yavaş da olsa her
zaman idealimiz olan tam bir deniz ülkesine
dönüşeceğiz.

Kaş Marina

%20

PANDEMIDE
KORUNAN YABANCI
MÜŞTERI ORANI

Doğa, çevre ve canlıların yaşam alanlarının
korunması, Setur Marinaları’nın bir standardı.
Bu standarda tüm çalışanlarımız sıkı sıkıya
bağlı. Çünkü bizler, turizm faaliyetlerimizi
temelde doğa, deniz ve yeşilliklerimiz
olduğu için yapabiliyoruz. Yani bizim en
büyük kaynağımız doğa. Bu kapsamda,
mevzuatlar çerçevesinde, atıkların toplanması,
ayrıştırılması, geçici depolanması, bertaraf
edilmesi veya geri dönüşüme gönderilmesi
süreçlerini, sıkı şekilde takip ediyoruz. Bunların
yanında her gün liman sahası kontrolleri,
deniz temizlikleri yapılıyor. Bu kapsamda,
çeşitli çevre bilinci eğitimleri ve etkinlikleri
gerçekleştiriyoruz. Başta TURMEPA olmak
üzere doğa koruma dernekleri ile de bizzat
iletişim halinde ve koordineli çalışıyoruz.
Koruduğumuz ve sahip çıktığımız bu tabiat
güzellikleri, Türkiye’deki tekne turizmine doğal
bir avantaj sağlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde
bulunmayan tertemiz denizlerimizin yanı sıra,
çok yakınındaki doğal oluşumlar, ormanlar ya
da arkeolojik kalıntılar ülkemizi tekne turizmi
açısından cazibe merkezi haline getiriyor.
Özellikle Ege tarafındaki girintili çıkıntılı
sahiller, teknecilerin güvenle seyretmesini
sağlıyor. Hatta Kaş Marina’mızdaki gibi bazı
oluşumlar bize doğal liman oluyor.

Çevrecilik ve temiz denizler noktasında
TURMEPA ile senelerdir süren iş
birlikleriniz nasıl bir boyuta ulaştı, yakın
zamanda yeni iş birlikleri söz konusu mu?
TURMEPA’nın kurulduğu günden buna yana
birlikte pek çok projeye imza attık. Her bir
marinamızda uzun yıllardır TURMEPA ile iş
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Her zaman, tüm marinalarımızda
TURMEPA’nın doğal üssü olma misyonuna
sahip çıkarak, temiz denizler için çalışmalar
yürütmeye devam edeceğiz.

Çeşme Marina

birliği içerisinde denizlerimizin korunmasına yönelik farkındalık
çalışmaları yapıyoruz. Kendi seren direğimizde dalgalanan
TURMEPA bayrağının yanı sıra marinalarımızdaki yatlarda da
Deniz Temiz bayrakları dalgalanıyor. En büyük amaçlarımızdan
biri de deniz ve doğa sevgisinin gelecek nesillere aktarılması
ve sürdürülmesi. Bunun için de personelimize, yatçılarımıza
ve çevre okullara TURMEPA materyalleri ile eğitimler
düzenliyoruz. Denizin ve deniz canlılarının doğal çevrelerini
korumak adına denize ve kıyıya çöp ve tehlikeli atık atılmaması
için önlemlerimizi alıyoruz. Bu kapsamda, geri dönüşüm ve
atıkların kontrolü odaklı bilgi ve bilinç artırıcı yönlendirme,
düzenleme, eğitim ve takip çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denize
duyduğumuz saygının bir uzantısı olarak derneğin ilk yıllarından
bu yana marinalarımızda kıyı ve deniz temizliği etkinlikleri,
milli park koylarına tekneyle koy temizliği etkinlikleri organize
ediyoruz. Bazı marinalarımızda kıyı temizliği yapan ve denizdeki
yatlardan çöp toplayan TURMEPA teknelerine de ihtiyaçları
halinde konaklama imkanı sunuyoruz. Bundan sonra da
marinalarımızda TURMEPA’nın doğal üssü olma misyonuna
sahip çıkarak, temiz denizler için çalışmalar yürütmeye
devam edeceğiz.

Diğer yandan Ar-Ge ve teknolojik altyapıya olan
yatırımlar da hızla artmaya başladı. Sizin bu noktada
çalışmalarınız oldu mu/olacak mı? Marinalarınızın daha
modern bir altyapıya kavuşması için planlar mevcut mu?
Teknolojik yatırımlarımızda önceliğimiz hep yatçılarımızın
hayatını kolaylaştırmaktan yana oldu. Bu kapsamda dijital
dönüşüm odaklı yatırımlarımızı yapmaya başladık. Sizin de
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bildiğiniz üzere biz denizciler için mobil hayat her zaman çok
önemli olmuştur. Biz de yatçılarımızın online işlemlerini daha
konforlu yapabilmesi için mobil uygulamamızı yenileyerek daha
etkin ve hızlı bir hizmet sunmaya başladık. Uygulama üzerinden
teknesiyle ilgili rezervasyon ve takibi, sözleşme görüntüleme,
kredi kartı ile ödeme yapma, hesap bakiyesi ve detaylarını
inceleme gibi işlemler, kolaylıkla ve çok hızlı bir şekilde
yapılabiliyor. Ayrıca uygulama ile, tüm Setur Marinaları’nı ve
çevresini özellikleriyle inceleyip kampanyaları anlık takip etmek
de mümkün oluyor.
Geliştirilmekte olan biyometrik imza projemizle sözleşme
imza sürecini tek bir imza ile tamamlamayı hatta yatçımızın
marinaya uğramadan bu süreci uzaktan yapabilmesini sağlamayı
amaçlıyoruz. Tekne durum takip projemizle yatçımızın
teknesiyle ilgili durum değişikliklerini (ısı, nem, hareket vb.)
anlık olarak mobil uygulamamız üzerinden takip edebilmesini
planlıyoruz. Dijital dönüşüm projelerimizin tamamlanması için
çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Bundan sonraki süreçte yeni hedefleriniz neler,
yeni yatırım ve projeler söz konusu mu?
Türkiye’deki lider pozisyonunu pazar payını büyüterek korurken,
yurt dışında da marina sayısını artırarak uluslararası bir marka
haline gelmeyi hedefleyen Setur Marinaları olarak bu amaçla
yurt içi ve yurt dışında ortaya çıkan imkanları yakından takip
ediyoruz.
Ayrıca denizciliği, deniz turizmini ve deniz sporlarını tanıtma,
sevdirme ve yayma misyonumuz çerçevesinde Ege Yat Rallisi
başta olmak üzere denizel etkinliklerimize de devam ediyoruz.

DENİZİN ÇAĞRISINA
KULAK VERİN...!
Emsalleri arasında kusursuz dizaynı ile öne çıkan
inovasyon harikası “BRIG EAGLE 10”

Özel Dizayn Aerodinamik T-Top, Hidrolik Direksiyon
Sistemi Kiti, İki Kişilik Kapalı Konaklama İmkânı, Duş
Sistemi, WC Sistemi, Mutfak Ekipmanı, Mini Buzdolabı,
Çıpa Sistemi, Masa, Ön Güneşlenme Alanı, Arka
Güneşlenme Alanı, Komple Bot Örtüsü, Konsol Örtüsü +
Pilot Koltuk Örtüsü, Arka Gölgelik Tentesi, SeaDek Set
(OPSİYONEL) (Teak / Gri / Siyah Renk Alternatiﬂeri)
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ARKTIK'TE
DEĞİŞİM
BAŞLADI

YENI
İKLIM
TIPI
YILLARCA SÜREN UYARILARDAN
SONRA DENIZ BUZ ÖRTÜSÜNDEKI
INCELME VE DIĞER GÖSTERGELER,
KUZEY KUTBU’NUN ESKI “NORMAL”
IKLIM SINIRLARININ DIŞINA
ÇIKTIĞINI VE YENI BIR IKLIM TIPINE
GEÇTIĞINI GÖSTERIYOR: KAR YERINE
YAĞMUR, SOĞUK YERINE SICAK!
34

B

Bilim insanları, Kuzey Kutbu’nun hızla değişen
manzarasını tanımlamak için sık sık “yeni bir Arktik”
kavramını kullanır oldu. Sıcaklıklar hızla yükseliyor,
deniz buzu inceliyor, azalıyor. Bunların sonucunda
da pek çok uzman, kuzeyin hızla tanınamaz bir
görünüme ve başka bir şeye dönüştüğünü belirtiyor.
Geçtiğimiz aylarda yapılan son yeni araştırmalar,
yeni bir Arktik sisteminin ortaya çıktığını doğrular
nitelikte. ABD Ulusal Atmosferik Araştırmalar
Merkezi’nden (NCAR) Laura Landrum ve
Marika M. Holland, geçtiğimiz 10 yılda bölgede
iklim değişikliği sebebiyle artan sıcaklıkların, kış
buzullarını azalttığını ve erken sezonda kar yerine
yağmurlar yağdığını söylüyor. Bu da bölgeyi kar ve
buzun daha az; su ve yağmurun daha yoğun olduğu
bir iklim tipine sürüklüyor.
Kuzey Kutbu, aşırılıkların olduğu bir bölge ve
buradaki iklim; atmosfer, okyanus, deniz buzulları ve
karasal sistemlerde meydana gelen değişikliklerden,
daha düşük enlemlere göre çok daha hızlı etkileniyor.
Landrum ve Holland’ın yaptığı araştırmalar ve
veriler, yarım küredeki buzulların boyutlarının ve
miktarlarının, uydu ölçümlerinin başladığı 1976’dan
günümüze her 10 yılda bir yüzde 12 oranında
azaldığını gösteriyor. Ölçümler, en fazla azalmanın
ise son 13 yılda oluştuğunu ortaya koyuyor.
Uzmanlar, bu yıla ait rakamların ise rekor düzeyde
olmasını beklediklerini söylüyor.
NCAR araştırmacıları, bu sonuca, yıllardır

bölgede devam eden analizlerden ve bilgisayar
modellemelerinden elde edilen gözlemsel verilerden
ulaşıyor. Kutbun yeni bir iklim tipine kaymakta
olduğunu ifade eden iki bilim insanı, bölgenin son
yıllardaki buzul miktarının “buzullar için en kötü
dönem” olarak adlandırılan 20. yüzyıl ortasındaki
dönemden bile daha kötü seviyede olduğunu ifade
ediyor. Uydu çalışmalarının başladığı 1970’lerden bu
yana buz örtüsünde yüzde 31’lik bir küçülme yaşandı.
Kuzey Kutbu’nun önümüzdeki 100 yıl içinde ne
gibi değişimler yaşayacağını göstermeye çalışan
modellemeler, iklim değişikliğine dair önlemlerin
alınmaması durumunda her geçen yıl, deniz buzunun
daha da kötüleşeceğini gösteriyor. Ve aşırı iklim
senaryosuna göre deniz buzu yaz dönemlerinde 1
milyon metrekarenin altına düşecek. Bu senaryo,
2070’lere kadar buzsuz bir yaz dönemi görülebileceği
anlamına da geliyor.
Bilim dünyası, bu yüzyılın ortalarından itibaren, hava
sıcaklıklarının, eşiği geçmesinin muhtemel olduğunu
söylüyor. Bu da Kuzey Kutbu’nun karla değil,
yağmurla temsil edilmesi demek.
Deniz buzu, Kuzey Kutbu sıcaklıkları üzerinde
derin bir etkiye sahip. Buz, parlak ve yansıtıcı yüzeyi
sayesinde güneş ışığını dünyadan uzağa ışınlamaya
yardımcı oluyor. Ayrıca kalın deniz buzu okyanusun
yalıtılmasında da önemli bir işleve sahip. Buz tabakası,
ısıyı yüzeyin altına hapsederek, kış döneminin soğuk
geçmesini sağlıyor ve erimeyi engelliyor.

Ağustos ayında tarihin en büyük keşfini yapmak üzere yol çıkan keşif gemisi Polarstern,
deniz buzunun şaşırtıcı inceliği sebebiyle sorunsuz şekilde ilerliyor.
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Buzun incelmesi ile okyanus daha fazla ısı toplamaya
başladı. Bu, okyanus canlılarının yaşam alanlarının
tahrip edilmesine de neden oluyor.
Bu ısı, aynı zamanda buzun içinden çıkarak
atmosferin daha da ısınmasına sebep oluyor.
Sıcaklıktaki bu artış, aynı zamanda canlıların yaşam
alanlarının konforunu yitirmesi anlamına da geliyor.
Kuzey Kutbu’nun daha sıcak ve yağışlı bir döneme
geçmesiyle burada yaygın olan hayvanlar ortadan
kaybolurken, yerlerine yabancı türler oluşmaya
başlayacak. Deniz buzunun azalması nedeniyle,
avlanma ve balık tutma fırsatları ortadan kalkıyor.
Diğer yandan incelen buzlar, buraya daha fazla
geminin ve insanın gelmesini sağlayacak. Bu da
kirliliğin armasına neden olabilir.
Tüm bunların yanında dünyanın geri kalanı için
buzdolabı görevi gören ve gezegenin soğutucusu olan
Kuzey Kutbu’nun iklimindeki değişiklikler, sadece
bu bölgeyi değil, dünyanın geri kalanındaki iklimi de
etkileyeceğinden herkes için bir tehdit oluşturuyor.
Kutuptaki değişikliklerin fitoplanktonlardan deniz
aygırları, foklar, balinalar ve kutup ayıları gibi deniz
memelilerine kadar tüm canlılar üzerinde besin
zinciri boyunca kademeli olarak etkileri olacağı
biliniyor.

BUZ ÇÖZÜLDÜKÇE SAKLI
KARBONDİOKSİT AÇIĞA ÇIKIYOR
Bugün, endüstri öncesi çağdan iki derece daha sıcak
olan Kuzey Kutbu’nda buzların erimeye başladığını
ve 2050’den önce bu bölgede buzsuz yazların
görülebileceğini söyleyen bir diğer araştırma ise,
Arktik İklimin Araştırılması için Çoklu Disiplinli
Serbest Gözlemevi’nin (MOSAIC) başlattığı bilim
araştırması.
Geçtiğimiz ağustos ayından bu yana devam eden
keşif gezisine 20 ülkeden yüzlerce bilim insanı eşlik
ediyor. Polarstern adlı Alman keşif gemisi ile çıkılan
araştırmada çekilen fotoğraflar, iklim krizinin bölgeyi
ne denli tehdit ettiğini gözler önüne seriyor.
Eriyik buzlar arasında kolayca hareket eden
Polarstern’in araştırma ekibi, gördükleri manzara
karşısında, kutupta sulu ve sıcak dönemin yerleşik
olmaya başladığını ve 2035 yılına kadar buzsuz
bir kuzey yazının hayal olmaktan çıkabileceğini
söylüyorlar. Araştırma ekibinden Kaptan Thomas
Wunderlich, “Bu yıl buzları, 88° kuzeye kadar
36

Grafikte, 1960-2019 döneminde ortalama hava sıcaklığının dünya genelinde
1 °C arttığı gösteriliyor. Ancak Kuzey Kutbu’na yaklaştıkça (enlem 90 °C)
kırmızı renk daha da koyulaşıyor. Bu, sıcaklığın herhangi bir yerden daha
fazla arttığı anlamına geliyor; yaklaşık 4 °C.

geçmenin ne kadar yumuşak ve kolay olduğunu, ince
ve gözenekli olma noktasına kadar eridiğini görünce
çok şaşırdım. 88°’yi geçtikten sonra bile 5-7 knot hızı
koruyabildik. Bu kadar kuzeyde bunu daha önce hiç
görmemiştim” diyerek, kutbun eriyen buzlarına ve
sıcaklığa dikkat çekiyor.
Araştırmacılar Grönland’ın son yıllarda yaşadığı
buzul kaybına da dikkat çekiyor. Normalde,
araştırmacılar tarafından yapılan keşiflerde
Grönland’ın kuzey bölgesinden kaçınılması
gerektiği söylenirdi çünkü burası çok kalın ve daha
eski buzlara ev sahipliği yapıyor ve geçilmez olarak
görülürdü. Şimdi ise, buralarda kutba kadar uzanan
geniş açık su alanları yer alıyor.
Bilim insanları Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklığın 150
yılda küresel ortalamanın yaklaşık 4 katı kadar
arttığı konusunda hemfikir. Rekor, henüz tam olarak
doğrulanmamış olsa da eldeki ilk veriler, haziran
ayındaki ortalama sıcaklığın günlük sıcaklıktan 18 °C
daha fazla -toplamda 38 °C- olduğunu gösteriyor.
Kuzey yarım küredeki ısınmanın araştırmacılar ve

bilim dünyası nezdinde endişe yaratan bir diğer
boyutu ise, toprak altındaki -bir zamanlar kalıcı
olarak donmuş- permafrostun çözülmesine yol
açması. Permafrost çözüldükçe, yüzyıllar evvel
kilitlenmiş olan karbondioksit ve metan açığa
çıkmaya başladı. Bu sera gazları, daha fazla ısınmaya
ve donmuş toprakta daha fazla çözünmeye neden
olacak. Isınmanın ve buzulların çözünmesinin
yaratacağı bir diğer sorun da deniz suyu seviyesindeki
yükselme. Araştırmalara göre, şu ana kadar Grönland
ve Antarktika’da eriyen buzullar, su seviyesinin 3,6
santim artmasına neden oldu. World in Data’ya göre,
dünya üzerindeki tüm buzullar erirse, dünya sularında
70 metrelik bir artış yaşanacak. Su seviyelerinde
yaşanan artış ise, kıyı kentleri, ada ülkeleri ve burada
yaşayan insanlar için yıkım demek. Yükselen sular
dünya üzerindeki pek çok yaşam alanını suların
altında kalma riski ile baş başa bırakacak.
Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar ve elde
ettikleri veriler sonucunda oluşan bu olumsuz
tablolara karşı olumlu bir senaryo elde etmenin tek
yolu sera gazı emisyonlarını azaltmaktan geçiyor.
Uzmanlar, emisyonları azaltmanın, bahsedilen bu
olumsuz değişikliklerin bir kısmını durdurabileceğini
veya büyük ölçüde önleyebileceğini söylüyor.
Uzmanlar ayrıca Kuzey Kutbu için bahsedilen bu
durumların bir gelecek tahmini olmadığını tüm
bunların yaşanmaya başladığını ve hızlı olunması
gerektiğinin de altını çiziyor.

Kutuptaki
değişikliklerin
fitoplanktonlardan
deniz aygırları,
foklar, balinalar
ve kutup ayıları
gibi deniz
memelilerine
kadar besin zinciri
boyunca tüm
canlılar üzerinde
kademeli olarak
etkileri olacağı
biliniyor.
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TÜMAMIRAL CEM GÜRDENIZ

“MAVI VATAN ÖNCE DENIZ
SONRA DENIZCILEŞME DEMEK”
YENI KITABI “MAVI VATANIN GÜNEY CEPHESI DOĞU AKDENIZ” EKIM AYINDA RAFLARDAKI YERINI ALAN
TÜMAMIRAL CEM GÜRDENIZ, KITABINDA DOĞU AKDENIZ’E IŞIK TUTUYOR. YARATTIĞI MAVI VATAN
DOKTRINI ÜZERINDEN BIR REÇETE SUNAN GÜRDENIZ, DOKTRININ HAYATA GEÇMESI IÇIN DENIZLE
BERABER DENIZCILIĞIN DE ÖĞRENILMESI GEREKTIĞINI SÖYLÜYOR.

M

Mavi Vatan kavramının ve doktrininin yaratıcılarından olan
Tümamiral Cem Gürdeniz’in yeni kitabı “Mavi Vatanın Güney
Cephesi Doğu Akdeniz" ekim ayında raflardaki yerini aldı.
Yeni kitabında da doktrin üzerinden reçeteler sunan Gürdeniz,
donanma, güç ve güvenlik dışındaki başlıklarını dergimiz Deniz
Temiz’e değerlendirdi. Mavi Vatan kavramının sadece mavi
sınırlarla ilişkilendirilemeyeceğini ifade eden Gürdeniz, doktrinin
tam olarak hayata geçebilmesi için denizci bir ülke olmanın, deniz
kültürü edinmenin de gerekli olduğunu söylüyor.
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Öncelikle Pankuş Yayınları'ndan çıkan yeni kitabınız
“Mavi Vatanın Güney Cephesi Doğu Akdeniz” hayırlı olsun.
Kitaptan kısaca bahseder misiniz?
Bu kitap Doğu Akdeniz’de son 20 yılda yaşanan olaylara jeopolitik
ve denizci bir perspektif ile bakıyor. Günlük dış politika haberleri
arasında hemen hemen her gün karşımıza çıkan Doğu Akdeniz ve
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile olayları sebep sonuç ilişkileri
ile değerlendiriyor. Mavi Vatan, 21. yüzyılda Türkiye’nin deniz
jeopolitiğinin ağırlık merkezi olacak. Doğu Akdeniz bu süreçte

en önemli, en yakıcı sorunların başında geliyor. Kitabım bu sürece
nasıl yaklaşmamız gerektiğini anlatıyor.

Akdeniz, dünyanın en önemli ve değerli bölgelerinden biri.
Bu açıdan bakıldığında Doğu Akdeniz’deki durum bölge
için bir istikrarsızlık yaşatmıyor mu sizce? Turistik değerleri
mavi vatan doktrinine nasıl entegre ediyoruz?
Evet, bir istikrarsızlık yaşatabilir. Buradaki mücadele Türkiye ve
tüm kıyı devletleri için deniz çıkarlarını korumaya yönelik. Bir
nevi Mavi Vatanı savunmak. Buradaki çıkar çatışmasının bir
mücadeleye dönüşeceğini düşünmüyorum ama Yunanistan’ın
mevcut düşünce yapısını değiştirmesi gerekiyor çünkü hem
Ege’de hem de Akdeniz’de hak ettiğinin çok üstünde talepleri
var. Bu çerçevede Doğu Akdeniz’de değil ancak Ege’de İstanbul
ve Atina mutabakatlarına aykırı davranışlarına son vermelidir.
Bu mutabakatlar Ege’de turizm sezonu olan yaz sezonunda
tatbikat yapılmaması ve gerginlik çıkarılmamasına yönelik. Ancak
Yunanistan bunun aksi yönde hareketler sergiliyor. Bu da turizme
darbe vuruyor. Kaldı ki, turizm Yunanistan için bizimkinden daha
büyük önem arz ediyor.

Son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan olayları ekolojik
olarak nasıl yorumlamak lazım?
Halen Ege'de en büyük şansımız Kasım 1976 Bern Mutabakatı ile
açık deniz alanlarında sismik ve sondaj faaliyetlerinin yasaklanmış
olmasıdır. Aksi takdirde bu denizde adım başı petrol veya gaz
kulesi görebilir, Exxon Valdez veya Deep Sea Horizon tipi bir
felaket ile karşılaşma riski yaşardık. Her gün Ege’den, Türk
boğazlarından geçerek güneye inen 3 milyon varil petrol tankerini
(kabaca 10 – 15 tanker) saymıyorum. Çok şükür bugüne kadar
1979 yılı İndependenta ve 1994 Nassia kazasından sonra ciddi ve
büyük bir kirlenme yaşamadık. Diğer yandan savaş gemilerimizin
deniz çevresinin korunmasına karşı hassasiyetlerinden gururla
bahsedebilirim. Gerek gemi komutanlığım gerekse filotilla ve filo
komutanlıklarım zamanında denizcilerimizin bu konuda ne denli
hassas olduğunu gözlemledim. Başımdan geçen bir olayı anlatayım.
Gaziantep fırkateyni komutanı olduğum 1998 yılında Akdeniz'de
intikal seyrindeyken köprü üstü sancak kırlangıçta öğle vakti
kahvemi içiyordum. Birden sancak borda istikametinde boş bir kola
kutusunun denize fırlatıldığını gördüm. Makineleri stop ettirdim.
Genel anons devresinden personeli helikopter platformunda
topladım. Kutu henüz batmamıştı. Personele bu kutunun deniz
dibine gittiğinde 50 yılda doğaya karışacağını anlattım. Kutuyu atanı
sordum. Mertçe ortaya çıktı. Bir er idi. Hatasını anladığını söyledi
ve özür diledi. Bir daha gemimde böyle bir olay vuku olmadı. Sorun
bilinçlendirme. TURMEPA’nın asli görevi de zaten bu değil mi?

Mavi vatanının kültürel, sosyolojik ve ekonomik tarafı neyi
söylüyor? Donanma anlamında en üst seviyeye gelmek mavi

Deniz gücü kapsamında hedeflerimize erişsek de
denizcilik gücü yani deniz endüstrisi, deniz ticareti,
limancılık, tersanecilik, balıkçılık vb. istenen seviyeye
henüz gelemedik. Denizcilik kültüründe ise henüz
emekleme çağındayız.

vatanın farkındalığı ve geleceği için yeterli mi?
Başlangıçta deniz yetki alanlarımızı sembolleştiren bir kavram
olarak ortaya atılan Mavi Vatan, özellikle son üç yılda aslında
bağımsız olması gereken bir devletin halkı ile birlikte denizleri
yeniden keşfetmesi, kıyının ötesindeki vatanını keşfetmesinin
sembolüne dönüştü. Son 400 yıldır önce Osmanlı son 100 yıldır
da (15 yıllık Atatürk dönemi hariç) Atlantikçi cephe ile karacı
müesses nizam tarafından denizlerden uzaklaştırılmış, bir türlü
denizcileşme hamlesini başlatamamış devlet ve millete deniz
ile denizciliği tanıtmak, sevdirmek ve yaygınlaştırmak için bir
nevi fırsat kapısı açtı. Mavi Vatan bir kavram, bir sembol ve aynı
zamanda doktrindir. Kavram olarak Türkiye’nin ilan edilmiş veya
edilmemiş tüm deniz yetki alanları akarsu ve göllerini kapsamına
alır. Mavi Vatan, tam anlamıyla, 26-45 doğu boylamları ve 36-42
kuzey enlemleri arasındaki ana vatanımız üzerindeki stratejik
egemenliğimizin denizler ve deniz diplerindeki uzantısıdır.
Sembol olarak Türkiye’nin 21. yüzyılda yüksek stratejik hedefi
olması gereken devleti ve halkı ile denizcileşmesinin sembolüdür.
Türkiye’de yüzyıllardır hâkim karacı devlet anlayışını denize ve
denizciliğe yönlendirmeyi ve bu şekilde halkın denizcileşmesini
sağlamayı sembolize etmektedir.
Doktrin olarak Anadolu’yu çevreleyen denizlerle, Anadolu
periferisindeki diğer okyanus ve denizlerdeki hak ve çıkarlarını
korumaya ve geliştirmeye yönelik jeopolitik bir yol haritasıdır.
Böylece kendine özgü özellikler taşıyan, denize ve denizciliğe
ait ilke ve düşünceler, jeopolitik bir bütünlük içinde yol gösterici
öğretiye dönüşerek, geleceğimizi jeopolitik etki alanları ve
savunma eksenleri perspektifinden tarif edebilecektir. Mavi Vatan
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COVID-19 sonrası doğaya dair
beklentilerim arttı. Kontrol altına
alınamaz tüketim çılgınlığı, pandemi
ile sona erdi. Davos Dünya Ekonomik
Forumu’nun dediği gibi dünya bir
büyük resete gidiyor. Tabiat onu
çoktan yaptı.
doktrinin kendi içinde üç alt başlığı vardır. Bu başlıklar deniz gücü,
denizcilik gücü ve yumuşak güç geliştirmeye yöneliktir. Deniz gücü
kapsamında hedeflerimize erişsek de denizcilik gücü yani deniz
endüstrisi, deniz ticareti, limancılık, tersanecilik ve balıkçılıkta
istenen seviyeye henüz gelemedik. Yumuşak gücün içinde en önemli
yeri tutan denizcilik kültüründe ise henüz emekleme çağındayız.
Hâlbuki bu alan en az donanma gücü kadar önemli. Donanmalar
daima lokomotiftir. Önemli olan lokomotifin güçlü bir savunma
sanayii ile yerini almış olasısıdır. Geri kalan alanları geliştirmek sivil
denizciliğe kalmıştır. Dilerim 21. yüzyılda başarırız.

Peki, mavi vatanın tüm bu bileşenler nezdinde -güvenlik,
ekolojik, yararlanabilirlik, kültürel- yeteri olgunluğa
ulaştığını söylemek mümkün mü, gerçekten bir doktrin mi?
Bunu söylemek için önce devletin sonra halkın denizcileşmesi
gerekir. Bugün her ikisi de denizci değildir. Bize düşen görev
TURMEPA gibi sivil toplum örgütlerini, denizcileşme
merkezlerini, amatör denizciliği geliştirecek fikirler üretmek,
devleti denizcileşmeye halk üzerinden ikna edecek girişimlerde
bulunmaktır. Bugün devletimizin ve AB’nin topluma yönelik
binlerce projesi var. Bir tane denizciliğe yönelik olanı var mı?
Denize kıyısı olan yüzlerce belediye var. Kaçının yelken yüzme ve
kürek kulübü var? Kaçı tam olarak atıklarını kimyasal/biyolojik
filtrasyondan geçirerek denize veriyor? Bunlara bakmak lazım.

Son olarak mavi vatanın ve tüm mavi suların geleceğine
dair beklentileriniz neler?
Beklentim tabi ki 1960’lı yıllarda yaşadığım deniz çevresine
geri dönmek. Doğduğum yıl olan 1958’den bu yana Sarıyer’de
büyüdüm. Sarıyer-Büyükdere arasındaki o güzel koyun sularında
yüzdüm. Yelken yaptım. Kürek çektim. Balık tuttum. O kokuyu,
o rengi, o dip tabiatı arıyorum. Tam umudumu kaybederken
COVID-19 sonrası beklentilerim arttı. Kontrol altına alınamaz
tüketim çılgınlığı, pandemi ile sona erdi. Davos Dünya Ekonomik
Forumu’nun dediği gibi dünya bir büyük resete gidiyor. Tabiat
onu çoktan yaptı. Boğaz’da suyun kalitesindeki artışı, bu yaz
yüzerken daha iyi gördüm. Yunusların artışı ve de Haliç’te bile
boy göstermeleri güzel göstergeler. Mavi Vatan’ın olmazsa olmazı
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“TURMEPA MAVİ VATANI
GELECEK NESLE TAŞIMA SÜRECİNİN
LOKOMOTİFİ OLMALIDIR”
TURMEPA halen deniz çevresi ile ilgili en büyük sivil
toplum örgütü. Özellikle gençlerin varlığı önemli. Bugün
Mavi Vatan kavramına en çok sahip çıkanlar gençler.
Zira gelecekte kendi refah, mutluluk ve güvenliklerini
etkileyeceğini görüyorlar. O nedenle TURMEPA, Mavi
Vatan üzerinden bilinçlendirme gayretlerini artırabilir.
Bugün Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan konu denizi
halka özellikle Anadolu’nun içlerine anlatacak kurum ve
kuruluşların olmayışı. O nedenle TURMEPA, her türlü su
kaynağının olduğu bölgede örgütlenerek, bilinçlendirme
faaliyetlerini artırmalıdır. Çevrenin yanında denizciliğin
tanıtılması misyonu da eklenebilir. Bu misyon içinde
yüzme bilmeyen genç ve çocuklara yüzme öğretilmesinden
tutun, denizcileşme merkezlerinin açılmasına kadar
değişik projeler düşünülebilir. Bu alanda iş birliği yapacak
pek çok dernek, vakıf belediye vb. bulunabilir. Mavi
Vatan farkındalığının bu denli arttığı günümüzde bu tip
girişimler son derece önemli. Denizlerimizi, göllerimizi,
akarsularımızı kısacası Mavi Vatanımızı gelecek nesiller
için korumalı, denizci yeni nesiller yetiştirmeliyiz. Bu
sürecin lokomotifi TURMEPA olmalıdır.

tabi ki deniz çevresi. Bugün endüstrileşmiş ülkelere nazaran deniz
çevremiz en iyi korunanlar arasında. G20 içinde belki de en iyi
durumda olan ülkelerden biriyiz. Bu gelişmiş ülkelerin hemen
hemen hepsinde bulundum. Mavi renkli sulara sahip büyük
metropol şehir göremedim. O nedenle yukarıda bahsettiğim Bern
Mutabakatı’nın Ege’de devamını diliyorum. Ege’de statüko devam
etmeli. Ancak yat turizmine açık koylar ve bükler, kapasitelerini
aşan bir duruma geldi. Özellikle süper yatların bu küçük koy ve
büklere girmesi sınırlandırılmalı. Ayrıca mavi kart uygulaması
gözden geçirilmeli, 10 metrelik yelkenli amatör tekne ile 100
metrelik amatör mega yat aynı kapsamda tutulmamalı. Bu
uygulama yararlı ancak şikayetler de dikkate alınmalı. Mavi kartın
kullanımı; gezi tekneleri, süper yatlar, küçük amatör tekneler
dengesi hesaplanarak gözden geçirilmeli.
Diğer taraftan Ege’yi petrokimya sanayi ile bozmamalıyız. Akdeniz
için bunu söylemem zor. Zira İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi zaten bu dengeyi bozan ve doğal gaz çıkaran/çıkaracak
ülkeler durumuna geçtiler. Biz de geçeceğiz. Burada tabi ki çevre
emniyeti ve koruması en büyük önceliği almak zorunda. Karadeniz,
henüz Türk turizmine ve uluslararası turizme açılmadı. Bu da güzel
bir gelişme. En azından gelecek nesiller için korunuyor.

duayenbakış

“ DENİZCİLİK
ÇOCUKLUK
HAYALİMDİ”

UZMAR YÖNETIM KURULU BAŞKANI
KAPTAN ALTAY ALTUĞ

HER ŞEYIN YANINDA ÇOCUKLUK HAYALIMI GERÇEKLEŞTIREBILMIŞ OLMAK BANA MÜTHIŞ
BIR MUTLULUK VERIYOR. GEMILER YÜZDÜRÜYORUZ, GEMILER INŞA EDIYORUZ VE DENIZDEN
ALDIĞIMIZI DENIZE GERI VERIYORUZ. SEVDIĞIMIZ, INANDIĞIMIZ IŞI YAPIYORUZ. SIZLERE DE
TAVSIYEM, BIR ÖMÜR BOYU MUTLU OLMAK IÇIN SEVDIĞINIZ IŞI YAPIN.

A

Annem, Çüruksulu Mahmud Paşa’nın torunu Nedime Hanım,
Notre Dame De Sion mezunuydu. Konaklarda yetişmiş, iyi eğitim
almış bir kadındı. Üç kardeştik, bizi o yetiştirdi. Fransızların
kurduğu, çok modern bir ilçe olan Balıkesir’in Balya ilçesinde
ilkokulu bitirdim. “Küçük Paris” denirdi oraya. Mermerden
sokakları olan bir yerdi. Sonra İzmir Karşıyaka’ya taşındık, o
dönem Karşıyaka herkesin kendi yalısının önünden denize
girdiği, insanların birbirine yardım ettiği bir yerdi. Bedri İlhan,
Attila İlhan’ın babası ve Menemen kaymakamıydı. Babam da
Menemen’de avukatlık yaptı. Karşıyaka’da ev kiraladık. Bu şekilde
Karşıyaka’ya yerleşmiş olduk. Karşıyaka’da Yalı’ya yakın, güzel çift
katlı bir evimiz vardı. Benim denizciliğe ve denize olan tutkum
orada, küçük yaşlarda başladı.
Annemin yurt dışından getirttiği, o zamanlar herkesin evinde
olmayan duvar saatlerini, masa saatlerin alır, içlerini açar, tahtadan
yaptığım oyuncak gemilerin içine monte ederdim. Onları
yüzdürürdüm, herkes toplanıp seyrederdi. Gemileri yüzdürmek
kadar onları yapmak da benim için bir tutkuydu.
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YDO: YEDİRDİ, DOYURDU, OKUTTU
Ortaokul ve lise yıllarımızı İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşadık.
Zor zamanlardan geçtik, dayanışma içinde aza kanaat getirerek geçti
o günler. Savaş bittikten sonra ben İstanbul’a gittim. İçimdeki deniz
ve denizciliğe olan sevgi, beni eski adıyla, Yüksek Denizcilik Okulu,
şimdiki adıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ne
götürdü.
Fakülteye sınava giren 360 kişiden 24 kişi alacaklardı. Sonuçlar
Hürriyet Gazetesi’nde ilan ediliyordu. Listenin en altından bakmaya
başladım: 24. değil, 23. değil, 22. değil… Bu sırada yanıma bir
arkadaş geldi, “Baksana Altay, ilk sıralarda adın yazıyor” dedi. Bir
baktım dördüncüyüm. 360 kişiden dördüncü olmuştum. İşte, Yüksek
Denizcilik Okulu hikâyem böyle başladı. Sene 1946-1947.
Yüksek Denizcilik Okulu deyince benim aklıma üç tane harf geliyor:
YDO. Nedir bu harfin anlamı? Yedirdi, doyurdu, okuttu demektir.
Bence böyle bir anlamı daha vardır YDO’nun. Yiyeceksin, doyacaksın
ve de okuyacaksın. Biz bir ağacız. Bu büyüyen ağaç, Yüksek Denizcilik
Okulu’dur. Gördüğünüz ağaç, İTÜ Yüksek Denizcilik Fakültesi’dir.

Bizim kökümüz YDO’dur. Ben bu ağaca elimden geleni maddi
manevi yapmak amacındayım. Şu anda inşa halinde olan ve 2021’in
haziran ayında öğrencilerimizin kullanımına açılacak “yüksek teknoloji
laboratuvar ve yemekhane binası”nı yaptırıyoruz. Bizim gençlerimizin,
fakültemizin öğrencilerinin, geleceğin mühendis ve kaptanlarının
dünyanın diğer ileri ülkelerindeki yaşıtlarıyla aynı şartlarda eğitim
alması bizim için çok önemli. Bu bakımdan bizi yediren doyuran
ve okutan YDO’ya elimizden geldiğince yardım etmek beni hem
gururlandırıyor hem de çok mutlu ediyor. Denizden aldığımızı tekrar
denize veriyoruz. Eğitimin yanı sıra sanayi ve teknoloji yatırımlarımız
da pandemiye rağmen devam ediyor.

İZMİR’DE DENİZCİLİK İLKLERİ
Okulumdan mezun olduktan sonra Türkiye Denizcilik Kurumu’nda,
bugünkü adıyla Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin kargo ve yolcu
gemilerinde görev yaptım. İkinci kaptan olarak çalıştığım bir gemide
üzücü bir hadise oldu. Bir yangın çıktı, zamanında müdahale ettik
ve az bir zayiatla atlattık. O hadisedeki faydalı müdahalemizden
sonra terfi aldım. İzmir Limanı Baş Kılavuz Kaptanı olarak göreve
başladım. Burada 15 yıl görev yaptım ve bu süreçte bazı yenilikler
yapmaya çalıştım. O dönemde liman Pasaport’taydı. Kılavuz kaptanlar,
Pasaport’taki kahvelerde oturuyordu. 24 saat açık olan kahveler vardı.
Denizcilik işletmesi, bu arkadaşlarımıza bir yer bulamamıştı. Kılavuz
kaptanlar da bu sandallarla gemiye gider ve yanaştırırlardı. O zamanlar
Pasaport’a 18 gemi yanaşabiliyordu. “Asker kaşığı” diye tabir edilen
şekilde yanaşırlardı. Bu da büyük bir beceri istiyordu. 10 kılavuz kaptan
vardı. 20 metre uzunluğundaki bir şatta kılavuz kaptanlarımız için bir
salon yaptık. 1968 yılında da Türkiye’de ilk defa pilot radyo istasyonunu
Pasaport’taki yüzer şat iskele üstüne kurduk. O dönemde bu cihazları
almak o kadar kolay değildi. General Electric firmasına bir yazı yazdık.
Konuyu anlattık. General Electric’den tanıtım amaçlı olarak bize cihaz
göndermelerini istedik. Bir ay sonra bize dört tane cihaz geldi. Kitap
büyüklüğündeki bu cihazları sırtımıza alıp, onlarla gemilere gidip
konuşabiliyorduk.
O dönemde İzmir’de ilk defa römorkör yatırımı yaptık. 1965 yılında
Alaybey Tersanesi’nde palamar motoru yaptırdık. Daha sonra Karşıyaka
ve Kadifekale geldi. Modern bir hale getirdik İzmir pilot isyasyonunu.

“UZMAR, İŞİNDE UZMAN DENİZCİLER DEMEK”
Emekli olduktan sonra hizmet isteğim, girişimcilik ruhum daha da
arttı. Özel limanlarda kılavuzluk ve römorkör hizmeti vermesi için
kurduk UZMAR’ı kurduk. 1974 yılına kadar Aliağa Rafinerisi’nin
kılavuzluk ve römorkör hizmetlerini verdik. 1983 yılında Çukurova
Holding’e ait Çanakkale Çimento Fabrikası’nda iskeleler vardı.
UZMAR’ın ilk işi buranın kılavuzluk ve römorkör hizmetleriydi.
Şimdilerde orası dokuz ayrı gemiyi alabilecek bir altyapıya sahip.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan müsaade alarak orada hizmet
verdik. Halen de hizmet vermeye devam ediyoruz. Burası şimdi
Sabancı Holding’in bünyesinde.

UZMAR, işinde uzman denizciler demek. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı tarafından lisans alan Türkiye’nin ilk özel ve kılavuzluk
hizmeti veren şirketiyiz. Aliağa Nemrut Limanı’nda 25 yılı aşkın
süre hizmet verdik, halen de kılavuzluk hizmeti veriyoruz. Bugün
Türkiye’nin en yetkin kılavuz kaptanları ve römorkör filosu bizdedir
diyebilirim. Aliağa Nemrut Limanı’nda kılavuzluk, İstanbul Ambarlı
ve Hatay İskenderun Limanı’nda römorkörcülük ile Çanakkale
Akçansa’da kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini başarıyla
yürütüyoruz. Ülkemizin en yetkin ve donanımlı acil müdahale ekibi
ve ekipmanları ile de bu limanlarda deniz kirliliğine müdahale, deniz
temizleme ve gemi kurtara hizmetlerimiz mevcut.
1996 yılında filomuz için Hollanda’dan bir römorkör aldık. O
römorkörden sonra bilgimiz ve tecrübemiz dahilinde Tuzla’da kendi
römorkörlerimizi üretmeye başladık.

ŞİRKET PRENSİBİ: DENİZDEN
ALDIĞINI GERİ VERMEK
Denizden aldığımızı geri vermek, benim; oğullarım Noyan ve Kaan’a
sıkça öğütlediğim, artık şirket kültürümüz haline gelmiş bir prensiptir.
Oğullarım da benim meslektaşlarım olarak UZMAR’ın bugünlere
gelmesinde büyük emek verdiler. Bir aile şirketi olarak, yüzlerce kişilik
bir aile olduk; hem liman hizmetlerinde hem gemi inşa sektöründe
lider olduk.
2005 yılında Kocaeli Serbest Bölgesi’nde, çok büyük teknolojik
yatırımlar yaparak, UZMAR Tersanesi’ni kurduk. Bugün modern
tersanemizde ürettiğimiz son teknolojilerde donatılmış römorkörler
dünyanın en önemli limanlarında hizmet veriyor. 22’den fazla ülkede,
altı kıtada 200’ün üzerinde UZMAR yapımı römorkör var. Kendi
filomuzda da bu üstün özelliklere sahip römorkörleri kullanıyoruz.
Bugün Avustralya veya Kanada’da dünyanın en büyük gemilerine
hizmet veren o yüksek standartlı römorkörlerin aynısı Ambarlı
Limanı’nda UZMAR Filosu’nda hizmet veriyor.
Tersanemizde kurduğumuz sistemle çok seri şekilde yüksek
standartta deniz araçları üretiyoruz. UZMAR, her geçen gün
Avrupa’da ve Türkiye'de çok önemli projelere imza atıyor ve büyüyor.
Bugün şirketimizin yönetim kurulu başkanı oğlum Ahmet Noyan
Altuğ’dur. Noyan Altuğ, rekabetin yatırım ve teknolojiye odaklandığı
sektörümüzde, köklerimizden aldığımız gücü geleceğe taşıyor.
Sağladığımız istihdam ve ihracata olan katkımız, beni her geçen gün
gururlandırıyor ve devletimize, milletimize, geleceğimize daha fazla
faydamız nasıl olur, daha neler yapabiliriz diyerek de her gün kendimizi
geliştiriyoruz.
Bütün bunların yanında çocukluk hayalimi gerçekleştirebilmiş olmak
bana müthiş bir mutluluk veriyor. Gemiler yüzdürüyoruz, gemiler inşa
ediyoruz ve denizden aldığımızı denize geri veriyoruz. Sevdiğimiz,
inandığımız işi yapıyoruz. Sizlere de tavsiyem, bir ömür boyu mutlu
olmak ve yaptığınız işi iyi yapmak istiyorsanız sevdiğiniz işi yapın.
Böylece bir gün bile çalışmak zorunda hissetmeden herkesten daha çok
çalışır, en büyük kazancı elde edersiniz.
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trendi
Seyahat
ANLAYIŞININ YÜKSELEN

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Eko-turizm tatilleri, iklime, doğaya ve denizlere karşı artan küresel farkındalık ile en hızlı gelişen tatil
türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Nesli tükenmekte
olan çevrelerin ve canlıların korunmasını ve gelişimini
destekleyen, yerel toplulukların kalkınmasına ve yükselmesine katkıda bulunan bu tatil fikri ve destinasyonları, sürdürülebilir odaklı yaşam anlayışının gelişimi adına da fayda sağlıyor. Günümüzde sayıları hızla
artan eko-turizm anlayışına sahip tatil beldeleri ve
konaklama alanları, turistleri bir “kirlilik artışı” ile eş
değer gören dünya genelindeki pek çok seyahat noktası için de başarılı bir fikir/proje olarak ortada duruyor.
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DÜNYANIN EN DIKKAT ÇEKICI TATIL
BELDELERINDEN BAZILARI
OKYANUSLARI VE DOĞAYI KORUMAYA
ODAKLANMIŞ DURUMDA.

Leonardo DiCaprio, bu lüks sığınağı
yaratırken hem karanın hem de
okyanusun refahına ve biyolojik
çeşitliliğine fayda sunma amacı güdüyor.

Blackadore Caye BELİZE
Leonardo DiCaprio’nun Belize’de bir tatil köyü yapmaya başladığı 2015 yılında duyulduğunda,
Blackadore Caye büyük bir üne kavuştu. Projede, komşu tatil köyü Cayo Espanto’nun sahibi ile ortaklık
yapan DiCaprio, bu lüks sığınağı yaratırken hem karanın hem de okyanusun refahına ve biyolojik çeşitliliğine fayda sunma amacı güdüyor. DiCaprio, burada oluşturacağı eko tatil köyü ile dünyanın diğer
bölgelerindeki eko-turizm projeleri için de rol model olmayı umuyor. Proje, sağlık, zindelik ve sürdürülebilirliğe odaklanan birinci sınıf lüks bir otel tesisi, şebekeden bağımsız yaşayan evler, iklim değişikliği ve
habitat etkileri üzerine araştırmalar yapan bir istasyon, öncü restorasyon programları ve daha fazlasını
içerecek. Adanın doğal erozyonunu durdurmak için şimdiye kadar yüzlerce mangrov dikildi ve yerli türler yeniden tanıtıldı. Tesisin büyük açılışı için 2020 yılı hedeflendi ancak henüz net bir açıklama yapılmış
değil. Adaya ayrıca beach club, raket kulübü, iskele ve eğitim merkezi de yapılacak.
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The Brando
FRANSIZ POLİNEZYASI

Tatil köyündeki her türlü oluşum, doğayı
koruma ve sürdürülebilirlik anlayışı ile paralel
ilerliyor; fosil yakıt yerine Hindistan cevizi yağı
gibi biyoyakıtlar kullanılıyor ve güneş enerjisi
panelleriyle elektrik üretiliyor.

46

1961 yılında Gemide İsyan (Mutiny on the Bounty)
filmini çeken Marlon Brando, aynı dönemde
Tahiti’nin 30 mil kuzeyindeki 13 mercan adacığından oluşan Fransız Polinezyası’ndaki Tetiaroa
Adası ile tanıştı. Tetiaroa atolüne ilk geldiğinde
doğal güzelliğinden ve Polonez yaşam tarzından çok etkilenen Brando, buradan aldığı ilhamı,
sürdürülebilir bir yaşam inşa etmek için kullandı. Hem doğayı korumak hem de yerli insanları
herkese tanıtmak için bir girişim olarak başlayan
bu proje, bugün her biri kendi özel plaj alanı ve
dalma havuzuna sahip, her şey dahil 35 lüks villadan oluşan bir eko-turizm şaheserine dönüştü. Tesis, Fransız Polinezyası’ndaki LEED Platin
Sertifikası’na sahip ilk ve tek turistik oluşum.
Tatil köyündeki her türlü oluşum, doğayı koruma
ve sürdürülebilirlik anlayışı ile paralel ilerliyor; fosil
yakıt yerine Hindistan cevizi yağı gibi biyoyakıtlar
kullanılıyor ve güneş enerjisi panelleriyle elektrik
üretiliyor, odalar deniz suyu sirkülasyonunun kullanıldığı bir yöntemle (deniz suyu klima) soğutuluyor; karbon emisyonlarını azaltmak için sürdürülebilir yeni teknolojiler kullanılıyor. Tesis içinde
atolün korunmasına yönelik araştırmalar yapan
ve Tetiatoa Topluluğu’na verilen bir eko-istasyon
da bulunuyor.
The Brando; bilimsel araştırmalara liderlik eden,
antik Tahiti arkeolojik alanlarını koruyan, deniz ve
karasal korumayı destekleyen ve kâr amacı gütmeyen Tetiaroa Topluluğu’nun da ortak kurucusu.
Tesis, topluluğu maddi anlamda da destekliyor.
The Brando’da konuklar için tesisin çevresel çabaları ile ilgili dersler ve gösterilerden oluşan eğitim programları da sunuluyor. Polinezya kültürü,
tarihi, yaşam tarzı ve doğa bilimciler tarafından
Tetiaroa’nın doğal ve kültürel mirasına yönelik
anlayışı ve takdiri artırmak için faaliyetler yürütülüyor. Buradaki girişimler arasında sürdürülebilir
balıkçılık ve balık ikmal programları, çevrenin korunması, izlenmesi ve restorasyonu ile kaplumbağa gibi türlerin korunması yer alıyor.
The Brando, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi
(WTTC) tarafından sunulan ve sürdürülebilir turizm alanında dağıtılan en büyük ödül unvanını
taşıyan “Yarın için Turizm Ödülleri”nin 2019 baskısında “İklim Eylemi” kategorisinde üç finalistin
arasında yer aldı. Bu finalistliğin yanı sıra tesisin
eko-turizm tarafını ve sürdürülebilirliğini onaylayan birçok ödülü bulunuyor.
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Islas Secas’ın enerjisinin yüzde 100’ü
güneşten üretiliyor, gıda atıklarının
yüzde 100’ü geri dönüştürülüyor ve
atık sularının yüzde 100’ü sulama için
yeniden kullanılıyor.
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Islas Secas
PANAMA
Dev mantalar, yunus sürüleri ve göç eden kambur balinalar… Bunlar, Panama’nın Pasifik kıyısı açıklarındaki ekosistemde bulunan
deniz canlılarından sadece birkaçı. Özel mülkiyete ait Islas Secas
takımadaları da bu gelişen deniz ortamının kalbinde, UNESCO
Dünya Mirası Coiba Ulusal Deniz Parkı’na sadece kısa bir tekne
yolculuğunda yer alıyor.
2019’un aralık ayında açılan ada, 18 misafiri ağırlayabilen dört ayrı
eve sahip bir eko-tatil köyü. Her konut, adanın yemyeşil tropikal
ormanı içinde özel bir sığınak gibi hissettiriyor ve bir açık teras,
dalma havuzu ve sazdan çatılı kulübeye sahip. Tesisin merkezinde, adanın odak noktası olan Terraza, konukların yerel yakalanmış
deniz ürünlerini sipariş edebilecekleri benzersiz bir açık hava keyif
alanı. Terraza’nın yanında bölgeden elde edilen arkeolojik eserler ve küçük bir kütüphane içeren Hemingway tarzı bar ve salon
bulunuyor. Şehir hayatının yorgunluğunu atmak için lüks SPA da
unutulmamış.
Dünyanın dört bir yanındaki eko-tatil köyleri için çıtayı yüksek tutan
Islas Secas, gücünü, kendisini çevreleyen ortamdan ve çevreyle
uyumundan alıyor. Enerjisinin yüzde 100’ü güneşten üretiliyor,
gıda atıklarının yüzde 100’ü geri dönüştürülüyor ya da kompost
ediliyor ve atık suların yüzde 100’ü sulama için yeniden kullanılıyor.
Adaların yüzde 75’i tamamen el değmemiş durumda. Burada tek
kullanımlık plastik şişe kullanılmıyor ve otel tamamen sertifikalı,
sürdürülebilir ahşap ile inşa edildi.
Ayrıca özel olarak finanse edilen Islas Secas Vakfı, bölgedeki arazi,
su ve yaban hayatı koruma kuruluşlarının yanı sıra yerel topluluk
programlarını da destekliyor. Yakın zamanda tesis içinde, bilim
adamlarının göç eden kambur balinaları gözlemleyebileceği bir
saha istasyonu açılacak. Konuklar da araştırma ve koruma çalışmalarına katılmaya teşvik ediliyor.
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Thanda Adası
TANZANYA
2016 Dünya Seyahat Ödülleri’nde “Dünyanın
Önde Gelen Ayrıcalıklı Özel Adası” seçilen Thanda, tüm yıl boyunca deniz yaşamı hakkında bilgi
veren bir eko-turizm harikası. Hint Okyanusu üzerinde, Tanzanya açıklarında bulunan Thanda, tek
bir lüks villaya ve iki bandasa (plaj tipi dağ evleri)
sahip tropikal bir ada.
Ada, bir yandan konuklarına modern yaşamın koşuşturmacasından kaçma olanağı tanırken, diğer
yandan çeşitli koruma programları ile okyanusa
saygı duruşunda bulunuyor. Tanzanya Deniz
Parkları ve önde gelen STK Sea Sense ile iş birliği içinde hareket eden tesis; balık tutma yasağı,
düzenli araştırmalar ile mercan resiflerinin sağlığının izlenmesi ve rehabilitasyonu ile deniz yaşamının gelişmesi programlarını uyguluyor. Thanda,
her gün yerel manzaraları kaydedip belgeliyor. Ve
tüm bunlar tesisin çalıştırdığı deniz biyologlarınca
yapılıyor. Biyologlar, konuklara dalış ve şnorkelle
yüzme gezileri konusunda rehberlik ederken;
mercanların korunması, deniz çevresinin geleceği
ve bilincin gelişmesi için farkındalık da yaratmaya
çalışıyor.
Tesis; modern, akıllı ve lüks mekan konforu ile
ekolojik bilincin bir karışımını sunuyor. Thanda,
Tanzanya’nın en büyük ikinci güneş enerjisi çiftliğine sahip. Adadaki tüm tatlı su, deniz suyunun
filtrelenmesi ile elde ediliyor.

Thanda, ekimden marta kadar balina köpek balıkları ile
yüzme deneyimi sunuyor. Ayrıca nesli tükenmekte olan
dugonglar, mercanlar, deniz kaplumbağaları ve birbirinden
değişik balıklar da bu deneyimin bir parçası oluyor.
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Fregate ŞEYSELLER
Şeyseller, eko-turizmin nasıl yapılacağının parlak
bir örneği. Tüm adaların, doğanın rehabilitasyonu ve deniz korumasına yönelik yenilikçi fikirleri
bulunuyor. Granitik Adaları’nın en doğusunda yer
alan Fregate Adası ise bu noktada fark yaratanlar
arasında yer alıyor.
Mahe’den uçakla yirmi dakika uzaklıktaki granit
ada Fregate, adanın ekolojik dengesini koruyarak inşa edilmiş 16 olağanüstü villasıyla lüks bir
turizm merkezi. Eşsiz bir organik bahçe, adada
toplanan tıbbi ürün ve bitkilere dayalı hazırlanmış
ve tedavileriyle ünlü bir kaplıcaya sahip olmasının
yanında ender ve endemik türleri yoğun bir şekilde muhafaza etmesi, Fregate’in en ilgi çekici özellikleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz birkaç 10 yıl
içinde adadaki endemik bitki ve kuş türleri ile dev
Aldabra kaplumbağası gibi ikonik pek çok tür,
sayı bakımından daha iyi seviyelere ulaştı. Tesis
yetkilileri, bu türlerin varlığını daha başarılı şekilde
devam ettirmesi için tanıtım çalışmaları da yapıyor. Fregate bünyesindeki ekolojistler, buradaki
ortamın ve okyanus yaşamının inceliklerinin daha
iyi anlaşılabilmesi için konuklara gezilerde eşlik
ediyor.
Balinalar, yunuslar ve dev mantalar bölgenin dikkat çeken sakinlerinden. Adanın yedi plajından
ikisi kaplumbağalar için yaşam alanı olarak kullanılıyor. Fregate’in koruma ekibi, kaplumbağaların
başarılı ve güvenli bir şekilde yumurtadan çıkmasını sağlayarak, her yıl ekimden ocağa kadar koruma ve izleme gerçekleştiriyor.

Kisawa Koruma Alanı MOZAMBİK
Kisawa Koruma Alanı, sorumlu seyahati tamamen sıfırdan tanımlıyor. Benguerra
Adası’ndaki bu lüks inziva yerinin nesneleri, dünyada bir ilk olarak, sürdürülebilirliği ve geleneği teknolojiyle birleştiren 3D yöntemi ile üretildi.
Sürdürülebilirliğin ilham verici mimari ve tasarımla buluştuğu tesiste, hizmet veren 12 bungalov, kum, deniz suyu ve ormanın özel bileşiminden oluşuyor. Konuklara maksimum mahremiyet, minimum rahatsızlık ve doğal çevre için optimum
takdir sunan bungalovların her biri özel bir yüzme havuzu ile tamamlanmış, orman ile sahil arasında bir dönümlük arazide yer alıyor. Kurucu Nina Flohr, aynı
zamanda Kisawa Sanctuary'nin kardeş projesi olan Bazaruto Bilimsel Araştırmalar Merkezi’ni (BCSS) kurarken, okyanusun korunmasını temel odak olarak aldı.
Benguerra Adası’nın diğer tarafında yer alan bu merkez, ekosistemleri ve iklim
değişikliğini izlemek için ilk uzun vadeli Afrika Okyanusu Gözlemevi’ne de ev sahipliği yapıyor.
Bazaruto Takımadaları bir bütün olarak, deniz yaşamı için olağanüstü bir ortam
sunuyor. Bu sularda kambur balinalar, balina köpekbalıkları, kaplumbağalar ve
yunuslarla birlikte manta vatozları ve dugonglar sıklıkla görülüyor. Vahşi adalarda
145’ten fazla kuş türü yaşıyor, bembeyaz kumluklar pembe flamingoları ağırlıyor.
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KOÇSAVUNMA’DAN DENIZ KIRLILIĞINE
ÇEVRIM İÇI MÜDAHALE
KOÇSAVUNMA’NIN HAYATA GEÇIRDIĞI SMARTIUM BLUE ISIMLI SİSTEM, DENIZIN NABZINI ÖLÇEREK, SUYUN
KALITESINE, KIRLILIĞE, ATMOSFERIK KOŞULLARA VE ASIDIFIKASYONA YÖNELIK BILGILER TOPLUYOR. ELDE
ETTIĞI VERILERI WEB TABANLI ARA YÜZLERLE 7/24 TAKIP EDEBILEN ÜRÜNÜN PROTOTİP ÇALIŞMALARI
TURMEPA VE FETHİYE BELEDİYESİ KOORDİNESİNDE, FETHİYE KÖRFEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

F

Fethiye Körfezi’ndeki deniz suyu kalitesi ile kirliliği gözlemlemek
ve tespit edilen verileri anlık olarak çevrim içi sunmak üzere
TURMEPA ve Fethiye Belediyesi koordinesinde, Koç Bilgi ve
Savunma Teknolojileri tarafından Smartium Blue Su Kalitesi
Ölçüm Sistemi Projesi geliştirildi. DTO Fethiye Şubesi ve Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin de paydaşları arasında yer aldığı
proje kapsamında geliştirilen sistemin deneme kurulumu, 14 Ekim
tarihinde Fethiye Limanı’nda gerçekleştirildi.
Projenin ilerleyen dönemlerde akademik çalışmalara da
yön vermesi ve yeni projelerin önünü açmasını hedefleyen
KoçSavunma’nın hayata geçirdiği yeni projeyi Koç Bilgi ve
Savunma Teknolojileri Direktörü Hakan Başaran, Teknoloji ve
Mühendislik Grup Yöneticisi Mehmet Hakan Öktem ve Proje
Yöneticisi M. Melih Torçuk dergimiz Deniz Temiz’e değerlendirdi.

Öncelikle “Akıllı Ölçüm Sistemi” projesinden bahseder
misiniz? Projenin oluşturulma amacı nedir, denizlere ne
gibi bir katkı sunması bekleniyor?
H.B.: Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri (KoçSavunma) olarak
uzun yıllardır ülkemizin ve denizlerimizin savunmasına yönelik
teknoloji odaklı, özgün ve milli sistemler geliştiriyoruz. Özellikle
sualtı akustiği (sonarlar) ve sualtı iletişimi alanındaki projelerde yer
alan KoçSavunma’nın, diğer birçok ürünün yanı sıra “Smartium”
-akıllı sistemler- ürün ailesi de bulunuyor. Bu ailedeki, şamandıraya
konuşlu akustik tespit/teşhis/izleme sistemlerimiz ROKETSAN,
ASELSAN gibi firmalarca kullanılıyor, ülkemiz güvenliğine
hizmet ediyor.
Ülkemizin güvenliğine ilave olarak, küresel sürdürülebilir bir
geleceğe ancak her seviyede çevreye sağladığımız destek ve
iyileştirme çabalarıyla ulaşabileceğimizin de bilincindeyiz.
Bu anlayışla, dijital dönüşümümüzün bir parçası olarak sahip
olduğumuz teknolojik bilgi ve tecrübe birikimi ile çevre alanında
elimizden gelen çabayı göstermeyi sorumluğumuz olarak
benimsemiş durumdayız. Bu bağlamda ilgili çevreyi gözleyecek,
ilgili parametreleri toplayacak ve gerçek zamanlı olarak
dağıtabilecek sistemleri geliştirerek ekosisteme fayda sağlamayı
arzuluyorduk. Bu nedenle, “denizlerimize borcumuz” olan
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“Smartium Blue Deniz Kirliliği/Su Kalitesi Ölçüm Ağı Sistemi
Projesi”ne ilişkin ilk aksiyonumuzu, yönetim kurulumuzun da öneri
ve destekleriyle, 2018 yılında, TURMEPA ile görüşmelere ve fikri
değerlendirmelere başlayarak aldık.
Smartium Blue; deniz, göl veya akarsulardaki asidite (pH),
bulanıklık, klorofil gibi kirlilik parametrelerini, tuzluluk, sıcaklık,
akıntı gibi oşinografik verileri ve bunlara ek olarak rüzgâr hızı,
hava sıcaklığı gibi atmosferik koşulları 7/24 takip eden; verileri
web tabanlı ara yüzlerle sergileyen, belirlenecek eşik değerlerinin
aşılması halinde kullanıcıya uyarı iletebilen bir ölçüm ve takip
sistemidir.
Bu sistemi kullanarak, TURMEPA gibi çevreye duyarlı sivil
toplum kuruluşlarımızın, su yönetimi sorumluluğu bulunan şehir
yönetimlerimizin, denize yönelik anlık ve uzun soluklu analizler,
gözlemler yapan akademik birimlerimizin, denizlerden ekmek
çıkaran balıkçılarımızın kısacası deniz ve sulardan hayat bulan
bir ekosistemin ihtiyacı olan bilgileri oluşturabilecekleri verileri
sunmayı amaçlıyoruz.

Projenin paydaşları arasında kimler bulunuyor?
Siz projenin hangi ayağında yer aldınız?
H.B.: Projemizin ana ortağı TURMEPA. Fikrin, ilk ortaya atıldığı
andan itibaren destekleyicisi olan TURMEPA, projenin diğer
paydaşlara ulaştırılması ve benimsetilmesinde en önemli etken
oldu. Projenin diğer bir paydaşı İMEAK Deniz Ticaret Odası’dır.
Onlar da kasım 2019’daki ilk yerinde incelemeden itibaren projeyi
sahiplendiler. Geçtiğimiz ekim ayında Fethiye’deki kurulum
faaliyetlerimizde başta değerli Şube Başkanı Şaban Arıkan olmak
üzere DTO Fethiye Şubesi’nin tüm personeli, her türlü dalgıç,
tekne, kurulum ekipmanı ihtiyaçlarımızı büyük bir heyecan ve arzu
ile karşıladı. Fethiye Belediyesi de projeyi hem ihtiyaç sahibi hem de
katılımcı olarak çok önemsedi ve her fırsatta görsel ve yazılı basında
projenin önemini ve bu noktadaki katkılarımızı kamuya açıkladı.
Son olarak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de projemizin veri
alan uzmanlığı yönünü tamamlayan paydaşımız olarak, toplanan
verilerin tekil veya çoklu muhtelif kombinasyonlarda analizlerinin
anlamlandırılmasında değerli katkılarını ortaya koyacak şekilde
birlikteliğimize çok önemli katkılar sağladı.
Biz de KoçSavunma olarak, belirttiğimiz paydaşların ilgi alanlarının
doğurduğu ihtiyaçlar ve görev odakları bağlamında çevreye ve
yaşama dokunmak adına özgün teknik çözüme şekil verecek ürünü
geliştiren teknoloji odağında yer aldık. Yani sistemi uçtan uca
tasarlayıp geliştiren, yazılım/donanımlarını fikren ve fiziki olarak
üreten, sensörleri temin eden, sistemi çalışır kılan, veri tabanını
oluşturarak paydaşların erişimini sağlayan tarafız.

Ürün nasıl bir çalışma sistemine sahip?
M.T.: Smartium Blue sistemi, güneş enerjisi panelleri ve lityum
bataryaları sayesinde 7/24 otonom çalışabilen şamandıralara
yerleştirilmiş sensörlerle, şamandıraların konumlandırıldığı
bölgedeki kirlilik verilerini ve bunun yanı sıra meteorolojik,

Hakan Başaran: “Fikrin, ilk ortaya atıldığı
andan itibaren destekleyicisi olan TURMEPA,
projenin diğer paydaşlara ulaştırılması ve
benimsetilmesinde en önemli etken oldu.”
oşinografik ve akustik ortam verilerini topluyor. Sistem modüler
yapıdadır, diğer bir deyişle, ilgi duyulan parametre neyse
ona yönelik sensörler eklenebilir. Örneğin Fethiye Körfezi
için klorofil, çözünmüş oksijen, sudaki partikül miktarı gibi
parametreler seçilmişken, rafineri ve tanker/şileplerin bulunduğu
bir alanda, sudaki yağ/yakıt verilerine yönelik sensörlerle
donatılan şamandıralar kullanılabilir. Her bir şamandıra küresel
konumlandırma sistemi (GPS) ve 4G GSM modemlerle donatıldı.
Şamandıralarda kamera, çakar fener, radar reflektörü gibi
farkındalık ve güvenlik unsurları da bulunuyor.
Şamandıralar, uzaktan erişilebilir ve kontrol edilebilir yapıda ayrıca
otonom çalışma özelliklerine de sahip. Akıllı şamandıralarımızdan
toplanan veriler, KoçSavunma’ya ait sunucu bilgisayarlardaki
veri tabanına kaydedilerek kullanıcıların erişimine sunuluyor.
Kullanıcılar www.mavideniz.kocsavunma.com.tr adresinde
kendilerine önceden tanımlanan ad ve şifrelerle oturumlarını
açarak kendi ilgi alanındaki verilerin detaylarına erişebilir, verileri
anlık veya geriye dönük olarak inceleyebilir.
Sistemimizi kullanışlı ve yurt dışındaki benzerlerinden üstün kılan
özelliklerden biri de kullanıcıların istedikleri parametre ve veriler
için alarm kurabilmesi. Örneğin Fethiye Belediyesi personeli, deniz
suyundaki oksijenin, belirlediği limitin altına düşmesi halinde
kendisine anında bildirim ulaşmasını isterse bunun için bir alarm
kurabilirken, DTO adına kullanıcımız olan Fethiye Şube Başkanı
ise rüzgar şiddetinin artması ile ilgili alarm kurabilir.
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Melih Torçuk: “Şamandıralar, uzaktan
erişilebilir ve kontrol edilebilir yapıda ayrıca
otonom çalışma özelliklerine de sahip.”
Ürün, Fethiye’de ne kadar süre ile hizmet verecek?
Fethiye’nin ardından başka kıyı kentlerinde de
hizmete sunulması planı var mı?
M.H.Ö.: Sistem, 14 Ekim’de Fethiye Körfezi’ne kurulduğu
andan itibaren kullanıma sunuldu. Paydaşlarımız yaklaşık üç
haftalık bu deneme ve pilot uygulama aşamasının ilk gününden
itibaren oluşan verilere erişebildiler. Sistemin performansını,
ürettiği verileri gözlüyoruz ve kullanıcılardan bizim için çok
değerli geri beslemeleri almaya başladık. Elde edilecek tecrübeler
doğrultusunda sistemimizde iyileştirmeler ve güncellemeler
yapacağız. Sonrasında yine Fethiye’de tüm yaz sezonu boyunca
kullanılacak şekilde iki şamandırayla kurulum yapacağız. NisanMayıs 2021’de yapmayı öngördüğümüz kurulumla, Körfez’in iki
farklı noktasında, verileri toplamayı arzuluyoruz.
Elbette sistemin tüm kıyı kentlerimizde veya su kalitesinin takibi
gereken tatlı su, göller, balık çiftlikleri gibi yerlerde veya marina,
liman ve rafineri gibi gemi trafiğinin fazla olduğu bölgelerde yakıt
dökülmesi ve sintine kaynaklı kirliliklerin tespiti için de kullanımı
mümkün. Bu çerçevede çeşitli belediyelerin veya kurumların
yöneticileriyle görüşmeler yapıyoruz.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojilerinin denizler ve
doğa için yaptığı benzeri çalışmalar var mı?
M.H.Ö.: KoçSavunma olarak, mavi vatanımızı sadece güvenlik
ve savunma bakış açısıyla değil, ekoloji ve sürdürülebilir ekonomi
bakış açısıyla da sahiplenmeye, ülkemize bu yönde de hizmet
vermeye çalışıyoruz. Yöneticimiz Hakan Başaran’ın da sıkça
belirttiği üzere, teknolojinin integralini, ürünlerin türevlerini alarak,
farklı ihtiyaçlar için ulusal ve uluslararası çalışmalar yapıyoruz.
Bu çerçevede akıllı şamandıralarımızın farklı sensörlerle değişik
amaçlar için kullanımı üzerinde projeler geliştiriyoruz. Ayrıca
farklı paydaşlarla deniz dibindeki boru hatlarının, karbondioksit
depolarının sızdırmazlığının fiziki kontrolü ile ilgili konsept
seviyesinde çalışmalar yürüttük.

Son olarak TURMEPA ile yakın zaman
içinde başka projeler söz konusu mu?
M.H.Ö.: Yakın iş birliği ve koordinasyonla kısa zamanda
sahaya sürdüğümüz Smartium Blue veya diğer ürünlerimizin
TURMEPA’nın ilgilendiği diğer alanlara uyarlanması elbette
mümkün. Örneğin, özel kıyı koruma bölgelerinde gemi
demirlemesinin veya koyların aşırı kullanımının önüne geçebilecek
“akıllı” bağlama şamandıraları geliştirilmesi ümit vadeden bir
çalışma alanımız.
“Bir kısrak başı gibi” denizlere uzanan ülkemiz ve denizlerin
geleceği için TURMEPA ile yürüteceğimiz her türlü projeye
gönülden inanıyoruz.

Proje, akademik çalışmalar için ne vadediyor?
M.H.Ö.: Smartium Blue sistemi, akademik çalışmaların yolunu
açabileceği ve onlara altyapı oluşturabileceği gibi, veri madenciliği
için de eşsiz bir fırsat yaratıyor. Kirlilik parametrelerindeki
değişimin, günlük, haftalık, aylık ve hatta mevsimsel incelemesine
olanak sağlayacak verileri, sahada bulunma zorunluluğu
olmaksızın, kurumlara sunuyor. Sistem, akademik çalışmaların
ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz nedensellik analizlerine de
olanak sağlayacak verileri bir araya getiriyor. Örneğin belirli bir
bölgedeki organik kirliliğin artış miktarıyla, o bölgedeki akıntı,
rüzgâr bilgisini bir araya getirmek veya akustik sensör aracılığıyla
bu kirliliğin o bölgedeki deniz trafiğindeki artışla ilgisini kurmak
mümkün olabilecek. Bu yönüyle Smartium Blue’nun hem yeni
akademik çalışmaların doğmasına yardımcı olacağını hem de
TURMEPA gibi STK’lar başta olmak üzere ilgili tüm kurumların
ihtiyaç duyduğu bilgilerin üretilmesine katkı sağlayacağını
düşünüyoruz. Bu da öncelikle kısa ve orta vadeli su kalitesiyle
ilgili sorunların tespiti ve önlemesine, sonrasında uzun vadede,
küresel ısınma, iklim değişikliği, asidifikasyon gibi sorunlara çözüm
geliştirilmesine fayda getirecektir. Ayrıca bu ekosistemin bir parçası
olan tüm birimlerde durumsal farkındalığı artıracaktır.
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Mehmet Hakan Öktem: “Ülkemiz ve denizlerin geleceği
için TURMEPA ile yürüteceğimiz her türlü
projeye gönülden inanıyoruz.”

maviyaşam

ŞAHİKA ERCÜMEN’DEN HALFETİ’DE
SIFIR ATIK DALIŞI
DÜNYA SERBEST DALIŞ REKORTMENI MILLI SPORCU ŞAHIKA ERCÜMEN ILE UNDP TÜRKIYE MUKIM
TEMSILCISI CLAUDIO TOMASI, ŞANLIURFA’NIN HALFETI ILÇESINDE “SIFIR ATIK DALIŞI” GERÇEKLEŞTIRDI.
HALFETI’NIN SUALTI YAŞAMINA DIKKAT ÇEKMEK IÇIN YAPILAN DALIŞ SONRASINDA KONUŞAN ERCÜMEN,
BÖLGENIN SPOR TURIZMI VE SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA POTANSIYELINI VURGULADI.

B

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye,
Güneydoğu illerinde uzun bir süredir belediyelere sıfır atık ve
geri dönüşüm sistemlerinin kurulması için destekler sunuyor.
Bu destekler kapsamında hayata geçirilen projelerden biri
de “Ev Sahibi Topluluklar için Etkin Kentsel Atık Yönetimi
Faz II: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun
Güçlendirilmesi Projesi”.
3 Kasım Salı günü, proje kapsamında UNDP Türkiye Mukim
Temsilcisi Claudio Tomasi ile UNDP Türkiye tarafından “Sudaki
Yaşam Savunucusu” ilan edilen dünya serbest dalış rekortmeni
milli sporcu Şahika Ercümen tarafından bir farkındalık dalışı
56

gerçekleştirildi. Tomasi ve Ercümen, Şanlıurfa Halfeti’de sualtı
yaşamına dikkat çekmek ve bu konuda bir bilinç yaratmak için
“Sıfır Atık Dalışı” yaptı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SAĞLANMAZSA EKONOMİK
KALKINMA OLMAZ”
UNDP Temsilcisi Claudio Tomasi, katıldığı basın toplantısında
yaptığı açıklamada, “2015 yılında tüm insanlık, 17 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefi üzerinde anlaşmaya vardı. Burada bulunma
nedenimiz de bu hedeflerden biri olan ‘Sudaki Yaşam’ (Hedef 14)
başlığına dikkat çekmek. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamadan

ekonomik kalkınma olmaz. Sıfır atık topluma giden yolda, tüketimi
ve atık üretimini sorumlu bir şekilde azaltmalı; geri dönüşümü
ve çevre koruma bilincini güçlendirmeyi hedefleyen projeler
üretmeliyiz” dedi.

“KALBİMİZ İZMİR’LE”
Halfeti Halk Eğitim Merkezi’ne ait duba sergi alanında
düzenlenen törende yaptığı konuşmasına İzmir’de yaşanan
depreme değinerek başlayan Şahika Ercümen, kalplerinin İzmir
ile olduğunu ve bu zor günlerin birlik ve beraberlikle atlatılacağını
söyleyerek, “Nefesimi bugün özellikle İzmir için tutmak istiyorum.
Onlara ithaf etmek istiyorum. Doğudan batıya küçücük de olsa
onlara nefes olmak istiyorum” dedi.

“HALFETİ, SPOR TURİZMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA İÇİN BÜYÜK POTANSİYEL”
Konuşmasının devamında özellikle son yıllarda suyun altında
karşılaştığı atıklara ve çöplere değinen Şahika Ercümen, tüm
bunların gezegeni nefes alamayacak hale getirdiğini söyleyerek
şöyle devam etti: “Geri dönüşüm imkanlarını kullanmadığımız için
çok büyük ekonomik kayıplar yaşadığımız bir gidişattayız. Benim,
ülkemizi temsil ederek bayrağının dalgalandırmanın yanındaki
en önemli amacım, daha yaşanabilir bir gezegen, daha doğaya
saygılı bir küresel bakış açısını ilerletmek. Dolayısıyla bugün
yapacağımız dalış da bu anlamda farkındalık oluşturmak için çok
kıymetli. Bazen sesiniz suyun altında daha iyi çıkıyor. Orada büyük
bir sessizlik hakim ama bazen mesajlarınız daha doğru ulaşıyor.
Umarım yerine ulaşır.”
Halfeti’nin spor turizmi ve sürdürülebilir kalkınma açısından
büyük bir potansiyel taşıdığını ifade eden Ercümen, “Halfeti,
zamanın durduğu, tarihin iç içe geçtiği çok önemli bir yer. Dilerim
burada da su sporları, sualtı sporları, spor turizmi ve sürdürülebilir
turizm ilerleyen yıllarda çok daha gelişir. Ben de bunun bir parçası
olmaktan gurur duyarım” şeklinde konuştu.

Şahika Ercümen: “Halfeti, zamanın durduğu, tarihin
iç içe geçtiği çok önemli bir yer. Dilerim burada da su
sporları, sualtı sporları, spor turizmi ve sürdürülebilir
turizm ilerleyen yıllarda çok daha gelişir.”
Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Ercümen, Halfeti’de
daha önce de dalış yaptığını hatırlatarak, “Su gerçekten soğuktu.
Galiba yaz aylarında buraya gelmek daha önemli. Burada suyun
altında kalan, yaşanılan bir tarih var. Bunlara sahip olmak çok
değerli. Benim için özel bir dalış. Çünkü birçok insan mavi sularda
dalmıştır ama böyle tarihe dalmak bence çok daha özel ve anlamlı.
O yüzden burada bulunmaktan çok memnun oldum” ifadelerini
kullandı.
Ercümen, dalış sırasında, “Kalbimiz İzmir'le” ve “Doğudan batıya
nefesimiz nefesiniz olsun İzmir” yazılı pankartlar açtı.

KURUMLARA VE HALKA FARKINDALIK
KAZANDIRILIYOR
UNDP’nin “Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu”nun
bir parçası olan Etkin Kentsel Atık Yönetimi projesinin genel
amacı, Suriye krizi nedeniyle yaşanan ani nüfus artışının etkilerinin
en fazla hissedildiği Güneydoğu illerinden Şanlıurfa’nın Haliliye
ve Kilis belediyelerinin atık yönetim süreçlerine destek sağlamak.
ABD tarafından desteklenen proje kapsamında şehirdeki
kurumlara ve yerel halka atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri
dönüşüm için ekipman desteği sağlanıyor ayrıca şehir genelinde
farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Yenilenebilir
enerji alanında da çalışmaların yapıldığı proje ile kentte istihdam
da sağlanıyor.
UNDP bölgedeki projeler kapsamında sosyal uyumu güçlendirerek,
kültürler arasında birleştiricilik görevi de üstleniyor.
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DAK-SAR Başkanı Serdar Argıç, Başkan Yardımcısı Murat Kaya

B

DAK-SAR’DA HEDEF
TÜRKIYE SATHINA YAYILMAK

KURULUŞ MISYONUNU “TÜRKIYE SATHINA YAYILMA” HEDEFI ILE OLUŞTURAN DAK-SAR, ARADAN
GEÇEN 20 YILIN ARDINDAN BU HEDEFI SOMUTLAŞTIRMAK IÇIN HAREKETE GEÇTI. KURUM, FETHIYE’DE
BIR DAK-SAR ISTASYONUN KURULUMU IÇIN FETHIYE BELEDIYESI ILE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI.

Bugüne kadar yüzlerce kurtarma operasyonu gerçekleştiren ve
denizcilerin gönlünde taht kuran DAK-SAR, İstanbul’da varlığı
ile verdiği güveni kıyılarımızın farklı yerlerine de taşıma amacında.
İkinci istasyon kurulumu için Fethiye Belediyesi ile görüşmelere
başlayan kurumun Başkanı Serdar Argıç ve Başkan Yardımcısı
Murat Kaya, dergimiz Deniz Temiz’e DAK-SAR’ın geçen 20
yıldaki kurumsallaşmasını, hedeflerini ve neden gönüllü olunması
gerektiğini anlattı.
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Pandeminin yaratmış olduğu aksaklıklar ve kısıtlılıklar,
DAK-SAR’ın çalışma sistemini nasıl etkiledi? Ne gibi yeni
önlemler alındı?
S.A.: Yönetim kurulu olarak hem denizcilik hem de dünya
gündemini çok yakından takip eden insanlarız. Çin’de pandeminin
varlığından haberdar olunduğu andan itibaren DAK-SAR olarak,
kendi iç tedbirlerimizi aldık. İlk olarak, tüm toplantılarımızı,
faaliyetlerimizi ve nöbet sistemimizi erteledik. Ardından pandemi

kuralları ülkemizde resmi olarak ilan edilince devletin kararlarını
devreye aldık. Uzun bir süre sadece acil çağrı usulü ile yardım
taleplerine cevap verdik. İletişim sistemimizi açık tutarak,
evlerimizden müdahale edecek bir yapılanmaya büründük. Mayıs
ayında, hafifleyen kısıtlamalarla süreli nöbet sistemine geçtik.
Ancak şunu da söylemeliyim; sokağa çıkma yasakları döneminde
denize de çıkmak yasak olduğundan çok fazla bir vaka yaşanmadı.

Peki, şu anki çalışmalarınız ve müdahaleleriniz pandemi
öncesi sürece döndü mü?
S.A.: Açıkçası daha da artmış durumda. İnsanların uzun bir süre
izole kalmış olması dışarıya olan özlemlerini artırdı. Diğer yandan
sosyal mesafenin hâlâ devam eden gerekliliği, insanların denizi
daha fazla tercih etmesini de sağladı, özellikle amatör denizciler
nezdinde. Hafta sonlarını çok yoğun geçirdiğimizi söyleyebilirim.

DAK-SAR’ın nasıl bir yapılanması bulunuyor, her vakaya
müdahale edebilecek donanıma sahip misiniz?
M.K.: DAK-SAR gönüllülük esası ile hareket eden bir
yapılanmaya sahip. Biz, herhangi bir meslek fark etmeksizin,
gerekli fiziki koşulları sağlayan herkesi gönüllümüz kabul ediyoruz.
Yaptığımız işin temelini sahaya inmek oluşturuyor, bu sebeple
de fiziki olarak hareketliliği ve çevikliği engelleyecek bir yapıda
olmaması önemli, her şeyden önce kendi sağlığı için. Dernekler
yasası gereğince 18 yaşından küçükleri kabul edemiyoruz, üst
sınırımız ise 60-65. Şu anda tecrübeli ve eğitimli 250 gönüllüye
ve bin 600 üyeye sahibiz. Gönüllülerimize kendi bünyemizdeki
uzaman kişilerce hem teorik hem de pratik eğitimler veriyoruz.

Serdar Argıç: "Pandemiden önce Fethiye Belediyesi ile
bir istasyon açma konusunda görüşmelere başladık.
Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Diğer kıyı
bölgelerimizde de bunu hayata geçirme amacındayız."
Daha sonra kendilerini vardiya sistemiz içine stajyer olarak dahil
ediyoruz. Burada da kaptanlarımız ile geceleri teorik eğitimler
almaya devam ediyorlar. Bunun yanında senede bir veya iki defa
olmak üzere, planlı gece eğitimlerimiz oluyor ve bu eğitimlere
denizlerdeki tüm güvenlik unsurlarını -Kıyı Emniyet Müdürlüğü,
Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, İstanbul Liman
Başkanlığı- davet ediyoruz.
Gönüllü bir kurum olmakla beraber Sahil Güvenlik’in patenti
ile çalışıyoruz ve altı ayda bir denetleniyoruz. Yaptığımız tüm
müdahaleleri kayıt altına alıp, kendilerine rapor ediyoruz. Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğü ve deniz polisi ile de koordineli bir
şekilde çalışıyoruz, onların çağrılarına cevap veriyoruz.
Bünyemizde sekiz adet bot bulunuyor. Bir hayli yaşlı olmalarına
rağmen çok sağlamlar.

DAK-SAR’ın faaliyet alanı nereyle sınırlı?
M.K.: Şu an için bir tane istasyonumuz var. Sahil Güvenlik'in
bize tanıdığı ve bizim de imkanlarımızın el verdiği sınır, Kalamış
Marina merkezli 12 mil yarı çaplı daire. Ataköy, Pendik Marina,
Adalar’ın arkasını kapsıyor. Bu sınır içinde hareketli olmamızın
nedeni bir kazaya hızlı bir şekilde müdahale edilmesi zorunluluğu.
20 dakikadan sonrası çok tehlikeli olabilir. Elbette buradaki temel
etken sadece tek bir istasyonumuzun olması.
DAK-SAR'a rahatlıkla konuşlanabileceği güvenli, denizin
hemen kıyısında bir istasyon ve botları denizde veya karada
konumlandırabileceğimiz bir alan ve bina lazım. Böylece, bölgede
olası can kayıpları minimuma iner.

Nasıl bir finansmana sahipsiniz, denizcilik sektöründen
veya kamudan yeteri desteği alabiliyor musunuz?
S.A.: Yönetim olarak en temel prensibimiz, mümkün olduğu kadar
paradan uzak durmak. Tüm giderlerimizi en minimalize şekilde
karşılamaya çalışıyoruz ancak yine de bir bütçe gerektiriyor. Bu
noktada sponsorlarımızın önemli desteğini görüyoruz. En önemli
sponsorlarımız arasında Setur Kalamış Marina bulunuyor. Bize
hem yer tahsis ediyor hem de teknelerimizin çekme, atma, bağlama
gibi hizmetlerini sağlıyor. RMK Marine, tekne ve botlarımızın
bakımını üstleniyor. Haliç Tersanesi, Deniz Ticaret Odası,
Petrol Ofisi, GİSBİR, KOSDER de sponsorlarımız arasında yer
alıyor. Bir diğer gelirimiz de üye aidatlarından elde ediliyor. Bu,
bütçemizin yaklaşık yüzde 30’unu karşılıyor.
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Murat Kaya: “Ülkemizde gönüllü bulmak zor ama bunun da ötesinde gönüllünün
devam etmesini sağlamak daha da zor. Bu sebeple, her şeyden önce denizleri sevmeyi,
korumayı, görevin kutsallığını ve gönüllüğün felsefesini öğretmeliyiz.”

250

GÖNÜLLÜ SAYISI

1.600
Devletten bürokratik nedenlerden dolayı
yardım alamıyoruz ancak manevi anlamda her
zaman yanımızdalar.
Bütçemiz operasyonel olarak bizi idare
ediyor ama kullandığımız en yeni ekipman
40 yaşında. Ve bizim kullandığımız tekneler,
hayat kurtarmaya yönelik olduğundan özel ve
pahalılar. Yabancıların kullandığı yeni nesil
şişme gövdeli kurtarma teknesi olan Atlantik
85 bugün yaklaşık 1 milyon TL. Bu, gönüllü
bağışları, üye aidatları ile elde edilebilecek
bir miktar değil. Ama mücadeleye devam
ediyoruz.

Peki geçtiğimiz 20 sene içindeki varlığınız,
sizi istediğiniz yere getirebildi mi?
M.K.: Kesinlikle yukarı doğru bir ivmelenme
var. İstanbul Yelken Kulübü’ndeki bir
oda ve 30 gönüllüden geldik bugünlere.
Bu, belki pek çoklarına yavaş geliyor
ama gönüllülüğümüzün temelinde hayat
kurtarmak var ve sağlam adımlarla
ilerlemeliyiz. Bunu da yaptık. Sıfırdan
başlayıp, kök salan, kendini kabul ettiren bir
kuruma dönüştük.
S.A.: Açıkçası geçtiğimiz 20 yıla büyük
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bir gururla bakıyorum. Murat Bey’in
dediği gibi sıfırdan yükseldik. Şua an Milli
Olimpiyat Komitesi’nin milli kurtarma
ekibiyiz. Tüm kamu kurumlarımızın olası
afet ve olumsuzlukları değerlendirme
toplantılarına davet ediliyoruz. Fikirlerimiz
değerlendiriliyor, bize danışılıyor. Bu,
manevi olarak bize güç vermenin ötesinde
kurumsal bir oluşuma dönüştüğümüzün
de göstergesi. Tüm bunların neticesinde de
artık bir sıçrama yapma noktasına vardık.
İnanıyorum ki, bundan sonraki 20 yıl, farklı
yerlerde konumlanacağımız ve daha fazla
insana ulaşabileceğimiz bir dönem olacak. 20
yılda elde ettiğimiz birikimi, tecrübeyi, bilgi
ve insan sermayesini diğer kentlerimiz için de
kullanılabilir kılmak en büyük isteğimiz.

DAK-SAR’ın Türkiye’nin farklı yerlerinde
konumlanması bir hedef mi, bir girişim
söz konusu mu?
S.A.: Bizim kuruluş misyon ve vizyonumuzda
Türkiye sathına yayılmak var. Pandemiden
önce de Fethiye Belediyesi ile bir istasyon
açma konusunda görüşmelere başladık.
Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor.

ÜYE SAYISI

3.000

ŞIMDIYE
DEK MÜDAHALE
EDILEN VAKA
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ŞU ANA KADAR
KURTARILAN KIŞI

gelirsek o kadar büyürüz, o kadar güçleniriz, o
kadar kişiye dokunuruz.

DAK-SAR dışında bilinçlendirme
ve eğitim çalışmaları yaptığınız
yerler var mı?
M.K: Pandemi öncesine kadar ilkokullara,
üniversitelere giderek hem kendimizi hem
denizleri anlattık. Neden kurtardığımız,
neden bize ve bizim gibi diğer gönüllü
kuruluşlara dahil olmaları gerektiğini
açıkladık. Ancak şunu da belirtmeliyim ki,
gittiğimiz onlarca okuldan aldığımız geri
dönüş iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar
az. Ancak umudumuzu yitirmiyoruz, öyle olsa
burada olmazdık. Anlatmaya, kurtarmaya her
şeye rağmen devam edeceğiz.

Serdar Argıç: “TURMEPA,
bizim hem Türkiye geneline
yayılma hem de deniz kültürü
ve farkındalık aşılama
noktasındaki rol modelimiz.”

Diğer kıyı bölgelerimizde de bunu hayata
geçirme amacındayız.
Elbette Türkiye sathına yayılmak temel
felsefemiz ama bizim için bunun önündeki
tek engel maddi değil, bizim en büyük
sorunumuz insan kaynağı. Gönüllü
bulunması, eğitilmesi, motive edilmesi ve
sürdürülebilir olmalarını sağlamak çok zor.
İngiltere’de DAK-SAR benzeri bir oluşum
olan RNLI (Royal National Lifeboat
Institution), bir örümcek ağı gibi tüm ülkeye
yayılmış durumda. 286 istasyonları ve binlerce
botları var. Bütçeleri yaklaşık 2 milyon pound
ama daha da önemlisi bu ülkede bir deniz
kültürü, gönüllülük bilinci ve farkındalık
isteği var. Biz, maalesef bu konularda yeteri
olgunluğa erişebilmiş değil.
M.K: Başkanın dediği sebeplerden kaynaklı,
gönüllü bulmak zor ama bunun da ötesinde
gönüllünün devam etmesini sağlamak daha
da zor. 2000 yılından bu yana yaklaşık bin
200 civarında gönüllü eğittik ve şu anki
sayımız ise 250 civarında. Bu sebeple, her
şeyden önce denizleri sevmeyi, korumayı,
görevin kutsallığını ve gönüllülüğün
felsefesini öğretmeliyiz.
Hedeflerimiz büyük ama bunun için
sektörün önde gelen kurum, kuruluş ve
STK’larının bize destek vermesi lazım. Bu
da bir gönüllülük aslında. Ne kadar bir araya

Son olarak TURMEPA ile
alakalı neler söylersiniz?
S.A.: TURMEPA, bizim hem Türkiye
geneline yayılma hem de deniz kültürü
ve farkındalık aşılama noktasındaki rol
modelimiz.
Geçtiğimiz ocak ayında Fethiye Belediyesi
ile yaptığımız toplantıda bize denizlerin
korunması anlamında duydukları kaygıdan
bahsettiler. Bu, tüm kıyı kentlerimiz
için geçerli. Fethiye başta olmak üzere
TURMEPA’nın buralardaki varlığı çok
önemli. Hepimiz daha da büyümesi
noktasında kendilerini desteklemeliyiz.
TURMEPA’nın kuruluşu esnasında,
bağışçılardan bir tanesiydim. Ve kurulumuna
vermiş olduğum küçük katkının bende
yarattığı büyük bir gurur var. Bugün
uluslararası arenada tanınıyor olması ülke
adına büyük bir gurur.
M.K: TURMEPA ile geçtiğimiz 10 yıl içinde
birçok kez bir araya geldik, ortak çalışmalara
imza attık. Teorik eğitimler verdik, kıyı
temizliği etkinliklerinde destek sunduk. Bir
süredir ortak bir çalışmamız olmadı ama söz
konusu TURMEPA olduğunda her zaman
desteğe hazırız. Ayrıca TURMEPA’nın yanı
sıra deniz ile ilişkisi olan her türlü kurum,
kuruluş, STK ve gönüllüler ile de iş birlikleri
içerisindeyiz. Kısaca içinde deniz olan her
oluşum ve olay iş birliği adına bizim için yeterli.
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DAHA MAVI DENIZLER IÇIN

YEŞİL GEMİ GERİ
DÖNÜŞÜMÜ
GEMILERIN SAHILLERDE ZARAR YARATACAK ŞEKILDE SÖKÜLMESI YA DA OKYANUSLARDA
BATIRILMASI YERINE GERI DÖNÜŞÜM SISTEMINE SOKULMASI; GEMI SAHIBINE,
OKYANUSLARA, ÇEVREYE, IŞÇIYE VE EKONOMIYE BÜYÜK YARARLAR SAĞLIYOR.
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Artan atık ve atığın yanlış yönetimi, bugün
dünya çapında ülkelerin karşı karşıya olduğu
en büyük krizlerden biri. İster tarımsal ister
endüstriyel olsun, atık maddelerin bertarafındaki
artış, endişe verici bir oranda toprağı, havayı ve
suyu -daha önce hiç olmadığı kadar- kirletiyor.
Araştırmalar, dünya çapındaki atığın yüzde
40’ının büyük çöplüklerde son bulduğunu ayrıca
okyanusların 2050’ye kadar balıktan daha fazla
plastik göreceğini belirtiyor. Diğer yandan son
birkaç 10 yıldaki somut çabalar, tek kullanımlık
kültürümüzde dikkate değer değişiklikler
sağladı ve atığın giderilmesine yönelik bir dizi
alternatif için kapılar açtı. Bunların arasında
“geri dönüşüm”, atık yönetimi için en verimli
yöntemlerden biri olarak kabul görüyor.
Diğer herhangi bir endüstri gibi denizcilik
endüstrisi de her gün önemli miktarlarda
atık üretiyor. Dünya gemilerinin günlük
operasyonlarda yüzlerce ton atık oluşturmasının
yanında, bir geminin hizmet ömrünün sonuna

geldikten sonra bertaraf edilmesi de büyük
miktarda atık bırakarak çevre için potansiyel
bir tehlike oluşturuyor. Gemilerin daha önceki
dönemlerde, özellikle hizmetten ayrıldıktan
sonra, gözetimsiz bırakılıp uygunsuz şekilde
imha edilmesi, dünya çapında terk edilmiş birkaç
gemi mezarının varlığına neden oldu. Bunun
yanında gemilerin kasıtlı olarak batırılması ve
uygunsuz gemi sökümü de eski gemilerden
kurtulma yöntemleri arasında.
Gemi söküm, bunlar arasında en yaygın gemi
bertaraf yöntemi olarak ortaya çıkarken, kirli
gemi söküm uygulamaları, asbest ve PBC gibi
tehlikeli toksik maddelerin sahillere ve diğer açık
alanlara dökülmesine sebep oluyor. Bazen şirketler
gemilerini Bangladeş, Hindistan ve Pakistan gibi
üçüncü dünya ülkelerindeki sahillere indirerek,
yerel halkın herhangi bir uygun önlem almadan
gemiyi sökmesine izin veriyor.

IMO’DAN YEŞİL DÖNÜŞÜM
ENDÜSTRİSİNE START
Ancak mal ve ürünlerin geri dönüştürülmesi
ve yeniden kullanılmasının günümüzde önemli
bir gereklilik haline gelmesiyle, gemi söküm
yöntemi dolayısıyla geminin parçalarının
geri dönüşüme gönderilmesi önem kazandı.
Dahası, deniz ortamına yönelik farkındalığın
artmasıyla birlikte, yeni bir terim olan “yeşil
gemi geri dönüşümü”ne giden yol açıldı.
Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO)
2009 tarihli Hong Kong Uluslararası Gemilerin
Güvenli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü
Sözleşmesi, hizmet ömürlerinin ardından
geri dönüştürülen gemilerin insan
sağlığı, güvenliği ve çevre için
gereksiz riskler oluşturmaması
gerektiğini kesin bir şekilde
aktarıyor. Önemli bir endüstriye
atıfta bulunan sözleşme, henüz
yürürlüğe girmemiş olmasına
rağmen, kabul eden yedi geri
dönüşümcü ülkenin (Türkiye,
Norveç, Fransa, Belçika, Danimarka,
Panama, Kongo) ulusal mevzuatında
olduğu gibi pazarın hemen tamamında etkisini
göstermeye başladı. Buna paralel olarak, deniz
ulaştırma endüstrisi de sözleşmenin yaratacağı
etkileri içselleştirmeye hazır.

IMO’nun 2009 Hong
Kong Uluslararası
Gemilerin Güvenli ve
Çevreye Duyarlı Geri
Dönüşümü Sözleşmesi’ni
şu ana kadar aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu
yedi ülke kabul etti.
Sözleşmenin yürürlüğe
girmesi için 15 imzacı
ülkeye ihtiyaç var.
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Hurda çeliğin
geri kazanılmasında;

%74
ENERJI

Çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratan diğer
gemi söküm yöntemlerine uygulanabilir bir
alternatif olan yeşil gemi geri dönüşümü, bugün
dünya çapında ilgi görmeye başladı. Sorumlu
gemi geri dönüşümünün bir yolu olarak bu
yöntem, atık miktarını ve sahillerden gemi
sökümünü önleyerek çevre üzerindeki olumsuz
etkiyi azaltıyor.

TEMEL FAYDA OKYANUS
VE DOĞA EKOSİSTEMİNE

%90

HAM MADDE
KAYNAĞI

%40

SU TÜKETIMI

%97

MADEN ATIĞI
TASARRUFU
SAĞLANIYOR.
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Gemi geri dönüşümünü bu kadar önemli kılan
unsurların başında deniz ekosistemine sağladığı
fayda geliyor. Dönüşümün prosedürlere uygun
olarak yapılması hem insan hayatı hem de doğa
için oluşabilecek zararlı toksiklerin ve maddelerin
yayılımını engelliyor. Yeşil gemi geri dönüşüm
süreci ile güvenli bir şekilde bertaraf edilen en
büyük zararlı malzemelerden biri asbest. Asbest,
aslında gemilerde son 20 yıldır kullanımın yasak
olduğu bir madde. Ancak asbestin kullanıldığı
gemilerin başlangıçta geri dönüştürülmesi
gerekiyor. Asbeste sürekli maruz kalma, sadece
deniz canlıları için değil, aynı zamanda gemideki
insanlar için de sorunlara neden olabileceğinden,
toksik bileşenin bu süreçte daha büyük bir
dikkatle geri dönüştürülmesi gerekiyor.
Sahillerde geminin sökülmesi sürecinde meydana
gelen sağlıksız sürecin aksine, kuru havuz
tesislerine sahip yeşil geri dönüşüm merkezleri,
zehirli atıkları düzgün bir şekilde yakalayıp su
yollarına akmasına izin vermeden bertaraf ediyor.
Birçok yeşil gemi geri dönüşüm laboratuvarı,
o kadar iyi donanıma sahip ki, zararlı
malzemelerin imhasında yüzde 99 civarında
başarı yakalanabiliyor. Çevreyi korumanın yanı
sıra işçiler için de güvenli bir iş yeri sağlanmış
oluyor.
Diğer yandan düzenli bir dönüşüm,
malzemelerin optimum fayda ile kullanılması
açısından da önem taşıyor. Geminin metodik
olarak sökülmesiyle, yeniden kullanılabilen
bileşenler daha iyi bir özenle kaydediliyor. Çelik,
diğer metal bileşenlerle birlikte inşaat sektöründe
kullanılabilir hale getiriliyor. Hurdaya çıkarılan
geminin parçası olan jeneratörler ve piller,
başka birkaç amaç için yeniden kullanılabiliyor.
Gemideki hidrokarbonların uygun şekilde geri

dönüştürülmesi petrol ürünlerinin yapımında,
aydınlatma armatürleri ise başka bir gemide ve
hatta karada yeniden değerlendirilebiliyor.

TÜRKİYE, GEMİ GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE
ÖNCÜ ÜLKELERDEN
Bir geminin ömrü ortalama olarak 25-30 yıl
kadar. Geminin bakım ve işleme maliyetleri,
gelirlerini geçtiğinde ve ikinci el piyasası için
bir seçenek olmaktan çıktığında hurdaya
gönderiliyor. Geminin geri dönüşüme
gönderilmesi birçok faktörden etkileniyor ama
bunlar içinde en önemlisi navlun fiyatları.
Genellikle navlun oranları, geri dönüşüme
gönderilen gemi miktarlarıyla ters orantılı
ilerliyor. Tehlikeli atıklara yönelik hükümler
içeren ve hurda gemilere yönelik hükümleri
geliştirilemeyen Basel Sözleşmesi, uluslararası
denizciliğin paydaşları tarafından göz ardı
ediliyor ve geri dönüşüm sektörü için sorun
yaratıyor. Ayrıca sözleşmedeki Avrupa Birliği
tarafından tehlikeli atıkların OECD üyesi
olmayan ülkelere ihracını yasaklayan yeni karar
maddesi ve AB Atık Taşınımı Tüzüğü’nün de

hurda gemiler için bir mekanizma içermemesi,
ömrünü tamamlamış Avrupalı gemilerin
yüzde 91’inin, uygun olmayan şekillerde
parçalanmasına ve bertarafına sebep oluyor.
Basel Sözleşmesi’nin dönüşüm kısmını
düzenleyememesi ve Hong Kong Sözleşmesi’nin
de yürürlüğe giriş tarihinin netlik kazanamaması
sebebiyle AB Konseyi, bu boşluğu doldurmak
için AB Parlamentosu ile birlikte 27 Haziran
2013 tarihinde Gemi Geri Dönüşüm Yasası’nı
kabul etti ve 30 Aralık 2013 tarihinde
yürürlüğe aldı. AB, bu yasa ile gemilerin geri
dönüşümü sırasında oluşabilecek olumsuz
emniyet ve çevre etkilerini gereksiz ekonomik
yük oluşturmadan azaltmayı hedefliyor. Yeni
yasa, AB bayraklı gemilerin OECD ülkeleri
dışında kalan ülkelerde yer alan tesislerde
minimum çevresel ve güvenlik koşulu ile yasal
olarak dönüştürülmesine imkan sunuyor. Gemi
sahipleri, gemi geri dönüşüm kriterlerini sağlayan
tesisleri “AB Listesi” içinden seçebiliyor. Bu ilk
planda, listede Türkiye’den üç firma yer alıyor.
2020 sonuna kadar süreçleri tamamlanan beş
firmanın daha listeye eklenmesi bekleniyor.

Yeşil gemi geri dönüşüm sürecinin bir parçası olmak
için Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün yönergelerine
göre, bir geminin Yeşil Pasaport olarak bilinen
belgeye sahip olması gerekiyor.
YEŞIL DÖNÜŞÜM YÜKSEK ENERJI TASARRUFU SAĞLIYOR
Gemi geri dönüşümü; demir cevherinin doğadan çıkarılması, eritilmesi ve
haddelenmesi ile karşılaştırıldığında, enerji ve maliyetlerden büyük tasarruf sağlıyor
ve daha az çevre kirliliği yaratıyor. Hurda demirden çelik elde edilmesi, doğanın
tahribine ve sera gazı salınımına yol açan bu işlemleri ortadan kaldırdığından çevre
dostu bir teknoloji olarak değerlendiriliyor. Ayrıca enerji tüketimi açısından da
tasarruf oluşturuyor. 1 ton hematit cevherinin pik demire dönüştürülmesi için 7400
MJ, bir ton çelik hurdasının eritilmesi için ise 1350 MJ enerji tüketiliyor. Bu işlemler
sonucunda yüksek fırında 2 bin 200 kilogram CO2 bir ton hurda çeliğin eritilmesi
işleminde 280 kilogram CO2 atmosfere salınıyor.
Hurda çeliğin geri kazanılmasında enerjinin yüzde 74’ü, ham madde kaynaklarının
yüzde 90’ı, su tüketimin yüzde 40’ı koruma altına alınıyor. Geri dönüşümde atık su
kirliliğinde yüzde 76, hava kirliliğinde yüzde 86, maden atıklarında ise yüzde 97 azalma
olduğu gözleniyor.
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Türkiye’de tek gemi
söküm bölgesi olan
Aliağa’da, Gemi Söküm
Yetki Belgesi almış
22 gemi geri dönüşüm
firması bulunuyor.
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Türkiye’de tek gemi söküm bölgesi olan
Aliağa’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından gemi söküm izni, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları
Genel Müdürlüğü’nden Gemi Söküm Yetki
Belgesi almış 22 gemi geri dönüşüm firması
bulunuyor.
Yasalar noktasında sürece hız kazandırılmaya
çalışılması, hurda gemi sektörünün
önümüzdeki dönemde büyük bir ekonomi
sahasına dönüşeceğinin bir işareti olarak
görülüyor.
Türk gemi geri dönüşüm sektörü, 2000’li
yıllarda aldığı tedbir ve uygulamalar sayesinde
Hong Kong Sözleşmesi’ne imza atan ülkelerin
başında gelebildi. Türkiye, AB geri dönüşüm
yönetmeliğini uygulayan bu alandaki önemli
ülkelerin başında geliyor. AB yönetmeliğinin
yazım aşamalarına fiili olarak katılan Türkiye,
bu alanda artık kural koyucu konumuna gelmiş
bulunuyor.
AB Komisyonu, 1 milyon ton kapasiteli
Türkiye’nin, AB geri dönüşüm listesine dahil
olması halinde AB bayraklı gemilerin Türkiye
haricinde başka bir ülkede sökülemeyeceğini
açıkladı. Halihazırda AB gemilerinin yüzde

85’inin dönüşümü Türkiye’de yapılıyor.
Diğer yandan Türkiye ve Avrupa’daki gemi
geri dönüşüm tesisleri, kapasitelerinin altında
faaliyet gösteriyor çünkü Güney Asya’da
bulunan tesislerin yüksek gemi alım fiyatları
ile rekabet edilemiyor. Bu sebeple dünyanın
en büyük hurda ithalatçısı olan ülkemizde
hurda tedarik bağımlılığının azaltılması için iç
tedarikçilerin desteklenmesi önem arz ediyor.
Akdeniz çanağında legal bir sektör olarak
faaliyet gösteren Türk gemi geri dönüşüm
sanayii, çevre ve iş sağlığı alanındaki başarılı
uygulamaları ile AB bayraklı ve diğer
gemilerin geri dönüştürüleceği bir ülke olarak
her zaman tercih edilecek bir noktada duruyor.
Türkiye’nin bu noktada bazı avantajları ön
plana çıkıyor: Kalifiye iş gücü, pazara (Avrupa)
yakınlık, Akdeniz çanağında gemi geri
dönüşüm endüstrisine sahip tek ülke olunması,
tesislerin bir arada bulunması, OECD üyesi
tek gemi geri dönüşüm endüstrisine sahip
ülke olması, merkezi atık yönetimi, sağlık ve iş
güvenliği hizmetlerindeki başarılı uygulamalar.

YEŞIL PASAPORT
Yeşil gemi geri dönüşüm sürecinin bir parçası
olmak için Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün
yönergelerine göre, bir geminin Yeşil Pasaport
olarak bilinen belgeye sahip olması gerekiyor.
Yeşil Pasaport, gemi yapımında kullanılan,
özellikle insan sağlığına ve çevreye zararlı
tüm malzemelerin detaylarını içeriyor. Yeşil
Pasaport, inşaat sırasında tersane tarafından
teslim edilip daha sonra ömrü boyunca gemide
yapılan tüm değişikliklerle güncelleniyor.
Yeşil gemi geri dönüşümü, başlangıçta sadece
gelişmiş teknolojilere sahip gelişmiş ülkeler
tarafından gerçekleştirilse de bugün gelişmekte
olan ülkeler de yeşil gemi sökümünü teşvik
eden süreçleri telkin etmeye başladılar.
Dünya çapında, daha fazla gemi yapımcısı
ve sahibini yeşil dönüşümün faydaları
konusunda bilinçlendirmek için seminerler
ve sempozyumlar düzenleniyor. Bu toplantı
ve seminerlerde, gemi geri dönüşümünün
avantajlarının yanı sıra gemi söküm sürecini
gerçekleştirmek için çeşitli uygulanabilir
yöntemler de sunuluyor.

mavidestek
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BURLA A.Ş. YAMAHA VE MARINE ARAÇLARI
DEPARTMAN MÜDÜRÜ YAVUZ SİPAHİ

1

“HÂLÂ DENIZCI BIR ÜLKE OLABILIRIZ”
TÜRKIYE’NIN DUAYEN DENIZCILERINDEN YAVUZ SIPAHI, EĞITIMLE, FARKINDALIKLA VE
SEVDIRMEKLE, TARIHIMIZ BOYUNCA KULLANMAKTA IMTINA ETTIĞIMIZ MAVI VARLIĞIMIZI
BIR AVANTAJA DÖNÜŞTÜREBILECEĞIMIZI VE DENIZCI BIR ÜLKE OLMA YOLUNDA
MESAFE KAT EDEBILECEĞIMIZI SÖYLÜYOR.

14 Ekim tarihinde, MarinTurk Marina’da gerçekleşen CNR Boat
Show’un ikinci gününde bir araya geldiğimiz Burla A.Ş. Yamaha
ve Marine Araçları Departman Müdürü Yavuz Sipahi ile Boat
Show’da sergiledikleri yeni ürünlerden başlayıp, denizlere, deniz
kültürüne ve mavi eğitime uzanan bir sohbet gerçekleştirdik.
14 yaşından bu yana denizlerin içinde olan ve DENTUR,
YATEF, ICOMIA, Deniz Ticaret Odası, Denizciler Dayanışma
Derneği, TRYİAD gibi birçok STK ve derneğin kurulumunda
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ve yönetiminde görev alan duayen isim, denize olan tutkusunu
“Denizci doğan denizci ölür” diyerek, net bir şekilde ifade ediyor.
Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi imkanları; denizcilik kültürü,
sevgisi, caziplik ve farkındalık ile birleştirdiğinde denizci bir
devlet olmaması için bir engel bulunmadığına vurgu yapan
Sipahi, bu doğrultudaki umudunu asla yitirmediğini ve bu
hedefin gerçekleşmesi noktasında yeni nesle olan güveninin tam
olduğunu söylüyor.

“FUARDA SADECE TEKNELERİ DEĞİL, DENİZ
KÜLTÜRÜNÜ DE TANITIYORUZ”
CNR Boat Show’da, uzun yıllardır distribütörlüğünü yaptıkları
Brig (Ukrayna), Lomac (İtalya) marka RIB botlar ile Yamaha
( Japonya) deniz motorları ile deniz motosikletlerinin son
modellerini tanıttıklarını belirten Sipahi, pandemi nedeniyle
bazı ürünlerin yetişemediğini söylüyor: “Burla A.Ş. olarak
en büyük özelliğimiz, sürdürülebilir ilişkiler oluşturmak.
Bünyemizdeki markalar ile uzun zamandır iş birliği içindeyiz.
Partnerlerimizin de köklü, çözüm odaklı, güvenilir ve inovatif
olması bizim için önemli. Brig, Lomac ve Yamaha; bu anlamda
hem bize hem de tüketicilerimize kalite, güven ve teknoloji
noktasında en iyisini sağlıyor.
Amiral gemimiz ve 58 senedir partnerimiz olan Yamaha’nın
son üretmiş olduğu ve teknolojik açıdan çok üstün ve farklı
özelliklere sahip durumdaki “F425A” model dıştan takma
motorların tanıtımı ve satışı ile ilgili almış olduğu bir karar
gereğince, ürettikleri bu motorları ithal edebilmek için yerli ve
milli üreticilerle yaptığımız araştırmalar neticesinde; (ki Japon
otoriteler de bizzat gelip gördüler) Türkiye’de, Northstar firması
ile Yamaha “Ion 12” RIB modeli üzerine anlaştık. Onlar, bu
modelin altyapısını ve kalıbını, bizim 425 beygir dıştan takma
motorlarımızı monte edebilecek hale getirdiler. Harika bir sonuç
aldık. Gerek çift ve gerekse üçlü makine ile yapılan testlerde,
sonuçlar mükemmele yakındı. Fiber tekne için de yine, İzmir’de
bulunan Dromeas Yatçılık ile görüşmelerimiz oldu. Onların
üretime başladıkları üç ayrı kategori için anlaşmaya vardık.

Bizlerin fuar ve organizasyonlardaki tek amacı, ürünleri
tanıtmak değil. Ürünün sektörde nerede durduğu,
sektörün neler başardığı, neler sunduğunu ve kendini
nasıl geliştirdiğini de göstermek istiyoruz.
Ancak pandemi, pek çok imalat işinde olduğu gibi -üretim ve
kalıp sektörünün gecikmeleri nedeni ile- bizim de projemizi
olumsuz etkiledi. Bu üç modelden yalnızca birini fuarda
sergileyebildik, diğerlerinin üretimi geciktiğinden deniz severlere
sunamadık.
Pandemiye rağmen, Pendik fuarının başarılı geçtiğini
söyleyebilirim. Özellikle medyanın ilgisi oldukça memnun
ediciydi. Medya mensubu arkadaşları denizden karayı çekmeleri
için denize çıkardık. Bizlerin bu tür fuar ve organizasyonlardaki
tek amacı, sadece ürünleri tanıtmak ve/veya satmak değil.
Ürünün sektörde nerede durduğunu, sektörün neler başardığını,
neler sunduğunu ve kendini nasıl geliştirdiğini de göstermek
istiyoruz. Tüketicilerin değişen taleplerini, sosyal yaşamın seyrini
ve en önemlisi herkese uygun ürünler olduğunu da bu fuarlarda
sergiliyoruz. Bu önemli, çünkü genel algı; teknelerin ve denizin
kullanımının lüks olduğu üzerine. Hayır, deniz, gelmek isteyen
herkese açık. Medya sayesinde ürünlerimizi tanıtıp, insanların bu
ürünler üzerinden denize ilgi duymasını, denizi bir yaşam biçimi
haline getirmelerini istiyoruz.
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“PANDEMİ İNSANLARI DENİZE YAKLAŞTIRDI”
Pandeminin olumsuzluklarının yanında olumlu etkilerini de
gördüklerini aktaran Yavuz Sipahi, ellerindeki birçok modellerin
bu süreçte tükendiğini söylüyor. Sipahi, sosyal kısıtlılıkların
insanı denize daha da yaklaştırdığını söyleyerek, şöyle devam
ediyor: “İnsanlar; sağlıklarını, sosyal alanlarını, mesafelerini
korumak ve aynı zamanda yazın keyfini yaşamak için denizi
daha fazla tercih eder oldu. Bu sebeple mayıs ayının başından
itibaren satışlarda yoğunluk yaşandı.”
“Ancak pandemiye anında önlem almayan, ham madde stokunu
tedarik etmeyen, çalışma programlarını buna göre düzenlemeyen
ülkeler, yoğun talepler almış olsalar bile, imalat zorluğu ve

kısıtlamalar ile karşılaştılar. Diğer yandan lojistiğin sıkıntıya
girmesi, tedarik zincirinin kırılması, fabrikaların kapanması da
bu zorlukları katladı” diyen Sipahi, bu durumun kendilerini de
etkilediğini ve Yamaha’nın iki ay boyunca fabrikasını kapattığını
belirtiyor. Sipahi, bu süreçte en büyük kozlarının ise ülke
genelinde sahip oldukları bayiler olduğunu söylüyor: “Yamaha
grubu olarak; Türkiye’de 50 bayi ve 50’nin üzerinde yetkili
servisimiz var. Tüm sahil ve su kesimlerinde bu temsilcilerimizle
yer alıyoruz. Sattığınız ürünün arkasında duramazsanız ve
satış sonrası hizmeti sağlıklı vermezseniz, sürdürülebilir bir
büyüme yakalayamazsınız. Hem marine hem de Burla Grubu
olarak, kaliteli hizmet ve devamlı sorumluluğu ve en önemlisi
müşteri memnuniyetini önemsiyoruz. Bu sebeple hem yedek
parça açısından hem de ürün açısında stoklu çalışıyoruz. Evet,
bu yıpratıcı. Günümüz dünyasında stok, sermaye ve firma için
ciddi maliyet demek. Ancak bizimkisi gibi ülkelerde neyin ne
zaman yaşanacağını kestiremediğimizden bu riski göze almak
zorundasınız. Stoklu çalışmak, pandemi krizinde de elimizi
kolaylaştırdı. İmalatın ve tedarik zincirinin kırıldığı bu sürede
bayilerimiz ve stoklarımız ile satış yapmaya devam edebildik.”

BAĞLAMA YERİ KISITI,
AMATÖR DENİZCİLİĞİN ÖNÜNDE ENGEL

Yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına
geçmesini teşvik etmek amacıyla KDV ve ÖTV’lerin
düşürülmesi mevzusundan sonra, 1 milyon denizci
kampanyasını da çok değerli buluyorum.
Bu kampanyanın da üretim kapasitesini ve
tekne sayısını artıracağına inanıyorum.
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“Türkiye bir Kıyı Master Planı’na sahip olmasına rağmen
kıyılarımız; politik nedenler ve yerel idarelerin yaklaşımları gibi
sebeplerle plandaki amaca uygun olmayan şekilde kullanılıyor.
Geri dönüşü yüksek karasal amaçlara hizmet veriyorlar. Denize
en kolay ulaşma yeri olan rampalar, İstanbul gibi bir mega
kentte hemen hiç yok. Bu arada durum diğer küçük kıyı kent
ve beldeleri için de benzer” diyen Yavuz Sipahi, bağlama yerinin
olmamasının amatör denizcilik için bir engel oluşturduğunu
söylüyor ve ekliyor: “Evet, Türkiye, marinacılık açısından çok
önemli yerlere geldi, verdikleri hizmetler dünya standartlarında.
Ancak marinaların fiyatları çok yüksek ve herkes bu kadar
yüksek kalitede hizmet görmek istemeyebilir.
Bizim, Karadeniz’den en güneydeki Akdeniz kıyı yerleşimlerine
kadar farklı boylarda balıkçı barınaklarımız ve korunaklı
alanlarımız var. Bunlar ıslah edilmiş olsaydı, lüksü satın almaya
imkanı olmayan kesim için önemli bir adım atılmış olacaktı.
Aynı zamanda daha fazla insanı denize çıkmak için
cesaretlendirecektik. Ben YATEF başkanıyken bu konuyla
alakalı ekibimle beraber, yetkili kurumlara raporlar hazırlayıp
sunduk. Bu rampa ve barınaklar düzenlenip idari birimlere
teslim edilseydi ve insanlara çok cüzi bir rakam karşılığında
tahsis edilebilseydi, şu an tekne sayımız çok daha fazla olurdu.
Bugün Amerika’da 96 milyon civarında deniz aracı var. 3 – 4
kişiye bir vasıta düşüyor. Biz de ise durum, yaklaşık 2 bin 900 – 3
bin kişiye bir deniz aracı düşecek şekilde.
Yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçmesini teşvik

“DENİZCİ DOĞDUYSANIZ DENİZCİ ÖLÜRSÜNÜZ”
Ben hayatım boyunca birçok, resmi ya da sivil kurumun/kuruluşun içinde görev aldım, yöneticilik yaptım. Birkaç sene önce eşim,
ciddi bir kaza geçirdi. O gün fark ettim ki, sadece denize vakit ayırıyorum, evimi ve etrafımdakileri ihmal ediyorum. Bunun
üzerine, aileme daha fazla zaman ayırmak için dahil olduğum kurumların pek çoğunda görevlerimi azalttım ve güvendiğim
insanlara devrettim. Ancak bazı görevlerden ne yaparsanız yapın, ayrılamıyorsunuz. Sektörel ya da toplumsal hafızayı temsil
edenler için bu zordur. Ben de biriktirilen tecrübelerin, bilgilerin kendine saklanması bencilliğine sahip olunmaması gerektiğini
yıllar içinde öğrendim. Bu sebeple de hâlâ bazı önemli kurumlarla ilişkilerim devam ediyor. Gerçek şu ki, çok büyük bir etken
olmazsa, denizci doğmuşsanız denizci ölürsünüz.
etmek amacıyla KDV ve ÖTV’lerin düşürülmesi mevzusundan
sonra, 1 milyon denizci kampanyasını da çok değerli buluyorum.
ÖTV ve KDV’lerin düşürülmesi Türkiye’deki üretim kapasitesini
artırmıştı. Bu denizci kampanyasının da benzeri bir etki
yaratacağına inanıyorum. Ancak artan üretim kapasitesi ve tekne
sayısına paralel olarak, tekneleri barındıracak / bağlanacak yer
bulmak lazım.”

“BİZ TÜRKLER, KARA TİPİ İNSANLARIZ”
Denizlerde yoğun bir şekilde yer alamamamızın bir önemli
sebebinin deniz kültürünü içselleştiremememiz olduğuna vurgu
yapan Yavuz Sipahi, “Biz Türkler, kara tipi insanlarız” diyor ve
deniz kültürüne giden yolun eğitimden geçtiğine dikkat çekiyor:
“10 bin yıllık tarihimize baktığımızda, elbette zaman zaman
denizlerde aktivitelerimiz olmuş ama bunu halkımıza çok fazla
benimsetememişiz. Denizi bir mecburiyet olarak görmüşüz,
ondan korkmuşuz. Bunu atasözlerimizde bile görmek mümkün:
‘Su boğar ateş yakar, denize düşen yılana sarılır’ gibi. Deniz
kültürü noktasında büyük bir eksikliğimiz var. Bunu gidermenin
yolunun da eğitimden geçtiğine inanıyorum.
Burla –Yamaha Marine grubu olarak, 20 yıldır ‘7’den 70’e Denize’
isimli bir proje yürütüyoruz. Buradaki temel amacımız, daha
ilkokul yıllarından itibaren çocuklara denizi anlatmak, sevdirmek
ve denizin korkulacak bir yer olmadığını benimsetmek.
Verdiğimiz eğitimlerimizde denize ve deniz aracına dair bilmesi
gereken, önem arz eden her şeyi anlatıyoruz, ama biz kaptan
yetiştirmiyoruz, sadece o mavi dünyanın perdesini aralıyoruz.
Umarım, denize yönelik eğitimler, bir gün Amerika’da, Avrupa’da
ve İskandinavya’da olduğu gibi bizim de temel öğretim
müfredatlarımızda yer alır.

“TURMEPA’YI DESTEKLEMEK
DENİZCİLİK GÖREVİDİR”
“TURMEPA fikri ortaya atıldığında, Ataköy Marina’nın ilk
teknik müdürüydüm. O zamanki Marina Genel Müdürüm
Sayın Yılmaz Dağcı’ya bu proje bahsediliyor. Daha sonra
kendisi durumu benimle de paylaştı. Ben denizciliğin akademik
eğitimini de bitirdiğimden, bu tür prosedürel işlerden biraz

TURMEPA, tek başına yeterli değil ama
önemli bir rol modeldir. İstanbul’dan çıkıp,
Türkiye’deki tüm su kaynaklarına ve insanlara
ulaşma noktasında önemli bir yol kat etti.
Kendi adıma söylemeliyim ki, TURMEPA’yı
desteklemek, bir denizcilik görevidir.
anlarım. Birlikte TURMEPA’nın ilk kuruluş sözleşmesinin
temellerini attık. Bu aynı zamanda benim TURMEPA ile
olan ilişkimin de başlangıcıydı” diyen Yavuz Sipahi, dernek ile
tanışıklığa başladığı günden bu yana iletişimini hiç kesmediğini
ve her zaman destekçisi olduğunu söyleyerek devam ediyor:
“Daha sonra katıldığım Burla Grubu ile de Sayın Rahmi
Koç’un kurucu başkanlığını yaptığı bu güzide sivil toplum
kuruluşuna elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık ve
çalışmaya da devam ediyoruz. Bu arada bizim verdiğimiz
destekte; dostluk ve güzide kuruluşların arasındaki ortaklıktan
daha önemli gerekçelerimiz var: TURMEPA, kuruluşundan bu
yana, denizleri ve doğayı en korunmuş hali ile gelecek nesillere
aktarmaya çalışıyor, eğitiyor, denizi sevdiriyor, mavi bir kültür
yaratmaya çalışıyor. Ayrıca, “gönüllülük” esasının gelişmesine
katkı sunuyor, insanlar için denizi cazip hale getirmeye çalışıyor.
Bugün ülkemizi uluslararası arenada başarı ile temsil ederek,
denizcilerimizin sözcülüğünü üstlenmiş durumda.
TURMEPA, elbette tek başına yeterli değil ama önemli bir rol
modeldir. İstanbul’dan çıkıp, Türkiye’deki tüm su kaynaklarına
ve insanlara ulaşma noktasında önemli bir yol kat etti. Umarım,
yaptığı eylemlerin tabana yayılması için daha fazla destekçi
bulur. Kendi adıma söylemeliyim ki, TURMEPA’yı desteklemek,
bir denizcilik görevidir.
TURMEPA gibi kurumlar, her şeye rağmen umudumuzu
korumamızı sağlıyor. Umutluyum, hâlâ denizci bir ülke olabiliriz.
Bir diğer güvenim de gelecek nesil. Çok cengaver, ne istediğini
bilen ve doğayı korumak için mücadeleye hazır bir gençlik geliyor.”
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YALOVA TERSANE GIRIŞIMCILERI BAŞKANI ŞÜKRÜ FAZIL UZUN

“TAMIR-BAKIM ALANINDA KAPASITEMIZI
%50-60 ARTIRMA HEDEFINDEYIZ”
ŞÜKRÜ FAZIL UZUN, TAMİR-BAKIM TARAFINDA PANDEMIYE TAKILDIKLARINI ANCAK
HEM BU ALANDAKI BAŞARILARI HEM DE ÖZELLIKLE AVRUPALI YATIRIMCILARIN ARTAN DÖNÜŞÜM
TALEPLERI SAYESINDE SALGIN SONRASINDA YOĞUN BIR DÖNEME GIRECEKLERINI VE
KAPASITELERINI YÜZDE 50-60’A ÇIKARMA HEDEFINDE OLDUKLARINI SÖYLÜYOR.

2

2019 yılında aldıkları siparişlerin 2021 ve 2022’de teslim
edileceğini ifade eden Yalova Tersane Girişimcileri Yönetim
Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, pandeminin kendileri için
yeni siparişlerin oluşmasını engellediğini ancak yeni siparişler için
çalışmalara devam ettiklerini söylüyor. Bakım-onarım tarafında
da ciddi iş kaybı yaşadıklarını belirten Uzun, buna rağmen, artan
çevreci talepler, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanındaki
regülasyonların da etkisi ile bu alana yoğun bir talep olduğunu
ve pandemi sonrası hedeflerinin kapasiteyi yüzde 50-60 artırmak
olduğunu dile getiriyor.
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Yeni yıla nasıl girmiştiniz, pandemiden bu yana nasıl bir
işleyiş yaşıyorsunuz?
Yalova Tersaneleri olarak, 2020 yılına yeni inşa ve tamir işlerimizin
daha da artacağı beklentisiyle girmiştik. Ancak süreç içinde
pandemi etkisinin artışı nedeniyle, beklentilerimiz istenilen yönde
gerçekleşmedi. Özellikle yeni inşa talepleri ileri tarihlere ertelendi.
Bu da ister istemez üretimimizi ve ihracatımızı etkiledi.
Bir an evvel tüm dünyada pandeminin kontrol altına alınmasını,
tüm ülkeler olarak acilen bekliyoruz. Bu şekilde ancak umutlar ve
beklentiler artacaktır.

2019 yılında yüksek miktarda inşa ve tadilat projesi
gerçekleştirmiştiniz. Tersanede son durum nedir? Salgının
ve beraberinde derinleştirdiği ekonomik krizin üretime
ve taleplere olan yansıması; imalat, kapasite, sipariş ve
ihracatınıza nasıl yansıdı?
2020 yılına gelene kadar yeni inşa siparişlerimiz istikrarlı bir
şekilde artarak devam ediyordu. Bölgemiz yeni gemi inşalarını
yüzde 100’e yakın oranda, dünyadaki gelişmiş denizci ülkeler için
gerçekleştiriyordu. Ancak pandemi yılının (2020) başlamasıyla
yabancı yatırımcılar, ihtiyaçları olmasına rağmen, plan ve
programlarını ileriyi göremediklerinden dolayı, haklı olarak
ötelediler. 2020 öncesi alınan siparişlerin teslimleri, 2021, 2022
yıllarını kapsıyor. Dolayısıyla tersanelerimiz 2021 yılı ortasına
kadar, yeni siparişler almak adına da çalışmalar yürütüyor.
Bu yılki ihracat gelirimizin geçen yılı aşacağı görülmektedir.
Krizin çabuk aşılması halinde siparişlerin artarak geleceğini ve
ihracatımızı artıracağını düşünüyoruz. Krizin uzaması halini
düşünmek dahi istemiyoruz fakat böylesi kötü durumlarda üretim
azalması doğal olarak beklenmektedir, çünkü yabancı talepler
ötelenecektir. Şunu da çok iyi görmekteyiz ki, pandemi süreci
kontrol altına alındığında yeni siparişlerin sayısı epeyce artacak; bu
da istihdama, üretime ve ihracatımıza büyük katkı sağlayacak.

Bu arada bölge yüzde kaç kapasite ile çalışıyor?
Sene sonu hedefi nedir?
Bölgemiz tersaneleri, bugüne kadar ve halen yaptığı başarılı
çalışmalarını takriben yüzde 35 kapasite sağlamıştır. Bu kapasite
ile 25 bin çalışana, yıllık 500 milyon dolar ihracata ve takriben 500
milyon doları geçen tamir-bakım gelirine ulaşılmıştır. Belirttiğim
ihracat miktarının yarıya yakını, üretimi bölgemizde yapılmasına
rağmen, şirket merkezleri İstanbul’da olduğundan Yalova ihracat
istatistiğinde gözükmemektedir.

Gemi inşa sektörümüz, dünyada ilkleri başarıyla
uygulamış ve dünyanın takdirini kazanmıştır. Bu
uygulamalarımız, var olan ve olacak tüm teknolojik
ilerlemelere anında olumlu reaksiyon gösterme
kabiliyet ve sürdürülebilirliğine sahiptir.
Türkiye, gemi bakım-onarım ve gemi inşa noktasında son
yıllarda hızlı bir yükseliş sergiliyor. Sizce içinde bulunulan
durum ve dünya genelindeki ekonomik kriz bu durumu
nasıl etkileyecektir?
Pandemi nedeniyle herhangi bir kapanma olmazsa, ki bundan
kastım özellikle ulaşım ve konaklama durumunun aksamasıdır,
tamir bakım havuzlama hizmetlerimizin çok etkilenmeyeceğini
düşünüyorum. Yeni gemi inşa yatırımlarını pandeminin devam
etmesi etkileyecektir.
Özellikle Avrupalı yatırımcılar, gelişmelerin seyrini takip etmekte.
Pandemi şiddetini artırırsa ve yeni bir kilitlenme söz konusu olursa,
taleplerini öteleyeceklerdir.

Türkiye gemi inşa sektörü katma değer, teknoloji
bakımından nerede duruyor? Son yıllarda hızla ve baskın
şekilde etki eden sürdürülebilirlik de hesaba katıldığında
gidişat neyi gösterecektir?
Gemi inşa sektörümüz, her türlü teknolojik gelişmeyi yakından
takip etmekte ve uygulamaktadır; bu konuda dünyada ilkleri
başarıyla uygulamış ve dünyanın takdirini kazanmıştır. Bu
uygulamalarımız, var olan ve olacak her türlü teknolojik
ilerlemelere anında olumlu reaksiyon gösterme kabiliyet ve
sürdürülebilirliğine sahiptir.

Son yıllarda uluslararası arenada konan kurallar, tüketici
talepleri ve iklim değişikliği gibi etkenler, özellikle Avrupalı
armatörlerin ilgisini dönüşüm projelerine çekti. Bu noktada
ne kadarlık bir talep alıyorsunuz, her tip gemiye bunu
uygulayabiliyor musunuz?
Hatırlarsanız 2000’li yılların başında, IMO’nun regülasyonu
gereği çok sayıda yeni tanker inşası gerekmiş, bu sayede bizim
tersanelerimiz de uluslararası piyasada yer edinmişti. Tek
cidarlı tankerlerin yeni ve iyi durumda olanları da dönüşüm
işlemleri görmüştü. Sonraları çeşitli tip gemilerin enerji
gemisine dönüştürülmesi, bölgemizdeki yatırımcılardan olan
Karadeniz Holding’in sektörümüze kazandırdığı önemli bir
niş segment oldu. Son yıllarda; balast suyu arıtma sistemleri ve
baca gazı yıkama sistemleri dönüşümleri bakım-onarım yapan
tersanelerimize önemli bir talep getirdi, bu işlemler de çok
yoğun devam etmektedir. Çevre, güvenlik ve ekonomi duyarlılığı
ile yeni regülasyonların ve bunlara bağlı yeni dönüşüm-tadilat
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Uluslararası ve ülkelerin ulusal regülasyonları ve hassasiyetleri, son yıllarda
alınan siparişlerde, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji, emisyon kısıtlaması
gibi tedbirler ve bu tedbirler için geliştirilmiş teknolojiler barındırmaktadır.
“TURMEPA’NIN TECRÜBELERİNDEN YARARLANMAYI İSTERİZ”
TURMEPA, çok değerli denizci ve deniz dostu yöneticileri barındıran yapısı ile işi
deniz olan herkesin hayranlıkla izlediği ve şükran duyduğu faaliyetler yürütüyor. Tüm
faaliyetleri beğeni ile izliyor ve gönülden destekliyoruz. Biz de bölgemizde çevreye
etkimizi minimize etmek için çok gayret gösteriyoruz, birçok tedbir alıyoruz. Eğitim
ve organizasyonlarda iş birliğimizin gelişmesini, TURMEPA’nın tecrübelerinden
yararlanmayı isteriz.
işlerinin önümüzdeki yıllarda karşımıza
çıkması kaçınılmaz görünmektedir. Bu
dönüşüm ve tadilatlar; çevrenin korunmasına
hizmet ederken, sektörümüze de canlılık
getirmektedir.

Yalova Tersane sürdürülebilirlik
alanında ne gibi çalışmalara ve
özelliklere sahip? Tersanede üretilen
gemilerin ne kadar çevreci ve hibrit?
Gerek uluslararası regülasyonlar gerekse
siparişçi ülkelerin ulusal regülasyonları ve
hassasiyetleri, son yıllarda alınan siparişlerde,
enerji tasarrufu, sessizlik, yenilenebilir enerji
kullanımı, emisyon kısıtlaması gibi tedbirler
ve bu tedbirler için geliştirilmiş teknolojiler
barındırmaktadır. İnşa edilen her tip gemide
bu tür yeni teknolojiler uygulanmakta;
elektrikli, hibrit, alternatif yakıtlı makineler
ile yakıt ekonomisini artıran tekne tasarımları
üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Sadece
yeni inşada değil, bakım-onarımda da
yakıt tasarrufu maksatlı tekne tadilatları
projelendirilip uygulanmakta. Yeni inşa ve
bakım-onarım konusunda bölgemizin ve
aynı zamanda ülkemizin lider tersaneleri bu
konularda, Ar-Ge ofislerinde ürün ve süreç
odaklı çalışmalar yapmakta. Birlik olarak
bizim çalışmalarımız daha çok bölgemizdeki
istihdamı destekleyen eğitim faaliyetlerine
odaklı. Bölgemiz tersanelerinin katkılarıyla
inşa ettirip Millî Eğitim Bakanlığı’na teslim
ettiğimiz ve 2011 yılından beri hizmette olan

meslek lisemiz, Türkiye’de çok sınırlı sayıdaki
MEB Ar-Ge merkezlerinden biri ilan edildi,
eğitim faaliyetlerini geliştirme iş birliğimiz
güçlenerek devam edecek. Yalova Üniversitesi
ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile
üniversite-sanayi iş birliği kapsamında devam
eden projelerimiz var.

Son olarak yakın dönemde yeni plan ve
projeleriniz neler?
Yalova bölgemizde toplam 37 adet tersanemiz
bulunmakta olup, bunların 29 tanesi
aktiftir. Her şeye rağmen ileriye umutla
bakmaktayız. Bölgemizde iş kapasitemiz
yüzde 75-80 seviyelerine geldiğinde çalışan
sayısı 40-45 binleri bulacaktır. Buna bağlı
olarak, bölgemizden yapılacak ihracatın
kısa zamanda 1 milyar doları aşacağı
düşünülmektedir. Pandemiden sonra tamir,
bakım ve onarım gelirinin de bugüne göre
yüzde 50-60 oranında artması hedefimizdir.
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DÜNYANIN DÖRT
BIR YANINA DENIZ TAŞIMAK

online mavi

Her yıl denizin, denizciliğin olaylarını, hikayelerini ve
bileşenlerini farklı sergilerle deniz, sanat ve tarih severlerle
buluşturan deniz müzeleri, daha fazla insana dokunmak
ve hikayelerin devamlılığını sağlamak için sergilerinin bir
kısmını dijital platforma taşımış durumda.
Birbirinden farklı hikayelerin denizler ve sular üzerinden

aktarıldığı bu sergilerde, bazen bir savaşın arta kalanları,
bazen dev bir yolcu gemisinin batışı sonrasında geride
bıraktığı deneyimler var. Bazen mevzu, denizler üzerinden
yükselen ve güçlenen kadınlarken bazense günümüz
sorunlarından olan iklim değişikliğinin yarattığı tahribat
oluyor. Ama ortak nokta hep denizler.

İKI MILLET: AVUSTRALYA VE ENDONEZYA
Avustralya Ulusal Deniz Müzesi’nin online olarak
gösterime açtığı İki Millet – Bir Dostluk Doğdu (Two
Nation – A Friendship is Born) isimli sergi, 17 Ağustos
1945 yılında bağımsızlığını kazanan Endonezya’nın,
devlet olma mücadelesinde Avustralya’nın rolüne ve
“Kara Armada”nın (1945’in sonlarında Endonezya’ya
dönmeye hazırlanan Hollanda gemileri, denizcilik
sendikaları tarafından yasakla karşılandı. Bu gemilere
daha sonra Kara Armada ismi verildi) faaliyetlerine
odaklanıyor.
Sergi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Endonezya’yı
sömürgeleştirmek için dönen Hollanda gemilerini
boykot eden denizcilik işçilerinin yaptığı ilk eylemlerden
Endonezya’nın 1950’de Birleşmiş Milletler’e kabulünü
sağlamak için uğraşan Avustralya’nın bu noktadaki
sponsorluğuna kadar iki ülke arasındaki bağları denizler
üzerinden anlatıyor. Sergi, aynı zamanda savaş esnasında
Avustralya’ya gelen ve Avustralyalılarla tanışıp evlenen
Endonezyalıların hikayesini de anlatıyor.
İki Millet sergisi, iki ülke arasındaki 1945-1950 yılları
arasındaki ilişkiye odaklanıyor.
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ELYSIUM ARCTIC
2015 yılında bir kaşif, bir fotoğrafçı ve bir bilim insanından
oluşan bir ekip; ısınan bir iklimin neden olduğu görünür
çevresel değişiklikleri belgelemek için Svalbard, Grönland
ve İzlanda’nın yüksek Arktik Bölgesi’ne seyahatler
gerçekleştirdi. Birlikte, kuzey kutbunun tehdit altındaki
simgelerini -görkemli buzdağları ve buzullar, eğlenceli vahşi
yaşam ile kara ve denizin çarpıcı manzaralarını- yakalayan
bir sanat ve bilim birlikteliği olan Elysium Arctic’i (Arktik)
yarattılar. Elysium ekibi, dünyanın en kuzey bölgesindeki
iklim değişikliğinin yıkıcı etkisini gördü ve oluşturdukları
sergi ile tanık oldukları durumu, bir mesaj olarak, daha
geniş dünyayla paylaştı. Elysium projeleri, uluslararası üne
sahip vahşi yaşam fotoğrafçısı, kaşif ve okyanus savunucusu
Singapurlu Michael AW tarafından yürütülüyor. Michael,
sanatın, insanlara iklim değişikliğini hafifletmek ve dünyadaki
en savunmasız yerlerden bazılarını kurtarmak için harekete
geçme konusunda ilham verebileceğine inanıyor.
Sergiye Avustralya Ulusal Deniz Müzesi’nin web sayfasından
ulaşılabilir.

PASIFIK’TE SAVAŞ VE BARIŞ 75
İkinci Dünya Savaşı esnasında, imparatorluk Japonya’sı ile ABD
ve müttefikleri arasında geçen savaşın olaylarını, hikayelerini ve
etkilerini anlatan Avustralya Ulusal Deniz Müzesi projesi sergi,
savaşa ABD, Japonya ve Avustralya arşivi üzerinden yaklaşıyor.
Ve bu üç ülkenin perspektifi, savaşın dokunduğu herkes

üzerindeki muazzam etkinin altını çiziyor.
Serginin anlattığı hikayeler içinde 28 Şubat 1942 tarihli
Sunda Boğazı olayları, 4-8 Mayıs 1942 tarihli Mercan Denizi
Savaşı, Pearl Harbor Baskını ve Japonların 9 Aralık 1941’de
Avustralya’nın Darwin şehrini bombalanması yer alıyor.
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DÜMENDEKI KADINLAR
2020, ABD’de kadınların oy hakkı kazanımının 100. yıl
dönümü. Champlain Gölü’ndeki kadınlar ise 1920’den
önce ve sonra bu hakka sağladıkları faydalar ve liderlikleri
ile anılıyorlar. Dümendeki Kadınlar (Women at the Helm)
sergisi de Champlain Gölü üzerinde etkisi olan tüm
kadınları vurgulamak amacıyla hazırlandı. Champlain Gölü
Deniz Müzesi’nin (Lake Champlain Maritime) sunduğu
bu interaktif sergide hikayeleri anlatılan kadınlar, dünün
mirasına yeni kapılar açıyor.
120 mil uzunluğundaki göl, bölgedeki en eski beşeri
yerleşimden bu yana merkezi bir seyahat koridoru oldu ve
ülkedeki en eski kadın feribot kaptanlarından bazılarına ev
sahipliği yapıyor. Kanada ile Amerika arasındaki göl, önemli
araştırmalara da tanık oldu. Bölge; ekoloji, çevre ve doğayı
korumaya yönelik çalışmaları ile fayda yaratan birçok bilim
kadınını ağırladı.
Göl çevresindeki toplulukların kültürel mirası, eğitimi ve
güvenliği, uzun yıllardır kadın liderler tarafından korunuyor
ve yükseltiliyor.

TITANIK SURVIVOR
THAYER AILESI KOLEKSIYONUNDAN SEÇMELER
Titanik’te Thayer Ailesi’nden baba Haverford, anne Marian ve 17
yaşındaki oğul John ( Jack) Thayer III seyahat etti. Jack ve annesi,
geminin batışının sabahında Carpathia’da bir araya gelirken;
baba Thayer, gemi ile birlikte kayboldu ve cesedi bulunamadı.
Koleksiyonun sunduğu materyaller arasında bulunan birinci sınıf
yolcu listesi, Bayan Thayer’in palto cebinde gemiden günümüze
taşındı. Listenin üzerinde hâlâ katlanma izi duruyor ve belirli
isimlerin yanında, anlamları bilinmeyen soluk kurşun kalem izleri
bulunuyor.
Bir ailenin kötü şöhretli Titanik ile yaşadığı deneyim, birinci
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sınıf yolcu listesinin var olan tek kopyası da dahil olmak üzere
birçok obje ile Titanic Survivor Selections from the Thayer
Family Collection ismi ile sanatseverlerle buluşmuş durumda.
Amerika’daki Independence Seaport Müzesi’nin online olarak
gösterime açtığı sergi, Thayer Ailesi’nin koleksiyonundan önemli
anlar ve nesnelerle örnekleniyor.
Titanik ile ilgili materyaller; kartpostallar, günlüklerin özetleri,
reklamlar, yolcu listeleri, menüler, güverte planları, fotoğraflar,
kırtasiye ve gemilerden alınan bagaj etiketlerini içeren 1892’den
1986’ya kadar uzanan 600 maddelik bir bileşenden oluşuyor.

mavigönüllü
röportaj. Peri Erbul

SANAT GÖNÜLLÜLÜĞÜ DESTEKLER
GÖNÜLLÜLÜK DE RUH HALINI

T

TURMEPA, bünyesinde pek çok meslekten binlerce gönüllü
barındırıyor. Elbette bu kadar mesleğin içinde sanat ve psikoloji
de kendine yer edinmiş durumda.
Olcayto Ezgin, Nursen Çetin ve Okan Yahşi. Senelerdir
TURMEPA’nın etkinliklerinde mesleklerinin uzantılarıyla yer
alıyorlar. Yaratıcı drama ve sanat alanında eğitmen olan Nursen
Çetin ve Okan Yahşi, sanatın birleştirici tarafıyla gönüllülük
esasına katkı sunup, farkındalığı yükseltmeye çalışırken; Olcayto
Ezgin, kendini iyi hissetme halinin en basit yöntemlerinden
birinin gönüllü olmaktan ve iyilik yapmaktan geçtiğini
gösteriyor.

OLCAYTO EZGIN
PSIKOLOJIK DANIŞMAN VE EĞITIM UZMANI
“GÖNÜLLÜ OLMAK BİR İYİ HİSSETME HALİDİR”
TURMEPA ile dört yıl önce Türkiye’nin her yerinden
gönüllülerin ağırlandığı bir eğitici eğitimi esnasında tanışan
Olcayto Ezgin, bu eğitim esnasında kendisinin çevre sorunlarına
dair pek çok yeni şey öğrendiğini söylüyor. Bu çalışmanın
aynı zamanda TURMEPA’nın çalışmalarına ve sunduğu
değerlere dair de bilgi edinmesine vesile olduğunu belirten
Ezgin, “Bu çalışma sayesinde TURMEPA ile yıllara uzanan
ve daha da uzun süreceğine inandığım iş birliğimiz başladı”
diyor. Çalışmalarına inanılan ve başarıları ile ortada duran bir
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STK ile çalışmanın bir şans olduğunu aktaran Ezgin, derneğin
birçok etkinliğine katılıp destek sunmaya çalıştığını söylüyor
ve şöyle devam ediyor: “Kıyı temizlikleri sırasında motivasyon
arttırıcı ve takım çalışması üzerine kurgulanmış etkinlikler
hazırlıyoruz. Artık kıyı temizliklerine biz de ekip olarak katılıp
bu etkinliklerle yapılan çalışmanın bir parçası olabiliyoruz.
Pandemi ve beraberinde gelen kısıtlamalara kadar böyle devam
ettik. Sonrasında da çevirimiçi eğitimler, atölyeler yoluyla
gönüllüler ile buluşmaya başladık.”
TURMEPA Ailesi'nin bir parçası olma nedenini “Dünyayı
daha yaşanılır kılabilmek için bir çağrı varsa bunu duymak
gereklidir” şeklinde ifade eden Olcayto Ezgin, Türkiye’de gönüllü
bir faaliyette bulunan kişi sayısının hâlâ yeterli olmamasından
duyduğu üzüntüyü de belirtiyor.
Gönüllü olarak çalışmanın ve sorunlu alanlara dokunup
düzeltmeye çalışmanın kişinin kendisini iyi, önemli ve değerli
hissetmesine büyük yarar sağlayacağına dikkat çeken Olcayto
Ezgin, “Kıyı temizliği sırasında gördüğüm sahne hep aklıma
geliyor: Bir grup insan, güneş tepeye çıkmaya başlamış. Ellerinde
eldivenler ve poşetler ile birbirlerine destek olarak sahili
temizliyorlar. Burada birlikte olma hissinin, yalnız olmadığını
hissetmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gönüllü
olmak için çok sebep var. Peki, gönüllü olmamak için ne sebep
var ki?” diyerek gönüllü olmanın bir iyi hissetme hali olduğunun
altını çiziyor.

Olcayto Ezgin: “Dünyayı daha yaşanılır kılabilmek
için bir çağrı varsa bunu duymak gerekir.
Bu sebeple TURMEPA Ailesi'nin bir parçasıyım.”
“SADECE ÇEVRE İÇİN DEĞİL,
İNSANLARIN KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİ
İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ”
Sosyal sorumluluk çalışmalarının psikolojik destek açısından
da büyük yarar sağladığına değinen Ezgin, bu durumu şöyle
açıklıyor: “Sosyal sorumluluk çalışmalarına insanlar neden
katılıyor sorusu, burada kilit önemde. Dünya, elimizden kayıp
giderken herkes bir şeyler yapmak istiyor. Burada aklıma
Tolstoy’un çok sevdiğim bir sözü geliyor: ‘Herkes insanlığı
değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse kendinden başlamayı
düşünmez.’ Bu söz, sivil toplum içerisinde yıllardır çalışan biri
olarak beni çok etkilemiştir. Kıyıda temizlik yapan insanlarda
bu sözü kıran, kendine dair değişiklikler yapmaya karar vermiş
insanlar gördüm. Fakat bütün bunları yapmaları için bir
yönlendirmeye ihtiyaçları vardı. İşte burada TURMEPA’nın
yaptığı çalışmalar ve yönlendiriciliği çok önemli bir hal
alıyor. Haliyle sadece çevre için değil, insanların kendilerini
gerçekleştirmeleri için de çalışmış oluyoruz. Bu da psikilojik
dayanıklılık ve kendini gerçekleştirme hissi için çok önemli. Bu
iyi olma hali, projeleri gerçekleştirmek açısından da çok önemli.
Biz de kıyı temizliği gibi etkinliklerde psikolojik danışmanlardan
oluşan ekibimizle bu sinerjiyi yakalamaya çalışıyoruz. Şunu da
biliyoruz ki, ilk kez gönüllü çalışmalara katılmış birinin bundan
sonra da dünyanın farklı sorunlarına dair çalışıp gönüllü olması
için buradan kendini iyi hisseder ve yaptığı işe inanır çıkması
lazım.”

NURSEN ÇETIN
SANAT VE YETIŞKIN EĞITMENI
“SİZSİZ BİR EKSİĞİZ”
TURMEPA ile beş sene önce tanışan Nursen Çetin,
“TURMEPA ile birçok şehirde göle, denize, balığa, yosuna,
deniz patlıcanlarının yaşamına, milyonlarca insana dokunduk. Ne
mutlu ki, Kıyı Temizliği Gönüllü Programı’nda, katılımcıların
motivasyonunu artıracak atölye ve drama çalışmalarına
eğitmenlik yaptım. Bir canlının yaşamına dokunduğunuzda
kendi yaşam alanlarımıza dokunmuş oluyoruz. Herkesin,
doğanın bir parçası olduğunu bilmesi gerek. Gönüllülüğünüz
deniz kıyısında yerden aldığınız bir sigara izmaritinin denizleri
temizleyen deniz patlıcanına destek olduğunu bildiğiniz an
başlıyor. İnsan, doğanın da denizin de kendi uzuvları olduğunu,
onlarsız döngünün tamamlanamayacağını anladığında her şey
değişmeye başlayacak ve denizleri, doğayı kurtarabileceğiz” diyor
ve TURMEPA’nın kendisine aşıladığı farkındalığı başkalarına
aktarmak için çabalıyor. Çetin, doğayı ve denizleri kurtarmak
için herkesi gönüllü olmaya davet ediyor ve “Sizsiz bir eksiğiz”
diyerek, çağrısını güçlü kılmaya çalışıyor.

“BİZ SANATÇILAR TURMEPA İLE
DAHA AKTİF OLMALIYIZ”
Sanatın eğitsel tarafında çalışmalar gerçekleştiren Nursen Çetin,
sanatın öğretme ve hareket geçirmede önemli bir katalizör

Nursen Çetin: “Doğru teknikler ve materyaller
kullanıldığında sanat; daha fazla hedef kitleyi
arkadan sürükleyerek katılımcıların aydınlanmasına,
uyanmasına ve değişime yardımcı olacaktır.”
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olduğunu ifade ederek, sanatın insanları ortak bir payda da
hareket ettirebildiğini söylüyor. Çetin, birlikte hareketliliğin
ise gönüllülüğe giden yolda anlam taşıdığını belirterek,
TURMEPA’yı örnek gösteriyor: “Birbirinden farklı yaş
gruplarından, mesleklerden, çevrelerden insanlar ortak bir payda
doğrultusunda hareket ediyor. Ben de onlara sanatın gücüyle
destek olmaktan gurur duyuyorum.
Dünyanın önde gelen sanatçılarından da bildiğimiz üzere
çok uzun cümleler kurmak yerine, tek bir fotograf karesi,
birkaç fırça darbesi, bazen çöplerden yapılan bir heykel
ya da enstrüman, anlatılmak istenen milyonlarca kelimeyi
anlamaya, hissetmeye, içselleştirmeye yetiyor. Doğru teknikler
ve materyaller kullanıldığında sanat; daha fazla hedef kitleyi
arkadan sürükleyerek katılımcıların aydınlanmasına, uyanmasına
ve değişime yardımcı olacaktır. Biz sanatçılar TURMEPA
ile bu konuda daha aktif olacağımız, yazıp, çizip, resmedip
dokunacağımız daha fazla proje üretmeliyiz.”

OKAN YAHŞI
SANAT ODAKLI ÖĞRENME EĞİTMENİ
“YA ‘AH VAH’ EDECEĞİZ YA DA
BİR ARAYA GELİP SORUNU ÇÖZECEĞİZ”
TURMEPA’nın misyonunu, faaliyetlerini ve geçmiş
çalışmalarını araştırdıktan sonra gönüllü olmaya karar
veren Okan Yahşi, derneğin faaliyetlerine sanatıyla destek
sunuyor: “TURMEPA'nın yüzlerce gönüllüsüyle yaptığı saha
çalışmalarında biz de yaratıcı dramayı kullanarak; tanışma,
iletişim, takım çalışması, strateji ve motivasyonu yükseltip
güne daha efektif devam etmelerini sağlayan çalışmalar yaptık.
Kıyılarda yaratıcı drama ile eğitmen olarak Gönüllü Bölümü ile
birlikteydik.”
TURMEPA’nın kendisinde yarattığı sorumluluk bilincinin
vatandaşlık görevi olduğunu belirten Yahşi, daha fazla insanın
bir araya gelip bu sorumluluğun çapını büyütmesi gerektiğini
söylüyor: “Konfüçyüs’ün sevdiğim bir sözü vardır: Karanlığı
lanetlemektense bir mum yakın. İşte, aktif vatandaşlık bilinciyle
gelen gönüllülük bence bunun için önemli. İki seçeneğimiz var
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önümüzde: Oturduğumuz yerden konuşarak “ah vah” etmek ya
da çözüm için toplanmış diğer insanlarla bir araya gelerek, ufak
da olsa bir sorumluluk alıp büyük etkilere yol açabiliriz.”

“ÖZE DÖNÜŞ ANCAK
MAVİ VE YEŞİL İLE OLABİLİR"
Hayatının aktif tarafını oluşturan yaratıcı dramanın bireyin;
durum analizi, kendini ifade, çözüm üretme, uygulama,
değerlendirme, karar verme, empati, uzlaşı gibi yetilerini
tetiklediğini belirten Yahşi, bu durumun bireysel ve sosyal olarak
farkındalığı ve gelişimi destekleyeceğini söylüyor ve ekliyor: “Size
basit bir örnek vereyim. Kıyı temizliği etkinliklerinde yaptığımız
egzersizler efektif geçmişse, gönüllüler, durumu ve doğayı
daha fazla özümseyerek, daha yüksek bir motivasyonla hareket
ediyor ve ortaya 2-3 kat daha fazla atık çıkıyor. Yaratıcı drama
dediğimiz şey uzun bir süreç ama kısa bir başlangıç bile örnekte
olduğu gibi 2-3 kat etki edebiliyor. Ayrıca devamında verilen
bilgilere daha konsantre, daha motivasyonları yüksek ve aktif
katılım sağlıyorlar.”
Sanat yoluyla farklı bakış açıları kazanmanın kesinliğinin artık
tartışılmadığının altını çizen Yahşi, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Bir sorunu ya da durumu analiz edip, bu durumun bireyin
kendisini ne şekilde etkilediğini görmeye başlaması zaten doğru
olanı yapmayı tetikler. Sanat ise, bu söylediğimi estetik, güçlü ve
daha yumuşak bir şekilde fark ettirir.”
Sanatın duyarlı bir eylem olduğunu ifade eden Yahşi, benzer
durumun gönüllülük için de geçerli olduğuna vurgu yapıyor.
Sanat ve doğa arasındaki en önemli benzerliğin ise “öze dönüş”
olduğunu söyleyen Yahşi, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Mavi ve
yeşilin yok olmasıyla değer verdiğin her şeyin zarar göreceğini
anladığın anda öze dönüş başlıyor. Öze dönüş ancak mavi ve
yeşil ile olabilir.”

Okan Yahşi: “Mavi ve yeşilin yok olmasıyla değer
verdiğin her şeyin zarar göreceğini anladığın anda
öze dönüş başlıyor.”
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RAHMI M. KOÇ MÜZESI, LOKOMOTIF MODELLERIYLE
LONDRA BILIM MÜZESI’NE MISAFIR OLDU
Rahmi M. Koç Müzesi, demir yolu ulaşımının tarihine bu kez Londra Bilim Müzesi ortaklığı ile tanıklık
ettiriyor. Müzenin koleksiyonunda yer alan üç lokomotif modeli, dünyanın önde gelen müzelerinden
Londra Bilim Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.
Ulaşım, endüstri ve iletişim tarihinin efsanelerine ev sahipliği
yapan Rahmi M. Koç Müzesi, ‘sınırsız müzecilik’ anlayışıyla
sürdürdüğü kültürel çalışmalara bir halka daha ekledi. Müzenin
zengin koleksiyonunda bulunan lokomotif modellerinden
üçü, London Science Museum’da (Londra Bilim Müzesi)
sergilenmek için İngiltere’ye gitti. Science Museum’da
sanatseverlerle buluşan “Brass, Steel and Fire” (Pirinç, Çelik
ve Ateş) başlıklı sergi, 100 yıllık model yapımı ve lokomotif
mühendisliğinin hikayesini aktarıyor.
1800’lü yılların başında ilk olarak İngiltere’de kullanılmaya
başlayan trenler, Sanayi Devrimi’nin göz bebeği oldu, teknolojik
gelişmelerle birlikte bugün en hızlı ulaşım araçlarından
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biri haline geldi. Bu değişime en büyük katkıyı sağlayan ise
mühendislere ilham veren, yeni fikirler doğuran lokomotif
modelleriydi. Science Museum da yeni sergisi ile ziyaretçilerini
dünyanın en eski model lokomotifleri ve el yapımı bu modelleri
ustalıkla işleyenlerin hikayeleri ile buluşturuyor. Model
ustalarının kullandığı araç gereçlerin de yer aldığı sergi, görsel
bir zenginlik sunmanın yanı sıra model yapımındaki tutku ve
mutluluk hakkında da fikir veriyor. Dünyanın en eski model
lokomotifi Salamanca’nın da yer aldığı sergide, ziyaretçiler
dünyanın en eski çalışan buhar makinesini de bir video eşliğinde
görebiliyor.
3 Mayıs 2021 tarihine kadar gezilebilecek sergideki 19
model arasında Rahmi M. Koç Müzesi’nin raylı ulaşım
koleksiyonundan üç nadide obje de yer alıyor. Science
Museum’dan yapılan davet üzerine sergilenmek üzere İngiltere’ye
gönderilen objeler şöyle:
l Güney Doğu & Chatham Demiryolları 4-4-0 Wainwright
E Class Lokomotif Modeli, 1905.
l 2-2-2 Bahçe Tipi Lokomotif Modeli, 1860 yılında Ransome,
Sims & Co. tarafından Ipswich, Suffolk’ta üretildi.
l Fire King 2-2-2 düzenekli model, 1841 yılında Josiah Evans
Haydock tarafından yapıldı, imzalandı ve tarihlendi.

bizdenhaberler

ÇOCUKLAR SUYU KODLUYOR. H2OKULLU OLDU!
PROJESİNDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
TURMEPA’nın İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında
aldığı hibe ve Clariant Türkiye’nin sponsorluk desteğiyle 2018 yılından bu yana yürüttüğü “Çocuklar Suyu
Kodluyor. H2Okullu Oldu!” eğitim ve farkındalık projesinde kapanış etkinliği 9 Kasım’da yapıldı. Çocukların
aldığı eğitimler sonunda öğretmenleri ile birlikte ürettiği 42 proje arasından kazananların ödüllendirildiği
online törene katılım oldukça yoğundu.
TURMEPA’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın,
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında
aldığı hibe ve Clariant Türkiye’nin sponsorluk desteğiyle
hayata geçirdiği “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!”
projesinin mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan Kapanış
Panayırı, COVID-19 salgını nedeniyle ertelenerek 9 Kasım’da
online olarak gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği, Sarıyer İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi
iş birliğinde yürütülen projede Özgünlük, Bilimsellik,
Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik olmak üzere dört
kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. Dereceye giren
86

öğrencilere 3 boyutlu yazıcıda hazırlanmış olan madalyaları
gönderildi.

“GÖREVİMİZ GELECEĞE DEĞER KATMAK”
Online ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TURMEPA
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, çok değerli
bir projeye imza attıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:
“2018 yılında tohumlarını attığımız Çocuklar Suyu Kodluyor.
H2Okullu Oldu! projemizin nihayete ermesine tanıklık
etmekten son derece mutluyum. İstanbul Kalkınma Ajansı başta
olmak üzere projenin tüm paydaşlarıyla çok önemli bir projeye
imza attığımıza inanıyorum. Çocuklarımıza ve dolayısıyla

geleceğimize yaptığımız bu yatırım ülkemiz için son derece
kıymetli. Hepimiz çok önemli bir amaç için yola çıktık. 24 ay
süren projede, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki 28 okulda öğrenim
gören 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencilerinden oluşan 5 bin çocuğa ve
400 öğretmene denizler ve su kaynaklarının önemi anlatılırken,
60 öğretmene de STEAM eğitimleri verildi. Proje hibesi ile
Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu’nda atıl durumda olan bir
alan çocuklar ve gençler için yaratıcılık ve teknoloji odaklı bir
STEAM laboratuvarına dönüştürüldü.
Çocuklarımıza denizleri korumayı öğretirken, çağın koşullarına
uygun olarak teknoloji odaklı düşünme biçimi kazandırılmaya
çalışıldı. Birlikte inşa ettiğimiz, 30 bilgisayar, 3D Yazıcı,
Arduino setler, elektronik ve mekanik ölçüm aletleri, televizyon
ve daha pek çok teknik ekipmanla donatarak kullanıma
sunduğumuz bu laboratuvar, artık Sarıyer ilçemizin, öğretmen
ve öğrencelerimizindir. Bizim bir sivil toplum kuruluşu
olarak görevimiz ülkemize, geleceğimize değer katmak, iyi
örnekler kazandırmak. 25 yıldır bunun için çalışıyoruz. Bunu
başardığımızı görmek de büyük bir mutluluk ve gurur.”
İstanbul Kalkınma Ajansı adına konuşma yapan Planlama,
Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Dr. Fatih Pişkin,
“Çocuklarımızın sosyal fayda yaratan girişimci bireyler olarak
yetişmelerini amaçlıyoruz. Bu projemizle çevresel duyarlılığı
yüksek, sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine katkıdan
bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

28 Ağustos’ta gerçekleşen jüri buluşmasında
öğrenciler, online ortamda oluşturulan özel
odalarda projelerini jüriye sundular. Dört saat
süren toplantının ardından Sessiz Çığlık, Otobot,
Su Muhafızları Oyunu ve Sulamatik isimli projeler
sırasıyla, özgünlük, bilimsellik, uygulanabilirlik,
sürdürülebilirlik kategorilerinde birinci oldu.
“BU PROJE YENİ BİLİMSEL
ÇALIŞMALARIN ÖNÜNÜ AÇTI”
İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu’ndan
Abdulcelil Gök ise konuşmasında şunları söyledi: “Bu projenin
fikri hazırlık aşamasından son anına kadar sizlerle birlikte
olmak bizim için heyecan vericiydi. Projenin bizim için bir diğer
anlamı da hem bilimsel anlamda pek çok projenin doğmasına,
yeni fikirler oluşmasına öncülük etmesi hem de gelişen
teknolojiyle birlikte bilimsel araştırmaların artmasıyla gözden
kaçırdığımız çevre konusuna duyarlı bir dokunuş yapması.
Emeği geçen herkesi ve tüm proje paydaşlarını tebrik ederim.”
Başlangıcından itibaren projede aktif bir şekilde rol alan
Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü
Melek Yaşar da ödül töreninde söz aldı. Yaşar konuşmasında,
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“Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu”, gerçekten çok
emek verilen, fikir aşamasından finaline kadar hem TURMEPA
ekibi, hem öğretmen ve öğrencilerimiz hem de diğer paydaşların
titizlikle çalıştığı bir proje oldu. Bugün bu finali yaşamak çok
güzel bir duygu. Projeyi duyduğumuzda çok heyecanlanmıştık.
Çünkü Sarıyer denizle ve yeşille çevrili bir ilçe ve bu proje
mutlaka burada tapılmalıydı. TURMEPA’nın ortaokullarımıza
verdiği çevre ve STEAM eğitimleri çok değerliydi. Bugünü
yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz
teşekkürler.” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından genç girişimci Fahir Aruoba,
projeye katılan öğrencilerle deneyimlerini ve tavsiyelerini
paylaştı.

42 PROJEDEN 12’Sİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle hazırladığı 42 proje
arasından 12 proje ödül almaya hak kazandı. Her kategoride
dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncüler ile kendi dallarında
gelecek vadedenlere de Mansiyon Ödülü verildi.
28 Ağustos’ta gerçekleşen jüri buluşmasında öğrenciler, online
ortamda oluşturulan özel odalarda projelerini jüriye sundular.
Dört saat süren toplantının ardından jüri son kararını verdi.
Buna göre; Özgünlük kategorisinde ilk üçe giren projeler
sırasıyla; “Sessiz Çığlık” ile Sarıyer Osman Saçmacı Ortaokulu,
“Kirlilik Ölçer” ile Sarıyer Kocataş Barbaros Ortaokulu, “Atık
Kabuklardan Su Arıtımı” ile Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu
oldu. Bilimsellik kategorisinin kazananları sırasıyla; “Otobot”
ile Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu, “Sahil Robotu” ile
Sarıyer Kumköy Ferhan Bedii Feyzioğlu Ortaokulu, “Detect
and Warning” ile Sarıyer Recaizade Ekrem Ortaokulu oldu.

Uygulanabilirlik kategorisinin kazananları sırasıyla; “Su
Muhafızları Oyunu’’ ile Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu, “Suya
Kucak Aç” ile Sarıyer Orgeneral Emin Alpkaya Ortaokulu,
“Deniz Kalkanı” ile Bahçeköy Türkan Efe Ortaokulu oldu.
Sürdürülebilirlik kategorisinin kazananları ise sırasıyla;
“Sulamatik” ile Sarıyer Şehit Muharrem Kerem Yıldız İmam
Hatip Ortaokulu, “Debi Ölçer” ile Sarıyer Mehmet İpgin
Ortaokulu, “Dalgıcım Gölleri Temizliyor” ile Sarıyer Süleyman
Çelebi Ortaokulu oldu.

STEAM LABORATUVARI
SARIYER’E ARMAĞAN EDİLDİ
24 ay süren “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!”
projesinin pek çok kazanımı oldu. İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki
28 okulda öğrenim gören 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencilerinden
oluşan 5 bin çocuğa ve 400 öğretmene denizler ve su
kaynaklarının önemi anlatılırken, 60 öğretmene de STEAM
eğitimleri verildi. Proje hibesi ile Sarıyer Mehmet Akif
Ortaokulu’nda atıl durumda olan bir alan çocuklar ve gençler
için yaratıcılık ve teknoloji odaklı bir STEAM laboratuvarına
dönüştürüldü. Böylece çocuklar teknoloji odaklı bilgisayar oyunu
geliştirme, mobil uygulama yazılımı, veri mühendisliği, robotik
ve yapay zeka, nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi geleceğin meslek
alanlarına ilişkin farkındalıkları artırılarak kariyer gelişimine
yönlendirilmiş oldular. TURMEPA ve diğer paydaşların birlikte
inşa ettiği ve 30 bilgisayarın kullanıma sunulduğu laboratuvar
Sarıyer’deki öğretmen ve öğrencilere armağan edildi.

ÖĞRENCILER ONLINE ŞENLIKTE
ATÖLYELERE KATILDI

TURMEPA ve diğer paydaşların birlikte inşa
ettiği ve 30 bilgisayarın kullanıma sunulduğu
laboratuvar Sarıyer’deki öğretmen ve
öğrencilere armağan edildi.
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COVID-19 salgını öncesi projenin kapanış etkinliğinde
gerçekleştirilmesi planlanan atölyeler, online ortamda
uygulanabilecek şekilde revize edilerek hazırlandı. Yedi
atölyeden oluşan online şenlikte, öğrenciler için maket
yapımından kodlamaya, tecrübe aktarımından robotiğe kadar
birçok konuda atölyeler yapıldı. Mentor öğretmenler için de
“Yaratıcı Problem Çözme” atölyesi gerçekleştirildi.
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TURMEPA ATIK TOPLAMA TEKNELERİ YOĞUN TALEP GÖRDÜ
TURMEPA, altı tekneden oluşan atık toplama filosuyla bu
yıl da Ege koylarında görev başındaydı. Cennet koylarımızı
korumak için hizmet veren tekneler, milyonlarca litre sıvı atığın
denize karışmasını önledi. Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle
tekne tatiline artan talep, TURMEPA teknelerine olan
ihtiyacı da artırdı. Sezon boyunca Göcek, Çeşme ve Hisarönü
Körfezi’nde çalışan TURMEPA tekneleri toplam 4 bin 670
tekneden 2 milyon 490 bin 380 litre atık alımı gerçekleştirerek
daha mavi yarınlar için katkı sağladı. TURMEPA I Göcek’te,
TURMEPA II Çeşme’de, TURMEPA D-Marin ve

DenizTemiz 4 tekneleri Hisarönü Körfezi’nde, DTO Fethiye
teknesi de Göcek’te faaliyetlerini sürdürdü.

SALGIN TEDBİRLERİ UYGULANDI
Atık toplama tekneleri tüm hijyen tedbirleri alınarak uzman
personel ile görevinin başındaydı. Salgın tehdidi süresince tekne
personeli, şeffaf koruyucu maske, ağız maskesi, gözlük, tek
kullanımlık eldiven ve dezenfektan kullandı.

ARKAS TURMEPA II, 14 YILDIR ÇEŞME KOYLARINI
KORUYOR
2006 yılından itibaren ARKAS Holding ve TURMEPA
iş birliğiyle çevrenin korunmasına yönelik başlatılan sosyal
sorumluluk projesi kapsamında ARKAS Holding’in yapımını ve
işletimini üstlendiği ARKAS TURMEPA II adlı atık toplama
teknesi, bu yıl da Çeşme koylarının temiz kalması için çalıştı.

GÖCEK KÖRFEZİ SANKO ENERJİ’YE EMANETTİ
SANKO Enerji, TURMEPA’nın mavi mücadelesine dokuz
yıldır destek veriyor. Göcek’te yat ve turistik teknelerden atık
toplayan TURMEPA I teknesi, SANKO Enerji’nin desteğiyle
dokuzuncu yılında da Göcek Körfezi’ni koruma misyonunu
sürdürdü.

TÜPRAŞ, 5. KEZ SPONSOR OLDU
2016 yılında İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi
tarafından TURMEPA’ya devredilen DTO Fethiye teknesi, bu
yıl da kirliliğin önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğinin korunması
için Tüpraş sponsorluğunda Göcek’te hizmet verdi.

MARMARİS KÖRFEZİ’NDE PERSİL İLE
GÜÇ BİRLİĞİ DEVAM ETTİ
Marmaris Körfezi’ndeki teknelerden sıvı ve sintine atıklarını
toplayan DenizTemiz 4 adlı atık alım teknesi, ikinci kez Persil
sponsorluğunda hizmet verdi.
90

FETHİYE’DE DENİZİN NABZINI ÖLÇECEK
AKILLI ÖLÇÜM SİSTEMİ PROJESİ
Fethiye Körfezi’ndeki deniz suyu kalitesini gözlemlemek ve tespit edilen verileri anlık olarak sunmak üzere
TURMEPA ve Fethiye Belediyesi koordinesinde Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri tarafından Smartium Blue
Akıllı Şamandıralı Ölçüm Sistemi Projesi geliştirildi. Sistemin deneme kurulumu,
14 Ekim Perşembe günü Fethiye Limanı, Aksazlar Mevkii’nde gerçekleştirildi.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri (KoçSavunma) tarafından
deniz suyu kalitesinin ve kirliliğin gerçek zamanlı olarak
ölçümü, görüntülenmesi ve raporlanması amacıyla geliştirilen
ve denizlerimizin ekolojik açıdan korunmasına önemli katkılar
sunacak olan Deniz Kirliliği Ölçüm Sistemi Projesi’nin
deneme süreci başlatıldı. KoçSavunma, DenizTemiz Derneği/
TURMEPA, Fethiye Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası
Fethiye Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle
Fethiye’de denizin nabzını ölçmek için geliştirilen projenin pilot
uygulaması 14 Ekim’de Fethiye Limanı, Aksazlar Mevkii’nde
yapıldı.
Akıllı şamandıra projesi, Fethiye Belediyesi ile TURMEPA’nın,
Kıyı ve Deniz Merkezi’nin ardından imza attığı ikinci iş birliği.
Projenin deneme sürecinin tamamlanmasının ardından 2021 yılı
itibarıyla iki akıllı şamandıra, Fethiye’de denizin nabzını ölçmek
üzere Fethiye Belediyesi’nin kullanımında olacak ve en az bir
yıl işletilecek. Fethiye’de hayata geçirilecek sistem sayesinde
bölgesel olarak deniz kirliliğinin ve su kalitesinin tespiti

sağlanırken, kirliliğe hızlı müdahale edilerek Fethiye’nin cennet
maviliklerinin korunmasına katkıda bulunulacak.
Deniz, göl veya nehirlerde bulunduğu noktadaki kirlilik
verilerini tespit ederek bu verileri konum, zaman gibi diğer
bilgilerle birlikte kullanıcılara internet üzerinden sunacak
proje kapsamında marinalar, koylar, balık çiftliği çevresi gibi
deniz alanlarının asidifikasyon, bulanıklık, oksijen düzeyi,
su sıcaklığı, tuzluluk, klorofil gibi sualtı parametreleri ile
rüzgar yönü/hızı gibi meterolojik veriler ölçülerek kayıt altına
alınabilecek. Bunun için güneş paneli gibi kaynaklarla kendi
güç ihtiyacını karşılayabilen, kendi konum ve durum bilgileri
ile birlikte günün her saati raporlayan “akıllı” şamandıralar
kullanılacak.
Sistem, kentlerin dijital dönüşümlerine yönelik “veri ambarı”
uygulamaları ve milli, yerli tasarımı ile bir ilki oluşturuyor.
Proje kapsamında uzun süreli olarak Fethiye Körfezi’nden
toplanacak veriler ile farklı akademik çalışmaların da önünün
açılabileceği değerlendiriliyor.
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TURMEPA TEMİZ DENİZ
SÜPÜRGESİ YENİDEN
İSTANBUL BOĞAZI’NDA!
TURMEPA, Persil ile 2019 yılında başlattığı iş birliğini
geliştirerek sürdürüyor. TURMEPA Deniz Süpürgesi
ağustos ayında Persil sponsorluğunda İstanbul Boğazı’na
açıldı. İlk üç ayında deniz yüzeyinden yaklaşık 10 ton atık
toplayan süpürge, 2021’in ocak ayı sonunda kadar İstanbul
Boğazı’nı korumak için çalışacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
DAVETİ İLE PATARA ÖZEL ÇEVRE
KORUMA BÖLGESİ GEZİSİ
Kaş’ta bulunan Patara Antik Kenti sahilinde, çip takılan
caretta caretta türü üç yetişkin deniz kaplumbağası ve
bir erişkin yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas),
19 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum’un katıldığı programla denize bırakıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü Patara
Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı
kapsamında gerçekleştirilen Patara Özel Çevre Koruma
Bölgesi gezisine Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan
Kaptanoğlu da katıldı.

SALDA GÖLÜ KORUMA ALTINDA!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 19 Eylül’de
Salda Gölü’nü geleceğe en güzel şekilde taşıyacak nazım
planının tamamlandığını açıkladı. Plana göre Salda
Gölü yüzeyi ve çevresinde herhangi bir yapılaşmaya izin
verilmeyecek, bölgedeki maden ocaklarının faaliyetleri
sonlandırılacak, göl çevresine araç girişi engellenecek ve
eko-turizmi destekleyecek adımlar atılacak. TURMEPA
da Salda Gölü’nün gelecek nesillere aktarılması için
yapılan çalışmalarda bakanlığa görüş ve önerileri ile
destek verdi.
92

AKDENİZ’DEKİ TİCARİ
GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ
Bu yıl Akdeniz temasıyla organize edilen 89’uncu İzmir
Enternasyonal Fuarı kapsamında altıncı Uluslararası İzmir İş
Günleri toplantıları 3 Eylül’de başladı. İki gün süren toplantıda
pandemi sürecinde Akdeniz’de yaşanan ticari gelişmeler
değerlendirildi. Toplantının ilk gününde Akdeniz’de Lojistik ve

Ticaret: Pandemi Sonrasındaki Koşulların Değerlendirilmesi
Forumu, video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. T.C. Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Valisi Y. Selim Köşger, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Fas, İspanya ve
İtalya bakanlarının katıldığı forumda, TURMEPA Yönetim
Kurulu Başkanı ve BIMCO Başkanı Şadan Kaptanoğlu ile
İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da
konuşmacı olarak yer aldı.

ULUSLARARASI DENİZCİLİK
SEKTÖRÜNÜN BULUŞMASI
Ulusal ve uluslararası düzeyde denizcilik sektörünün gelişmesi
amacıyla kurulan International Propeller Club’ın 22 Temmuz’da
düzenlediği webinar’a TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Kaptanoğlu ve The Catoni Grup İcra Kurulu Başkanı ve
TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Beard katıldı.

ULUSLARARASI DENİZCİLİKTE
KAPTANOĞLU’NA BÜYÜK ONUR
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptaoğlu, gemi
brokerlerini uluslararası arenada temsil eden tek resmi kurum
olan İngiltere merkezli Chartered Shipbrokers Enstitüsü’nün
(Institute of Chartered Shipbrokers) en yüksek kademesi
olan onursal üyeliğe layık görüldü. Onursal üyelik belgesini
Kaptanoğlu’na ICS Türkiye Başkanı Bahadır Tonguç, ICS
Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte takdim etti.
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DAK-SAR’DAN NEZAKET ZİYARETİ
Denizciler Dayanışma Derneği / DAK-SAR Yönetim Kurulu,
Kaptanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. DAK-SAR
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Argıç, Başkan Yardımcısı
Murat Kaya ve Genel Sekreter Turgay Artaç, uzun yıllardır
DAK-SAR’ı yakından takip ederek verdiği destekler için
Kaptanoğlu’na teşekkür ederek plaket takdim etti. Ziyarette
ayrıca Kaptanoğlu’na DAK-SAR tişörtü de hediye edildi.

TURMEPA’YA ULUSLARARASI ZİYARET
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nun
başkanlık görevini yürüttüğü BIMCO (Baltık ve Uluslararası
Denizclik Konseyi) Genel Sekreteri David Loosley, 15
Eylül’de TURMEPA’yı ziyaret ederek dernek çalışmaları
hakkında bilgi aldı. Derneğin Genel Müdürü Semiha Öztürk
ile görüşen Loosley, 2019 yılında başlatılan Sıfır Atık Mavi
seferberliğini takdirle takip ettiklerini ifade ederken, denizleri
koruma misyonuyla 25 yıldır çalışan TURMEPA’nın denizcilik
sektörüne de katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

SIFIR ATIK VE SIFIR ATIK MAVİ’DE BELEDİYELERİN SORUMLULUKLARI KONUŞULDU
Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi ülke gündemindekini yerini her
geçen gün daha etkili hale getirirken, atıkların dönüşümü,
ekonomiye kazandırılması konunun tüm paydaşlarını bir araya
getiriyor. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 27-28 Ekim
tarihlerinde düzenlenen “Sıfır Atık ve Belediyeler Kongresi
ve Ödül Töreni” etkinliği kapsamında 28 Ekim’de düzenlenen
“BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bağlamında Döngüsel
Ekonomi ve Sıfır Atık Paneli” de bu buluşmalardan biri oldu.
Panele konuşmacı olarak katılan TURMEPA Yönetim
Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Sıfır Atık ve Sıfır Atık
Mavi felsefesinin verimli bir şekilde uygulanması konusunda
belediyelere önemli sorumluluklar düştüğüne, Sıfır Atık
sisteminin her bölgenin şartlarına uygun biçimde kurulması,
takip edilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının
önemine değindi. Kaptanoğlu, toplumda Sıfır Atık konusunda
farkındalığın da artırılması gerektiğini ve TURMEPA olarak bu
seferberliği yaygınlaştırmak adına belediyelerle iş birliklerine her
zaman hazır olunduğunu belirtti.
UN SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay
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moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun diğer panlistleri ise
UN SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut, Boğaziçi
Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi
İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Levent Kurnaz, UNDP Türkiye İklim Değişikliği
ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı ve SKD Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin oldu.

SIFIR ATIK MAVİ'YE HAYAT SU'DAN DESTEK!
Türkiye’nin ilk ve tek yüzde 50’si geri dönüştürülmüş
malzemeden oluşan çevre dostu su şişesini üreten Hayat Su,
bu ürün ile TURMEPA’nın Sıfır Atık Mavi projesine destekte
bulunuyor. Hayat Su’nun sürdürülebilir bir dünya için 2025
taahhütlerini açıkladığı lansman, TURMEPA
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu,
Hayat Su Pazarlama Direktörü Gökçe Kunt,
UNDP Türkiye “Sudaki Yaşam Savunucusu”,
milli sporcu Şahika Ercümen ile FAO Türkiye
“Sıfır Atık Sıfır Açlık” proje destekçisi,
beslenme uzmanı Dilara Koçak’ın katılımıyla
gerçekleştirildi.
Lansmanda konuşan Kaptanoğlu şunları
söyledi: “İnsanlık bu zamana kadar kişi başına
1 ton plastik üretti ve üretilen plastiklerin üçte
birini sadece bir kez kullanıp attık. Yalnızca

yüzde 15’ini geri dönüştürdük. Oysaki plastiğin geri dönüşümü
hayati bir önem taşıyor. Çünkü 1 milyon ton plastiği geri
dönüştürmek, 1 milyon aracın trafikten alınmasıyla aynı etkiyi
yaratıyor. Denizlere ise her yıl 8 milyon tondan fazla plastik
atılıyor. Okyanuslarda şu an 150 milyon tondan
fazla plastik bulunuyor. Bu atıkları azaltmak
bizim elimizde, kullandığımız plastikleri geri
dönüşüme kazandırarak doğa için önemli bir
adım atabiliriz. Bu kapsamda Hayat Su’nun
Türkiye’de bir ilk olarak dönüştürülmüş
su şişesini lanse etmesi bizi gelecek için
umutlandırdı. Hayat Su’ya, TURMEPA’nın
Sıfır Atık Mavi projesine verdiği desteğin yanı
sıra, bu konudaki öncü tavrından dolayı ayrıca
teşekkür ederim. Dilerim bu proje başka kurum
ve insanlara da örnek olur.”

PLASTİK ATIK SORUNU İÇİN ÇÖZÜM ORTAKLARI BULUŞTU
Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Sustainable Brands Turkey
çerçevesinde online olarak düzenlenen “Sıfır Atık Mavi ve
Plastik Atık Yönetimi” konulu oturumda, bilinçsizce doğaya
bırakılan plastik atıkların sebep olduğu çevre sorunları ve
çözüm önerileri uzman isimlerle birlikte ele alındı. Türk Plastik
Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)
Başkanı Yavuz Eroğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen
oturumun konuşmacıları, TURMEPA Genel Müdürü Semiha
Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi
Daire Başkanı Ahmet Varır, TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram
Öztürk ve Jokey Turkey Ambalaj Sanayi Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Hakan Özhuy oldu. Plastik atıkların çözümüne
yönelik milli bir politika oluşturmak için başlatılan Sıfır Atık
Mavi projesinin detaylı olarak masaya yatırıldığı oturumda

Semiha Öztürk, TURMEPA’nın 10 Haziran 2019’dan bu yana
Sıfır Atık Mavi projesi kapsamında yaptığı çalışmalardan ve
plastik kirliliğinin deniz ve su kaynaklarına olan etkilerinden
bahsetti.

95

bizdenhaberler

TURMEPA ÖNCÜLÜĞÜNDE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
Deniz gönüllüleri bu yıl da temiz denizler için hareket geçti.
Her yıl eylül ayının üçüncü Cumartesi günü düzenlenen
“Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup –
ICC) Kampanyası” TURMEPA öncülüğünde bu yıl 19 Eylül
Cumartesi günü gerçekleştirildi. Kampanya çerçevesinde her
yıl binlerce gönüllüsüyle kıyılarımızı temizlemek için kolları
sıvayan TURMEPA, bu yıl COVID-19 tedbirleri sebebiyle
herkesi denizi korumak için yaşadığı çevreye sahip çıkmaya
davet etti. İstanbul ayağı Caddebostan’da düzenlenen temizlik
etkinliği Türkiye’nin pek çok yerinde yankı buldu. Sınırlı
sayıda katılımcı ile hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak
yapılan temizlikle denizlerimizin geleceğine sahip çıkıldı.

5 TON ATIK KIYILARDAN UZAKLAŞTIRILDI
İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Antalya, Samsun, Kocaeli,
Trabzon, Van, Fethiye, Kuşadası ve Ayvalık’ta gerçekleştirilen
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etkinliklere yaklaşık 400 kişi katıldı ve 5 tona yakın atık
toplandı. Toplanan atıklar arasında çok sayıda plastik şişe
ve kapakları, gıda ambalajı, sigara izmariti, metal içecek
kapakları, pipetler ve plastik poşetler dikkat çekti. Temizlik
hareketine doğada çözünür çöp torbalarıyla Koroplast
katkıda bulunurken, Macerita, Samsunport, Rotary Kulübü,
Göztepe Yelken Kulübü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Öğrencileri, Urla Kent Konseyi, Çeşme Belediyesi, Çeşme
Tur ve Boyalık Otel Çalışanları, Alaçatı Turizm Derneği,
Çeşme Marina, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi de
destek verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Elçileri
Topluluğu da Sürmene kıyılarındaydı. Etkinlik sonunda
katılımcılar, hep bir ağızdan Sıfır Atık Mavi Sözü verdi.
Toplanan atıklar belediye ekiplerine teslim edildi. Ayrıştırılan
atık verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Mavi
web sitesine aktarılacak.

MAVİ EĞİTİMLERİMİZLE ONLINE PLATFORMLARDAYIZ
Ağustos – ekim aylarında Türkiye’nin 5 il ve 9 ilçesinde 13 webinar ile 541 kişiye online eğitimler verildi.

MAVİ DÜŞÜN PROJEMİZLE AB SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI’NDA YERİMİZİ ALDIK
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın salgın koşullarında çalışırken sivil toplumun ortaya çıkan ihtiyaçlarına
cevap verebilmek adına hazırladığı “Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteği”ne başvuran TURMEPA, Mavi Düşün
projesiyle hibe almaya hak kazandı. TURMEPA bu destekle, Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi konusunda toplumsal
farkındalığı artırmayı ve dezavantajlı bölgelere ulaşmayı hedefliyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını
nedeniyle her yaş ve gruptan insanın farklı şekillerde
etkilendiği bu dönemde TURMEPA önemli bir projeye
imza attı. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın
salgın koşullarında çalışırken sivil toplumun ortaya çıkan
ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına hazırladığı “Bizi
Bağlayan Şeyler Özel Desteği”ne başvuran TURMEPA,
Mavi Düşün projesiyle programa kabul edildi. TURMEPA
programdan aldığı destekle; kısa film, broşür ve sosyal
medya aracılığıyla
özellikle tek
kullanımlık plastiğin
denizlere olan
etkilerine dikkat
çekmeyi, Sıfır
Atık ve Sıfır Atık
Mavi konusunda
dezavantajlı
bölgelere de
ulaşarak toplumsal
farkındalığı
artırmayı hedefliyor.

6 BİN KİŞİYE ULAŞACAK
İki aylık proje süresince haftada ortalama 50 kişiye bir saatlik
webinarlar düzenlenecek. Eğitim programı sonunda bin 200
kişiye ulaşılması hedefleniyor. Sosyal medya mecraları da
dahil edildiğinde yaklaşık 6 bin kişi eğitim ve farkındalık
çalışmalarından yararlanmış olacak. Verilecek eğitim
kapsamında birbiriyle bağlantılı her biri 2,5 dakikadan oluşan
dört ayrı video hazırlandı. Videoların içeriğinde Sıfır Atık,
Sıfır Atık Mavi, denizler ve suyun önemi, denizlerle ilgili
problemler ve bireysel sorumluluklarımıza yer verildi.

12. EĞİTİM FİLMİMİZ EBA’DA YAYINDA!
TURMEPA, online eğitimler ile binlerce öğrenciye ulaşmaya devam ederken
çocuklarımızın uzaktan eğitim sürecine de katkıda bulunmayı sürdürüyor. Pandemi
döneminde tamamı TURMEPA eğitmenleri tarafından üretilen 11 eğitim içeriği,
Milli Eğitim Bakanlığı dijital platformu EBA’ya yüklenmişti. Ekim ayında da 12’nci
eğitim filmimiz EBA’da yayına alındı. TURMEPA’nın dijital deniz ve çevre eğitimi
içerikleri EBA üzerinden binlerce öğrenciye ulaşarak çevre bilincini artırmaya devam
edecek. Eğitim videolarımıza ulaşmak için www.turmepa.org.tr/egitimlerimiz/
turmepa-egitimi adresini ziyaret edebilirsiniz.
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TURMEPA ONLINE EĞİTİMLERİ’NE HP TÜRKİYE’DEN DESTEK
TURMEPA’nın denizlerdeki plastik kirliliğine karşı verdiği
mücadelede önemli bir yer tutan çevre ve deniz eğitimleri,
uzaktan eğitim sürecinde dijital ortama taşınarak zengin
bir içerikle online platformlarda yer almaya devam ediyor.
TURMEPA’nın çocuklara yönelik gerçekleştirdiği eğitimlere
HP Türkiye de destek verdi; dernek bu destekle plastik atıkların
geri dönüşümünün önemine dikkat çeken bir kısa film hazırladı.
HP Vakfı fonuna başvurarak hibe almaya hak kazanan
TURMEPA, çocuklara yönelik, denizlerin hayati önemine ve
plastik atıkların denizlerimize olan etkilerine dair bilinçlendirici
bir kısa çizgi film hazırladı. Özellikle tek kullanımlık plastiğin
denizlerimize olan etkilerine ve geri dönüşümün önemine
dikkat çeken ve çocuklar kadar yetişkinlerden de büyük ilgi
gören film, bir buçuk ayda bin 500’den fazla kişiye ulaştı.

HP TÜRKİYE ÇALIŞANLARI VE ÇOCUKLARI
SIFIR ATIK MAVİ SÖZÜ VERDİ
HP Türkiye ile yapılan iş birliği kapsamında kurum çalışanları
ve çocuklarına Sıfır Atık Mavi eğitimi verildi. Eğitim süresince
çevreye karşı olan bireysel sorumluluklarını eğlenerek öğrenen
katılımcılar, eğitim sonunda Sıfır Atık Mavi Sözü verdi.

ÇALIŞANLAR DENİZLERİ KORUMAYA
EVLERİNİN ÖNÜNDEN BAŞLADI
TURMEPA’nın tüm dünyada eşzamanlı olarak gerçekleştirilen
ICC (Uluslararası Kıyı Temizliği) etkinliği için “Denizleri
Korumaya Evinin Önünden Başla” çağrısına kulak veren HP
Türkiye, çalışanlarının yoğun katılımı ile projeye destek verdi.

KWORKS COVID-19 EKSPRES PROGRAMINA KATILDIK
6-10 Temmuz tarihleri arasında kamu,
özel sektör, STK ve girişimcileri bir
araya getiren ve birçok farklı proje

98

fikrinin geliştirildiği KWORKS
COVID-19 Ekspres programına katılan
TURMEPA, “Kamu Kurumları ve
STK'lar” kategorisinde girişimlere en
çok destek veren kuruluşlar arasında
yer aldı. Özellikle denizlerin ve
çevrenin korunmasına yönelik yeni
projelere destek olundu. Program
kapsamında iş birliği başlatılan doğa
sporları platformu Macerita ile bir
online eğitim gerçekleştirildi. Ayrıca
Macerita, TURMEPA’nın çevre dostu
temizlik ürünlerinin doğa sporcularına
tanıtılması konusunda destek verdi.

D-MARİN İŞ BİRLİĞİNDE STEAM İLE DENİZLERİ KORUYORUZ
TURMEPA ve D-Marin altı yıldır sürdürdüğü iş birliği
kapsamında bir kez daha STEAM ile denizleri birleştirdi.
Muğla’nın 13 ilçesinden 14 öğretmene verilen STEAM
eğitimleri ile çocuklar denizlerdeki sorunlara çözümler üretecek

ve yenilikçi bilim ile denizleri koruyacak. STEAM ile Denizleri
Koruyorum projesi kapsamında beş günlük eğitim, ERTEV’in
katkılarıyla D-Marin Göcek’te D-Marin Türkiye Operasyon
Direktörü Onur Ugan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Muğla
İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen
proje eğitimlerinin sonunda Muğla İl Milli Eğitim
Müdürü Pervin Töre, TURMEPA Genel Müdürü
Semiha Öztürk, ERTEV Genel Müdürü İpek Dinçel
ve D-Marin yetkililerinin katılımlarıyla online sertifika
töreni düzenlendi. Öğretmenler, aldıkları eğitimi kendi
bölgelerinde öğrenci ekipleri kurarak geliştirecek ve
2021’in nisan ayına kadar yeni projeler üretecek. Eğitim
alan öğretmenler ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinasyonunda çevrim içi toplantılarla bir araya
gelinerek proje hakkındaki gelişmeler takip ediliyor,
öğretmenlerin ihtiyaçları ve merakları giderilerek
projelerinin gelişimine katkıda bulunuluyor.

MAVİ DEDEKTİFLERİN SAYISI ARTIYOR
2019’un nisan ayında başlatılan Mavi Dedektif projesine olan
talep de her geçen gün artıyor. Mavi Dedektif ekipleri, 2020
yılının ikinci dönemiyle birlikte artış göstererek, Sıfır Atık Mavi
bilincinin yayılım hızını artırıyor. Üsküdar Özel Doğan Koleji ve
İzmir Tanı Koleji’nde kurulan iki yeni Mavi Dedektif grubu ile
birlikte yeni projeler üretiliyor, öğrenci akran eğitimleri verilerek
dedektiflerin sunum becerileri ve proje geliştirme yetilerini
güçlendiriliyor.
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GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ GELECEK
PROJESİNE DESTEK VERİYORUZ!
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen
Güçlü Aile Güçlü Gelecek projesi kapsamında iki ayrı
oturumda yetişkinler ve ilkokul öğrencileriyle bir araya gelinerek
Sıfır Atık Mavi ve Bilimsel Proje Hazırlama eğitimi verildi.
2021 yılında iş birliğinin kapsamı geliştirilerek bölgedeki
yüzlerce öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

ROTARY KULÜPLERİ İLE
EĞİTİM İŞ BİRLİKLERİ YAPILDI
Mudanya Rotary ve Rotaract 2420 Bölge iş birliği ile
düzenlenen Sıfır Atık Mavi farkındalık eğitimleri yoğun ilgi
gördü. Mudanya Rotary eğitiminde 16 ve Rotaract 2420 Bölge
eğitiminde 140 kişi olmak üzere toplam 156 yetişkine Sıfır
Atık Mavi eğitimi verildi. Oldukça verimli geçen eğitimin
ardından Rotaract 2420 üyeleri ile gelecek iş birliği planlarını
değerlendirilerek yeni projelerde bir araya gelme kararı alındı.

“ŞEHRİN İYİ HALİ” İÇİN ÇEVRİM İÇİYİZ
Her yıl üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Akbank
Şehrin İyi Hali Projesi online ortama taşındı. İlk defa dijital
olarak düzenlenen etkinlikte gönüllü gençler farkındalık
yaratmak için çevrim içi oldu. TURMEPA, denizlerin önemini
anlatmak, yeni gönüllüler kazanmak amacıyla Akbank Şehrin
İyi Hali’nde gençlerle buluştu. Proje kapsamında, UNDP
çözüm ortaklığı ile 19-24 Ekim tarihleri arasında Sürdürülebilir
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Kalkınma Amaçları ve 14. Madde, UNDP Proje Yöneticisi
Mehmet Gölge eşliğinde gönüllülere aktarıldı. 14. Madde
Sudaki Yaşam için farkındalık eğitimleri alan gönüllüler, daha
sonra ulusal ve uluslararası mecralarda, sosyal medyada 14.
Madde Sudaki Yaşam hakkında paylaşımlar yaptı. Etkinliğe
katılan 300 üniversite öğrencisinden 183 öğrenci kampanyaya
katılım sağladı.

TURMEPA GÖNÜLLÜ AİLESİ BÜYÜYOR
TURMEPA kasım ayı itibarıyla 9 bin 219 gönüllüye ulaştı. Türkiye genelindeki gönüllülerimizle online toplantılarımız,
oryantasyonlarımız ve çevrim içi gönüllülük çalışmalarımız devam ediyor.

GÖNÜLLÜLERİMİZ KIYIDA VE SUALTINDA DENİZLERİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR
TURMEPA Gönüllüleri “Denizler Yaşasın Diye!” sorumluluk
almaya devam ediyor. Can Özyurt Çeşme, Dalyan’da yaptığı
dalışla, deniz altında toksik etki yaratan birçok atık çeşidini
sularımızdan uzaklaştırdı. Bir diğer TURMEPA Gönüllüsü
dalgıç Begüm Karahan da Fethiye’de plastik bidon, çöp torbası,
plastik levhalar, hortum ve atıl halatlardan oluşan 16 kilo atığı
sualtından çıkardı.
TURMEPA Gönüllüleri kıyılara da sahip çıkmayı sürdürdü.
Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde bir araya gelen gönüllü
grubu, deniz ve kıyı ekosistemini korumak, denizlerimizin
hayati önemine dikkat çekmek ve sorumluluklarımızı
hatırlatmak için Caddebostan sahilinde buluştu. TURMEPA
Gönüllüsü Meteorolog Bünyamin Sürmeli’nin de deniz
elçilerimize eşlik ettiği etkinlikte, kıyıdan sigara izmariti
başta olmak üzere çok sayıda atık toplanarak denize karışması
engellendi. Gönüllülerimiz etkinlik sırasında bir video çekerek
sosyal medya aracılığıyla mesaj verdi.

DENİZ ALTINDAN GÖNÜLLÜLÜĞE ÇAĞRI!
TURMEPA Gönüllüsü Begüm Karahan’ın
hazırladığı Gönüllüğe Çağrı kısa filmi
sosyal medyada büyük ilgi gördü. Denizlerin
korunmasına ve denizdeki biyolojik çeşitliliğe
vurgu yapılan filmden satırbaşları şöyle:
“Ben TURMEPA Gönüllüsü Begüm, Fethiye
denizinden sizleri Akdeniz’in biyolojik hazinesi
ile tanıştıracağım. Orfoz, yani sularımızdaki türü
Epinephelus marginatus. Maalesef, orfozun karşı
karşıya olduğu tehditler var. Kirlilik, yasa dışı ve
aşırı avlanma bunlardan başlıcaları. Akdeniz’deki
popülasyonu hızla azalan Orfoz, Bern Sözleşmesi
kapsamında Akdeniz ülkeleri tarafından koruma
altına alındı ve IUCN’nin kırmızı listesinde ‘Nesli
Tehlikede’ olarak tanımlandı. Denizler yaşasın
diye, siz de gönüllü olun, doğamızı birlikte
koruyalım.”
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AXA SİGORTA İLE
DAHA MAVİ DENİZLER İÇİN
Axa Sigorta çalışanlarından oluşan Deniz Elçileri Topluluğu
ile ilk adım atıldı. TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk
ile Axa Sigorta İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk Direktörü Onur
Koçkar’ın katıldığı oryantasyon toplantısında 13 Topluluk
Gönüllüsü ile bir araya gelindi. Axa Sigorta gönüllüleri Antalya,
Ankara, Bursa, Samsun, İzmir, İstanbul ve Mersin’de denizleri
korumak için çalışmalar yürütecek.

DENİZ ELÇİLERİ TOPLULUKLARIMIZ
HEM SAHADA HEM ONLINE’DA!

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
GÖNÜLLÜLERİMİZDEN ÖRNEK ÇALIŞMA
Akdeniz Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu önemli
bir etkinliğe imza atarak Antalya’daki Kapuz Kanyonu ve
Aşşağıkaraman Köyü’nde dört saat süren bir temizlik yaptı.
Gönüllüler, plastik, kâğıt, cam ve metalden oluşan 100 kilogram
atığın denizlerimize ulaşmasını önlerken bölge halkında
farkındalığın artırılmasına katkı sağladı.

TURMEPA gönüllü projeleri pandemi nedeniyle online ağırlıklı
olarak devam etse de fiziksel mesafeyi koruyan etkinlikler de
sürüyor. Bu kapsamda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Deniz Elçileri Topluluğu, balıkçı barınağını ziyaret etti. Sorularını
doğrudan kaptan ve balıkçılara sorma fırsatı bulan gönüllüler
üzücü yanıtlarla karşılaştı. Açık denizlerde balıkçı ağlarına araba
lastikleri, pet şişe ve poşetlere kadar pek çok atığın takıldığını
öğrendiler. Balıkçılar, orkinos, kalkan, uskumru, kolyoz ve mersin
balığı gibi türlerin aşırı avcılık ve istilacı türlerin yayılımı sonucu
nesillerinin azaldığını ifade etti. Ayrıca evlerde kullanılan pas ve
kireç sökücü, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı gibi kimyasalların
denizlere ulaşıp, kıyılara yavrulayan balıkların yaşamını tehdit
ettiğini belirterek halka mesajlar verdi. Karadeniz Teknik
Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu ise pandemi döneminde
herkesi gönüllü olmaya davet ettiği kısa bir film hazırlayarak
sosyal medya hesaplarından yayınladı.

OFİS GÖNÜLLÜLERİMİZ
ONLINE OLARAK BİZİMLE
TURMEPA Gönüllüleri Merve
Altun, Doğa Tekeli, Esra Kubat
ve İrem Aytekin çevrim içi olarak
çeviri, sosyal medya ve video içeriği
oluşturma konusunda dernek
çalışmalarına katkıda bulunmaya
devam ediyor.
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DOW TÜRKİYE İLE BULUŞTUK
Dow Türkiye çalışanlarıyla yapılan online toplantıda “Deniz
ve kıyı ekosisteminde neler oluyor?” konulu paylaşımda
bulunularak merak edilen sorulara yanıt verildi. TURMEPA
gönüllü programının detaylarıyla anlatıldığı buluşmada Dow
Türkiye çalışanları gönüllü olmaya davet edildi.

İZMİR’DE SANAL YAZ KAMPI
İzmir Üniversiteleri Platformu tarafından online olarak düzenlenen
Sürdürülebilir Yaşam Sanal Gençlik Yaz Kampı’na Yaşar Üniversitesi’nin
davetlisi olarak katılan TURMEPA, 18-25 yaş arasındaki 90 genç ile
bir araya gelerek onları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 14. Madde
Sudaki Yaşam ile tanıştırdı, su için gönüllü olmaya davet etti. Kampta
eski tüketim alışkanlıklarımızın yanı sıra COVID-19 süreciyle gelişen
maske ve eldiven kullanımı gibi yeni tüketim alışkanlıkları ele alındı ve
tek kullanımlık ürünlerin dünyamıza olumsuz etkilerine dikkat çekilerek
döngüsel ekonominin önemi vurgulandı.

TURMEPA GÖNÜLLÜLERİNE
ULUSLARARASI SERTİFİKA

ÇEVRİM İÇİ GÖNÜLLÜLERİMİZ
İŞ BAŞINDA

2019 Ekim’de görüşmelerine başlanan GloRe (Global
Sertifikasyon Sistemi) kayıt süreci tamamlandı. İtalya Joint
Derneği ve Antalya Avrupa Birliği Merkezi iş birliğiyle
yürütülen GloRe’nin amacı gönüllülerin bulundukları kurumda
kazandıkları sosyal becerilerin değerlendirilip, sertifikasyonla
bu becerilerin paylaşımını sağlamak. Bu amaç doğrultusunda
TURMEPA gönüllüleri de bulundukları kurumda kazandıkları
sosyal becerilerini değerlendirip sertifikasyon gösteriyor. İlk
aşamada 35 TURMEPA gönüllüsüne sertifikaları verildi.

Binlerce TURMEPA Gönüllüsü, çevrim içi çalışmalarıyla özel
günlerde özel paylaşımlar yaparak dayanışmayı sürdürüyor.
TURMEPA’nın gönüllü sosyal medya elçileri denizler için
farkındalık yaratmaya devam ediyor.

GENÇLERİN KARİYERLERİNDE
“İLK FIRSAT” OLDUK
TURMEPA, devlet üniversitelerinden mezun olan
gençlere işe geçişte fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen
İlk Fırsat Programı’nın STK paydaşlarından biri
oldu. Esas Sosyal - İlk Fırsat Programı kapsamında
bir yıl boyunca dernekte tam zamanlı çalışacak
personel başvurularının değerlendirmesi tamamlandı.
TURMEPA Ailesi’ne Van’dan katılacak arkadaşımız
Hilal, yakında Gönüllü Bölümü İletişim Sorumlusu
olarak göreve başlayacak.
103
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ŞUBELERDEN HABERLER
FETHİYE’DE MAVİ DALGA PROJESİ DEVAM EDİYOR
“Mavi Dalga Sürdürülebilir Deniz Turizmi Projesi”
toplantısı, İMEAK DTO Fethiye Şubesi, Fethiye Belediyesi,
Seyahat Vakfı Fethiye, D-Marin ve TURMEPA Fethiye
Şubesi temsilcilerinin katılımıyla İMEAK DTO Fethiye
Şubesi’nde düzenlendi. 20 Temmuz’da gerçekleşen toplantıda

proje paydaşları, sürdürülebilir deniz turizminin gelişimi,
farkındalığın yükseltilmesi, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi,
izleme, değerlendirme ve paylaşımın geliştirilerek kurumlar
arası iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüşlerini
bildirdi.

Fethiye Belediyesi ile TURMEPA arasında Fethiye Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi protokolü imzalandı.

FETHİYE KUŞ CENNETİ’NDE
KIYI TEMİZLİĞİ

İZMİR’DE BALIKÇILIK ÇALIŞMA
GRUBU TOPLANTILARINA KATILDIK

Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,
Temizlik İşleri Müdürlüğü, TURMEPA, Kaydem Plastik
ve halkın katılımıyla Fethiye Kuş Cenneti ve çevresinde kıyı
temizliği yapıldı.

TURMEPA İzmir Şubesi’nin de bileşeni olduğu İzmir
Balıkçılık Çalışma Grubu’nun sekizinci toplantısı, 16
Temmuz’da İzmir Ticaret Odası tarafından video konferans
yoluyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Tarım ve Orman
Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün
su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemelerinin
değerlendirilmesi, İzmir’de su ürünleri ve tarıma dayalı
ihtisas sanayi bölgesi kurulması konuları görüşüldü.
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DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...

MARTIDAN
MEKTUP VAR

Martı Yelkuyruk, balıkçıların o akşam, mercan kayalıklarına ağ
atacağını duydu. Ağlarla topladıkları canlıları akvaryuma satacaklardı.
Yelkuyruk, sualtındaki canlıları uyarmak için hemen bir mektup
yazdı. Şişenin içine koyup denize bıraktı. Palyaço, mektubu buldu
ama önemli bir sorun vardı okuma bilmiyorlardı…
Evrim Küçük’ün Beyaz Balina Yayınları etiketiyle yayınlanan kitabı
Martıdan Mektup Var; balıkçılığın balıklara ve deniz canlılarına
zarar verilmeden yapılması gerektiğini, bunun üzerinden de denizin
altındaki dünyayı ve canlıların yaşadığı sıkıntıyı anlatıyor.

AMATÖR
VE DENİZ

Amatör ve Deniz hem denize yeni yeni merak salanların hem de yıllarını
denizde geçirenlerin ilgiyle okuyacağı teknik bilgiler, çizimler, kulağa
küpe olacak ders niteliğinde hatıralar ve seyir notları içeriyor. Kitap,
kocaman denizcilik ailesinin bir parçası olan, her sıkıntıda diğerinin
yardımına koşan, tecrübelerini paylaşan, gençlere yol gösteren denizcilere
ve denizci olmak isteyenlere hitap ediyor. Amatör denizciliğimizin
duayenlerinden Turgay Noyan'ın kendi üslubu ile temel bilgileri anlattığı
Amatör ve Deniz, Naviga etiketi ile okurla buluşuyor.
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OKYANUSLAR
ARASINDAKİ
IŞIK

Tom Sherbourne, Çanakkale Savaşı’ndaki acı dolu dört yılın ardından
Avustralya’ya dönüp, karısı ile beraber kıyıdan yarım gün uzaklıktaki
Janus Kayası’ndaki deniz fenerinde çalışmaya başlar… Üç yıl ve
üç düşüğün ardından bir gün bir ceset ile beraber kıyıya birkaç
aylık bir bebek gelir ve onu evlat edinme kararı alırlar ve kimseye
söylemezler ancak yıllar sonra gerçekler ortaya çıktığında bu kararın hiç
beklenmedik sonuçları doğar...
Bol ödüllü Okyanuslar Arasındaki Işık, M. L. Stedman’ın kaleminden
Pegasus Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor.

BAŞLANGIÇTA
DENİZ VARDI

Başlangıçta deniz vardı. Her şey karanlıktaydı. Deniz her yerdeydi ve
her şeydi. Deniz anaydı. Gelecek olanın ruhuydu o; fikir ve bellekti…
Kolombiyalı romancı Thomas Gonzalez, şehrin boğucu keşmekeşinden
ve insan ilişkilerinin sahteciliğinden sıkılıp, Karayip kıyısında
medeniyetten uzak sakin bir koyda, yeni bir hayat kurmaya karar
veren Elena ve J.’nin hikayesi üzerinden bitmeyen bir sorunun peşine
düşüyor: İnsan kendi kaderine hükmedebilir mi?
Kitap Nora etiketiyle raflarda.

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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DENIZLERIN
HAKIMIYETINDE
BIR KÜLTÜR

Washoku
JAPONYA’NIN ZENGIN WASHOKU KÜLTÜRÜNÜN
TEMELI DENIZLERE INMIYOR OLSA DA BUGÜN, BU
KÜLTÜRÜ ŞEKILLENDIREN EN ÖNEMLI UNSURLARDAN
BIRI DENIZLER. GÜNÜMÜZ JAPONYA MUTFAĞINDA
DENIZ MAHSULLERI BÜYÜK BIR ÇEŞITLILIK
GÖSTERIYOR. ÜLKENIN GELENEKSEL TATLARININ
VE DÜNYA SAHNESINE SUNDUĞU LEZZETLERIN PEK
ÇOĞUNU DA DENIZDEN ÇIKANLAR OLUŞTURUYOR.

B

Balık ve diğer deniz ürünleri geleneksel Japon mutfağını tanımlayan
washoku kültüründe vazgeçilmez bir unsur ve yemeklerin
hazırlanmasında denizel mahsuller büyük bir çeşitlilik ve incelikle
kullanılıyor. Japon diyetinin vazgeçilmezlerinden olan balığın
sunumunda görülen çeşitlilik, pek çok insana gerçekçi gelmeyecek
kadar geniş. Japonya, bir ada ülkesi olması bakımından balığa ve
diğer deniz canlılarına kolay ve taze bir erişim imkanına sahip. Ülke,
dünyada en fazla balık tüketen ülke olarak gösteriliyor. Yılda yaklaşık
7,5 milyar ton (dünya üretiminin yaklaşık yüzde 10’u) yani kişi
başına 30 kilogram balık tüketiliyor.
Balık çeşitliliğinin ve tüketiminin yoğunluğu sebebiyle, ülkenin
geleneksel mutfağında deniz mahsullerinden yapılan lezzetler geniş
bir yer tutuyor ve Japon mutfağının dünya gastronomi sahnesine
sunduğu ve küreselleştirdiği lezzetler de genelde denizden çıkma;
suşi, sashimi ve deniz yosunu gibi. Japonya’da balık yemekle alakalı
kayıtlar bundan 4 bin ila 5 bin yıl öncesine işaret ediyor. Ülkenin
kıyı şeridi kuzeyden güneye uzandığından her bölgede çeşitli deniz
ürünleri görmek mümkün. Japonya adaları etrafındaki dört akıntı
(Tsushima, Chishima, Kuroshio, Liman) sayesinde her mevsim aynı
balıklar ülke çapında bulunabiliyor. Ülkede mevsimlerin değişimini
balık pazarlarında değişen balıklardan anlamak mümkün.
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BALIKLAR UMAMİ KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI
Fizyolojik bakış açısıyla, tat duyusunun dört türe sahip olduğu
biliniyordu: Acı, tatlı, ekşi ve tuzlu. Bu listeye 2002 yılında Japon
Profesör Kikunae tarafından 1908 yılında bulunan bir tür daha
eklendi; “umami”. Japonca “hoşa giden tat” anlamına gelen umami,
gıdalarda doğal olarak bulunan önemli bir lezzet unsuru. Umaminin
temel özelliği ise yarattığı sinerji ve bu etki, mutfakların karakteristik
özelliğinde ortaya çıkıyor. Türk mutfağında kebapların soğan, havuç,
domates gibi sebzelerle pişirilmesi, İtalyanların domates sosuna
parmesan eklemesi ve Japonların deniz yosunu ve kuru palamut ile
dashi isimli çorbayı yapması bu sinerjinin sonucunda ortaya çıkan
lezzetler. Japonya’da bu başarılı birlikteliğin bir başka örneği ise
mutfağın vazgeçilmezlerinden olan soya sosu ile balıkların birlikte
sunulması. Japon mutfağının demirbaşlarından soya sosunun
içindeki gultamik asit, balıkların umami kültürünün bir parçasına
dönüşmesini sağlıyor. Ülkedeki tüm restoranlarda özellikle suşi ve
sashimi gibi çiğ balıklı gıdalarla beraber bu sos masaya geliyor.

Japonya’nın sınırlarının denizlerle
örülü olması, ağırlıklı olarak
içinde birbirinden benzersiz deniz
ürününün bulunduğu bir mutfağın
gelişmesini sağladı. Deniz ürünleri
o kadar taze ve kaliteli ki, çiğ
olarak da tüketilebiliyor.

DENİZ KESTANESİNİN JAPON HALİ: UNİ
Japonya, deniz kestanesini yücelten bir mutfağa sahip. Deniz
kestanesi, ülkede “uni” olarak adlandırılıyor. İsim, bu deniz
canlısının her bir gonadanı ifade ediyor. Tat olarak tuzlu bir
denizi andıran bu yemek, son derece yumuşak bir dokuya
sahip. Kızıl turuncu renge sahip gonadlar, ısırıldığında
ağızda eriyor. Uninin denizel tadı ve kremsi dokusu, somon
yumurtasınınkine oldukça benziyor. Bu sebeple, somonu çok
seven Japonlar tarafından sıklıkla servis ediliyor. En bilinen
servis yöntemlerinden biri pirinç yatağına yatırılması. Buna
“ikura-uni kaisendon” deniyor. Bir diğer popüler sunum
tercihi ise nigiri suşisinin tepesinde olması. Bu versiyon,
Japonya’daki hemen tüm suşi restoranlarında mevcut. Uni,
diğer suşi türlerine oranla daha pahalı olmasına rağmen, çok
fazla sevildiğinden yaygın olarak bulunuyor. Japonya, uninin
en büyük tüketicisi olsa da dünyanın dört bir yanındaki
insanlar, bu okyanus lezzetini keşfetmeye başladı. Japonlar, uni
için “Size yabancı ve garip görünebilir ama balık yumurtası
seven herkesin kolaylıkla tercih edeceği bir lezzet” diyor.
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SUŞİ KADAR MEŞHUR: SASHİMİ
Japonya geleneksel mutfağının suşi kadar meşhur olan
yemeği sashimi de suşi gibi çiğ yenen ancak farklı olarak
pilavsız sunulan bir yemek türü. Kolay yenilecek şekilde
tek lokma olarak dilimlenmiş sashimi, suşi gibi düzinelerce
çeşide sahip. Japonya’yı çevreleyen denizlerden çıkan tüm
balıkların yüksek kalitesi ve tazeliği Tokyo ve Kyoto gibi
yemek cenneti yerlere gitmeksizin mükemmel bir seçim. Bu
sebeple de çiğ olarak tüketilen sashimi, ülkenin herhangi bir
restoranında gönül rahatlığı ile tüketilebilir.
Sashimi için en yaygın kullanılan balıklar somon ve ton
balığı olmasına rağmen, uskumru, çipura, sarı kuyruk ve
palamut da yoğunluklu olarak tüketiliyor. Çoğu sashami
türü genellikle soya sosu ile tatlandırılarak tüketiliyor ancak
uskumru ve palamut gibi balıklar için daha çok wasabi
( Japon turpundan yapılan bir çeşit hardal) veya öğütülmüş
zencefil tercih ediliyor.

YEREL ALANLARDA
TAZE DENİZ ÜRÜNLERİ TURLARI
Japonya’da deniz ürünlerinin ne kadar yoğun kullanıldığı ve mavi
lezzetlerin mutfakta ne kadar fazla kullanıldığı artık tüm dünya
tarafından biliniyor. Her yıl ülkeyi ziyaret eden milyonlarca turistin
öncelikli amaçlarından biri de mutfaktaki çeşitliliğin tadına bakmak.
Japonya’da son yıllarda balık kültürünün dünya çapında
popülaritesini artırması, yeni turizm trendlerinin de doğmasını
sağladı. Bunlardan bir tanesi de ünlü balıkçı kasabalarında ve
köylerinde taze ve spesifik deniz lezzetlerinin peşinde turlara çıkmak.
Bu geziler, kentsel alanlarda görülemeyecek yerel yaşam şartları
içinde yerel tatların deneyimlenmesini sağlıyor.

JAPONYA’DA BALIK YEMENİN BİRÇOK YOLU VAR
Dünya genelinde Japon mutfağı düşünüldüğünde akla ilk düşen
suşi oluyor. Ancak yaygın kanının aksine yerel halk çok fazla suşi
tüketmiyor. Japonya’da balık tüketmenin en popüler yolu biraz tuz
veya sosu ile ızgara yapmaktan geçiyor. Japon yemekleri, her ne kadar
görsel anlamda bir festivali andırsa da mutfağı tanımlayan genel
kelime “basitlik”. Mutfakta, gıdaların doğal lezzetlerini vurgulamak
için ağır soslar veya bol miktarda baharat kullanılmıyor.
Somon, uskumru ve nehir balıkları genellikle tuzla beraber ızgara
ediliyor. Balık yapmanın bir başka yolu ise soya sosu bazlı turşuyla
marine edip kızartma yapmak. Sarı kuyruk, genellikle bu şekilde
pişirilen mutfağın popüler balıklarından biri.
Balıkların buharda pişirilmesi de çoğunlukla baş vurulan bir yöntem.
Genellikle bütün bir balık, nilüfer kökü gibi kök sebzelerle pişirilip,
tuz veya soya turşusu ile tatlandırılıyor. Smelt ve blowfish gibi küçük
balıklarsa kızartılıp tuz ve limon ile servis ediliyor. Japon mutfağının
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klasiklerinden olan kızartma yöntemi sadece balıklar için değil,
karides, istiridye ve deniz tarağı gibi kabuklular için de tercih ediliyor.
Balıklar ve kabuklu deniz ürünleri, pek çok yemeğe başarılı bir
şekilde eşlik ediyor. Bunların başında erişte geliyor. Deniz ürünleri
ile zenginleştirilmiş dashi stokunda pişirilen eriştelere karides,
yengeç, kabuklu deniz ürünleri, diğer yumuşakçalar ve mantar ile
mevsimlik sebzeler ekleniyor. Dashi stoku, deniz ürünleri olsun
ya da olmasın, pek çok Japon yemeğinde temel bileşen olarak
kullanılıyor.
Japonya mutfağının baş aktörlerinden olan soya sosu, balık
yemeklerinin de en önemli tamamlayıcılarından. Pek çok balık ile
servis ediliyor. Ancak çipura ve yassı balıklar için farklı lezzetler
oluşturmak adına tuz ve narenciye suyu ikram ediliyor. Ayrıca
Japonlara göre sardalya ve istavrit için wasabi yerine zencefil
kullanmak balığın güçlü tadını azaltıyor.

YÜZYILLARDIR POPÜLER: UNAGİ
Unagi ya da bizim bildiğimiz adı ile tatlı su yılan balığı,
Japonya’da birinci sınıf yemekler söz konusu olduğunda,
akla ilk gelen geleneksel tatlardan biri. Bu balık yüzyıllardır
mutfakta büyük bir rağbet görüyor. Ülkenin tamamı ama
özellikle Tokyo, Narita ve Hamanakako Gölü etrafı, unagi
yapımında meşhur restoranlar barındırıyor.
Unagi yıl boyunca servis edilebilen bir balık ancak
dayanıklılığı ve ısı toleransını daha da artırdığı için yaz
aylarında daha popüler hale geliyor.
Unagi restoranlarında en meşhur yemek çeşidi kabayaki.
Unaginin soya sosu, mirin, şeker ve sake içeren özel bir sosla
pişirilmesi ile elde ediliyor. Bir başka favori unadon ise, pilav
ile masaya getiriliyor.
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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:

