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Denizin ve Mavinin Sevgili Dostları,
Hepinize umut dolu bir “merhaba”. Aşılama süreci ile birlikte esnetilen önlemlerle hayatımız bir nebze
olsun eski rutinine dönerken, tüm milletimize ve dünyamıza şifa diliyor, bu süreci canla başla çalışarak
özveriyle sürdüren sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hep birlikte bu zorlu dönemi
atlatmak için hijyen ve mesafe kurallarına uymaya devam edelim, sağlık çalışanlarımızın yükünü
hafifletmek ve dünyamızın sağlığını korumak için birlik olalım.
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Hepimiz biliyoruz ki, birlik ve beraberlik eşitlikten geçiyor. Gelişen medeniyetlerin temelinde eşitlik
yatıyor. Toplumsal gelişimin tamamlanması, sosyolojik olgunluktan söz edilebilmesi ve ekonominin
çarklarının döndürülebilmesinin temelini kadın erkek eşitliği oluşturuyor. Cinsiyet ayrımı ifadesini
sözlüklerimizden çıkararak, kadının sosyo-ekonomik hayattaki rolünü sağlamlaştırarak hak ettiği
düzeye taşımak ülkemizde de olduğu gibi gelişime açık tüm ülkelerin üzerinde çok çalıştıkları bir konu.
Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyanın önde gelen pek çok kuruluşu ve ismi, kadının iş hayatı
ve toplum içindeki yerini güçlendirmeye yönelik söylemlerde bulunarak çalışmalar gerçekleştiriyor.
Bugün geldiğimiz noktada artık söylemlerin devri bitti. Şimdi harekete geçme zamanı. Artık kadınlar
fırsatlardan ve eşitlikten mahrum bırakıldıkça, toplumların refah içinde, kapsayıcı ve sürdürülebilir
bir kalkınmaya ulaşmasının söz konusu olmadığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik ve toplumsal refahın
sağlanması için tüm sektörlerde var olan kadın sayısını daha fazla artırmak gerekiyor. TURMEPA
olarak gerek yönetim kurulumuz gerekse genel merkezimizde çalışan kadromuzun çoğunluğunu
kadınların oluşturmasıyla, bu konuda güzel bir örnek teşkil ettiğimizi düşünüyorum.
Diğer yandan denizcilik sektöründe kadının yerini daha da sağlamlaştırmak için geçtiğimiz günlerde
önemli bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü ile 12
denizcilik şirketi arasında “Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İşbirliği
Protokolü” imzalandı. Paydaşı olduğumuz bu protokolün kadınların denizcilik sektöründeki sorunlarına
geniş perspektifli bir çözüm sunarak, daha ilerici bir denizcilik yaratmasını ve diğer sektörler için de bir
örnek olmasını umut ediyoruz.
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Dünyamız, bugün benzersiz bir dönüşümün eşiğinde. Tüm insanlığı etkileyen ve henüz ardımızda
bırakamadığımız salgından dersler çıkararak geleceğe umut dolu tohumlar ekmemizin tam zamanı.
Bugün gerekli adımları atmazsak, iklim krizi, denizlerdeki kirlilik ve su ayak izi gibi çevresel sorunlar
yarın küresel bir tehlike olarak yaşantımızı doğrudan etkileyecek. Her fırsatta dile getirdiğim gibi, bizler
dünyayı ve denizleri kirleten ilk nesil değiliz, ancak kurtaracak son nesil olabiliriz. İşte bu yüzden,
attığımız adımları hızlandırmamız bir zorunluluk. Bizler TURMEPA olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Mavi hareketinde attığımız adımlarla ülkemizin mavi-yeşil
dönüşümünü sağlamak için bir seferberlik başlattık. Önümüzdeki dönemde bu hareketin çemberini
genişletmeyi hedefliyoruz. Bu yolculukta yanımızda olacak herkese ve tüm kurumlara kapımız açık.
Sıfır Atık Mavi’nin tüm tabana yayılması ve iklim değişikliğine karşı atılan adımların sağlamlaşması
için çocuklarımız bizim en büyük şansımız. Daha mavi bir geleceğe kavuşmak için çocuklarımıza
deniz sevgisini ve denizleri korumanın önemini aşılayabildiğimiz takdirde, bu mücadeleyi de temelden
kazanmış olacağız; kirliliği azaltmayı değil, kirlilik oluşturmamayı konuşacağız.
Bu sebeple TURMEPA olarak geride bıraktığımız 26 yılda, en önemli çabamızı çocuklar oluşturdu.
Yaptığımız iş birlikleri ile ülkemizin her yerinden çocuklara ulaşmaya ve onlara mavi değerlerimizi
anlatmaya devam ediyoruz. Salgın süresinde en önemli iletişim ağımız haline gelen online platformlar
üzerinden verdiğimiz eğitimler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital platformu EBA’da yer alan eğitim
içeriklerimizle yılın ilk iki ayında 265 bin 379 kişiye öğrenciye ve öğretmene ulaştık. EBA’daki 13 eğitim
filmimiz 2020’nin ağustos ayından bu yana 465 bin defa görüntülendi.
Denizlerimizin sözcüsü olma misyonumuzla daha mavi yarınlara ulaşmak için mücadelemizi kararlılıkla
sürdüreceğiz. Sizler de bu yolda bizimle olmaya devam edin.
Keyifli okumalar dilerim.
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Serinletici Su, Bozulmamış Doğa,
Yüksek Dozda Enerji

NEHİR MAVİSİ

Doğa turizminin önde gelen dallarından biri olarak varlığını her geçen gün
genişleten nehirler, etraflarındaki tarihi kalıntılar, endemik türlerin yaşam alanları
ve kartpostal görüntüsündeki doğal manzaralarla entegre yaşamları
ile hem doğaseverlere hem de su sporları sevenlere hitap ediyor.

İnsanlar, tarihin çok
eski zamanlarından bu yana
seyahat etmek, balık tutmak, karşıdan
karşıya geçmek için nehirlerde rafting,
kano benzeri aktiviteler gerçekleştiriyorlar
ancak 1950’li yıllarla beraber modernleşen ve bir
doğa mücadelesine ve keyfine dönüşen bugünün bu
nehir sporları, ulusal ve uluslararası yarışlarla, heyecanı
milyonlarla paylaşıyor, insanları bu macerayı tatmaya teşvik
ediyor. Etrafındaki doğal güzelliklerin varlığı ile beraber ele
alındığında büyük bir turizm potansiyeline dönüşen nehir
sporları, ülkelerin tanıtımları açısından da büyük bir başarı
sağlıyorlar. Barındırdığı sayısız doğal güzelliğin yanında önemli
bir akarsu varlığına da sahip olan Türkiye, nehirlerinin büyük bir
kısmının rafting, kano ve nehir kayağı sporlarına elverişli olması
bakımından büyük bir turizm potansiyeline sahip. Pek çoğu yerli
yabancı geniş kitlelere hitap edecek şekilde bir popülarite yakalayan bu
nehirler; etraflarındaki tarihi kalıntılar, endemik türlerin yaşam alanları ve
kartpostal görüntüsündeki doğal manzaralar ile entegre bir yaşam sürüyor.
9
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Yerli Raftingin Bir Numarası
KÖPRÜLÜ KANYON

Yerli Yabancı Nehir Sporları
Sevenlerin Tercihi
ÇORUH NEHRİ
Artvin ili sınırları içinde bulunan ve şehrin en büyük nehri
olma özelliğini taşıyan Çoruh, zorlu ve bazı yerlerde 100
kilometreyi aşan parkurları ile ülkemizin akarsu turizmi
noktasında en başarılı maviliklerinden biri.
Artvin topraklarının büyük bir kısmı, sarp ve geçit vermeyen
dağlarla kaplı ve bu dağlık alanlar arasından Karadeniz’e ulaşan
Çoruh, coğrafi yapısı sayesinde rafting ve kano tutkunlarına
mücadeleci bir ortam sunuyor. Dünyanın en hızlı akan
nehirlerinden biri olan Çoruh, sadece Türkiye’den değil, her
yıl dünyanın pek çok yerinden rafting, kano ve nehir kayağı
gibi akarsu sporları yapan sporseverleri ağırlıyor. Nehrin
dünya çapında üne sahip olmasındaki en büyük etken ise
1993 senesinde 28 ülkeden 300 sporcu, bilim insanı ve basın
mensubunu ağırladığı 4. Dünya Akarsu Şampiyonası’na
ev sahipliği yapmış olması. Bu sayede parkurlarının dünya
standartlarında olduğu görüldü. Dört farklı etapta rafting
yapılabilen Çoruh’un en uzun etabını ise 185 kilometrelik
Yusufeli-İspir parkuru oluşturuyor.
Nehir, harika parkurların yanı sıra bozulmamış doğası ve
nehir yatağı boyunca barındırdığı su kaynaklarıyla da büyük
ilgi görüyor. Zengin bir flora ve faunaya sahip olan Çoruh
Nehri’nin çevresinde nesli tükenmekte olan pek çok canlı
yaşıyor. Nehir ve çevresi su sporlarının yanı sıra farklı turizm
ve doğa aktivitelerine de olanak tanıyor. Kaçkar Dağları’nın
zirvesine giden en iyi rota da bu bölgede bulunuyor.
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Türkiye’nin en popüler rafting nehirleri arasındaki ilk sırayı
alan Köprüçay, Toros Dağları’nın eteklerinden doğup, dar ve
derin kanyonlardan geçerek Akdeniz’e dökülüyor. İki tarafı dik,
çıkılması imkansıza yakın olan kanyonlardaki yeraltı suları ile
beslenen Köprüçay, Türkiye’nin en güzel “doğal rekreasyon”
alanlarından biri olarak gösteriliyor. Nehrin etrafındaki kaleler,
su kemerleri, Roma dönemine tarihli köprüler ve tarihi yollar
gibi birçok arkeolojik değer, Köprülü Kanyon’un önemini daha
da pekiştiriyor. Hem tarihi hem de doğal güzelliklerinden
dolayı 1973 yılında milli park ilan edilen Köprülü Kanyon,
yemyeşil ormanları ve Alpin ekosistemini içeren coğrafi
yapısının yanında endemik türleri, peyzaj değerleri, ender
görülen jeomorfolojik yapısı, su kaynakları ve kültürel değerleri
ile sadece ülkemizde değil, dünyada da öncelikli korunması
gereken doğal alanların başında geliyor.
Hem rafting hem de kano severler için ideal bir ortam sunan
Köprülü Kanyon’da turizm parkur mesafesi 14 kilometre.
Amatörler için Oluk Köprü’den, profesyoneller içinse
-dilerlerse- başlangıç noktası yakınındaki çağlayandan başlayan
parkur, 10 kilometre sonra Beşkonak’ın ilerisindeki Beton
Köprü’ye varıyor. Amatörler için parkurun köprüden hemen
sonra sonuçlandırılması öneriliyor. Tecrübeli olanlar ise ilk
kanyona kadar girebiliyorlar. Ancak dar ve tehlikeli geçitlerden
ve kayalardan dolayı ikinci kanyona girilmesi önerilmiyor.

Zorlu Bir Atmosfer
FIRTINA DERESİ
Karadeniz’in benzersiz doğal güzelliklerinden Fırtına Deresi,
Rize’nin Ardeşen ilçesinin kıyısından geçerek Karadeniz’e
ulaşıyor. 23 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan parkur zorluk
derecesine göre üç bölüme ayrılıyor. Neredeyse tüm yıl boyunca
akarsu sporları için uygun ortam sunabilen Fırtına Deresi’nin
en fazla rağbet gördüğü zaman ise mayıs-haziran. Ancak zorlu
yapısı ve yer yer barındırdığı kayalıklar sebebiyle dikkatli olunması
gereken bir alan. Bu nehirde spor yapmak isteyen amatörler için
profesyonel bir rehberle hareket etmeleri özellikle tavsiye ediliyor.
Nehrin zorlu atmosferi, 19-20 Ekim 2020 tarihlerinde
gerçekleşen “Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası”na da tanıklık
ettirdi. Türkiye’nin akarsu turizmine büyük katkı sunan Fırtına

Deresi ve içine aktığı aynı isimli vadi, aynı zamanda doğal
güzellikleri ve endemik yapısıyla da büyük ilgi görüyor. Doğal
Hayatı Koruma Derneği (DHKD) ve BirdLife International
tarafından Türkiye’nin en önemli 100 kuş alanından biri ilan
edilen Doğu Karadeniz sınırları içinde yer alan Fırtına Vadisi,
dağ horozu toplulukları ile dünyada korumada öncelikli 217
endemizm alanından biri olma özelliğini taşıyor. Bu sebeple de
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma altına
alınmış durumda.
Vadiden bölgenin turistik cazibe merkezlerinden Ayder Yaylası’na,
tarihi Zil Kalesi’ne ulaşmak mümkün. Ayrıca Kaçkar Dağı’na
giden yol da vadiden geçiyor.

Doğal ve Tarihi Güzellikler Arasında Bir Sürükleniş
DALAMAN ÇAYI
Sadece Ege Bölgesi'nin değil, Türkiye’nin akarsu turizmi
açısından en cazip yerlerinden biri Dalaman Çayı. 12 kilometrelik
parkura sahip olan nehrin zorluk derecesine göre iki etabı
bulunuyor. Hem profesyonellere hem de amatörlere hitap
eden parkurun birinci zorluk derecesindeki etabı, 2,5-3 saatte
tamamlanabiliyor. İlk kez deneyenlere ve amatörlere tavsiye
edilen bu parkurda çocukların da kano veya rafting yapabilmesi
mümkün. Yıl boyunca raftinge uygun olan Dalaman’da akarsu
turizminin, asıl canlandığı ay mayıs ve ağustos sonuna kadar bu
hareketliliğini koruyor. Doğal kireçtaşı ile beslenen berrak ve
turkuaz mavisi sulara sahip çay, her daim ılık.

Çayın iki yakasını birbirine bağlayan asırlık köprülerin altından
ilerleyen sporseverler, aynı zamanda eşsiz manzaraların da tadını
çıkarabiliyorlar. Ege ve Akdeniz’de yer alan turistik bölgelere
yakınlığı sebebiyle sene boyunca yerli yabancı binlerce turist
tarafından yoğun ilgi gören Dalaman Çayı’nda rafting için en
ideal konaklama alanı Akköprü Köyü’ndeki pansiyonlar.
Tur acenteleri, Dalaman Çayı etrafına düzenli olarak turlar
düzenliyor; bu turlar aracılığıyla kral mezarları, Dalyan kanalı,
İztuzu Plajı, Köyceğiz Gölü, Ekincik Koyu, çamur banyoları,
Sandras Dağı, Göcek koyları ve Gökova Körfezi gibi birçok doğal
ve tarihi güzelliği keşfetmek mümkün.
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Profesyonellerin Tercihi
ZAMANTI NEHRİ
Kayseri’nin Yaylalı ilçesi sınırları içinde 51 kilometre boyunca
akan Zamantı Nehri’nin 15 kilometrelik alanı akarsu sporları
için elverişli bir ortam sunuyor. Uzunluğu, debisi, yeraltı
geçişleri ve kanyonlarıyla büyük ilgi gören nehir, profesyonel
ve amatör her klasmandan sporcuyu ağırlayabiliyor. Zorluk
derecesine göre sekiz parkura ayrılan nehri daha çok
profesyoneller tercih ediyor ve tüm parkur yaklaşık iki saatte
tamamlanabiliyor. Zamantı Nehri’nin en zor parkuru ise
Değirmenocağı ile Yerköprü arasında kalan bölüm. Eriyen kar
sularına bağlı olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarında daha
elverişli bir spor ortamı sunan nehir, dünyanın birçok yerinden
sporcu ağırlıyor.
Su debisi yüksek olduğundan rafting için her zaman elverişli
olan Zamantı, etrafındaki doğal güzelliklerle de ilgi çekiyor.
Doğal bir köprünün altından geçen parkur, sporculara ekstra
bir heyecan katıyor. Kapuzbaşı takım şelaleleri, Yedigöller,
Derebağ Şelaleleri, Aladağlar, Hacer Ormanları, Aksu
Kanyonu, Zamantı Kanyonu gibi etrafında birçok görülüp
gezilecek yer barındıran Zamantı, sene içinde binlerce yerli
yabancı turisti de bu güzellikleri için misafir ediyor.

Raftingin Hafta Sonu Adresi
MELEN ÇAYI
Türkiye’nin rafting sporu ile özdeşleşmiş nehirlerinden biri
olan Melen, mart ayında sezonu açıp, aralık ayına kadar doğayla
mücadeleye devam ettiriyor. Melen, Ankara ve İstanbul gibi illere
yakınlığı sebebiyle raftingin hafta sonu kaçamak yerlerinden
birine dönüşmüş durumda. Bunda Düzce Valiliği’nin yapmış
olduğu tanıtım çalışmalarının etkisi büyük. Diğer yandan
parkurunun diğer pek çok nehrinkine oranla daha güvenli olması
da Melen Çayı’na olan ilgiyi artıyor; Melen her yıl 5 binden
fazla rafting severi ağırlıyor. Ayrıca kano severlerin de sık tercih
ettiği yerlerden biri. Turizm şirketlerinin tur düzenlediği Melen
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Çayı’nda turla gelen sporseverler profesyonel sporcular eşliğinde
rafting yapıyor.
16 kilometrelik uzunluğa sahip Melen parkuru, Dokuzdeğirmen
Köyü’nde başlayıp, Beyler Köyü mevkiinde son buluyor. 1,5 saatte
tamamlanan parkur, üç zorluk derecesine sahip.
Rafting kadar doğal güzellikleriyle de heyecan yaratan Melen’in
etrafında Samandıra Şelalesi, Akçakoca, yaylalar, Kurugöl
Kanyonu, Fakıllı Mağarası, Güzeldere Şelalesi gibi ziyaret
edilebilecek birçok yer var. Ayrıca doğanın tadını daha fazla
çıkarmak isteyenler, nehir boyunca kamp kurabilirler.
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Raftingin Yeni Gözdesi
MUNZUR ÇAYI
Son birkaç yılda doğal güzelliklerine yaptığı yatırımlarla
önemli bir cazibe merkezi haline gelen Tunceli, son yıllarda
önemli bir akarsu turizmi alanlarından birine de dönüştü.
Doğa sporları altyapısını güçlendirmek adına başarılı sportif
tesislere ve çalışmalara imza atan kent, raftingin en popüler
destinasyonlarından biri haline geldi. Munzur Vadisi’nin
cezbedici güzelliklerini etrafına toplayan Munzur Çayı, 20
kilometreyi bulan parkuru ile dört mevsim heyecan sunuyor.
Karların eriyip, su seviyesinin artmaya başladığı mayıs-temmuz
dönemi ise Munzur’un en ideal dönemi.
Munzur Çayı, 2019 yılında Türkiye’de ilk defa Tunceli’nin ev
sahipliğinde gerçekleşen R4 Dünya Rafting Şampiyonası’na
da ev sahipliği yaptı. Yerli yabancı çok sayıda macera ve
doğaseverin akınına uğrayan Munzur’un önümüzdeki
dönemde bu tür uluslararası etkinliklere ev sahipliği
yapabilmesi için valilik, altyapı ve doğayı zenginleştirme
çalışmalarına devam ediyor.

Pek Çok Doğa Aktivitesine Olanak Tanıyor
BARHAL ÇAYI
Çoruh Nehri’nin kollarından biri olan Barhal Çayı,
18 kilometrelik parkur uzunluğuna ve zorluk derecesine göre
dört parkura sahip. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında oldukça
yüksek rağbet gören Barhal, bahar ayları ile beraber çok sayıda
rafting, nehir kayağı ve kano etkinliğine sahne oluyor. Barhal
Çayı’na Artvin merkez ve Yusufeli çıkışlı günübirlik rafting turları
düzenleniyor.
Yer yer üç ve dört zorluk derecesine ulaşan parkur boyunca
görülen taşlık ve kayalık alanlar sebebiyle ve suyun debisinin
düşük olduğu dönemlerde dikkat edilmesi özellikle belirtiliyor.
Yeni başlayanların hatta amatörlerin, profesyonel kişilerle hareket
etmeleri öneriliyor.
Doğanın eşsiz manzaralarına tanıklık ettiren bölge, aynı zamanda
çok fazla ilgi gören bir trekking alanı. Çayın akış güzergahı
boyunca ilerleyen meyve bahçeleri, vahşi doğanın güzellikleri ve
yaylaları doğaseverleri buraya çekiyor. Çaya adını veren Barhal
Köyü, Kaçkar Dağı’na tırmanış rotası üzerinde yer alıyor ve ana
kamp merkezlerinden biri. Ayrıca köyde konaklama ve yeme içme
mekanları da yer alıyor.
Barhal Çayı’nın etrafı Hristiyanlar için çok sayıda kutsal mekan
barındırdığından her sene birçok yabancı konuk ağırlıyor. Burayı
özellikle Avustralyalı ve İsrailli raftingciler tercih ediyor.
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Olimpiyat Yarışları Ön Dersi

FINN GOLD CUP

O

65 yıldır gerçekleştirilen FInn Gold uluslararası kupası, bu sene de sadece fInn şampiyonunu
seçmekle kalmayacak, Tokyo Olimpiyatları için son ikiyi de belirleyecek.

Organizatörlerinin tanımı ile “bir olimpiyat yarışları ön dersi”
olan Finn Gold Cup, 65 yıllık köklü bir mücadele.
Uluslararası Finn Birliği tarafından düzenlenen ve ilk kez
1956 yılında gerçekleşen yarış, her yıl daha fazla yarışmacı ile
popülaritesini kanıtlarken, uluslararası sıralamanın da önemli
belirleyicilerinden birine dönüştü. Finn, son 50 yıldır, uluslararası
ve olimpik yelken yarışlarının ön safhalarında yer alıyor. Bunun
nedeni ise denizcilere kendi sınırlarını görme ve bu sınırları
zorlama şansı veriyor olması. Denizciler, her sonraki yarışa, daha
fazla teknik eğitime ve beceriye sahip olması gerektiği bilinci ile
hazırlanıyor.
Rekabetçi yelkenciliğin en başarılı modlarından biri olan bu
yarış, olimpik yelkencilik için zamansız bir elçi görevi görüyor.
Denizcilerin becerilerini ve dayanıklılığını en üst seviyede test
eden Finn Gold Cup, uçlarda sunduğu heyecan sayesinde sadece
yarışmacı sayısını değil, izleyici sayısını da her geçen yıl artırmaya
devam ediyor.
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ALTIN KUPA FINN RUHUNU PEKİŞTİRDİ
1956 yılında Büyük Britanya’daki Royal Corinthian Yacht
Club üyesi FG Mitchell tarafından -henüz resmi olmayanUluslararası Finn Birliği’ne sunulan “altın kupa” fikrinin kabul
edilmesi ile mücadele, çok daha sıkı bir hal aldı.
Altın kupanın finn yelkenli tarihinde önemi çok büyük. 1952
Helsinki Olimpiyatları’ndan sonra finn’e olan ilgi azaldı ancak
sevenleri tarafından finn sınıfı mücadele canlı tutuldu.
1956 yılının nisanında İngiltere’nin Burnham-on-Crouch
Kasabası’nda düzenlenen ilk finn dünya şampiyonasının
ardından Mitchell’in yarışma sonrası altın kupa verilmesi
fikrinin kabul edilmesi ile bu sınıf için sağlam bir temel
atıldı çünkü bundan öncesinde Uluslararası Finn Birliği için
gerçek bir temel yoktu. 1956 yılında Henri Leten’in Avrupa
şampiyonaları için ilk yıllık finn genel kurul toplantısını
düzenlemesi ile Uluslararası Finn Birliği resmi olarak
doğmuş oldu.

1956 senesinde yapılan ilk finn sınıfı dünya şampiyonasına 12
ülkeden 45 yarışmacı katıldı. Bugüne kadarki en büyük filo ise 34
ülkeden 180 teknenin altın kupa için mücadele ettiği Portekiz’in
Cascais kentinde, 1970 yılında toplandı. Bu geniş katılımlı
etkinliğin birincisi Brezilyalı inşaat ustası Jörg Bruder oldu.
FG Mitchell, kupa fikrini ilk kez ortaya attığı dönemde bir başka
fikri daha öne sürmüştü. Mitchell, olimpiyat yıllarında yarışın
Birleşik Krallık’ta yapılmasını istedi ve 1956’dan 1968 yılına
kadar bu durum, aynı şekilde devam etti. Ancak 68 senesinde
yaşanan talihsiz bir olay sebebiyle, kurallar değiştirildi ve Finn
Gold Cup’ın en az dört yılda bir Avrupa dışındaki bir ülkede
yapılmasına karar verildi. Bu uzun tarih boyunca altın kupa,
dünyanın dört bir yanında 24 ülkede sahnelendi; Kanada’dan
Brezilya’ya, ABD’den Rusya’ya, Yeni Zelanda’dan Finlandiya’ya…
Finn yarışları takviminin en önemli öğesini oluşturan Finn Gold
Cup, dünyanın en önde gelen yelken etkinliklerinden biri olarak
kabul ediliyor. Bu çok zorlu mücadelede kazanmak bile zaten
bir istisnayken iki kere kazanmak dikkat çekici bir eylem, üç
kez üst üste kazanmak ise olağanüstü bir durum. Yakın zamana
kadar altın kupada üç kez galibiyet başarısını; Almanya’dan Willy
Kuhweide (1963-1966-1967), Danimarka’dan Lasse Hjortnäs
(1982-1984-1985), İsveç’ten Fredrik Lööf (1994-1997-1999)
ve Brezilyalı Jörg Bruder (1970-1971-1972) gösterdi. Bruder,
1973 yılında unvanını savunmak için Fransa’ya giderken,
geçirdiği bir uçak kazasında öldü. Ölümü sonrasında göz altında
tutulan orijinal altın kupa ise ortalıktan kayboldu ve bir daha
bulunamadı. 1975 yılından bu yana ise yarışlarda, en yüksek
onuru temsil eden kupanın orijinaline benzer yapılmış bir
kopyası kullanılıyor.
Kupanın en farklı galibiyet serisi ise Büyük Britanyalı Ben
Ainslie’ye ait. Einslie, bir illüzyon gibi duran diğer tüm çoklu
galibiyet başarılarını gölgede bırakan bir rekoru elinde tutuyor;
altı galibiyet (2002-2003-2004-2005-2008-2012).

2019 FINN CUP’IN EN BAŞARILILARINDAN
BİRİ TÜRKİYE’YDİ
Finn yelkenli sınıfında Türkiye’yi olimpiyatlarda ve
uluslararası yarışlarda temsil eden birçok sporcu bulunuyor.
Bugüne kadarki en önemli başarı ise 2019 yılında
Fenerbahçe Doğuş yelken sporcusu Alican Kaynar’dan
geldi. Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen
Finn Gold Cup 2019 yarışlarını 10. tamamlayan Kaynar,
madalya yarışlarına katılmaya hak kazandı. Kaynar,
madalya yarışlarında dördüncülük elde ederek, Türkiye
adına önemli bir başarıya imza attı ve olimpiyatlardan önce
güven tazeledi.

2019 yılında Avustralya’nın Melbourne kentinde
düzenlenen Finn Gold Cup yarışlarını 10. tamamlayan Alican
Kaynar, madalya yarışlarında ise dördüncülük elde etti.

2021 HEYECANI MAYISTA
Bu yıl üçüncü kez Portekiz’e geri dönen Finn Gold Cup, 5-12
Mayıs tarihleri arasında Porto kentinde düzenlenecek. Etkinlik
sadece 2021 finn dünya şampiyonunu belirlemekle kalmayacak;
Tokyo Olimpiyatları için son ikiyi de belirleyecek. Yarışlara
katılacak 19’luk filonun belirlenmesi için karar verilmesi gereken
iki yer kaldı; Avrupa ve Afrika yarışlarının yapılacağı yer. Avrupa
finali için rekabetin yoğun olacağı düşünülüyor. Çok sayıda
Avrupalı denizci mücadele için şimdiden aday ancak geçen
yıl olimpiyatların ertelenmesi ve COVID-19 sebebiyle pek
çok Afrikalı ve bölge yarışçısı, şimdiden havlu atmış durumda.
Yarışmanın organizatörleri, Afrika bölgesinde çok az sayıda
denizci olmasını beklediğini açıkladı.
2021 Finn Gold Cup, geçen yıl pandemi sebebiyle, iptal etmek

zorunda kaldığı madalya yarışının ardından bu yıl 10 yarış serisi
üzerinden gerçekleştirilecek. 5 Mayıs’ta kayıt ve ölçümlerin
yapılacağı finn mücadelesinde, 7 Mayıs tarihinde antrenman
yarışı düzenlenecek; 10’lu seri ise 8-12 Mayıs tarihleri arasında
yapılacak.
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OPET YÖNETİM KURULU KURUCU ÜYESİ NURTEN ÖZTÜRK
"KADINLARIN EKONOMİYİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ ROLÜ
KÜRESEL KABUL GÖREN BİR GERÇEK"
Erkek egemen olarak nitelendirilen sektörlerden birinde adım atıp, önemli başarılar
yakalayan Nurten Öztürk, bunun her şeyden önce kadınlar için önemli bir işaret olduğunu
belirtiyor. Bu girişimle kadınlar için bir rol model görevi üstlendiğini aktaran Öztürk,
kadının her koşulda başarıya ulaşabilecek yetkinlikte olduğunu söyleyerek, küresel
ekonomik gelişmişlik için kadının rolüne dikkat çekiyor.

O

Ortaya koyduğu sosyal sorumluluk çalışmaları ile bu alanda “öncü”
olarak lanse edilen isimlerden biri haline gelen OPET Yönetim
Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, sahip olduğu eğitimci kimliği
ile çocuklara, girişimci ve kadın kimliğiyle ise kadınlara dokunmaya,
onları ümitlendirmeye, onların sorumluluklarını paylaşmaya çalışıyor.
Sadece bu da değil; sanat, kültür, doğa ve toplumsal bilince yönelik
her türlü konu onun ve onunla beraber OPET’in sorumluluk
alanında.

Fizyogram fotoğraflarını kitaplaştırdığı son çalışması Spectrum
vesilesi ile dergimize konuk olan Nurten Öztürk’ün anlattıklarından,
iş dünyasının yarattığı yoğunluğa rağmen, toplumu değiştirme,
güzelleştirme hayalinden vazgeçmediğini okuyoruz. Hâlâ kendisini
bir eğitmen olarak tanımlıyor; kadınların içinde taşıdığı başarıyı ve
mücadeleyi somutlaştırmaya çabalıyor; çocukları geleceğin değerlerine
dönüştürmeye çalışıyor.

Öncelikle Spectrum ile başlayalım. Spectrum kavramı
üzerinden doğaya ve çevreye nasıl bir bakış sunuluyor?
İnsanlara nasıl bir aktarım yapıyorsunuz?
Fotoğraf çekmek, benim için hobiden çok bir tutku. Nesnelere
farklı açıdan bakmak, doğayı ve ışığı ölümsüzleştirmek bana huzur
veriyor. Fotoğraf serüvenimde bir noktada diyafram ayarları ile
oynayarak “fizyogram” ismi verilen farklı bir tekniği keşfettim. Ve fark
ettim ki, bu teknikle görünenin ötesindeki gizemi ortaya çıkararak
bambaşka bir görsel şölen ortaya çıkarabiliyorum. ‘Spectrum’ ismiyle
kitaplaştırdığım bu seçki ile ışığın karanlığa nasıl hükmettiğini
aktarma fırsatı yakaladım. Spectrum, değişik ışık kaynaklarının
çevrelerine yaydıkları enerjiyi, evrene verdikleri mesajı okumaya
çalışmak; ışığın ve rengin evrendeki raksı, bir yaşam dersi diyebilirim.

Peki, kameranız doğaya ve çevreye dair nasıl bir tanıklık
yaşadı şimdiye kadar?
Fotoğrafçılıkla ilgilenmeye 1980’li yıllarda, aile ve gezi fotoğrafları
çekerek başladım. Amacım, faklı şehirler ve ülkelerde gördüklerimi,
yaşadığım anıları zamanı dondurarak ölümsüzleştirmekti. Sonrasında
doğanın harika döngüsüne ve renklerin birbiriyle olan uyumuna
tanık olmaya başladım ve doğaya odaklandım. Doğanın sunduğu
güzelliklere ve verdiği enerjiye hayran kaldım. Gördüklerimi ve
ölümsüzleştirdiklerimi açtığım üç kişisel fotoğraf sergisi üzerinden
sevdiklerimle paylaşarak, bu güçlü duyguları aktarma ve hissettirme
şansı yakaladım.
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“Her projeyi bir okul olarak görüyorum” demiştiniz bir
röportajınızda. Spectrum projeniz neler öğretti size,
sanatseverlere neler öğretmeli?
Spectrum seçkisinde yaratılan ışık oyunları ile var olanın ötesinde,
var olmayanı veya görünmeyeni tasvir etmiş oldum. Doğayı, ışığı
bir sanat nesnesi olarak yeniden biçimlendirerek özgür bir ruh
kattım fotoğraflara. Felsefi açıdan bakarsanız, Spectrum, hayatın her
noktasında bambaşka bir güzellik ve bambaşka bir ruh olabileceğini
gösteriyor.

Spectrum, hayatın her noktasında bambaşka bir
güzellik ve bambaşka bir ruh olabileceğini gösteriyor.

Eğitimin, sosyal sorumluluk alanınızdaki en önemli
konulardan biri olduğunu görüyoruz. Eğitimin
yaygınlaştırılması ve Anadolu’nun tüm ücralarına
ulaşması ideali, sadece bir eğitimci olmanızdan mı
kaynaklanıyor? Hâlâ eğitim vermeye devam ediyor
musunuz?
Her zaman gururla söylüyorum yine tekrar edeceğim; “Ben hep
öğretmen kaldım”. Gözün görmesini, kulağın duymasını, beynin
düşünmesini sağlayan eğitimdir. Ticaretin içinde olsam da eğitmeye
devam edeceğim. Eğitim hiçbir zaman bitmez. Çağ değişiyor, bakış
açıları farklılaşıyor; o nedenle öğrenme artık eskisinden daha önemli
bir ihtiyaç. İş hayatında da bu bakış açımı kullanarak farklı başlıklara
odaklanabiliyorum ve çalışma arkadaşlarıma bu anlamda yol gösterici
olabiliyorum. Aktif olarak öğretmenlik yaptığım yıllarda çok farklı
bölgelerde hizmet verdim. Özellikle “Tuvalet” kampanyamız
kapsamında Türkiye’nin her köşesine giderek bizzat 10 milyon kişiye
‘Temizlik ve Hijyen Eğitimleri’ verdik. Her ne kadar pandemi ile
birlikte bu ve benzeri eğitimler dijital ortama taşınsa da ihtiyaç olan
her noktada eğitim büyük gereklilik ve her sorunun çözümü.

Erkek egemen bir sektörde kurucusu olduğunuz OPET,
yolu Koç Holding ile kesişen bir “iş” değerine dönüştü.
Bu, OPET’in sektördeki konumunu ortaya koyuyor.
Peki, bu başarıyı bir kadın girişimi, cesareti ve özgüveni
üzerinden nasıl aktarırsınız?
Ülkemizde akaryakıt sektörüne şirket yöneticisi olarak giren ilk
kadın olarak, sürekli çalışan kadın sayısını artırmaya, kadınları
çalışma hayatında yer edinmeleri için yüreklendirmeye çalıştım. Şu
anda yönetici pozisyonunda pek çok kadın var. Kadınların küresel
ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığı, tüm
toplumlar tarafından kabul görmüş bir gerçek. Doğasında üretkenlik,
yaratıcılık, iletişim becerisi, duygusallık, sahip olma, koruma ve
yöneticilik olan kadının fırsat verildiğinde tüm dünyayı etkileyecek
büyük işler başaracağına inanıyorum. Bu konuda özellikle kendi
sektörümüz için iyi bir rol model olduğumu düşünüyorum.

Aynı zamanda TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı’sınız. Kurul olarak kadınlara yönelik nasıl
bir çalışma sistematiğiniz var? Pandeminin kadının

istihdamına yönelik yarattığı olumsuzluklar karşısında
yol haritanızda bir şekillenme oldu/olacak mı?
Yapılan araştırmalara göre, COVID-19 krizi özellikle kadın çalışanlar
üzerinde daha yoğun bir etki oluşturdu. Çocuk bakımı, hasta bakımı,
hijyen ve gıda güvenliği gibi aile ve ev içine ilişkin sorumlulukların
artması nedeniyle iş yaşam dengesinde zorlanan kadınlar, bu
durumdan daha olumsuz etkilendi. Bu dönemde kadınların her
alanda karşılaştıkları eşitsizlikler belirgin hale geldi. Ekonomik
açıdan daha dezavantajlı bir durumda bulunan çalışan annelerin
üzerindeki baskı arttı. Bu bakımdan kadınların erkeklerden daha
fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Ülkemizde ve dünyanın pek çok
ülkesinde erkeğin ve kadının görevi önceden belirlenmiş durumda.
Kadına annelik ve ev işleri görevi, erkeğe de dış yaşamda koşturma ve
aile reisi görevi verilmiş. Buna saygı duyuyorum ama aynı zamanda
kadınların -eğer ki fiziki güç gerektirmiyorsa- bir erkeğin yaptığı her
işi yapabileceğine inanıyorum. Eğitimli ve birikimli kadınlarımızın
önemli yerlere gelebileceğine inanıyorum.
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Dünya hızlı bir değişim içinde. İş dünyasında tüm dengeler değişiyor.
Yaşanan teknolojik dönüşüm beraberinde yeni iş imkanları getirecek.
Önümüzdeki dönemin dijital yol haritasında, kadın çok önemli
bir role sahip. Teknolojinin başrolde olduğu günümüz dünyası,
ayrımcılığı hiçbir şekilde kabul etmiyor. Kadınlar da hızla büyüyen
teknoloji sektöründeki fırsatlardan yararlanmaya başladı. Kadınların iş
hayatına aktif katılımında tüm engeller aşılabilir. Bu dönemde gerek
kurumlar gerekse bireyler için yeni yetenekler kazanma becerisinin,
hızlı öğrenmenin, yeniden öğrenmenin ve değişime uyum sağlamanın
önemi artıyor. Devletlerin, eğitimcilerin ve işverenlerin, kadınların
iş dünyasındaki konumlarını iyileştirmek için bir an önce harekete
geçmesi gerekiyor.

Bu arada OPET’te kadın istihdamı, yönetsel oran nedir?
OPET ne kadar kadın dostu bir kurum?
Bildiğiniz üzere istasyonlarımızda akaryakıt sektöründe kadın
istihdamını artırmaya yönelik olarak “Kadın Gücü” projemizi hayata
geçirdik. Her istasyonumuzda biri market biri saha olmak üzere “en
az iki kadın” hedefiyle çıktığımız bu yolda istasyonlarımızda yaklaşık
3 bin kadın çalışanımız oldu. Öte yandan genel merkezimizde de
aynı bakış açısıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşe alımda kadın
istihdamını artırmaya yönelik aday taramaları gerçekleştiriyoruz.
İşe kabul sürecinde eşit yetkinlik ve nitelikte bir kadın ve bir erkek
aday olması durumunda önceliği kadın adaya veriyoruz. Bugün
genel merkezde kadın çalışan oranımız yüzde 40’larda. Yönetim
kurulumuzda da kadının güçlü varlığı şirketimize ayrı bir güç katıyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk alanında eğitimden sanata,
sürdürülebilirlikten kadın istihdamına kadar çok geniş
kapsamlı çalışmalarınız var. Kurum kültürünün bir
parçası haline gelen bu değerler, OPET için ve toplumsal
açıdan nasıl bir farklılık ve fayda sunuyor?
Bu ülkenin markası olarak bulunduğumuz coğrafyaya ve bu
coğrafyanın insanına gönülden bağlıyız. Sosyal sorumluluk
projelerimizi işimizin bir parçası olarak görüyor, aynı mükemmeliyetçi
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Temiz Tuvalet kampanyası, Yeşil Yol, Örnek Köy, Tarihe
Saygı, Trafik Dedektifleri ve Kadın Gücü projelerimiz ile
bugüne kadar 30 milyondan fazla insana ulaştık.
yaklaşım ve özveri ile hareket ediyoruz. Bilinçli toplum projeleri
olarak nitelediğimiz faaliyetlerimiz ile toplumun sorunlarına kalıcı
çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Ele aldığımız konuları zaman içinde,
yeni ihtiyaçlar ortaya çıktıkça güncelliyoruz. OPET’te “yaşayan”
ve toplumsal sorunlara odaklanan uzun vadeli projeler üretiyoruz.
Temiz Tuvalet kampanyası, Yeşil Yol, Örnek Köy, Tarihe Saygı,
Trafik Dedektifleri ve Kadın Gücü projelerimiz ile bugüne kadar
30 milyondan fazla insana ulaştık. Bu bakış açımız da milyonlarca
teşekkür mektubu, ödül ve hepsinden önemlisi markamızı gönülden
seven yol arkadaşları olarak geri döndü. Bu paralelde çalışmalara
devam ederek ulaştığımız ve fayda sağladığımız kişi sayısını daha da
artırmayı planlıyoruz.

Yakın zamanda sosyal sorumluluk ve sanat alanında
benzer projeleriniz olacak mı?
Şirket kültürümüzün yanı sıra, kişisel olarak sahip olduğumuz
değerleri koruyup geliştirerek, çağın ötesine geçmek için geleceğe
dönük projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye genelinde hayata
geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizin tümü halen devam
ediyor ve uzun süre de devamlılığı sağlanacak. Kişisel tarihim
açısından da edebiyat, sanat ve fotoğraf tutkum ile bu alandaki
çalışmalarımın devam edeceğini belirtebilirim.

OPET, uzun yıllardır TURMEPA’nın önemli
destekçilerinden biri. Bu iş birliğini nasıl
değerlendirirsiniz? Dernek çalışmalarında sizinle en çok
bağdaşan ve sizi etkileyen projeler nelerdir?
TURMEPA, çevre için özenle çalışan ve denizlerimizin korunması
için gayret gösteren çok önemli bir dernek. Biz de OPET olarak
TURMEPA bünyesinde faaliyet gösteren teknelerin yakıt ihtiyacını
karşılayarak bu yolda destek olmaya çalışıyoruz. Böylelikle hem
denizdeki yaşam alanlarının ve ekosistemin korunmasına katkıda
bulunulmuş hem de atık su toplamaları sayesinde yaklaşık 20 milyon
litre deniz suyunun temiz kalması sağlanmış oluyor. Bu ve bunun gibi
çevresel kazanımlar ile dünyamızın doğal kaynaklarının korunmasına
hizmet eden bir iş birliğini hayata geçirmiş olmaktan dolayı çok
mutluyuz. Dernek çalışmaları içerisinde özellikle genç nesillerin bu
çevre bilinciyle yetişmesi adına verilen eğitimler, beni en çok etkileyen
projeler. Bu çalışmaların uluslararası arenada da yer bulmasıyla
gelecek nesillere sürdürülebilirlik hedefine ulaşan bir Türkiye
bırakmak amacıyla başka kurum ve kuruluşlara da ilham vereceğini
umuyoruz.
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Filmler Ekosistemdeki
İtibarına Yardımcı Olmuyor

KÖPEK BALIĞI

İnsanlar genelde köpek balıklarını vahşi olarak
düşünürler fakat kendi türümüz, bu deniz
sakinlerine sırf geçici bir lezzet için çok daha
fazlasını yapıyor. Dünya genelinde her yıl ortalama
100 milyon köpek balığı, bir çorba geleneğini devam
ettirmek için öldürülüyor.

K

KÜNYE
Genel isim: Köpek balığı
Grup adı: Kıkırdaklı balıklar
Diyet: Etçil
Ömür: 20 - 100 yıl
Boy: 20 cm – 15 m

Köpek balıkları, gişe rekorları kıran ve
baş rolünü üstlendiği filmlerde hep kan
arayan kötü karakterler olarak lanse
edildiler. Ancak gerçekte bilim dünyasında,
pop kültürde tasvir edilenden çok daha
büyüleyici ve karmaşıktırlar.
Bilim insanları, Amerika ve Avustralya’da
keşfettikleri fosilleşmiş dişlere ve pullara
dayanarak, köpek balıklarının 450 milyon
yıldan fazla bir süredir -dinozorlardan bile
önce- var olduğuna inanıyorlar.
Okyanusun bu dev yırtıcıları, geçen süre
zarfında farklı boyut, renk ve desenlerde;
değişen diyet ve davranışlara sahip yaklaşık
500 türe dönüştü.
Vatozlar gibi köpek balıkları da
“elasmobranchii” adı verilen bir balık
alt sınıfına giriyor. Bu alt sınıfın türleri,
kemikten değil, kıkırdaktan yapılmış
iskeletlere sahipler ve kafalarının her
iki tarafında beş ila yedi solungaç yarığı
bulunuyor; diğer balıkların büyük bir
kısmında her iki tarafta da yalnızca birer
yarık mevcut. Bu solungaçları, sudaki
oksijeni filtrelemek için kullanıyorlar.
Bu yırtıcıların ağızlarında, rutin olarak
düşen ve yeniden çıkan birden çok sıra diş
bulunuyor. Dişler, testere gibi tırtıklıdan
mızrak gibi üçgene kadar her boyutta ve
şekilde olabiliyor. Ağzın içinde sürekli
olarak yer değiştiren bu dişlerin sayısı,
köpek balıklarının yaşamı boyunca 30 bini
bulabiliyor.

Ağzın içinde sürekli olarak yer
değiştiren dişlerin sayısı, köpek
balıklarının yaşamı boyunca
30 bini bulabiliyor.
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Köpek balıkları, dünyanın en büyük balık
türü olsa da her türün dev gibi olduğunu
söylemek mümkün değil. Bu canlı türüne
mensup yetişkinlerin boyu 20 santimden
(dikenli cüce köpek balığı) 15 metreye
(balina köpek balığı) kadar uzanabiliyor.
Köpek balıkları, dünya okyanuslarında
derin ve sığ sularda bulunurlar. Genç köpek
balıkları yedi yılını sığ sularda yaşayarak
geçirir. Bu sularda yüzmeyi ve avlanmayı
öğrenirler. Bazı köpek balıkları üremek ve
beslenmek için çok uzak mesafelere göç
ederler.
Bazı türün bireyleri, yalnız yaşamayı tercih
ederken, bir kısmı gruplar halinde, farklı
derecelerde bir araya gelirler. Örneğin limon
köpek balıklarının sosyalleşmek için gruplar
halinde bir araya geldiği tespit edilmiş.
Bilim insanları, bu okyanus sakinlerinin
aktif olarak iletişim halinde kaldığını ve hem
kendi türleri hem de diğer köpek balıkları
arasında bilgi transferi yaptığını düşünüyor.
Bu durum aynı zamanda okyanus
bilimcilerini şaşırtıyor. Amerika’daki Bimini
Biyolojik Saha İstasyonu’ndan çevre bilimci
Tristan Guttridge, “Limon köpek balıklarını
doğalarından koparıp esir aldığınızda
bile sosyalleşme çabaları devam ediyor.

500

Köpek balığı
türü

Biz, sosyalliği balinalarla ilişkilendiririz.
Bir köpek balığının böyle olacağını pek
düşünmeyiz. Onların daha çok bölgesel
ve birbirlerine karşı saldırgan olmasını
beklersiniz. Yine de bu grubun bireyleri
arasında bir saldırganlık görmüyoruz”
diyerek durumun karmaşıklığına dikkat
çekiyor ve bilim dünyasının bu canlı türü
hakkında öğrenmesi gereken çok daha fazla
şey olduğuna.

Köpek balığı saldırılarının
ölümle sonuçlanma ihtimali
yüzde 4-5.

450
milyon yıl
Dünyadaki varlıkları

277

Dünyadaki en yaşlı
köpek balığının yaşı

500

Bir köpek balığının
ulaşabileceği
düşünülen yaş
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Doğanın arındırıcı gücü
ile evimize sağlık!
Virüs ve bakterilerin* %99,9’unu yok eden Aktif Hijyen serisi teknolojileri;
paketli gıdaları, kıyafetlerinizi ve eşyalarınızı güvenle hijyenik hale getirir.

* Beko Aktif Hijyen serisi ürünleri; Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans,
Aspergillus niger, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa bakteri ve mantarların, Poliovirus
type 1, Adenovirus type 5, Murine Norovirus, Bovine Coronavirus ve SARS-CoV-2 (Coronavirus)
virüslerin öldürülmesinde etkilidir. Detaylı bilgi Beko mağazaları ve beko.com.tr’de.
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KAÇ YIL YAŞADIKLARI TAM
OLARAK BİLİNMİYOR
Bilim insanlarının ve uzmanların köpek
balıklarına dair anlamaya çalıştığı bir diğer
durum ise yaşam süreleri ile alakalı. Her
ne kadar köpek balığı türleri ile alakalı
yapılan çalışmalar, yaş aralığının 20 ila
100 yıl olduğunu belirtse de yeni yapılan
incelemeler ve sonuçlar, bunun tam olarak
doğruyu yansıtmadığını gösteriyor. Bu
canlıların bazıları üzerinde ömürlerine
yönelik incelemeler devam ediyor. Yaklaşık
10 yıl önce başlayan bazı araştırmalar, birçok
köpek balığının tahmin edilenden daha uzun
yaşadığını ima etmeye başladı. 2016 yılında
bilim insanları, soğuk Kuzey Kutbu sularına
özgü Grönland köpek balıklarının yüzyıllarca
yaşayabileceğini keşfettiler. Danimarkalı
bilimciler, bu türe ait biri şu an 277, diğeri
ise 265 yaşında olan iki köpek balığı fark etti.
Ancak Danimarkalı bilim insanları, bundan

bile tam emin değiller; 277 yaşında olan
canlının 500 yıldan fazladır var olabileceği
ihtimalini değerlendiriyorlar. Avustralya
James Cook Üniversitesi’nde balıkçılık
bilimi uzmanı olan Alastair Harry ve ekibi,
daha önce incelenmiş 53 köpek balığı
popülasyonunu yeniden gözden geçirerek,
bu bireylerin yüzde 30’unun yaşlarının hafife
alındığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, son
yıllarda köpek balıklarının yaşlarını daha
net anlayabilmek adına yeni bir yöntem
kullanmaya başladılar; köpek balığının
kıkırdaklı omurgasındaki kireçlenmiş
büyüme bantlarını sayıyorlar. Bu, ağacın
yaşını tespit etmek için halkalarını saymak
gibi ve işe yaradığı belirtiliyor. Ancak kireçli
büyüme bantlarını ölçerek yaşlandırma
yapma Grönland türü için işe yaramıyor
çünkü tür, bu büyüme halkalarından yoksun.
Bunun üzerine bilim insanları köpek
balıklarının radyo izotoplarını ölçtüler.

36

2019’daki toplam
küresel köpek
balığı saldırısı

50-70

ORTALAMA Küresel
köpek balığı
saldırısı

Bilim insanları, köpek
balıklarının tam olarak kaç yıl
yaşayacağına dair net bir
bilgiye sahip değil.
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Resiflerin azalması, köpek balıklarının sayılarının da azalması anlamına geliyor.

1950 ve 60’lardaki nükleer bomba testleri,
pek çok radyoaktif parçacığı atmosfere
fırlattı. Bu parçacıklar, dünyanın her
yerindeki besin ağlarına girmiş ve o dönem
boyunca yaşayan organizmalarda radyoaktif
karbon formları şeklinde ortaya çıkmıştı.
Köpek balıklarının göz merceği dokusu,
yaşamı boyunca değişmediğinden tarihi
radyasyonu da olduğu gibi koruyor.
2007 yılında Yeni Zelanda açıklarındaki sivri
burun köpek balıklarının izotopları tespit
edildi. Ortaya çıkan sonuçla, bazılarının
yaşlarının, büyüme bantlarının önerdiğinden
iki kat daha fazla olduğu anlaşıldı.

IUCN; beyaz uçlu, taraklı çekiç
kafalı ve büyük çekiç kafalı
köpek balıklarının yok olmanın
eşiğinde olduğunu belirtiyor.
28

KÖPEK BALIKLARI İNSANLAR
İÇİN DEĞİL, İNSANLAR KÖPEK
BALIKLARI İÇİN TEHDİT
Köpek balıklarının büyük bir kısmı küçük
balıkları ve omurgasızları tüketerek beslenir.

Ancak daha büyük türlerin bazıları fokları,
deniz aslanlarını ve diğer deniz memelilerini
de avlar. İnsanlar, köpek balıklarını tehlikeli
canlılar olarak gördüğünden korkuyor
ancak biz insanlar, bu canlıların diyetinde
yer almıyoruz. Uluslararası Destek Gücü’ne
(ISAF) göre, plaja giden insanların bir
köpek balığı tarafından saldırıya uğrama
ihtimali 11,5 milyonda bir. Diğer yandan
araştırmacılar tarafından tutulan kayıtlar,
1900’den bu yana köpek balığı saldırılarında
bir artış olduğunu gösteriyor.
Florida Doğa Tarihi Müzesi’nde köpek
balığı saldırılarını inceleyen bilimci George
Burgess, artan rakamlara rağmen saldırıların
hâlâ nadir olduğunu söylüyor. Burgess, artan
saldırıların arkasında yatan temel nedenlerin
artan insan popülasyonu, merak ve canlının
kendini koruma iç güdüsü olduğunu
belirtiyor: “Son yıllarda artan olayların çoğu,

zıpkınla balık avlarken, bir köpek balığını
yakalamaya çalışırken ya da bir ağdan
kurtarmaya çalışırken gerçekleşti. Bunlar
bir nevi provoke edilmiş saldırılar. Sebepsiz
saldırılarda ise köpek balıklarının, çoğu
zaman zayıf görünüşleri nedeniyle insanları
normal avları ile karıştırma durumları söz
konusu. Büyük olasılıkla sörfçüler, suda uzun
süre kaldıklarından ve genelde av gibi hareket
ettiklerinden bu saldırılara dahil oluyorlar.”
Burgess ayrıca, vaka sayılarında yaşanan
yükselişin bilinirliğinin, araştırmaların
daha sıkı yapılmasından ve iyi habercilikten
kaynaklı olduğunu ekliyor. Bilimci, sürekli
artan insan nüfusunun ve denizde geçirilen
sürenin eskiye oranla fazla oluşunun ise altını
özellikle vurguluyor.
“Uluslararası Köpek Balığı Saldırısı” isimli
rapora göre, 2019 yılında toplam 36 köpek
balığı saldırısı gerçekleşti. Bu oran 20012010 yılları arasında dünyada ortalama her
yıl 4-5 civarındaydı. Aynı rapor, saldırıların
artık yıllık 50-70 ile sabit kaldığını ve bir
artış yaşanmadığını da söylüyor. Vaka sayısı
artmış olsa da bunun ölümle sonuçlanma
ihtimali yüzde 4-5.
Buna karşılık, insanlar, köpek balıkları
için daha büyük bir tehdit oluşturuyor ve
türün popülasyonundaki büyük düşüşlerden
insanlar sorumlu.
Aşırı avlanma, sayılarının azalmasındaki en
önemli etken. Sadece Asya’nın köpek balığı
yüzgeci çorbası iştahını beslemek için her
yıl milyonlarca köpek balığının öldürüldüğü
artık resmileşmiş durumda. WWF, her yıl
dünya genelinde 100 milyon köpek balığı
avlandığını ve türlerin yüzde 30’unun
tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu
belirtiyor. Aşırı avlanma ve çorba için köpek
balığı yüzgeci talebi nedeniyle, dünyadaki
köpek balıkları popülasyonun ise dörtte
birinden fazlasının tehdit altında olduğu
düşünülüyor.
Bilim dünyası, köpek balıkları ve onlarla aynı
alt sınıfta olan vatozların endişe verici bir
hızla kaybolduğuna dikkat çekiyor. Exeter
Üniversitesi tarafından yapılan yakın tarihli
bir araştırma, açık okyanuslarda bulunan
köpek balıklarının sayısının, özellikle aşırı

avlanma nedeniyle, son yarım asırda yüzde
71 oranında düştüğünü ortaya koyuyor.
Köpek balıkları için bir diğer tehdit ise
yükselen su sıcaklıkları ve hızla artan kıyı
gelişimi.
Köpek balıklarının yavrularını yetiştirmek,
korunmak ve avlanmak için kullandığı
mangrovlar ve mercan resifleri, iklim
krizi karşısında yok olarak, bu canlıların
nüfuslarının azalmasına katkıda bulunuyor.
Özellikle de resif köpek balığı, habitatların
gördüğü hasar karşısında zorluklar yaşıyor.
Tarım arazilerindeki tortulaşma ve gübre
akışı da mercan kayıplarındaki etkenlerden
biri. İnsanların yemeyi sevdiği birçok balık
türü resiflerde yaşıyor ve bu nedenle resifler,
köpek balıklarını da yakalayan avcılığa
maruz kalıyor. Kıta sahanlıklarında yaşayan
494 köpek balığı ve vatozun yaklaşık yüzde
25’inin nesli tehlike altında, hatta resiflere
verilmeyen koruma statüsü nedeniyle,
bu rakamın çok daha yüksek olabileceği
düşünülüyor.
Sayılardaki düşüş, köpek balıkları için
kötü bir haber; aynı zamanda genel olarak
okyanus sağlığı için de. Okyanusun en büyük
avcıları olan köpek balıkları, dengeli bir besin
ağı sağlamak için kritik önem taşıyor.

Köpek balıklarının yavrularını
yetiştirmek, korunmak ve avlanmak
için kullandığı mangrovlar ve mercan
resifleri, iklim krizi karşısında yok
olarak, bu canlıların nüfuslarının
azalmasına katkıda bulunuyor.

BİR KASE ÇORBA
BİR KÖPEK BALIĞI DEMEK!
Çin’de gücü ve zenginliği göstermek için icat edilen köpek balığı yüzgeci çorbası,
960’lardan bu yana köpek balıklarının katledilmesine neden oluyor. Yüzgeç
çorbasına Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde yoğun bir talep gösterilse
de ABD gibi ülkelerde de makul şekilde tüketiliyor. Bunun önüne geçmek için
ABD’nin 12 eyaleti, yüzgeç satışını yasalarca yasaklamış durumda ancak diğer
eyaletlerden alınabiliyor.
2012 yılında Stony Brook Üniversitesi Okyanus Koruma Bilimi Enstitüsü
tarafından yapılan bir çalışmada araştırmacılar, ABD’nin dört bir yanından
toplanan çorba örneklerinde taraklı çekiç başlı, mako ve dikenli köpek balığı gibi
Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) “nesli tehlike altında” olarak belirlediği sekiz
farklı köpek balığı DNA’sına rastladı.
Yüzgeç avcılığı için dünya genelinde devam eden büyük bir çalışma söz konusu.
Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülke, bu avcılık türünü yasaklamış durumda
ancak yasaklar birçok ülkede yüzde 100 değil, kısmı istisnalar söz konusu.
Uzmanlar ise yasaların tam olarak yürürlüğe konmaması durumunda bu türün,
on yıllar içinde yok olacağına vurgu yapıyor.
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WISTA INTERNATIONAL BAŞKANI
DESPINA PANAYIOTOU THEODOSIOU
"ÇEŞİTLİLİK GÜVEN, GÜVEN DE REFAH İÇİN
İYİ BİR ŞANS YARATIR"
DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN, daha sürdürülebilir olabilmek için cinsiyet eşitliğine ve çeşitliliğe
ihtiyaç duyduğuna vurgu yapan DespIna PanayIotou TheodosIou, kadın bazlı oluşturulacak
çeşitliliğin sektörü daha şeffaf ve güvenilir kılacağınıN, bu güven anlayışının ise daha
refah bir denizcilik için iyi bir şans yaratacağının altını çiziyor.

D

Denizcilik, ticaret ve lojistik sektörlerinde çalışan kadın sayısını
artırmak, liderlik açığını kapatmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini
ifade eden WISTA (Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden
Kadınlar Derneği) International Başkanı Despina Panayiotou
Theodosiou, amaçlarının sektördeki çeşitliliği artırarak sürdürülebilir
bir sektör oluşmasına katkıda bulunmak olduğunu söylüyor.
Denizcilik sektöründe çeşitliliği ve cinsiyet farkındalığını artırmak
adına son 10 yılda önemli adımlar atıldığını ve büyük mesafeler
kaydedildiğini aktaran Panayiotou Theodosiou, her şeye rağmen
bunun henüz istenilen seviyede olmadığına dikkat çekiyor.
IMO ve WISTA iş birliğinde “Denizcilikte Kadınlar” araştırmasını
başlattıklarını kaydeden Panayiotou Theodosiou, “Anket, destek
rollerinden yönetici düzeyine kadar denizcilik sektöründe çalışan
kadınların oranını ve dağılımını belirlemeye yardımcı olacaktır.
Karşılaştırılabilir verilere sahip olmak, kadınların denizciliğe katılımını
artıracak programların oluşturulmasında ve politikalar önerilmesinde
de kilit bir bileşen olacaktır” diyor.
Sektörde çeşitliliğin artmasında dijitalleşmenin önemine de
değinen WISTA International Başkanı, değişen teknoloji ve onun
dönüştürdüğü dünyanın, sektörde yeni roller ve pozisyonlar için
büyük fırsatlar yarattığını ve yetenekleri doğrultusunda insanları
konumlandırarak, cinsiyet farkını ortadan kaldırmaya yönelik imkanlar
sağladığını söylüyor.

Öncelikle WISTA International’ın çalışmalarından
bahsedebilir misiniz?
Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği
(WISTA); daha geniş bir kapsamda faaliyet gösteren denizcilik
sektöründeki kadın karar vericiler ile liderleri birbirine bağlayan
ulusal WISTA dernekleri için küresel bir şemsiye organizasyondur.
Amacımız, denizcilik, ticaret ve lojistik sektörlerindeki liderlik açığını
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kapatmak, üyelerimizi desteklemek ve sektörümüzde çeşitliliği
ve katılımı artırmayı teşvik etmektir. Denizcilik sektörünün
sürdürülebilir olması için çeşitlilik, kapsayıcılık ve saygı üzerine
inşa edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında
çevresel bir sürdürülebilirlik de çalışmalarımız ve projelerimiz
dahilinde.
Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde, son 12 yılda 54
ulusal ölçekli WISTA yapılanması oluştu.

Amacımız, sektörümüze ve onun aktörlerine, düşünce
çeşitliliğinin özellikle bu teknolojik evrim çağında
onları daha yenilikçi, rekabetçi hale getireceğini ve
daha fazla fayda elde edeceklerini göstermektir.

Yeni dönemle birlikte yol haritanız nasıl şekillendi,
hedefleriniz neler?
Son 10 yılda, toplumdaki çeşitliliği geliştirme iradesinin önemli
ölçüde güçlendiğini gördük. Sonuç olarak, WISTA’nın amacını
çeşitli şekillerde güçlendirdiğine şahit olduk. Örneğin, Uluslararası
Denizcilik Örgütü’nde “Danışma Statüsü” elde ettik ki bu, bizim
için önemli bir başarı çünkü çeşitlilik konusundaki tartışmaları,
sektörümüzle ilgili önemli kararlar alınan platformlarda masaya
yatırmamıza izin veriyor. Bu statünün verdiği güçle, proje ve
çalışmalarımızı hayata geçirmek için hem en üst düzeyde hem de
daha taban düzeyinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Amacımız,
sektörümüze ve onun aktörlerine, düşünce çeşitliliğinin özellikle
bu teknolojik evrim çağında onları daha yenilikçi, rekabetçi hale
getireceğini ve daha fazla fayda elde edeceklerini göstermektir.

2019 ve öncesinde yaşanan farkındalık artışı 2020
pandemi krizinden nasıl etkilendi?
Toplumsal cinsiyet konularına ilişkin farkındalık, salgından önce
yüksek bir seviyeye ulaştı çünkü kuruluşlar ESG (çevresel, sosyal
ve yönetişim) kriterleri aracılığıyla çalışma ortamlarına çeşitlilik
hedefleri getirdiler. Koronavirüs salgının bu yerleşmeye başlayan
farkındalığı etkileyip etkilemediğini söylemek için henüz çok
erken ancak ben bunun her şeye rağmen hâlâ yüksek olduğunu
düşünüyorum.
Dünya çapındaki kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler tarafından bu
bilinci en üst düzeyde tutmak için büyük bir çaba konuyor ortaya;
biz de bu çabanın devam etmesi, güçlenmesi ve somutlaştırılması
için kendi çalışmalarımızla bu mücadelenin çapını genişletiyoruz.

Raporlar, pandemide bugüne dek kadına yönelik
yapılan çalışmalarının olumsuz etkilendiğini,
kadınların daha fazla işsiz kaldığını gösteriyor.
Denizde de durum aynı mı?
Neyse ki, denizcilik sektöründeki kadınların çoğu kalıcı roller
üstlenen şirketlerde çalışıyor. Bununla birlikte kadın veya erkek,
kaç kişinin süreçten olumsuz etkilendiğine dair nicel bir kanıt
yok. Bu nedenle kadınların kategorik olarak denizcilik sektöründe
daha olumsuz etkilendiğini söyleyemeyiz. Genel olarak kadınların
pandemiden ekonomik açıdan daha çok etkilendiğini gösteren
raporlar var. Bu sonuca etki eden olası nedenlerden birinin,
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kadınların daha ziyade hizmet odaklı veya yarı zamanlı rollere
sahip olmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor. Çünkü hem
hizmet sektörü hem de yarı zamanlı çalışma sistemi pandemide en
fazla istihdam kesintisine uğrayan alanlar oldu. Ek olarak, okulların
kapanması ile birlikte öğrencilerin evde eğitim almaya başlaması
sonrasında ortaya çıkan zorlukların büyük ölçüde annelerin üzerine
yıkıldığı da belirtiliyor.

Sizin bir tespit çalışmanız var mı?
Aslında WISTA International, dünyanın dört bir yanındaki
üyelerimizin pandemi sürecini nasıl geçirdikleri ve bunun
profesyonel yaşamlarında onları nasıl etkilediğini görmek için bir
anket oluşturuyor.

2021 itibarıyla denizcilikte kadınlar sizce hâlâ bir tabu
mu yoksa norm diyebilir miyiz?
Kadınlar denizcilik sektöründen aleni bir şekilde hiçbir zaman
dışlanmadı. Kadın denizcilerimiz ve otorite pozisyonlarında çalışan
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kadınlarımız 10 yıllardır var ancak bunların sayısı hâlâ çok az ve
çok nadir. Sektörde eşitlikçi koşulları yaratmalıyız ve kadınlarımızı
bu koşulların içerisine dahil edip, onlara kariyer arayışlarında
yardımcı olmalıyız. Hepimiz sektörümüzde sürdürülebilir bir
gelecek için çalışırken, bu yolculukta bize yardımcı olacak tüm
yeteneklere ve mevcut en iyi zihinlere ihtiyacımız var.

Son yıllarda pek çok alanda kadınlara yönelik söylemler;
hep olumlu ve durumun değiştirilmesi gerektiği
konuşuluyor, cinsiyet eşitliği vurgulanıyor ama somuttaki
ilerleyiş daha zayıf. Acaba sadece fikirlerin değişmesi
yetmiyor mu?
Elbette fikirleri değiştirmemiz gerekiyor ve bu çok önemli bir konu.
Toplumdaki kuralları ve gereksinimleri tartışan ve yaratan insanlardır.
Bu sebeple, pozisyon ve sektör fark etmeksizin, hizmetlerini ve
becerilerini ortaya koyan insanların doğru yerlerde olabilmesi için
toplumun ve kişilerin gerekliliklerinin tespit edilmesine ve kurallara
ihtiyacımız var. Çeşitlilik, rakamlar uğruna kadınları yönetime dahil
etmekle ilgili değildir; kadınlar da dahil olmak üzere herkesin eğitim,
öğretim ve fırsatlardan yararlanmasını sağlayarak insanların iş bulması
ve hak ettikleri yere gelmeleri ile ilgilidir.

Hep kadınların sektörde yaşadığı olumsuzluklardan,
dezavantajlardan bahsediyoruz ama kadınlar sektörde
erkeklerle eşit koşullara sahip olma adına hangi
avantajlara sahipler?
Bugün birçok kadın denizcilik sektöründe çalışıyor. WISTA’nın
dünya çapında, çoğunlukla kıyı bazlı yönetim pozisyonlarında
bulunan yaklaşık 4 bin üyesi bulunuyor. Bu, denizcilik sektöründeki
kadın istihdamının küçük bir yüzdesi. Üyelerimizden zaman zaman
uğradıkları eşitsizlikler ve önyargılarla alakalı bilgiler alıyoruz.
Burada şunu söyleyebilirim, bu kadınlar sektörlerini, mesleklerini
seviyorlar. Aksi takdirde bununla uğraşmaz, mücadele etmezlerdi,
çoğu istifa eder, farklı sektörlerde iş ararlardı. Denizcilik sektörü
kesinlikle harika bir sektör; zorlu ama ödüllendirici. Ve en az erkekler
kadar kadınların da çalışması için doğru bir sektör.

Dijitalleşmenin ilerleyişi birçok alanda olduğu gibi
denizcilikte de yeni fırsatlar oluşturmaya başladı. Sizce
oluşan bu yeni fırsatlar kadınlar için ne anlama geliyor?
Dijitalleşme ve otomasyon, iş ortaklıkları ve operasyonlar için
katma değer yaratmayı sürdürdükçe, bu dönüşümü artan bir
şekilde görmeye devam edeceğiz. Karbonsuzlaştırma ve daha
geniş sürdürülebilirlik tartışmalarının yoğunlaştığını göreceğiz ve
sektörümüz artık silolarda çalışmayacak. Bu da kadınlar ve genç
nesil de dahil olmak üzere sektöre farklı beceri ve yeteneklerle giren,
girmek isteyen insanlar için büyük fırsatlar sunacak.
Ben şahsen, endüstrinin bu bölümünde, dijitalleşme ve denizcilik
telekomünikasyonuyla uğraşıyorum ve bunun gözlerimin önünde
dönüştüğüne şahit oluyorum.

Dijitalleşen sektör, kadınları daha fazla kabullenebilir mi?
Dijitalleşme, nakliye sektöründe yeni roller ve pozisyonlar için büyük
fırsatlar yaratıyor. İlerleyen teknoloji, sektördeki birçok işin bir bütün
olarak sektörde daha önce gerekenden farklı yetenekler ve beceriler
gerektirmesi anlamına geliyor.
Bununla birlikte, teknolojik dönüşüm yeni fırsatları beraberinde
getirse de toplumların hâlâ ele alınmamış bazı temel çeşitlilik
sorunlarına sahip olmasından kaynaklı olarak, dijitalleşmenin büyük
bir eşitleme sağlamayacağından korkuyorum. Zorluk iki kademeli
olarak kalacaktır. Bir yandan, kadınların belirli rolleri çekici ve
değerli bulmasına ihtiyacımız var ve ikinci olarak, kadınların, bu rolü
üstlenen herhangi birinden istenen gereksinimleri karşılayabilmesi
için bu rolleri ve eğitimleri onlara erişilebilir hale getirmemiz
gerekiyor. Maalesef, henüz bu noktada yeterince iyi değiliz; dünyanın
pek çok yerinde eğitim ve fırsatlara kadınlar hâlâ erişemiyor.

2020’nin başlarında Uluslararası Denizcilik Örgütü
(IMO) ile ortak projeleri ve faaliyetleri açıkça ortaya
koyan bir Mutabakat Anlaşması imzaladık.
32

WISTA’nın 2019 yılında IMO ile gerçekleştirdiği
partnerlik, WISTA için nasıl bir erişim ve imkan
sistemi yarattı?
IMO ve organlarıyla yaptığımız çalışmalar, sektördeki çeşitlilik

profilinin yükselmesine yardımcı oldu. Yalnızca farkındalık
yaratmaya yönelik etkinlik ve faaliyetlere odaklanmakla kalmadık,
aynı zamanda denizcilik ve denizcilik sektörlerini oluşturan
endüstrilerdeki kadın sayısının gerçek bir resmini elde etmek için
küresel bir anket başlattık. Ayrıca 2020’nin başlarında Uluslararası
Denizcilik Örgütü ile ortak projeleri ve faaliyetleri açıkça ortaya
koyan bir Mutabakat Anlaşması imzaladık. Bunlara yönelik olarak
aktif bir şekilde çalışıyoruz. Örneğin, Afrika’da, bölgesel ulusal
WISTA derneklerimizin ve IMO bünyesinde faaliyet gösteren
Denizcilik Sektörü Bölgesel Kadınlar Derneği’nin (WIMA)
bölgedeki çeşitliliği ve katılımı teşvik etmek için birlikte hareket
ettiği bir “odak grubu” oluşturduk.

Kadın denizcilerimiz ve otorite pozisyonlarında
çalışan kadınlarımız 10 yıllardır var ancak
bunların sayısı hâlâ çok az.

IMO’nun küresel gücü, kadınlar adına elinizi nasıl
güçlendirdi?
Uluslararası Denizcilik Örgütü ile farklı projeler ve konulardaki
iş birliğimiz, çeşitlilikle ilgili sorunları en üst düzeye çıkarmamıza
yardımcı oldu ve çeşitlilik dürtüsünün önemli bir gündem konusu
olarak görülmesini sağladı.

Diğer uluslararası kurumlarla benzer
çalışmalarınız var mı?
Diğer birçok kuruluşla birlikte çalışıyoruz; birlikte projeler
üretiyoruz; çeşitlilik hedeflerinde onlara yardımcı oluyoruz. Bu
çalışmalar, sektörü genç kadınlara tanıtmanın, kadın uzmanların
söz sahibi olmasını sağlamanın veya çeşitlilik hedeflerinin hem
ulaşılabilir hem de sürdürülebilir olmasını sağlamanın yollarını
bulmak şeklinde oluyor.

WISTA olarak denizler için, özellikle denizlerdeki
kirliliği ve tahribatı azaltmak için nasıl bir çalışma
yürütüyor musunuz?
Üyelerimiz, sektördeki birçok farklı alanda farklı uzmanlıklara
sahip kişilerden oluşuyor ve çoğu teknoloji, düzenlemeler ve
sürdürülebilirlik alanlarında çalışıyor. WISTA bünyesinde,
emisyonlarla bağlantılı gelecekteki yakıtlar ve endüstrimizi
karbondan arındırma dürtüsü dahil, geleceğin teknolojilerine
odaklanan çeşitli komitelerimiz var. Hem komitelerimizin
çalışmaları hem de üyelerimizin yetkinliği ile denizciliğin bu
alanda da başarılı ve sağlıklı ilerlemesine katkıda bulunmaya
çalışıyoruz.

Dijitalleşme, kadınlar ve genç nesil de
dahil olmak üzere sektöre farklı beceri ve
yeteneklerle giren, girmek isteyen insanlar
için büyük fırsatlar sunacak.

Bundan sonraki süreç için denizcilik sektörüne yönelik
öngörü ve beklentileriniz neler? Bu yeni dönemle birlikte
kadınlar nasıl bir konumlanma yaşayacaktır?
Sektörde çeşitlilik kesinlikle artıyor. Koronavirüs salgını bazı
bölgelerde ilerlemeyi geriletse ve eğilim yavaş olsa da gidişatın
genellikle olumlu olduğunu söyleyebilirim.
Ben, iyimser biriyimdir. Günümüzün Y kuşağı, çeşitliliğin ve
bunun getirdiği fırsatların çok daha fazla farkında. Giderek daha
fazla genç kadın yönetim rollerini üstleniyor, yönetim kursları
alıyor ve sorumluluk pozisyonlarına sahip olmaya başladı.
Denizcilik sektörü, çalışmak için harika bir endüstri grubu olarak
kalmaya ve küresel doğası, içine girenlere birçok fırsat sunmaya
devam edecek. Ancak çeşitliliğin, erkekleri kadınlarla değiştirmeyle
ilgili olmadığını hatırlamakta fayda var. Çeşitlilik, cinsiyetlerine
bakılmaksızın bir şirkette doğru becerilere sahip, doğru kişilere
sahip olmakla ilgilidir, fırsat eşitliği ile bütünleşiktir. Çeşitlilik,
güven ve güven de refah için daha iyi bir şans yaratır.
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Söz Konusu Suysa

1+1 Eşittir
2 Değil

Bugün satın aldığımız her ürünle, dünyanın farklı bölgelerindeki su
güvenliğine bir şekilde müdahale ediyoruz. Bu müdahale, tedarik zincirinin tüm
aşamaları boyunca devam ettiğinden tam etkiyi bilmek zor. Ancak su ayak izi
bunun tespiti için güçlü bir başlangıç noktası.
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Evde, ofiste, trende, kafede kısacası etrafımızda
gördüğünüz hemen her şeyin üretimi, kaynağı
veya nakliyesi için önemli miktarda su
kullanılıyor. Sağlığımız, gıdamız, altyapımız ve
endüstrimiz için bu değerli kaynağa güveniyoruz.
Şimdiye kadar suyun bize sunduğu imtiyazı bol
miktarda kullandık, her durumda kendimize
ayrıcalık gösterdik ve bunun için çok az karşılık
ödedik. Ancak raporlar, bu bolluk günlerinin
yakın bir zamanda son bulacağına dikkat çekiyor.
Birleşmiş Milletler’in gelecek senaryolarına göre,
2030 yılına gelindiğinde, mevcut iklim değişikliği
sebebiyle, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaşayan
24 ila 700 milyon insan göç etmek zorunda
kalacak. Bundaki en temel etkenlerden biri su
kıtlığı ile su güvenliği olacak.
Sahra Altı Afrika ülkelerinin önemli bir bölümü,
İran, Afganistan ve Pakistan gibi Asya ülkeleri
ve Suudi Arabistan, Yemen gibi Orta Doğu
ülkeleri şimdiden su kıtlığı ile karşı karşıya.
Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün raporu, dünya
nüfusunun yüzde 25’inin su kaynaklarının ciddi
oranda azaldığını gösteriyor. Türkiye’nin de
aralarında bulunduğu 44 ülke, yüksek oranda su
stresi yaşıyor.
BM’nin rakamlarına göre bugün 1,2 milyardan
fazla insan temiz suya ulaşamıyor ve BM, bu
rakamın 2050’ye kadar 5 milyara ulaşacağını
tahmin ediyor.
İklim krizi ile birleşen başarısız su politikaları,
gıda arzı ve güvenliği üzerinde de büyük bir
tehdit yaratıyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO), yayınladığı son raporda, kişi başına temiz
su miktarının son 20 yılda beşte bir oranında
azaldığını gösteriyor. Yaşanan bu su krizi
sebebiyle, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan,
şiddetli kıtlıktan muzdarip. İklim çöküşü, artan
talep ve kötü yönetim, dünyanın çeşitli yerlerinde
suyla beraber tarımı giderek daha da darboğaza
sokuyor.
McKinsey, bugün 4 bin 500 milyar metreküp
olan küresel su ihtiyacının, 2030 yılına
gelindiğinde 6,9 milyar metreküpe ulaşacağını
tahmin ediyor. Böylesi bir artış, talebin, mevcut
güvenilir ve erişilebilir tedarikleri yüzde 40
oranında aşacağı anlamına geliyor. Ve iklim
değişikliğinden dolayı bu durum giderek daha
güvenilmez hale geliyor. Bu güvensizliği ve
sıkışmışlığı kim yaşayacak sorusunun cevabı ise

net: Tüm insanlık. Sadece manşetlere yansıyan
kuraklık yüzünden değil, tedarik zinciri tümüyle
risk altına girecek: Gıdadan giyime, kozmetikten
teknolojiye, yapıdan metale kadar. Çünkü tekstil
kotu üretmek, ağır sanayi çeliği kesmek, veri
ambarları sunucuları serin tutmak için suya
ihtiyaç duyuyor.
Suyun yaşayacağı kıtlık aslında sadece geleceğin
sorunu değil. Dünya pamuk kuşağındaki
kuraklıklar, yüksek cadde perakendecilerinin
kâr marjlarını düşürmeye başladı bile. Rusya’da
son yıllarda yaşanan kuraklıklar buğday

BM’ye göre 2050’ye
gelindiğinde 5 milyara
yakın insan temiz suya
ulaşamayacak.

fiyatlarında tarihi yükselişlere neden olurken,
Türkiye’deki çiftçiler ekilen tohumun mahsule
dönüşmemesinden yakınıyor. Suyun insanlık
hakkı olduğunu savunan Nestlé Başkanı Peter
Brabeck-Letmathe ise daha ileri giderek, suyun
petrolden önce bitme riskinin daha yüksek
olduğunu söylüyor.
Karbon Saydamlık Projesi (CDP), 300’den fazla
dev şirket ile yaptığı ankette, firmalara suyun
kendileri için önemini sordu. Şirketlerin üçte
ikisinden fazlası su kıtlığı yaşadıklarını belirtti.
Son yıllarda dünya genelinde birçok işletme;
tüketimi azaltmak, yeni hedefler oluşturmak ve
az kullanımla performans yaratmak için harekete
geçmiş durumda.
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Tarımda
küresel su talebi,
sadece 2025
yılına kadar

%60
artacak.

Bir adet
elmanın sahip
olduğu su ayak izi

70
litre
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Tüm bu yaşananlar, “su ayak izi”ne olan
ilgiyi artırmış durumda. Son yıllarda sıklıkla
duymaya başladığımız bu kavram, aslında pek
de yeni sayılmaz. İlk kez 2002 yılında Twente
Üniversitesi Su Ayak İzi Ağı (Water Footprint)
tarafından ortaya atılan su ayak izi, bugün
pek çok ülkede kişi başına yıllık ortalama su
miktarını hesaplamak için kullanılıyor. 2003
yılında ilk kullanıldığında, 619 metreküp kişi
başı yıllık su ile Yemen en küçük ayak izine
sahipti; ABD ise 2 bin 483 metreküp ile listenin
zirvesinde yer almıştı; şimdi de durumun
değiştiğini söylemek mümkün değil.
Su ayak izi, sadece kullanılan su hacmini değil,
kullanılan suyun türünü, zamanını ve mekanını
da ölçüyor.

Bu bağlamda, yapılan sonraki araştırmalar,
ülkelerden tüketim mallarına kaydı ve tablo
çok daha çarpıcı bir görüntü ortaya koydu.
Ortalama bir fincan kahvenin üretiminde 140
litre, bir elma içn 70, bir yumurta için ise 200
litre su harcanıyor. Bu veriler, konu su olduğunda
boyutun yeterli bir açıklayıcı olmadığını
gösteriyor. Su ayak izini karbon ayak izinden
ayıran temel nokta da burası.
Warwick Üniversitesi’nden Rob Lillywhite, iki
ayak izi arasındaki farkı şu şekilde açıklıyor:
“Karbon, küresel bir sorun; su ise yerelde
başlıyor.” Bugün İngiltere’de atmosfere salınacak
olan bir kilogramlık CO2’nin atmosfer
üzerinde yaratacağı etki, Türkiye’den aynı
miktarda salınacak olanla aynı. Ancak suyun
yaratacağı etki, bahsedildiği bölgedeki su

kıtlığının derecesine bağlı. Ayrıca suyun başka
parametreleri de var.
Cranfield Üniversitesi, bir kilo İngiliz kuzusu eti
üretiminin 50 bin litreden fazla su gerektirdiğini
hesapladı. Normalde bu rakam, durumun
sürdürülemez olduğunu gösteriyor ancak burada
harcanan suyun yüzde 96,6’sı yeşil su, yani
yağmurlardan karşılanıyor. Kuzey burnundaki
arpa ise yeraltı sularıyla yeşeriyor; bu, ayak
izi terminolojisinde mavi su olarak biliniyor.
Zaman da ayak izinin bir başka boyutu. Muson
yağmurları yağarken bin litre su kullanmanın,
kurak mevsimde kullanımından çok daha farklı
bir etkiye sahip olduğu Hindistan gibi
ülkelerde her iki durum bambaşka rakamlar
ortaya koyar. Bu sebeple, SABMiller Küresel
Sürdürülebilir Kalkınma Başkanı Andy Wales’in
dediği gibi, “Su ayak izi, bir sayıdan çok daha
fazlasıdır.”

ARTAN SU STRESİNE KARŞI
SU AYAK İZİ
Evet, su ayak izini anlamak daha derin bir
matematik gerektiriyor. Aslında aradan geçen
sekiz yıl içinde bilim tarafında önemli adımlar
atıldı, durum tespitleri yapıldı. Su kıtlığı yaşayan
birçok firma, tutumlarını değiştirmeye başladı.
Ancak bilim dünyasının ve küresel kuruluşların
ortaya koyduğu rakamlar, daha hızlı ve sistematik
olunması gerektiğini gösteriyor. Çünkü iklim
krizi, su stresini ve kıtlığını sürekli tetikliyor. Su
kaynaklarını koruma ve iklim krizi ile mücadele

konusunda yaşanan başarısızlıklar nedeniyle,
milyonlarca insanın kronik gıda kıtlığı ve
susuzlukla karşı karşıya kalacağı konusunda
uyaran Birleşmiş Milletler, şirketleri ve
hükümetleri acil su yönetimi yapmaya ve su ayak
izini tespit etmeye çağırıyor.

gündemlerde önemli bir konu haline geliyor
ve bununla birlikte su ayak izi daha da kabul
görüyor. İnsan tüketimi ile su kullanımı ve
küresel ticaret ile su kaynakları yönetimi
arasındaki gizli bağlantıları incelemek için
bilimde doğan bu yaklaşım, metodoloji ile umut
verici bir başlangıç yaptı. En fazla su ayak izine
sahip olan tarım ve gıda sektörü başta olmak
üzere birçok sektörden uluslararası şirketler, su
ayak izini tespit etmeye ve bu yönde değiştirici
politikaları devreye almaya başladı. Diğer yandan
bu şirketler, hükümetlerle birlikte tüketicilerin
davranışlarını değiştirmeye yönelik bir gayretin
de içindeler.

Bugün 4 bin 500 milyar
metreküp olan küresel
su ihtiyacı, 2030’da
6,9 milyar metreküp
olacak.

TÜRKİYE SU STRESLİ ÜLKELER SINIFINDA

Su ayak izi kavramı yeni olsa da dünyanın yaşadığı
su sorunu yeni değil. İklim bilimciler, en başından
beri iklim değişikliğinin birincil etkilerinden
birinin su döngüsünün bozulması olduğunu
söylüyorlar. Günlük yaşamın ve planlamanın
büyük bir kısmı hidrolojik sistemler tarafından
belirlendiğinden, iklim değişikliğinin içme suyu
kaynakları, gıda ve enerji üretimi üzerinde sahip
olduğu/olacağı etkileri anlamak önemli.
Su ayak izi yaklaşımı, bu önemin matematiksel
tarafını ortaya koyarak, stratejik politikaların
geliştirilmesine olanak tanıyor. Su ayak izi,
kişilerin ve şirketlerin yerel düzeydeki eylemleri
ile küresel düzeyde iklim değişikliğine uyumun
yönleri arasındaki bağlantının da keşfedilmesine
olanak sağlıyor; bu da gerekli ve uygun
politikaların oluşturulmasını kolaylaştırıyor. Bu
açıdan su ayak izi, bu anlayışı artırmak ve iklim
değişikliğinin uzaktaki etkilerine uyum sağlamak
ve kırılganlığı azaltmak için güçlü bir araç
niteliğinde.
Diğer yandan karbon ayak izine yönelik çok
daha uzun senelerdir çalışmalar ve araştırmalar
yapılmasına rağmen, su ayak izinde bu kadar
kısa süre içinde daha hızlı sonuçlar alındığını
söylemek mümkün. Tatlı su kıtlığı, çevresel

Tüm dünya için gittikçe büyüyen su
krizi, Türkiye’nin de öncelikli sorunları
arasında yer alıyor. Su stresi yaşayan
ülkelerin başında gelen Türkiye için
uzmanlar “tehlike kapıda” diyor.
Türkiye’nin kullanılabilir tatlı su miktarı
yıllık 112 milyar metreküp. Bu rakam,
80 milyonu aşan nüfusa bölündüğünde
kişi başına düşen tatlı su miktarı bin 519
metreküpe tekabül ediyor. Falkenmark
indeksine göre 1.000-1.700 metreküp
arasındaki miktar, “su stresi” anlamına
geliyor. Ancak hızla artan nüfusun
yanında iklim krizinin derinliği ve
bunlarla uyumlu olmayan su yönetimi
ve politikaları, gelecek 10 yıl içinde bin
metreküpün altına düşüleceğine işaret
ediyor. Bin metreküpün altı ise “su
fakiri” olmak demek. Bu açıdan, Türkiye
için su kaynaklarının sürdürülebilir
kullanımı ve yönetimi çok önemli.
Uzmanlar, su kaynaklarını artırmak ve
kullanımı düzenlemek için Türkiye’nin
su ayak izini dikkatle takip etmesi
gerektiğini vurguluyorlar.
Yapılan su ayak izi hesaplamaları
Türkiye’nin üretim ve tüketiminin
yüzde 80’inin iç su kaynaklarına
dayandığını gösteriyor. İthalattan
kaynaklı sanal su oranı ise yüzde 17
civarında. Bu rakamlar Türkiye’deki

tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir
olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye’de
kişi başına düşen yıllık su ayak izi
yaklaşık 2 bin metreküp. Bu rakam,
dünya ortalamasının yaklaşık yüzde
20 üzerinde. Türkiye’de su ayak izinin
yüksek olmasındaki en büyük pay,
tarım sektörüne ait. Türkiye’de hane su
ayak izinin toplam su ayak izi içindeki
payı ise yüzde 7. ABD Çevre Koruma
Ajansı’na (EPA) göreyse su masrafı, hane
giderlerinin yüzde ikisini geçmemeli.
OECD de benzer bir savunuda
bulunarak, hane su giderinin yüzde 3 ile
5 arasında olması gerektiğini savunuyor.
Her ne kadar su ayak izinin azaltılması
konusu devletlerin öncülüğünde
uygulanması gereken bir strateji olsa da
ilgililer, özel sektörün de sorumluluk
alması gerektiğini vurguluyor. Türkiye’de
sanayileşmenin tüm hızıyla ilerlediği
hesaba katıldığında, işletmelerin su
kaynaklarını etkin biçimde kullanmak
ve tedarik zincirinde su kullanımını
minimize etmek için ortaya koyacakları
mücadele önemli. Suyun, birbirleriyle
ilişkili ve hatta rekabet halinde
olan sektörler arasındaki uygun
paylaşımı; çevresel, sosyal ve ekonomik
sürdürülebilirlik adına da büyük önem
taşıyor.
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SU AYAK İZİ
Sonuçları Yeniden Değerlendiriyor
Dünyanın geleceğine yönelik kurgulanan olumsuz senaryolar içinde en fazla dillendirilenlerden biri “su
savaşları”na yönelik. Aslında çok da haksız bir senaryo değil. Suyun yarınına yönelik ortaya konan raporlar
ve rakamlar, mavi savaşların olasılığını mümkün gösteriyor. Bu sebeple BM, Dünya Bankası, raportörler ve
iklim bilimcileri yüksek sesle bağırıyor: Doğru ve stratejik bir su yönetimi için gerekli politikalar acilen devreye alınmalı. Bu noktada bilim dünyası hükümetlerin ve şirketlerin elini güçlendirecek bir araç sundular:
Su ayak izi. Dolaylı ve dolaysız şekilde harcadığımız tüm su miktarını, mekansallık ve zamansallık kavramlarını da içeriye dahil ederek tespit eden bu yaklaşım, rakamların sandığımızdan da çarpıcı olduğunu
ortaya koydu. Bir fincan kahve için 140 litre su ayak izinin varlığı, dolayısıyla biz tüketicilerin de hanesine
“negatif” işliyor. Rakamların etkisini düşürmek için ise eskisinden daha hızlı hareket etmek gerekiyor.

DÜNYADAKİ SU KAYNAKLARI HER GEÇEN GÜN AZALIRKEN, SU AYAK İZİMİZ
BİR O KADAR BÜYÜYOR VE GELECEK YILLARIN SU GÜVENLİĞİNE ETKİ EDİYOR.

1,4

MİLYAR km
Dünyadaki toplam
su miktarı
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3

%1
Kullanılabilir
su miktarı

50

1,2

LİTRE

MİLYAR

Kişi başı ihtiyaç duyulan
günlük su miktarı

Dünyada susuzluk
çeken insan

TÜRKİYE,
SANILANIN AKSİNE
SU ZENGİNİ BİR
ÜLKE DEĞİL.

Tarımın küresel su ayak izi içinde sahip olduğu
yüksek pay sebebiyle SU AYAK İZİ ALANINDAKİ
ilk çalışmalar gıda sektörünü içeriyor.

%5

Küresel evsel
su ayak izi

%10

Küresel
endüstrinin
su ayak izi

112

MİLYAR m3

%85

Türkiye’nin su miktarı

1.519 m

3

Küresel tarımın
su ayak izi

Türkiye’de kişi başına
düşen yıllık su miktarı

1.120 m

3

Türkiye’de 2030 yılında kişi
başına öngörülen yıllık su miktarı

Bir kot pantolon
üretimi için 10-15
bin litre arasında
su harcanıyor.

1,8

MİLYAR m

3

Küresel tekstilin
yıllık su ayak izi

27,5

MİLYAR m3

Hazır giyimin yıllık
su ayak izi

Türkiye’nin su ayak izi

1,977 m3/yıl
5.416 litre
%89
%17
%7
%4
140 milyar m³/yıl

Türkiye’de kişi başına düşen su ayak izi
Sanal su dikkate alındığında kişi başına düşen günlük su tüketimi
Tarım sektörünün su ayak izi içindeki payı
İthalattan kaynaklanan su ayak izinin, tüketimin su ayak izi içindeki payı
Evsel su ayak izi
Endüstriyel su ayak izi
Türkiye’nin toplam su ayak izi

KAYNAKÇA: BM FAO, FAOSTAT, MDPI, waterfootprInt.com, Dünya Kaynakları Entitüsü, WWF Türkiye
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farkyaratanlar

"CEMRE’NİN
İŞ ETİĞİ NORVEÇ’İN
KÜLTÜRÜ İLE
YOĞRULDU"
CEMRE TERSANESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ORHAN GÜLCEK

Norveç için üretilen ilk geminin Cemre Tersanesi’nin tarihinde bir dönüm noktası
olduğunu ifade eden Orhan Gülcek, bunun Türkiye ve Türk gemi inşa sektörü için
de önemli bir kazanım olduğunu belirtiyor: “Norveçli müşterilerin Türkiye’yi
tanımaları noktasında önemli bir misyonu yerine getirmiş olduk.”

Ç

Çalışma hayatına çok erken yaşlarda başladım; üniversite yıllarıma
kadar birçok irili ufaklı işte çalıştım. Çocukluğumdan beri her
zaman farklı ve yeni şeyler üretmenin arayışı içerisinde oldum ve
“Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım”
düşüncesiyle ilerledim. Üniversite yıllarımda, taşeronluk ve bakım
onarım işleri ile tanıştığım sektörde, 1996 yılında Cemre’yi kurdum.
Dünyada gemi inşa sektörü, 2004-2007 yılları arasında büyük bir
ivme kazanırken, Türk tersaneleri de bu sektörde ciddi pay sahibiydi.
2005 yılında bu pazara girerken bize göre çok tecrübeli ve daha iyi
imkânları olan rakiplerimizin arasına katılabilmek, fark edilebilmek
için bizi diğerlerinden ayıracak işler yapıp kendi alanımızı
yaratmamız gerekiyordu. Norveç, şu anda olduğu gibi o dönemde de
gemi inşa sektöründe dünya pazarında söz sahibi bir ülkeydi. Ancak
ülkede maliyetlerin yüksek olmasından dolayı gemilerin çelik inşasını
Polonya, Ukrayna gibi ülkelerde gerçekleştiriyorlar fakat istedikleri
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kalitede ve zamanında gemi teslim alamıyorlardı. O dönem, en iyi
zamanlarını yaşayan offshore market ihaleleri de zaman ve kalite
standartları açısından önemli olduğundan, Norveç’in bu imalatı
yapacak alternatif tersanelere ihtiyacı vardı.
Tam bu esnada bizim için dönüm noktası olan ilk gemi inşa
sözleşmesini, Norveç’in bilinen tersanelerinden Havyard firması
ile büyük emek ve gayret göstererek imzaladık. Bu, gerçekten de
bizim için dönüm noktasıydı; tecrübemiz olmamasına rağmen bize
inanan, bize güvenen bir müşteri ve kısıtlı imkânlarımız ile yapılması
gereken bir proje vardı elimizde. O dönemde Norveç piyasası,
offshore pazarı ve hull (kabuk) gemi inşa alanı, iç piyasamız için
çok deneyimlenmiş ya da ilgi gören konular değildi. Zorlu rekabet
ortamında bizim gibi piyasaya yeni girmiş bir firmanın sadece yeni
bir alan bulması da yeterli değildi. İşimizi istenilen standartlarda ve
zamanında teslim etmemiz gerekiyordu. Biz de buna göre organize
olmaya, müşterinin ihtiyaçlarına karşılık vermeye gayret ettik.

“NORVEÇLİ MÜŞTERİLERİN TÜRKİYE’Yİ
TANIMASINA ARACILIK ETTİK”
Norveç gibi standartları, beklentileri yüksek bir ülkeye gemi inşa
etmek, hatta direkt onlarla başlamak bize çok şey kattı. Bizim
üretim kültürümüz onların yüksek standart beklentileri ile gelişti; iş
etiğimiz onların yalın, doğru iş ahlakı ile yoğruldu. Onlar da bizdeki
doğru iş yapma azmini, iyi niyeti ve beceriyi gördükçe daha büyük
işlerle geri geldiler ve ilk müşterimiz olan Havyard firmasına bugün
60’ın üzerinde gemi projesini başarı ile teslim ettik. Ayrıca Norveçli
müşterilerin Türkiye’yi tanımalarında ve bugün gemi inşada en
fazla ihracatımızı Norveç’e yapmamızda önemli bir misyonu yerine
getirmiş olduk.
Norveç ile iş yaparken onları daha yakından tanımış olduk. Norveç
halkı denizle bütünleşmiş. Teknesi olmayan hemen hemen yok
gibi. Bizim gençlerimiz 18 yaşına gelince otomobil ehliyeti almaya
heveslenirken, onlarda 17 yaşında tekne kullanma ehliyeti almak
hedef oluyor. İlkokulda tekne kullanma eğitimi alıyorlar. Küçük
yaşlardan itibaren denizle beraber yaşıyor ve deniz, hayatlarının
bir parçası haline geliyor. Beni çok şaşırtan bir anımı bu yazımda
paylaşmak istiyorum. Norveç’in nüfusu çok fazla olmayan bir
şehrinde, yapmış olduğumuz geminin isim verme törenine
katılmıştım. Mart ayının dondurucu soğuk bir günüydü, gemiyi
görmeye yedisinden yetmişine kadar en az 2 bin kişi geldi ve gemiyi
ziyaret ederek törene katıldı. Belki de başka herhangi bir günde bu
kadar kişiyi bir arada görmeniz imkânsızken, herkesin büyük bir
sevinçle geminin törenine geldiğini gördüğümde, Norveçlilere neden
“denizci millet” dendiğini o zaman daha iyi anlamıştım.

“CEMRE, ‘BİZ’ BİLİNCİNE SAHİP BİR AİLE”
Ekonominin değişen şartlarında gemi inşada her zaman
dalgalanmalar olur. Bir dönem offshore’a yatırım yapılırken,
bir dönem çevre ve değişen etkenler ile feribot, balıkçı, yolcu
gemisi, rüzgâr türbini destek, canlı balık taşıma gibi farklı gemi
tipleri ön plana çıkabiliyor. Biz de buna karşı yatırımımızı ve
organizasyonumuzu pek çok farklı disiplinde gemi inşa edebilecek
şekilde oluşturduk. Bu dalgalanmalarda hep doğru zamanda
aksiyon almaya gayret ettik. Çağımızın gerekliliklerini karşılayacak
farklı tipte gemiler inşa etme kabiliyetine sahip bir tersane ve bu
değişiklikleri takip edip adapte olabilecek bir ekip olduk.
Cemre Tersanesi’ni, bünyesinde genç ve dinamik çalışanların
olduğu ve her zaman “biz” bilinci ile hareket eden ve gün geçtikçe
kendini geliştiren, vizyon sahibi yöneticilerden oluşan bir aile
olarak tanımlayabilirim. Biz bilinci ile hareket etmenin bize neler
katacağına, kısa süre önce aramızdan ayrılan, rahmetle andığım Sayın
Doğan Cüceloğlu çok güzel değinmişti. “İçimizdeki Biz” kitabında,
“Biz ne demektir? ‘Sen varsın, ben varım. Senin fikirlerin benim için
önemli. Düşüncelerini benimle paylaşmandan mutluluk duyuyorum.
Ortada bir sorun olduğu zaman bunu beraber aşabiliriz’ bilincidir biz
bilinci” demişti.

Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Fosil yakıtın gelecekte kullanılmayacağı
düşünülerek gemi inşa alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor. Hibrit,
bateri, sıvılaştırılmış doğal gaz gibi sistemler yaygın kullanılmaya
başlandı. Amonyak, hidrojen gibi yeni yakıtların kullanılması için
çalışmalar başladı. Biz, kendimize hep teknolojik gemileri hedef
koyduk. Neredeyse her yaptığımız gemi, kendi alanında birçok
ilkleri barındıran özel gemiler oldu. Bu etkileyici işlerin hepsini de
ülkemizin güzide üniversitelerinde yetişen genç mühendislerimiz,
teknikerlerimiz, gemi inşamızın emektar, yetenekli iş gücü ile hep
beraber yaptık ve yapmaya da tüm enerjimizle devam ediyoruz.
Müşterilerimizin yüzyıllardır denizcilikte tecrübeli olması iş yapma
şeklimizi her zaman geliştirmeye yöneltiyor. Norveç ile başlayan
gemi inşa yolculuğumuz bugün İrlanda, İzlanda, Danimarka,
İngiltere, Belçika, Fransa gibi pek çok ülkeye ulaşmış durumda.
Başarıya her daim aç, genç dinamik ekibimizin tersanemizde daha
pek çok ilklere imza atacağına inanıyorum.

Norveç gibi standartları, beklentileri yüksek bir ülkeye
gemi inşa etmek, hatta direkt onlarla başlamak bize
çok şey kattı. Bizim üretim kültürümüz onların yüksek
standart beklentileri ile gelişti, iş etiğimiz onların yalın,
doğru iş ahlakı ile yoğruldu.
“TURMEPA AİLESİNİN BİR PARÇASI
OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”
Doğası gereği insanoğlu, yüzyıllar boyu su kaynaklarının etrafına
yerleşmiştir. Denizler ve doğal su kaynakları insanlar için sadece
bir ihtiyaç olmaktan çıkıp, gelir kaynağı olmuştur. Unutmamalıyız
ki, denizlerimiz birçok insanımıza iş ve aş kapısıdır. Son yıllarda
gençlerimiz çevre konusunda daha hassas ve bilinçli olarak yetişiyor,
bu hassasiyeti tüm toplum olarak gösterebilirsek, geleceğimiz olan
denizlerimizi koruyabileceğimize olan inancım tamdır. Deniz
turizminin gelişmesinde, denizlerimizin ve su kaynaklarımızın
korunmasında önemli bir rol üstlenen TURMEPA, bugün 8
milyondan fazla öğrenciye eğitim vererek deniz ve ekosistemimizin
korunması için, dünyamızı daha yaşanılabilir bir hale getirmek
için çalışmalarını sürdürmektedir. Gün geçtikçe bilgiye ulaşım
kolaylaşıyor. TURMEPA’nın katkılarıyla eğitilen öğrencilerimizin,
teknoloji çağının getirisi olan kolay iletişim kurma kabiliyetiyle,
tüm dünya ile beraber hareket ediyor olması, TURMEPA’nın
bu hizmetlerini daha görünür kılıyor. Yeni nesillerin doğamızın
korunması konusunda bilinçlenmesi için tüm imkânlarıyla çalışan
TURMEPA gönüllülerine, hizmetlerinden dolayı çok teşekkür
ederim. Kendi çocuklarım ile beraber bu ailenin bir parçası
olmaktan gurur duyuyorum.
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Dizelerin Denize
Döküldüğü Yer

La Spezia
Körfezi
BİRÇOK ŞAİRİN KENDİSİNE ŞİİRLER, DİZELER YAZDIĞI
LA SPEZIA, BUGÜN BİLE ŞAİRLERİN ÖVGÜLERİNE
MAZHAR OLUYOR. SANATA VE EDEBİYATA VERMEYE
DEVAM ETTİĞİ İLHAMLA, ALDIĞI "ŞAİRLER KÖRFEZİ"
LAKABININ HAKKINI SONUNA KADAR VERİYOR VE
TÜKENMEYEN ÇEKİCİLİĞİ İLE ROMANTİZM AKIMINI
BESLEMEYE DEVAM EDİYOR.
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İtalyan rivierasının büyük ünü 18. yüzyılda İngiliz
aristokratları arasında başlayıp trend haline gelen
Avrupa seyahatlerine kadar uzanıyor. Yüksek
bir sanat zevkine sahip olan aristokratlar ve
sanatçılar arasında kısa bir süre içinde düşsel
bir destinasyona dönüşen İtalya’nın sahilleri,
pitoreskin tanımı haline geldi ve romantizm
akımının hayal gücünü en üst perdeden besledi.
O günden bu yana da bu dramatik İtalyan
kıyıları, sanatın ve edebiyatın aktörleri tarafından
güzellemelere, övgülere tanık oldu.
İngiliz yazar David Lodge’a göre “İtalya, bir
sanatçı tarafından tasarlandı ve ülkenin her
bir kıyı bölgesi, yerel meclislerce korunan birer
tabloyu andırıyor”. İtalya kıyılarının yüzyıllardır
dünyanın birçok yerinden yazarlar, şairler,
sanatçılar tarafından ziyaret edildiğini, ilham
perisi olarak adlandırıldığını hesaba katarsak,
Lodge, bu söylediğinde hiç de haksız sayılmaz. Ve
onun bu tasvirini doğrulayacak pek çok canlı kanıt
var, tıpkı denize açılan dar sokaklarının ve dik
merdivenlerinin büyüsüne kapılıp buraya yerleşen
şairlerin, sanatçıların ismine kaynaklık ettiği
Şairler Körfezi (La Spezia Körfezi) gibi.
La Spezia; sarp resiflerin kendine çeken gücü,
toprağın sessiz sertliği, denizin huzursuzluğu;
doğanın gücünü insanların üzerinde hissetmek
isteyen romantik şairlere, yazarlara ilham verdi.
Şairler Körfezi, bu ilhamı geride kalanların
ruhlarından da aldığı güçle paylaşmaya devam
ediyor.

Mary Shelley, D. H Lawrence, George Sands,
Henry Miller, Petrarch, Dante, Mario Soldati,
Virginia Woolf, David Lodge ve daha pek çok
isim, körfezin büyülü cazibesinden payına düşeni
aldı.
Ligurya Bölgesi’nin en doğusunda yer alan La
Spezia ya da daha çok tercih edilen adıyla “Şairler
Körfezi”, İtalyan rivierasının en çarpıcı seyir
noktalarından biri. Pastoral deniz manzaraları,
yatıştırıcı doğası, renkli limanları ve arkasında
ormanlık tepelerin uzandığı şık marinaları ile her
zaman denk gelinmeyecek bir görsellik sunuyor.
Körfez, ismini, bölgenin tam ortasında yer alan,
tepeden aşağı doğru yayılmış şirin kasabası
La Spezia’dan alıyor.
Mavi sularda kaybolan küçük köylerden,
muhteşem renk geçişlerinden ve sarp
kayalıklardan oluşan körfez, Magra Nehri’nden
başlayıp Porto Venere’ye uzanıyor. Rivieradaki
komşusu Cingue Terre kadar ismi bilinmese de
en az onun kadar davetkar ve etkileyici olan La
Spezia; Lerici, Sarzana, Tellaro, San Terenzo ve
Montemarcello’nun pitoresk köylerini, La Spezia
kentini ve UNESCO koruması altında bulunan
Palmaria, Tino ve Tinetto adalarını içeriyor.
Doğal güzelliklerinin üzerine tarihi değerler ve
başarılı bir mutfak ekleyen muhteşem körfez,
oldukça etkileyici bir girişe sahip. Denize dik inen
tepelerin eteklerinde bir yapbozu andıran tarihi
evler, ayrıcalıklı bir “merhaba” niteliğinde.

ŞİİR ESTETİĞİNDE BİR GÜZELLİK
“İtalya! Oh İtalya! Sen, güzelliğin ölümcül
armağanına sahipsin.”
İngiliz şair Lord Byron’ın bu dize ile gösterdiği
takdir; Percy Bysshe Shelley’nin 1822’de
boğulduğu Ligurya kıyısındaki Şairler
Körfezi’nden daha doğru bir yeri işaret edemez.
İngiliz romantik şairin ruhunun hâlâ körfezde
yaşadığı söylenir. Koyun büyüleyici güzelliği göz
önüne alındığında bunu anlamak galiba daha da
kolaylaşır.
Lerici’den Porto Venere’ye uzanan birbirinden
başarılı plajlar, pürüzlü kıyı şeritleri, kristal sular
ve ham doğa üzerinde şekillenen La Spezia
Körfezi’nin bu “edebi” takma adı, bölgenin
yazarlar, ressamlar ve sanatçılar için oluşturduğu
cazibeden kaynaklanıyor. Lord Byron, Percy ve
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Sarp resiflerin kendine
çeken gücü, toprağın sessiz
sertliği, denizin huzursuzluğu;
doğanın gücünü insanların
üzerinde hissetmek isteyen
romantik şairlere, yazarlara
ilham verdi.

Cingue Terre’nin üzerinde batan akşam
güneşinin yoğun ışıkları, Avrupa’nın en başarılı
limanlarından biri olan La Spezia’nın daha da
nefes kesici bir görüntü oluşturmasını sağlıyor.
İskelede rengarenk boyalı evleri ve barok mimarili
kalesiyle Porto Venere yer alıyor. Onun sağında
ise bir korsan sığınağı gibi gizemli duran kültürel
değer Palmaria bulunuyor. Kıyının hemen
gerisinde yükselen Apuan Alpleri ise bu benzersiz
seyir bölgesini daha da çekici kılıyor.
Şairler Körfezi, 19. yüzyıldaki kadar azılı olmasa da
ilham verici bir sürgün yeri olmaya devam ediyor.
O zamanların basit balıkçı köyleri bugün hareketli
turistik kasabalara dönüşmüş olsa da şiirsel
güzelliğini, doğal bakirliğini ve göz kamaştırıcı
manzarasını korumayı başarmış. Körfezin kalbini
oluşturan La Spezia kenti, ideal konumuyla
turistlerin favorisi. Bir zamanlar İtalya’nın en
önemli garnizonu ve ticari limanı olan kent,
20. yüzyılın başlarında gerçekleşen sanat-endüstri
hareketinin ardından popüler hale gelen art
nouveau mimarisiyle, güzelliğini daha da artırdı.

“HÂLÂ BU KÖRFEZDE YAŞIYORUM…”
Percy ve yazar eşi Mary Shelley, körfezdeki küçük sahil kasabası San Terenzo’ya 1819’da
gittiler ve sahil yolunda beyaz badanalı duvarları ve kemerli sıra sütunları bulunan
“Casa Magni” isimli bir villa kiraladılar. Lerici’ye demirledikleri yelkenli teknelerinde
körfezin güzelliklerini yaşayan çiftin en yakın komşuları, küçük San Terenzo
mezrasının köylüleriydi. Percy Shelley, yelkenlisiyle Livorno’dan Lerici’ye dönerken
8 Temmuz 1822’de körfezde ani bir fırtınaya yakalanıp boğuldu.
Shelley, villayı mektuplarında “Körfezin yumuşak ve görkemli sahnelerine yakın ıssız
bir ev” olarak tanımlıyor. Bugün hâlâ ıssızlığını koruyan villanın duvarlarında ise şu
satırlar yazıyor: “Hâlâ bu körfezde yaşıyorum, drama okuyorum, yelken açıyorum ve
en büyüleyici müzikleri dinliyorum.”
Shelley çifti kadar La Spezia aşığı olan Lord Byron’ın ise Shelley’leri ziyaret etmek için
Porto Venere’den körfez boyunca yüzdüğü iddia ediliyor. Porto Venere’deki bir burnun
sonunda 13. yüzyıldan kalma San Pietro Kilisesi’nin aşağısında bulunan “Byron
Mağarası”nda edebi eserleri için meditasyon yaptığı ve ilham aldığı söyleniyor. Burayı
sık ziyaret ettiği için de mağara onun adı ile anılıyor.
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Antik kente yeni bir görünüm kazandıran yeni
sanatın etkisini, evlerde, bahçelerde, tiyatrolarda,
kentsel dekorasyonda görmek mümkün. La
Spezia’nın keyfini sürmenin en kestirme
yollarından biri, tarihi anıtlarını ve geçmişin
havasını, dokusunu bugüne taşıyan ilginç ara
sokaklarını gezmekten geçiyor.
II. Dünya Savaşı sırasında La Spezia, yaşadığı
ağır bombardıman sonrası tarihi değerlerinin
büyük bir kısmını yitirdi. Ancak hâlâ keşfedilecek
cazibe merkezlerine, bir şekilde ayakta kalmış
güzel binalara sahip. Savaş sonrası mimari
yapılar da en az eskiler kadar estetik bir değer
sunuyor. Denizi, gastronomisi, doğal ve tarihi
güzelliklerinin bolluğuna rağmen La Spezia,
turistik hissi olan birçok İtalyan kentinin aksine
bir liman kasabasında günlük yaşamın nasıl aktığı
konusunda fikir sunan bir destinasyon.
Şairler Körfezi’nin doğusunda yer alan Etrüsk
şehri Lerici, romantik bir Orta Çağ kalesinin
önünde büyüyor. Şairler Körfezi’nin girişine bakan
kalenin, Mary Shelley’nin meşhur “Frankenstein”
romanına da ilham kaynağı olduğu düşünülüyor.
Kalenin içerisinde bölgenin yaşamına ışık tutan
bir paleontoloji müzesi bulunuyor.
Lerici’nin geçmişten bugüne taşıdığı en önemli
eser olan antik kale, şehrin en yoğun mekanı
Giuseppe Garibaldi Meydanı’nı ve yüzlerce
tekneye ev sahipliği yapan marinayı selamlıyor.
Dante, Shelley ve DH Lawrence’ın mekanı olan
Lerici, kaleye kadar uzanan parlak renkli evlerin ve
Orta Çağ sokaklarının birbirini tamamladığı bir
yer. Denize inen dik sokaklarının zarifliği, şairane
sürgünlüğüne çok basit bir cevap niteliğinde.
Körfezin en başarılı plajlarından bir kısmını
barındıran Lerici, deniz sporları tutkunları için de
oldukça ayrıntıcı. Rüzgar sörfü, yelken, kano, tüplü
dalış gibi seçenekler sunan bu şık kasaba, lezzetli
deniz mahsulleri ile de denizin gastronomik
zenginliğini seçeneklendiriyor.
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Şairler Körfezi’nin girişine
bakan antik Lerici Kalesi’nin,
Mary Shelley’nin meşhur
“Frankenstein” romanına
ilham kaynağı olduğu
düşünülüyor.
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Dizelerin taşıp denize döküldüğü Şairler
Körfezi’nin en zarif yerlerinden biri Porto Venere.
UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilen
Porto Venere, körfezin batı ucunda yer alan tipik
bir Orta Çağ köyü. İtalyan rivierasının bu güzel
köyü, çoğu zaman Portofino veya Cinque Terre’ye
akın edenlerin gözden kaçırdığı bir fırsat. Şairlerin
ve sanatçıların saygı duruşunda durduğu köy,
tarihi yapıları, doğal harikaları ve doğanın lütufkâr
davrandığı plajları ile bir göz ziyafeti sunuyor.
Taş merdivenlerle birbirine bağlanmış Orta Çağ
sokakları, butikleri ve evleri ile ilk andan itibaren
anılarınızda her daim yer edecek Porto Venere,
La Spezia keşfi için güzel bir başlangıç noktası.
Deniz mahsulü sevenler ve taze balık keyfi
için de bölgenin en doğru adreslerinden biri
Porto Venere. Sularında 100 yıldan fazladır
yetiştirdikleri midyeleri ve Tellaro ahtapotuna
en iyi eşlikçi de yine yerel bir beyaz şarap olarak
öneriliyor.
La Spezia Körfezi’nin güneybatısındaki Palmaria,
Tino ve Tinetto adaları, 1997 yılından bu
yana Porto Venere ve Cinque Terre ile beraber
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.
Adaların en büyüğü olan Palmaria, denize doğru
eğimli, birçok plaja ev sahipliği yapan, yeşil
makiliklere ve plaj kulüplerine daldırılmış Porto
Venere’ye bakan kenarları ve ziyaretçilerinin
ulaşımını garanti eden ünlü restoran “Locanda
Lorena” ile üçgen bir şekle sahip. Açık denize

bakan kenarlar, bir uçurumla karakterize edilmiş.
Bu uçurum şeridini daha da büyüleyici kılansa çok
sayıda doğal mağaranın varlığı.
Porto Venere’nin tam karşısında yer alan bu sır
dolu ada, nadiren yerleşik durumda. Bakirliğini
korumayı bilmiş Palmaria, özellikle açık hava
etkinlikleri için kullanılıyor.
Palmaria’nın daha doğusunda, yemyeşil Akdeniz
bitki örtüsü ile giydirilmiş Tino Adası bulunuyor.
Adanın açık denize maruz kalan tarafında
denizcilerin körfeze girişini işaret eden deniz
feneri, bir uçurumun üzerinde duruyor ve adaya
hareket katıyor. Ada, deniz kuvvetlerine ait. Bu
sebeple de körfezin azizi olarak kabul edilen San
Venerio’nun ölüm yıl dönümü olan 13 Eylül
tarihine kadar erişime kapalı. Ziyaretinizi 13
Eylül’ü kapsayacak şekilde ayarlayabilirseniz, ada
üzerindeki 6. yüzyıldan kalma tarihi kalıntıları
görebilirsiniz.
Tino’nun az ilerisindeki Tinetto ise deniz ile
bölünmüş bir ada. Önemli bir kısmı denizin
altında olan adanın yaşam yüzeyi o kadar
küçülmüş ki, çoğu zaman sadece bir kaya olarak
anılıyor. Ancak bu kayanın doğal ve tarihi
açıdan sahip olduğu benzersizlik onu UNESCO
koruması altına almaya yetmiş. Ada, çok özel
bir canlıya ev sahipliği yapıyor; 8-9 bin yıl önce
türünün diğer canlılarından ayrışan bir duvar
kertenkelesine. Bilim insanları, bu türden dünyada
sadece 200 tane olduğunu düşünüyor.
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La Spezia Körfezi’nin
güneybatısındaki Palmaria,
Tino ve Tinetto adaları, 1997
yılından bu yana Porto Venere
ve Cinque Terre ile beraber
UNESCO Dünya Mirası
Listesi’nde yer alıyor.

Adanın üzerinde 6. yüzyıldan kalma manastır
kalıntıları bulunuyor. Birkaç metre güneyinde ise
geçmişte birkaç teknenin batmasına da sebep olan
yarı batmış bir kayalık ve kayanın üzerinde de
iki metrelik bir “Stella Maris” heykeli bulunuyor.
Heykelin denizcileri koruduğuna inanılıyor.
Adalara düzenlenen özel turlar var. Ancak
kalabalığı tercih etmezseniz, Porto Venere
sahilinden tekne kiralayarak, kendiniz de adaları
gezebilirsiniz.

PASTORAL ROMANTİZM
Cingue Terre ile Toskana arasında uzanan La
Spezia; bazıları popüler ve ulaşılması kolay,
bazıları ise tenha olan çok sayıda başarılı plaja
ev sahipliği yapıyor. Bölgenin sahip olduğu
romantizmi pastoral ifade biçimi olan bu plajlar,
doğanın yumuşak ve sert tarafını eş zamanlı gözler
önüne seriyor. Bir uçurumun kenarında mavinin
sonsuz uzanışı veya sert dalgaların dövdüğü
kayalıklar, körfezin plajlarını tanımlamanın basit
yollarından biri.
Bölgenin en güzle plajlarının bir kısmı, Porto
Venere’nin hemen karşısında yer alan Palmaria
Adası’nda bulunuyor. Bunlar arasında Spiaggia
del Pozzale, Spiaggia di Punta Secco ve adanın
Spiggia Palmaria adlı ana plajı öne çıkıyor. Son
derece popüler bu plajlara ulaşım gayet kolay.
Adanın antik kalesinin hakimiyetindeki güzel bir
koy olan Cala dell’Ammiraglio ve bitki örtüsü ile
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kaplı kayalık uçurumlarla çevrili Cala Fornace’ye
ulaşmak için ise biraz yürüyüş ya da tekne
gerektiriyor.
Sadece Lerici'de bile birbirinden eşsiz plajlarda
yüzmek mümkün. Kristal berraklığında mavi
sulara sahip olduğundan Mavi Koy olarak
adlandırılan La Baia Blu gibi. Burası bölgenin
en ayrıcalıklı manzaralarına ve sularına sahip
yerlerinden biri. San Giorgio plajı ise Lerici’nin en
ilginç yüzme alanlarından biri. Bu plaja ulaşmak
için şehrin antik kalesinin altındaki tünelden
geçmeniz gerekiyor. San Terenzo Kalesi’nin
altındaki küçük Spiaggia della Marinella da
sempatik bir yüzme noktası. Daha sakin ve
tenha olsun istiyorsanız, San Terenzo ile Lerici
arasında yer alan Venere Azzurra Koyu’nu tercih
edebilirsiniz.
Cala Maramozza di Levante ve Caletta di Lerici
isimli iki güzel, egzotik plaj ise Fiascherino’da
bulunuyor. Bu küçük plajlar, kayalık bir burun ile
ikiye ayrılıyor ve yolu doğrudan denize bağlayan
basamaklarla onlara ulaşılabiliyor.
Küçük Tellaro Köyü’nün çevresindeki Spiaggia La
Vittoria ve Trigliano kayalıkları ise yat limanının
hemen önünde, panoramik atlayışlar için en
başarılı yerler. Bir tekneniz varsa veya maceralı bir
yürüyüşe hazırsanız, el değmemiş bakir kumlara
sahip Spiaggioni di Tellaro’yu tercih edebilirsiniz.
Toskana’ya girmeden hemen önce, Şairler
Körfezi’nin son partında Punta Corvo isimli
büyüleyici bir plaj yer alıyor. Montemarcello
Burnu boyunca uzanan bu bakir plaja sadece
denizden veya Montemarcello Kasabası’ndan
çıkan yaklaşık 700 doğal basamaklı dik bir
patikadan ulaşılabiliyor. Plajın kumları, etraftaki
kayaların yüzyıllar içinde ufalanması ile
oluştuğundan koyu gri bir renge sahip. Plaja
kayalık uçurumlar ve Akdeniz bitki örtüsünün
manzarası hakim.

mavisürgün
röportaj. Peri Erbul

SUNUCU ŞÜKRAN ALBAYRAK

"ÇOCUK VE SPOR EKSENİNDE
SAĞLIKLI BİR TOPLUM YARATILABİLİR"
Çocukların kendisi için çok değerli bir
yerde olduğunu ifade EDEN TİVİBU sunucuSU
Şükran Albayrak, sporun garantörlüğünde
sağlıklı, özgüvenli ve duyarlı bir toplum
yaratılabileceğini ve bunun merkezinde de
çocukların olduğunu söylüyor.

E

Eski Fenerbahçe Kulübü milli sporcusu Şükran Albayrak,
sporun toplumsal yerini, sağlıklı bir neslin oluşturulmasındaki
misyonunu ve sporun kendisini şekillendirişini dergimiz Deniz
Temiz’e değerlendirdi.
Profesyonel basketbol hayatı sona erdikten sonra ekranlara
yönelen başarılı Tivibu sunucusu Albayrak, spora olan
tutkusunun hayatının dününde ve bugününde önemli bir
belirleyici olduğunu söylüyor. Sporun bireysel olarak bir
insanın hayatını değiştirmesi ve daha iyiye götürmesinin
yanında daha özgüvenli, mutlu, duyarlı ve sağlıklı bir toplum
için de kriter olduğuna vurgu yapan eski milli sporcu,
çocuklara aşılanacak spor kültürü ile bunun mümkün
olabileceğinin altını çiziyor. Sporun ve sporcunun önemli bir
rol model olduğunu ifade eden Albayrak, en büyük hayalinin
çocuk ve sporu bir araya getirerek, bir gelişim platformu
oluşturmak olduğunu aktarıyor.

Profesyonel basketbol hayatınız bittikten sonra, yine
içinde basketbolu barındıran spor sunuculuğuna
başladınız. Nasıl gidiyor, enerjinizi konuşarak atabiliyor
musunuz?
Ben basketbolu çok erken yaşta, elit sporcu seviyesindeyken
bıraktım. Dolayısıyla, bu durum içimden atamadığım bir enerjiye,
bu enerjinin yoğunluğu da yorgunluğa dönüşmeye başlamıştı.
Televizyon, hedeflerim arasında değildi fakat ekranlarla
tanışmam ve bu tanışıklığın içinde yine basketbolu barındırması
beni çok mutlu etti. Burada kendimi daha iyi ifade ediyorum;
televizyon benim için bir yaşam biçimi oldu. Sonunda da bir
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şekilde içimdeki enerjiyi mental bir yoğunluğa dönüştürerek
kendi lehime durumu artıya geçirdim. Çünkü içimde biriken
enerjinin nedenlerinden biri de spor aşkımdı ve ekranlarla
beraber bu tutkuyu devam ettirmiş oldum.
Spordan aldığım keyif o kadar yüksek ki, basketbolu bıraktıktan
sonra hayatıma yeni heyecanlar kattım. Golf oynuyorum, kürek
çekiyorum, yelken yapıyorum, masa tenisi oynuyorum… Sporun
herhangi bir dalını deneme heyecanım hep çok yüksek. Spora
karşı isteğimi hiç yitirmiyorum. Tüm bunların yanında ekran
benim bu heyecanımı daha da tetikliyor çünkü burası çok
değişken bir platform. Bilgiler üzerinden ilerliyor ve sporun
farklı alanlarına dair denk geldiğim bilgiler, öğrenimler beni yeni
başlangıçlara teşvik ediyor.

Bu bahsettiğiniz yeni sporların basketbol oynarken
hayatınıza girme imkanı yok muydu?
Açıkçası antrenmanların ve bireysel çalışmalarımın yoğunluğu
yeni bir spora vakit ayırmama olanak tanımıyordu. Diğer
yandan sahip olduğum profesyonellik duygusu da başka bir
sporu hayatıma almama izin vermiyordu; farklı alanlar arasında
bölünmek yerine birinde ilerleyip en iyisini ortaya koymak
istedim. Ayrıca basketboldan kalan zamanımı da daha basit
hobilere ayırmak ve dinlenmeyi tercih etmek, daha çok işime
geldi. Basketboldan emekliye ayrıldıktan sonra sporun bendeki
heyecanının hiçbir şekilde bitmediğini fark ettiğimde ise elime
geçen tüm sportif imkanları değerlendirmeye başladım. Artık
amatör ruhun heyecanı ile mevzuya yaklaştığımdan pek çok dala
aynı anda tutunabiliyorum.

Sporun hayatınızdaki derinliğinin kökleri aileye mi
dayanıyor, yoksa kendinizin edindiği bir tutku mu?
Spor; bizim ailenin bir gerçeği, kültürü. Ailemdeki herkesin
sporla bir bağı, geçmişi var. İlkokul yıllarımda, Arçelik kulübünde
hentbol oynadım ve bu branşta milli takım seviyesine kadar
yükseldim. Kulübün kapanması ile kendimi bir anda basketbolun
içinde buldum. 10-12 yaşlarındayken, ablam, ben ve kuzenim
Fenerbahçe’nin kapısından içeri girdik.
Güzel olan şu ki, üçümüzün de aynı anda Fenerbahçe sporcusu
olması, mahallenin havasını değiştirdi. Diğer gençleri de teşvik
etmiş olduk ve bizden sonra çok fazla sporcu oluştu.

Basketboldan sonra yeni sporlara yönelme isteğim
maviyle buluşunca, kendimi yelkende buldum. Şu an işin
başındayım ama öğrenmek için çok istekliyim. En büyük
arzumsa bir gün kendi teknemi kullanmak.

Peki, bu kara sporları kültürünün içinde deniz kendine
nasıl yer buldu?
Denizi hayatıma dahil etme isteğim aslında bir eksikliğe
dayanıyor; bu eksiklik ise içinde iki neden barındırıyor.
Çok küçük yaşlardan itibaren sporun içinde oldum ve yoğun bir
çalışma temposu içinde yaşadım. Bu sebeple de tatil kavramı
ve dolayısıyla deniz, yaşamımda çok sınırlı miktarda var oldu.
Elbette bundan hiçbir zaman şikayetçi olmadım; isteyerek ve
keyifle yaptım. Ancak bu kısıtlılık maviye bir hasret duymama
neden oldu. Basketbolu bıraktıktan sonra kendimi dinlediğimde
bunu daha net fark ettim.
Bir diğer sebep de doğayla daha iç içe yaşama isteğim oldu.
Ben çok büyük bir tribünden geliyorum, her zaman tıklım
tıklım bir stat ve taraftarın daha da yükselttiği bir adrenalin
vardı hayatımda. Bunun üzerine doğayla iç içe, daha sakin bir
başlangıç yapmak istedim çünkü bu, benim için bir eksiklikti.
Kendi alanımı terk ettikten sonra ilk olarak golfe başladım; bu
branşta lisans ve antrenörlük ehliyeti aldım. Yıllarca kapalı bir
yarış alanından doğanın içine geçmek bana iyi geldi. Yeşili iyice
içselleştirdikten sonra da doğanın mavisine geçmek istedim.
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Sporun bir çocuğun sağlıklı, özgüvenli ve başarılı bir birey
olmasında önemli bir aracı olduğuna inanıyorum.
Basketboldan sonra yeni sporlara yönelme isteğim maviyle
buluşunca, kendimi yelkende buldum. Bu arada denizle daha
bütünleşik bir yaşam isteğimi tetikleyen başka etkenler de
oldu. Mesela, Rahmi M. Koç’un Nazenin IV ile Devri Alem
kitabını okuduktan sonra tekneye, tekneyle seyahat etmeye
hevesli olduğumu gördüm. Televizyonculuğa başladığım ilk
yıllarda tekne yarışları üzerine ağırladığım konuklar, anlatımlar,
görüntüler, okyanusların mücadelesi de beni cezbetti. Bir şekilde
sürekli bir şeyler bana denizlere yönelik işaretler veriyor gibi
hissediyordum. Tüm bunların neticesinde de bu işin eğitimini
almaya karar verdim ve kaptanlık ehliyeti aldım. Ara sıra teknesi
olan arkadaşlarımla deniz hayatını deneyimliyorum. Yarışlara
katılıyorum. Şu an işin başındayım ama öğrenmek için çok
istekliyim. En büyük arzumsa bir gün kendi teknemi kullanmak.
Yelken, benim gelecek dönem hayalim. Şu an denizlerle
olan bağımı kürek çekerek sürdürülür kılıyorum. Haliç’te,
Altınboynuz spor kulübünde kürek çekiyorum. Haliç’in
manzarası eşliğinde bunu yapmak bana büyük bir keyif veriyor.

Peki sizin tercihiniz yelken mi yoksa motor yat mı?
Evet, tekne dünyasında böyle bir ayrım var ama sanırım, ben
ikisini de aynı anda istiyorum. Ancak dediğim gibi buna henüz
vakit var. Tekne söz konusu olduğunda, onunla ne kadar vakit
geçirebildiğiniz çok önemli. Teknelere yönelik ilk farkındalığım
bu oldu. Sizinle beraber yaşayan, özen isteyen bir varlık tekne.
İş tempomu daha da azalttığım ve denizlere daha da vakit
ayırabileceğimi düşündüğüm dönemimde kendi teknemi
planlayacağım. Bu arada tekneye yönelik hayallerimin en büyüğü
de bir dünya turuna çıkmak.

“SPOR ÜZERİNDEN ÇOCUKLARA
DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUM”

Geçtiğimiz yıllarda Doğa Koleji’nin “Doğada Hayat
Var” projesinin bir parçası olmuştunuz. Farkındalık
oluşturulmasına yönelik benzeri çalışma ve destekleriniz
var mı?
Çocuklar benim için çok değerli bir yerde duruyor. Bu sebeple
de sosyal sorumluluk alanında verdiğim desteklerin hemen
tamamını buraya aktarıyorum diyebilirim. Bir süre Eğitim
Gönüllüleri Vakfı’nın bir üyesi olarak çocuklara temas ettim.
Daha önce köy çocukları ile yaptığımız çalışmalarda, onlara
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“YILMAMAYI ÖĞRENMEK GELECEK
NESİLLER İÇİN DE UMUT VADEDİYOR”
Şu bir gerçek ki, hayatta bireysel mücadelenin yanında
toplumsal birliktelik de çok önemli. Bu yolda hep beraber
yürüyoruz ve bunu kadın erkek olarak bölersek bütüncül
bir refahtan, mutluluktan bahsetmemiz zorlaşır, hatta
imkansızlaşır. Bu sebeple, toplumlar olarak en öncelikli
iyileştirme alanlarımızdan birinin kadının toplumdaki yeri
olduğunu düşünüyorum. Bu noktada son yıllarda adımlarını
daha da sağlamlaştıran kadın hareketi çok değerli bir yerde
duruyor ve bu akımı kurumların, şirketlerin ve kamunun da
desteklemesi büyük umut veriyor.
Ben, bir kadın olarak iş ve toplumsal hayatımda çok
büyük sıkıntılar yaşamadan bugünlere geldim. Bundaki
en büyük etken, etrafımdaki insanların bana duyduğu
güven, destekleyici olmaları ve pozitif bir bakış açısına
sahip olmalarıydı. Diğer yandan bugüne dek yaptığım
tüm işlerde her zaman en iyisini, doğrusunu hedefledim;
hiçbir zorluk karşısında pes etme düşkünlüğü yaşamadım
çünkü “istek” her türlü zorluğu egale etmenize imkan
tanıyacak bir kaldıraç. Bundan dolayı da diğer kadınlara
da verebileceğim en naçizane tavsiye yılmamaları, hep
daha fazlasını istemeleri olur. Yılmamayı başardığınızda
bir sonraki aşamaya daha sıkı hazırlanıyorsunuz. Bunu
başarabilirsek gelecek nesiller için de umut yaratmış oluruz.
Burada kadının toplumdaki dezavantajlarını da göz önüne
alırsak onların mücadelesi birçok sosyolojik sorunun
azalması noktasında da büyük önem taşıyor.
Dönüp arkanıza baktığınızda verdiğiniz mücadeleleri,
artıları görmek büyük bir motivasyon kaynağı. Bir şeyler
kattığını bilip, her şeye rağmen bunu devam ettirmek
önemli bir umut sunumu ve kıymetli bir rol modellik.
Kendi adıma, kadınlardan ve kızlardan aldığım mesajlardan
bir şeyler kattığımı görüyorum ve bu, beni daha çok motive
ediyor.

verdiğimiz eğitimle gelişimlerine katkıda bulunmaya çalıştık.
Yine verdiğim sportif direktörlükle, çocukları spora teşvik ederek
kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya çalıştım. Çocuğun
kendini tanıması, yetkinliklerini fark etmesi adına katkı sunmaya
çalışıyorum. Tüm bunları da en iyi bildiğim alan olan spor
üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyorum.
Gönlümde henüz gerçekleştiremediğim bir hayalim var:
Çocuklara bir şekilde ulaşamadıkları imkanları sağlamak ve
onlara alternatif bir hayat sunmak. Yelken, tekne, deniz, doğa
elbette benim için değerli, buna dair isteklerim, arzularım var

ama bu benim bireysel keyfim, lüks. Ancak çocuklar toplumsal
ve evrensel bir mesele. Çocukların kendini ifade edebilmesini
sağlamalıyız.
Sporun; bir çocuğun sağlıklı, özgüvenli ve başarılı bir birey
olmasında önemli bir aracı olduğuna inanıyorum. Bu noktada da
sporu tanıtmanın, sporun sahip olduğu değerleri aktarabilmenin
önemini fark etmemiz gerekiyor. Herkes başarılı ve ünlü bir
sporcu olmayabilir ama spor yapan herkes disiplinli, cesaretli,
özgüvenli, mücadeleci bireyler olabilir. Bu sebeple de amatör
sporculuk önemli. Biz sporcular, işin amatör tarafının her zaman
desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.
Bütün bunlardan dolayı da spor ve çocuğu aynı potada eriterek, bir
gelişim platformu yaratmak istiyorum. Bu benim için bir hedef.

Genel olarak sporcuların önemli birer rol model olduğu
bilinir, öyle olması istenir. Sporcunun rol modelliği
üzerine neler söylersiniz?
Sporcu olmasaydım bugün çok farklı bir hayatım olabilirdi;
spor, hayatımı güzelleştiren, çeşitlendiren ve cesaretlendiren bir
alan oldu. Erken yaştan itibaren sorumluluk almamı ve kendimi
disipline etmemi sağladı. Spor, genç yaşta işin içine girip,
yüksek hakimiyet kazanmak, hep daha iyisi için çalışmak, çaba
göstermek, takım olabilmek ve mutlu olmak demek. Tüm bu
değerler düşünüldüğünde bir sporcunun rol model teşkil etmesi
çok normal.
Spora daha fazla ağırlık verilmesi; daha fazla başarılı yeteneğin
oluşması ve camiaya kazandırılması, arkadan daha fazla gencin
oluşması anlamına geliyor. Diğer yandan bu sadece sporcuların
rolü de değil. Ailelere de önemli görevler düşüyor. Bugün pek
çok başarılı sporcunun başarısının arkasında aileleri olduğunu
görebiliyoruz. Spora para ve kariyer olarak bakmadan önce güzel,
kendini tanımış birey yetiştirme gözü ile bakmalıyız.

Sporun kadının toplumdaki yerini iyileştirmede bir rolü
olduğunu düşünüyor musunuz?
Bugün futbol, erkek egemen bir branş algısına sahip; keza
futboldan sonraki en favori spor dalımız olan basketbol da daha
ziyade erkeklerle; voleybol ise kadınlarla anılıyor. Spor dallarını
cinsiyetlerle eşleştirmek ve bunun doğru olduğuna inanmak;

cinsiyetçi söylemlere neden olan, kadının, kız hatta erkek
çocuklarının pozisyonuna söylemleri olumsuzlaştıran, gelişimine
engel olan bir durum.
Mesela Beşiktaş kadın futbol takımı çok başarılı bir takım.
Cinsiyetçi bakış açısına rağmen kadınlar sporun içinde önemli
başarılar elde ediyor. Bu ön yargıları kırsak çok daha önemli
başarılar elde edilecektir. Bu, ülke ve toplumun uluslararası
arenadaki rolü adına da son derece önemli.
Spora kendi değerleri içinde yaklaşmak daha başarılı kadınlar ve
daha mutlu bir gelecek için önemli. Bugün spordaki cinsiyetçi
yaklaşımın önüne geçmenin en temel yolu, spor kültürü
oluşturmaktan geçiyor. Spor kültürü geliştirdiğimizde bu tür
sorunların ortadan daha hızlı şekilde kalkacağına inanıyorum.
Mesela jimnastik alanında son yıllarda önemli başarılar
ortaya koyuyoruz ama bunları çok az görüyoruz, okuyoruz.
Spor kültüründen kastım sadece basketbol ve futbolu değil,
sporun tüm dallarını benimsememiz gerektiği. Sporda bir
sürdürülebilirlik sağlamalıyız. Dört yılda bir, olimpiyatlardan
olimpiyatlara konuşmamalıyız bu branşları. Sporcu kültürüne
sahip bireyler yetiştirmek için olimpik ruhun okul çağlarında
çocukların hayatına girmesi gerekiyor.
Ayrıca sporun yanında sanatta ve edebiyatta da benzer atılımları
gerçekleştirmeliyiz. Sanat ve spor, uluslararası bir dil ve bunun
ilerletilmesi bireysel ve kişisel gelişimin ölçüsünü belirler.

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Son yıllarda artan rekabetçilikle birlikte sporun en önemli
misyonlarından birini göz ardı etmeye başladık; sporun bir
eğlence olduğunu. Hedeflerimden biri de ekranlar üzerinden
bunu yeniden hatırlatmak.

Son yıllarda artan rekabetçilikle birlikte sporun en önemli
misyonlarından birini göz ardı etmeye başladık; sporun bir
eğlence olduğunu. Sporu sadece rekabet üzerinden okumak
keyifli tarafını, centilmenliğini, matematiksel yanını unutmamıza
neden oldu. Hedeflerimden biri de ekranlar üzerinden sporun bu
değerlerini yeniden hatırlatmak.
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Sürdürülebilir Denizciliğin Pusulası

CİNSİYET DENGESİ

"Sürdürülebilir denizcilik endüstrisini güvence altına almanın yolu
kadınları sektörün içine daha fazla dahil etmekten geçiyor…" Bu düşünce artık
sektörün önde gelen pek çok aktörünün ve kanaat önderinin daha fazla dillendirdiği
bir gerçek ve bu gerçekliğe ulaşmanın yolu olarak da tüm aşamalarıyla
cinsiyetçi dengeye oturmuş bir denizcilik gösteriliyor.

B

Bugün dünyadaki toplam iş gücünün yüzde 47’sini kadınlar
oluşturuyor olsa da S&P 500 şirketlerine yönelik yapılan yakın
tarihli bir araştırma, CEO pozisyonundaki kadınların oranının
yüzde 5’ten az olduğunu ortaya koydu. Küresel olarak üst
düzeyde bulunan kadın oranı ise yüzde 29. TÜİK verilerine
göreyse, Türkiye’de yönetici pozisyonundaki kadın oranı yüzde
15 civarında. Bu rakamlar özellikle de erkek egemen olarak
tanımlanan sektörlerde daha da düşük oranda seyrediyor.
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“Gemide kadın bulunması uğursuzluk getirir”, “gemi işi erkek
işidir” gibi söylemler artık rafa kaldırılmış olsa da denizcilik
sektörü, önde gelen erkek egemen sektörlerden biri olarak
varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bugün dünyadaki 1,25 milyon
denizcinin yalnızca yüzde 2’sini kadınlar temsil ediyor. Türkiye’de
ise bu oran yüzde 1,3 civarında. Dünya genelinde kadın
denizcilerin yüzde 94’ü ise kruvaziyer endüstrisinde
hizmet veriyor.

Denizcilik sektöründe cinsiyet dengesizliği, cinsiyete dayalı ücret
farkına da yansıyor. 2019’un başında açıklanan Avrupa Birliği
ücret rakamlarına göre, Avrupa’daki kadınlar, erkeklerden yüzde
16,2 daha az kazanıyor. Denizcilik sektöründe ise küresel ölçekte
bu rakam yüzde 45’lere varıyor. ILO’nun açıkladığı rakamlara
göre, iş dünyasındaki cinsiyet farkı ücrette yüzde 20’lik bir farkla
kadınların lehine bir tablo çiziyor.
Bu rakamlar, kadınların neden umut vadeden bir kariyer inşa
etmek için denizcilik sektörünü seçmediklerini göstermenin
ötesinde gündeme pek çok soru getiriyor; cinsiyet eşitliği,
sektördeki dil kullanımı, kadınlara yönelik uygulanan yıldırma
politikaları, kadınların annelik rolünü kapsamayan politikalar ve
daha birçoğu… Ancak bunların da ötesinde, bu tür işin sadece
erkeklerin sahip olduğu becerileri ve güç gerektirdiği algısı,
kadınların denizcilik alanına girmek istemesinin önündeki temel

AV. NAZLI SELEK
WISTA TÜRKİYE BAŞKANI
"GELİŞEN TEKNOLOJİYLE KADININ GEMİDE
YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YOK"
Kadınların denizcilikteki varlıklarının hem Türkiye’de hem
de dünyada hâlâ istenilen düzeyde olmadığına değinen
WISTA Türkiye Başkanı Avukat Nazlı Selek, Türkiye’de
durumun dünyadakine kıyasla daha kötü olduğunu söylüyor.
“Ben, kadınların yaşadığı zorlukları sadece sektörün erilliği
ve gelenekselliği ile değil, kadının gücüne bakış açısı ile
de değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum” diyen Selek,
kadının iş insanı olmakla beraber mutlaka ev, evlilik ve çocuk
sorumluluğunu da içeren bir paket ile anıldığına, bu sebeple de
gemideki varlığının sürdürülebilir olmadığına, ona yapılacak
yatırımın geri dönüşünün olmayacağının düşünüldüğüne dikkat
çekiyor. Kadın ve erkeğin sorumluluğu ortak paylaşabildiği
bir ortam yaratılması durumunda denizdeki kadına bakışın
da değişeceğine vurgu yapan Selek, şöyle devam ediyor:
“Gemideki işlerin, hâlâ sadece fiziki kuvvet ile doğru orantılı
olduğuna inanılıyor. Oysa gelişen teknoloji ile kadınların
gemide yapabileceklerinin sınırı yok. Bir de gemi operasyonu
gibi son derece çok yönlü bir operasyonda, kadın beyninin
multifonksiyonelliği değerlendirildiğinde, çok başarılı sonuçlara
varılacağı da bir gerçek. Bu arada, bu bakış açısı sadece Türkiye

Denizciliğin sadece erkeklerin sahip olduğu
beceriler ve güç gerektirdiği algısı, kadınların
denizcilik alanına girmek istemesinin önündeki
temel neden olarak gösteriliyor.
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ye özgü değil, tüm dünyada var ve bir fark yaratılacaksa, tüm
dünyada yaratılması lazım.”
Deniz hukukunda kadının yerinin çok önce başladığını ve
bu sebeple sektörün ayrımcılığa maruz kalmayan alanını
oluşturduğunu ifade eden Av. Selek, “Deniz hukukunda
cinsiyetimizin hiçbir önemi olmadığı gibi, bu alanda, özellikle
Türkiye’de, çok fazla kadın deniz hukukçusu var ve hepsi
birbirinden kıymetli beyinler. Dolayısıyla, denizciliğin
gelişiminde kadının yerini buradan okurken, bir amaç için
yolu açmaya başlamak gerektiğini tespit ediyoruz. Biz kadın
hukukçuların bu eşit çalışma hayatını deneyimlememizi
sağlayan yolu açan kadınlardan ilham alarak, denizciliğin diğer
alanlarındaki kadınlara da yolu bizlerin açması lazım. WISTA,
elinden geldiğince bunu yapmaya çalışıyor. Tabii burada
erkeklerin de katkısı olmak zorunda. Bu amaca katkı sağlayan
erkekler de var ve onlara da bu vesile ile teşekkür etmek isterim”
şeklinde konuşuyor.
WISTA Türkiye olarak, kadına yönelik tutum ve algının tersine
çevrilmesi için çeşitli projeler geliştirdiklerini kaydeden Selek,
“Varlıklarını duyurmak için faaliyetler, söyleşiler, seminerler
ve konferanslar düzenliyoruz. Keza, denizcilik fakültelerinde
okuyan kızlarımıza burs fonu sağlamak için her sene çeşitli
etkinlikler düzenliyoruz. Bu sene bir kısa film projemiz var,
şu anda onun üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası Denizcilik
Örgütü’nün bu sene için seçtiği tema da gemi insanları
olduğundan, biz de bu yönde bir farkındalık yaratmak için bu
projemizi başlattık. Dünyanın diğer ülkelerindeki tüm WISTA
dernekleri ile -başta Akdeniz Bölgesi’ndekiler olmak üzereiş birliğimizi de sürdürüyoruz ve varlığımızı her platformda
hatırlatıyoruz” diyor.
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Denizcilik sektöründe cinsiyet dengesizliği cinsiyete dayalı
ücret farkına da yansıyor. Sektörde küresel ölçekte kadınlar,
erkeklerden yüzde 45 daha az ücret alıyor.

UZAK YOL KAPTANI SEDA TURHAN
WDOMER TRADE & HYDROLIFE
KURUCU ORTAĞI
"GÜÇLÜ BİR SEKTÖR İÇİN EŞİTLİKÇİ
BİR SİSTEME İHTİYAÇ VAR"
“İTÜ Denizcilik Fakültesi’nden mezun olup, ehliyetimi aldıktan
sonra, profesyonel denizcilik kariyerim başladı. İlk kontratımı
tamamladığımda hedefim denizcilik hayatımı kariyerimin
en üst noktasına taşıyıp uzak yol kaptanı olmaktı. Tüm
zorluklarına rağmen; -ki burada kadın olmanın zorluklarından
bahsetmiyorum bile; denizcilik insan için zor bir meslekmesleği o kadar sevmiş, benimsemiş ve iyi yapabileceğime
inanmıştım ki, asla hedefime ulaşmadan bırakmayı düşünmedim.
Zor olsa da denizcilik çok kutsal bir meslek, şu anda aktif olarak
denizde çalışmasam da bu düşüncem hiç değişmedi” diyen
Seda Turhan, erkek egemen bir sektörde kadın olarak ilklerden
olmanın kolay olmadığını ve ön yargılarla mücadele etmek
zorunda kaldıklarını söylüyor ve Arkas gibi kadını destekleyen
kurumsal bir yerde işe başlamanın kendisi için büyük bir
avantaj sağladığını, bu sayede işini daha doğru yapabilmeye
odaklanabildiğini ekliyor ve kurumsal firmaların kadının yerinin
sağlamlaştırılmasındaki rolüne değiniyor.
Kadınların doğaları gereği güçlü olduğunu ve inandıklarında
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neden olarak gösteriliyor. Taciz ise, kadını denizcilikten uzak
tutan ikinci olası neden olarak belirtiliyor. Ancak son yıllarda
sadece denizcilikte değil, tüm alanlarda daha refah, eşitlikçi ve
ilerici bir düzen oluşturulabilmesi için kadının iş gücündeki
önemine ve liderlik rollerine katılımına vurgu yapılmaya başlandı.
Başta Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) olmak üzere, çeşitli
uluslararası kuruluşlar ve sektördeki firmalar, denizcilikte kadının
rolünü güçlendirmek için bir dizi adımlar atmaya ve çabalarını
güçlendirmeye başladılar.
Aslına bakılırsa, kadının sektördeki varlığını güçlendirmek için
30 yılı aşkın bir süredir çalışmalar yapılıyor. Örneğin IMO,
1983’te denizcilik sektöründe küresel kapasitenin kadınlar lehine
düzeltilmesi için Dünya Denizcilik Üniversitesi’ni (WMU)
kurdu. Denizcilik eğitim kurumlarının kadınları da az kabul
ettiği bir dönemde, 1988’te ise denizcilikte cinsiyet ve kapasite
geliştirme programını başlattı.

yapamayacakları, başaramayacakları bir şey olmadığını belirten
Turhan, “Denizcilik fiziksel ve psikolojik olarak zor bir alan
ancak hem erkekler hem de kadınlar için. Bu sebeple belirleyici
tarafı istekler, mücadeleler ve işini sevmek oluşturuyor. Bundan
dolayı da cinsiyet eşitliği önemli; kadınlara şans verilmeli.
Son yıllarda sektörde kadının konumunun iyileştirilmeye
başlamasıyla, kadınlar hak ettikleri yerlere gelmeye başladı.
Ülkemizde maalesef, bir süre daha ön yargılarla mücadele
etmek zorunda kalarak ilerleyecekler ama gelinen noktada her
alanda kendilerini göstermeye devam etmeleri, benim geleceğe
olan inancımı artırıyor. Şimdiye kadar yaptıklarımız, geldiğimiz
nokta, daha neler yapabileceğimizin en güzel göstergesi. Son
yıllarda hem yurt içinde hem de yurt dışında adlarından
söz ettiren, büyük başarılara imza atan kadın denizcilerimiz
oluşmaya başladı. Akademisyen, avukat, pilot, yönetici, sigortacı,
broker, gemi insanı vs. Bu çok gurur verici. Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için kadını eşitlikçi bir şekilde
sistemin içine dahil etmemiz gerektiğini artık herkes biliyor. Bu
hem daha inovatif, güçlü bir sektör hem de küresel toplumsal
refah için önemli.
Şu an Amerika’da yaşayan Turhan, ABD ile Türkiye arasındaki
anlayış farkını ise şu şekilde aktarıyor: “Burada fırsat eşitliğinin
daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz; ön yargılar, işini
yapmaya çalışan insanlara cinsiyet bazlı bir bakış yok. Önemli
olan işini nasıl yaptığın. Dolayısıyla, kadın olduğun için oyuna
bir sayı geride başlamıyor, cinsiyetin yüzünden ekstra yükler
yüklenmiyorsun. Burada herkes kendi işini yapıyor. Türkiye’de
biz her şeyi aynı anda yapmaya o kadar çok alıştırıldık ki, bu
farklılığa tanık olmak bile güzel bir deneyim.”

2. KAPTAN DİDEM İYİER ÖZER
ARKAS DENZİCİLİK
"KURUMSAL ŞİRKETLER CİNSİYET
EŞİTLİĞİNİ ODAĞA ALMALI"
Arkas Denizcilik’te ikinci kaptan olarak görev yapan Didem
İyier Özer, sektöre giriş yapana kadar birtakım zorluklar
yaşadığını söylüyor: “2009 yılında ilk stajımı yapabilmek
için birçok şirketle görüştüm ve çoğundan da ‘kadın stajyer
çalıştırmıyoruz’ cevabını aldım. Bu yorucu süreçte en son Arkas
ile görüştüm ve olumlu sonuç aldım. İlk stajdan sonra ikinci
kısa staj ve uzun stajımı da Arkas gemilerinde tamamladım.
Uzun stajımın beş aylık bölümünü Lucien GA gemisinde,
firmanın ilk kadın kaptanı Seda Turhan’ın yanında geçirdim.
Bu süreç, meslek hayatımın geri kalanını nasıl tamamlayacağım
konusunda belirleyici oldu. Bir kadın olarak bu mesleği denizde
ve karada üst mertebelere kadar ilerletebilmem açısından bana
örnek oldu.”
İyier Özer, sektöre giriş esnasında yaşadığı zorluklara rağmen
pes etmeyip devam etmesini, bugün geriye dönüp baktığında
hem kendisi hem de diğer kadınlar için önemli bir karar olarak
nitelendiriyor. Denizciliğin gelişiminin kadının da erkeklerle

Bu ve diğer kurumsal tepkilerden önce 1974’te, denizcilik ve
nakliye ticareti ile uğraşan kadın liderler, “Uluslararası Deniz
Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar” (WISTA) derneği olarak
bilinen bir ağ kurdular. Bugün 40’tan fazla ülkede 3 binden
fazla üyesi olan ulusal birliklere sahip bu ağ, yıllardır kadınlar
için mücadele ediyor. Fakat kadın mücadelesinin en önemli
tetikleyicisi, son yıllarda daha dillendirilen cinsiyet eşitliği oldu,
demek yanlış olmaz. Bu kavram, kadınlar dışında şirketler ve
ekonomiler noktasındaki önemi ile beraber daha fazla kurumsal
çabayı beraberinde getirdi.
Son yılların en sıcak tartışma alanlarından birine dönüşen
cinsiyet eşitliğinin birkaç yıldır ciddi karşılık bulmaya başlaması
da bu alandaki çalışmaların ve kadınların mücadelesinin daha
da artmasına neden oldu. Gemicilik sektöründe kadınlara daha
önce nadiren üst düzey liderlik pozisyonlarında rastlanırken,
sürdürülebilir bir gelecek üzerine yapılan tartışmalar, Birleşmiş
Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin toplumsal
cinsiyet eşitliğine yaptığı vurgu ve denizlerde faaliyet gösteren

eşit şekilde içeriye dahil edilmesiyle mümkün olduğuna dikkat
çeken Didem Kaptan, “Sadece denizciliği değil, kadının dahil
olmadığı tüm alanları, kişinin sadece tek elini kullanmasına
benzetiyorum” diyor.
“Stajımdan bugüne kadar kariyerimi Arkas’ta yaptığım için
kadına karşı olumsuz davranışlara maruz kalmamış olmama
rağmen, çevremdeki insanlardan hâlâ sektörde kadın karşıtı
bireylerin ve şirketlerin olduğunu biliyorum. Denizci kadınların
ve kadın istihdamını destekleyen firmaların uzun soluklu
uğraşları sonucunda kadın çalışmasına karşıt tutumların azalma
göstermesi ise sevindirici” diyen İyier Özer, kadının toplumdaki
yerinin güçlendirilmesinin ve cinsiyet ayrımcılığının şirketlerin
kültürünün bir parçası haline gelmesinin bireysel kabul edişlerin
artması adına da önemli olduğunun altını çiziyor.
“Son yıllarda her şeye rağmen sektörde kadınların önemli
bir ilerleme kaydettiğini de görüyoruz. Bunun en büyük
etkenlerinden biri kadınların azmi. Kadınlar, en iyisini
yapabileceklerini, imkân tanındığında, her fırsatta kanıtlıyor.
Farklı bakış açısı ve duyarlılık kadınların en büyük avantajı
diyebilirim” diyen Didem Kaptan, kurumsal şirketlere önemli
görevler düştüğüne de dikkat çekiyor: “Arkas, denizde kadın
istihdamında Türkiye’deki öncü firmalardan biri. Ben de bu
ailenin bir üyesi olduğum için kendimi şanslı hissediyorum.
Kurumsal şirketler kadın istihdam oranını artırmalı, fırsat
ve cinsiyet eşitliğini odağa almalı ve kadınların sesine kulak
vermeliler. Gemi hayatı sonrası kariyer sürecinde de karada
istihdam devamlılığını sağlamalılar.”

kadınların daha eşitlikçi bir sektör için başlattığı mücadele, bir
değişim rüzgarını beraberinde getirdi ve kadınların daha yüksek
rütbeler edinmesini sağlar oldu.
Bu alanda özellikle Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO),
sektörde kadınların rolünü güçlendirmek için bir dizi adımlar
atmış bulunmakta ve önemli çabalar gösteriyor.

TEKNOLOJİK DEĞİŞİM DENİZCİ
KADINLARA KAPI AÇIYOR
Kadınların gemilerdeki varlığının daha doğal bir sosyal çevre
yarattığı ve bunun da beraberinde bazı avantajlar sağladığı artık
daha güçlü belirtiliyor. Dergimize bu sayıda görüşleri ile destek
veren Arkas filosunda 2. kaptan olarak görev yapan Didem İyier
de bu konunun önemine değiniyor: “Gemide kadınların varlığı
tüm denizciler için bir aile ortamı havası vermekte ve biraz da olsa
normal yaşantı hissedilmektedir. Bu da kadın denizcilerin tercih
edilme sebeplerinden biri olarak gösterilebilir.” Bunun da ötesinde
denizcilik sektörünün iş gücü anketleri, kadınların, şu anda
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sektörün karşı karşıya olduğu mevcut ve büyüyen açığı kapatmak
için yeterince değerlendirilmemiş bir denizcilik yeteneği kaynağı
olduğunu gösteriyor. Sadece denizcilik sektöründe de değil,
kadınlara yatırım yapmanın toplulukları, şirketleri ve hatta
ülkeleri yükseltmenin en etkili yolu olduğuna dair birçok kanıt
var. Kaynaklar, cinsiyet dengesine daha yakın olan ülkelerin daha
başarılı ekonomik büyümeye sahip olduğunu ortaya koyuyor; daha
fazla kadın yöneticisi olan şirketler daha iyi performans gösteriyor.
Denizcilik sektörünün yeni bir modernleşme ve kapsayıcılık
çağına girerken sektördeki kadın temsilcilerin daha fazla sektörün
içine dahil olmasının denizcilik endüstrisinin gelişimi, inovatif
yapısı ve daha ilerici bir bakış açısına sahip olması için önemli bir
gereklilik olduğu pek çok rapor, analiz ve anketlerde görünür bir
hal aldı. Çalışmalar, kadınların teknolojiye daha yatkın olduğunu
ve bunun cinsiyetçiliği kaldırmayacak bir seçim kriterine
dönüştüğünü gösteriyor. WISTA Türkiye Başkanı Av. Nazlı
Selek, bu noktada, kadının ve teknolojik dönüşümün birlikteliğine
yönelik olarak, “Gelişen teknolojiyle beraber, kadınların gemide
yapabileceklerinin sınırı yok” diyor.
İsveçli denizcilik uzmanı Lena Göthberg’e göre, denizcilik

2. KAPTAN GİZEM TURAN
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
"DENİZCİLİK KADIN-ERKEK
FARK ETMEKSİZİN FEDAKARLIK
İSTEYEN BİR SEKTÖR"
“Başlarda mesleğimi seçerken en çok dinamik hali ve
maceralı kısmı ilgi çekici gelmişti. Hep yeni yerler keşfedip,
farklı kültürler tanıyacak olmak beni denizciliğe iten
nedenlerdendi” diyen, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün
ilk kadın römorkör kaptanı Gizem Turan, işin romantik
tarafının yanında ciddiyetini ve zorluklarını ise aktif olarak
çalışmaya başladığında gördüğünü söylüyor. “Son zamanlarda
sayımız giderek artsa da mesleğe başladığım yıllarda, kadınlar
arasında kaptanlık henüz bu kadar yaygın değildi. Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ndeki
şu anki görevime başlamadan önce de yıllarca aktif olarak
uzak yol gemilerinde çalıştım. Yani zaten iş hayatı diye
başladığım ve bildiğim yer; bu erkek egemen deniz ortamıydı”
diyen Turan, kadının içinde çok fazla olmadığı bu sektörün
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WISTA International Başkanı Theodosiou: “Dijitalleşme ve
temiz teknoloji çözümleri, farklı becerilere sahip insanlara
kapı açıyor ve bu durum, daha çeşitli bir endüstri yaratma
olasılığını ortaya çıkarırken, kadına ihtiyaca çağrı yapıyor.”
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%2

Kadının küresel
DENİZCİLİK
İSTİHDAMI içindeki
payı

en başından beri normali, üzerine emek verdiği alan olduğunu
ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğini aktarıyor.
Kadınların yaşanan tüm zorluklara karşı mücadele ettiğini ve
mücadelenin sonraki nesiller için kararlı bir algı yarattığına
dikkat çeken Turan, şöyle devam ediyor: “Bu sektörde
kadın olmak demek kendini ispat etmek için daha çok
çalışmak demek. Çünkü daha baştan bu işi yapamayacağınız
ön yargısıyla başlıyorsunuz ve bunu kırmak için diğer
meslektaşlarınızdan daha iyi performans sergilemek zorunda
hissediyorsunuz. Ve aslına bakarsanız, işimizi daha disiplinli
ve dikkatli de yapıyoruz. Kadın popülasyonunun böyle az
olduğu her meslek grubu için sektördekilerin işini hakkını
vererek yapması çok önemli. Bizden sonrakiler için de bir
imaj algısı yarattığımızın farkında olmalı ve bu bilinçte
davranmalıyız.”
Tüm bunlara rağmen, denizcilik sektörünün kadın-erkek
ayırmaksızın fedakârlık isteyen, mutlaka bilinçli seçilmesi
gereken bir iş kolu olduğunu ifade eden Kaptan Turan,
sözlerini şöyle tamamlıyor: “Severek yaptıktan sonra her
şey mümkün. Pek tabii birtakım zorluklarla karşılaşılacağız
hepimiz. Böyle zamanlarda da demoralize olmak yerine, yeni
bir tecrübe edindiğimizin farkında olarak ilerleyebilmek
gerekir. Kariyer yolculuğumuzda, kendimize sınır koymayıp
fırsatlara, yeniliklere açık olmak ve ‘neden olmasın?’ diyebilmek
lazım.”

KILAVUZ KAPTAN NİLDENİZ SÜTÇÜ ŞEN
ANKAŞ KILAVUZLUK
"MESLEKLERİN CİNSİYETİ OLMADIĞINI
GÖRDÜĞÜMÜZDE DAHA GELİŞMİŞ
SEKTÖRLER VE TOPLUMLAR OLUŞACAK"
Kılavuz kaptanlığın gemilere adım attığı andan itibaren ilgi
duyduğu alan olduğunu söylüyor Nildeniz Kaptan: “İTÜ
Denizcilik Fakültesi güverte bölümü mezunuyum. 10 yıl kadar
denizlerde, uzak limanlara yük taşıyan tanker tipi gemilerde
çalışarak yol aldım. Kılavuz kaptan olmak denize çıktığım
andan itibaren kurguladığım kariyer planıydı. Tanıştığım
kılavuzlarla çalışma koşulları ve işleriyle ilgili bilgiler alarak,
sektöre giriş öncesi temel hazırladım.”
Ancak hemen her kadın gibi o da hayallerine giden yolda
bazı zorluklarla karşılaşmış, sektörün eril diline maruz kalmış:
“Denizcilik zaten başlı başına erkek çoğunluğun bulunduğu
bir sektör ve okula başladığımızdan itibaren cinsiyetimizin
bu işe engel teşkil edebileceği ile ilgili çeşitli ön yargılarla
karşılaştık ama bize yardımcı olmaya çalışan, duruma cinsiyetçi

bakmayan meslek arkadaşlarım da oldu. Destekleyenler azınlık
bir kesimi oluşturduğundan onlara odaklanıyoruz ama aslında
ayırımcı taraf üzerine düşünmeliyiz, çünkü çoğunlukta olanlar
düzeltilmesi gereken düşünsel tarafı oluşturuyor. Sadece
denizciliğin değil, hiçbir mesleğin cinsiyeti olmadığı gerçeği ile
yüzleştiğimizde daha gelişmiş sektörler ve toplumlar yaratma
ihtimalimiz olacak."
Kaptan Nildeniz, her şeye rağmen son yıllarda denizci kadın
sayısında bir artış yaşandığını ancak bunun hâlâ yeterli
olmadığını söylüyor: “Sektörde kadın olarak çalışmak daha
normalleşmedi, bugün hâlâ gemiye çıktığınızda neden böyle bir
seçim yaptığınız sorgulanıyor. Ben, 77 kılavuz içinde, bölgemde
çalışan tek kadınım ve Türkiye’de bir arkadaşım daha var faal
olarak çalışan; Kaptan Zeynep Tuzcu. Gemideki kadın sayıları
ilklerle sınırlı kaldıkça, ön yargılar olmaya devam edecek.
Hiçbir şeyin size göre dizayn edilmediği çalışma sistemleri,
bazen oldukça zorlayıcı davranışlar ve cinsiyet sebebiyle işe
alım ve yükselme problemleri yaşanmaya devam ediyor. Ama
denizcilik geniş bir çalışma yelpazesi sunan ve mücadeleci
bir meslek. Kadınların azmi ile beraber son yıllarda yaşanan
artışın önümüzdeki dönemde daha da artarak devam edeceğine
inanıyorum. Cinsiyet eşitliğinin daha da yaygınlaşması ile
sadece denizcilikte değil, diğer sektörlerde de bir denge
sağlanacaktır. Bu durum, anlayışı yumuşatmanın yanında
kaliteyi artıracak, çalışma şartlarını iyileştirecektir.”

sektörüne yeni bilgiler getiren genç kadınların varlığı, teknoloji
ile beraber son yıllarda artış kaydetmeye başladı. Günümüz
denizciliğinin kadınları; otonom gemiler, yapay zeka, nesnelerin
interneti, robotik, sanal gerçeklik, blockchain gibi yıkıcı
teknolojilerin yaşama ve çalışma şeklimizi değiştirdiği dördüncü
sanayi devrimiyle tam uyumlu bir yapıyı merkeze alırken; genç
erkekler, sektöre hâlâ geleneksel denizcilik rolleriyle giriş yapmaya
ve üstünlük kurmaya çalışıyor. Göthberg, izlenimlerine dayanarak
şunu da söylüyor: “Bilim ve teknolojiye ilgi duyan erkekler, kendi
işlerini kurmak için sektörü terk ediyor. Kadınlar ise sektörde
kariyer hedefli bir ilerleyişe sahip.”
WISTA International Başkanı Despina Panayiotou Theodosiou
da “Denizcilik sektörü, kadının varlığını kabullenme ile alakalı
tarihsel bir rol geliştirmemiş olsa da son yıllarda kadını daha
hoş karşılamaya başladı” diyor ve değişen dünyaya ve oluşan
hassas dengelere dikkat çekiyor: “Sektördeki inovasyon ve
yeni teknolojiler, yeni roller ve fırsatlar yaratırken kadınlar için
mükemmel bir fırsat sunuyor. Denizcilikte geleneksel rollerin
kadınları dışlayabilecek belirli gerekçeleri vardır, denizcilik
deneyimi, kuvvet gibi. Ancak dijital çağ ve onun getirdiği
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yeniliklerle şartlar değişiyor. Dijitalleşme ve temiz teknoloji
çözümleri, farklı becerilere sahip insanlara kapı açıyor ve bu
durum, daha çeşitli bir endüstri yaratma olasılığını ortaya
çıkarırken, kadına ihtiyaca çağrı yapıyor. Son yıllarda nakliye
ve denizcilikle ilgili daha fazla şirketin çeşitlilik ve kapsayıcılık
mesajının arkasına geçtiğini görüyoruz çünkü bu sadece eşitlikle
alakalı değil, aynı zamanda bunun iyi bir iş kararı olduğunun da
farkına vardılar.”
IMO da endüstrinin ilerlemesine yardımcı olmak ve 21. yüzyılın
beklentilerine uygun bir temsil elde edilmesi için kadınların
varlığına işaret ediyor ve kendisine üye devletlerin BM 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde yer alan “Hedef 5:
Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kız çocuklarını güçlendirmek”
maddesini hayata geçirmesini sağlamak ve bu anlayışı sektörün
tüm birimlerine yaymak için kararlı bir çaba ortaya koyuyor.
Denizcilik gelişimi çerçevesinde ve Denizcilikte Kadınlar

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ MÜHENDİSİ
BENGİ ŞAN
TÜRK LOYDU DENİZ SEKTÖRÜ
KALİTE YÖNETİCİSİ
"GELECEĞİN DAHA EŞİTLİKÇİ OLACAĞINA
İNANIYORUM"
“Kadınların zorluktan çekinmeyip, özellikle üzerine giden
bir yapıya sahip olduğuna değinen Bengi Şan, buna rağmen
denizcilik sektörünün çoğu zaman mücadeleyi, yetkinliği ve
uygunluğu görmezden gelip cinsiyetçi bir form üzerinden
ilerlediğine dikkat çekiyor.
Mesleklere yüklenen cinsiyetler sebebiyle, kadınların varoluş
mücadelesi vermek zorunda kaldığını ifade eden Şan, kendisi
gibi çok az insanın, çalıştığı yerler bakımından şanslı olduğunu
belirtiyor. Diğer yandan denizciliğin tüm alt birimleri ve
tedarikçileri ile geniş bir sektör olduğuna, kurumda sağlanacak
dengenin zincirin bir diğer halkasında bozulabileceğine, ön
yargıların ve eril söylemlerin bir şekilde ortaya çıkabileceğine
dikkat çekerek, cinsiyet dengesini sektörün tüm halkalarının
içselleştirmesi gerektiğine ve bununla mücadeleye vurgu
yapıyor.
Kadının sektörde yaygınlaşabilmesi sürecinin zor olduğunu
belirten Şan, şöyle devam ediyor: “Gündelik lisanda da
sektörde de eril ifade kullanımının önüne geçemiyoruz. ‘İşini
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IMO, denizcilikte kadınları güçlendirme adımlarından biri
olarak 2021 yılında sektörde cinsiyet eşitliğini dengelemek
adına birçok kadına sponsor olacağını duyurdu.

adam gibi yapmak’ söylemiyle büyümüş kitlelerin, bilim
insanı demesi ne kadar zorsa, istediği kadar IMO “seaman”
terimini “seafarer” olarak değiştirmiş olsun, hâlâ ve yine gemi
adamı denmeye devam ediliyor. Fakat yavaş da olsa bu geçiş
sağlanacaktır. Sektördeki sayı arttıkça, özellikle denizcilik
alanındaki güzel örneklerle beraber, geleceğin daha eşitlikçi
olacağına inanıyorum. Gemi inşa alanı bu bağlamda denizde
çalışmaya göre daha kolay evriliyor diyebiliriz. Toplumda
kadına bir erkeğin annesi, karısı, kardeşi veya kızı olduğu
düşüncesiyle değil de kadın olduğu için, sadece insan olduğu
için değer verilmesinin öğrenilmesi sağlandığında, mesleki
saygıyı da daha kolay tesis edebiliriz. Toplumsal olarak fikren
evrilmeye ihtiyacımız var.”
Kadınların; dikkatli, bütüncül düşünebilen, kendini
geliştirmeye/büyümeye elverişli ve oldukça fazla özverili
olması gibi özelliklerinin sektörde büyük avantaj sağladığını
aktaran Bengi Şan, “Belli bir pozisyona gelmiş bir kadın
kendinde hata payı olasılığı bırakmayacak şekilde kendini işine
adıyor. Bu da bir erkeğe göre daha başarılı iş çıkartabilmesini
sağlıyor. Ancak bunu azminden çok varoluşsal olarak kadının
buna mecburiyetine bağlıyorum. Elbette her genelleme
sorunludur fakat kendini istim üstünde hissederek çalışma
hayatına giriş yapmış bir kadının muhtemel bir ön yargıya
mahal tanımayacak kadar çok çalışıyor olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz. Başarısı -varsa- asla şans olamaz, emin olun
kendisi söke söke almıştır.
Kadının emek vermek istediği tüm alanlarda desteklenmesi,
önünün açılması gerekir. Özellikle büyük kurumsal firmaların
kadın istihdamına öncülük etmesi, sektörde eşitliğe giden bu
değişim rüzgarını kuvvetlendirecektir” diyor.

VİNÇ OPERATÖRÜ PINAR KILIÇ
MERSİN ULUSLARARASI LİMANI
"KADINLARA YÖNELİK ERİL SÖYLEMLER
GERÇEKLE DEĞİL, ALGIYLA ALAKALI"
“Bu işte sürekli bir hareketlilik, değişkenlik var. Vinç ile
çalışacağım gemilerin faklı olması, elleçlenen yüklerin çeşitliliği
beni heyecanlandırıyor. Bu sektöre başlamak, benim için bir
ilkti ve acaba başarabilir miyim, diye çok düşündüm. Kendimi
ikna etmek için zorladım. Kararımda yöneticilerimin desteği
etkili oldu. Hepsine minnettarım. Şu an vinç operatörlüğü
benim vazgeçilmezim. İşimi severek yapıyorum ve tek
hedefim işimde daha da yükselmek” diyen Mersin Uluslararası
Limanın'daki (MIP) vinç operatörlerinden Pınar Kılıç, bu işte
çalışmanın hiç aklında olmamasına ve teklifi aldığında çok
şaşırmasına rağmen kabul etmekle doğru bir karar verdiğini
söylüyor ve işe kabulün cinsiyetle değil, kararlılık, istek ve işe
duyulan saygıyla alakalı olduğuna vurgu yapıyor.
Liman sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörlerde kadın
varlığının yenilik, başarı ve güzellikle alakalı olduğunun altını

programı aracılığıyla “Eğitim-Görünürlük-Tanıma” sloganı
altında, denizcilik sektörünün kilit paydaşları olarak kadınların
katkısını artırmak için stratejik bir yaklaşım benimsiyor.
2019 yılında temasını “Denizcilik Topluluğunda Kadınların
Güçlendirilmesi” olarak benimseyen IMO, cinsiyet eşitliği
noktasında farkındalık yaratmaya ve kadınların katkılarına vurgu
yapmaya devam ediyor.

IMO KADINLARA SPONSOR OLACAK
IMO, denizcilikte kadınları güçlendirme adımlarından biri olarak,
2021 yılında sektörde cinsiyet eşitliğini dengelemek adına birçok
kadına sponsor olacağını duyurdu. IMO, bu hamle ile özellikle
gelişmekte olan ülkelerde yeni bir denizcilik liderlik programını
devreye alacağını ve bu ülkelerdeki kadınların sektör içinde
başarılı ve sürdürülebilir bir kariyer oluşturması adına çalışmalar
yapacağını belirtti. Bu yeni girişim, 23 Kasım 2020 tarihinde
denizcilik uzmanlarını “Çeşitlilik ve Sürdürülebilirlik: İş Planı”
isimli temayı tartışmak için sanal ortamda bir araya getiren ilk
Maritime SheEO Konferansı’nda duyuruldu. Maritime SheEO,
yeni nesil kadın denizcilik liderlerini yaratmak için çalışacak.

çizen Kılıç, kadına yöneltilen “bu işi yapamazsın” ve benzeri
söylemlerinin gerçeklikle değil, algı ile alakalı olduğunu
söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Yaptığım işin zorlukları
yok denecek kadar az. Geçmişte, işin ilk yıllarında ‘vinç
operatörlüğü yapamazsın, kadınlara özgü bir iş yap’ şeklinde
tavsiyeler aldım. Fakat ben, yılmadan azimle çalıştım. İşimi
severek isteyerek yaptım/yapıyorum. Sadece vardiyalı olması,
biraz zor olabilir fakat bu durum, kadın ya da erkek tüm
vinç operatörleri için geçerli. Avantajlı kısmı ise sevdiğim
ve asla bıkmayacağım bir iş olması. Diğer taraftan, insanlara
mesleğimi söylediğimde aldığım tebrikler ve şaşkınlık ifadeleri
hoşuma gitmiyor değil. Özellikle kadınlar için cesaret verici.
Kadınların birçok işi daha iyi yaptıklarına inanıyorum. Bence
biz kadınlar, iş konusunda daha verimliyiz.”
Hiçbir kadının “acaba”ya düşmemesi gerektiğine dikkat
çeken Kılıç, “Kadınlar, ne olursa olsun vazgeçme eğilimine
düşmemeli, acaba yapabilir miyim, dememeli. Cesaretlerini,
azimlerini kaybetmesinler; sadece iş hayatında değil, sosyal
yaşantılarında da bu cesaretle yürümeliler. Kadınların birbirine
örnek olmaya ihtiyacı var. Eğer ben ve arkadaşlarım bu işten
yılmış, vazgeçmiş olsaydık, şu an Türk kadınlarına örnek
olamayacaktık. Biz MIP’de bir ilki gerçekleştirdik ve diğer
limanlarda bir akım başlamasını sağladık. Bugün Türkiye’nin
birçok limanında kadın vinç operatörü çalışıyor ve tercih
ediliyor” diyor.

Denizcilik sektöründe ve ötesinde kadının temsiliyetine ve
çeşitliliğin önemine her fırsatta vurgu yapan IMO Genel
Sekreteri Kitack Lim, konferansta yaptığı konuşmada, kadının
güçlendirilmesinin önemine şu cümlelerle değindi: “Kadınları
güçlendirmek, dünya çapında gelişen ekonomileri besliyor;
büyümeyi ve gelişmeyi teşvik ediyor ve küresel denizcilik
camiasında ve ötesinde çalışan herkese fayda sağlıyor.”
Bugün, okyanuslarla ilgili tüm faaliyetler, özellikle denizcilik
endüstrisinin içinde yer alan karasal ve denizel tüm işler birçok
zorlukla karşı karşıya. Bunlar, iklim değişikliğine ve diğer çevresel
sorunlara, ekonomik, güvenlik ve çatışmayla ilgili krizlere
yanıt verme ihtiyacının yanı sıra gemilerde çalışacak personel

İçinde bulunduğumuz değişim çağında çeşitliliği davet
etmeyen, nitelikli kadınların potansiyeline katkı sunmayan,
liderliğini desteklemeyen kurum ve şirketlerin geride
kalacağı ve çağı yakalayamayacağı belirtiliyor.
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Günümüzün denizciliğinin kadınları; otonom gemiler,
yapay zeka, robotik gibi yıkıcı teknolojilerin yaşam ve
çalışma şeklimizi değiştirdiği dördüncü sanayi devrimiyle
tam uyumlu bir yapıyı merkeze alıyor.
eksikliğini de içeriyor. Diğer yandan teknolojinin gemiler
ve deniz taşımacılığı üzerindeki etkisini ele almak için hızlı
hareket etme çağrısı da sektör üzerinde baskı yaratıyor. Tüm bu
ihtiyaçları başarıyla karşılamak için denizcilik faaliyetinin tüm
alanlarında vasıflı işçiler ve yetkin yenilikçi liderler için acil bir
talep söz konusu. Bütün bu sorunların birlikteliği bir şekilde
kadının varlığının önemine dikkat çekiyor. Ve en nihayetinde
içinde bulunduğumuz benzersiz değişim çağında çeşitliliği davet
etmeyen, nitelikli kadınların potansiyeline katkı sunmayan,
liderliğini desteklemeyen kurum ve şirketlerin geride kalacağı ve
çağı yakalayamayacağı belirtiliyor.

VİNÇ OPERATÖRÜ ZÜBEYDE PAMUK
MERSİN ULUSLARARASI LİMANI
"ZOR OLAN SEKTÖR DEĞİL
GÜVEN KIRMAYA YÖNELİK SÖYLEMLER"
Bundan sekiz yıl önce Mersin Uluslararası Limanı bünyesinde
ilk vinç operatörü kadınlardan biri olarak çalışmaya başlayan
Zübeyde Pamuk, erkek egemen bir sektörde çalışmaya
başlamanın ilk zamanlarda kendisi için oldukça zorlayıcı
olduğunu söylüyor. Ancak bugün geldiği noktada ise “Keşke bu
işe çok önce başlamış olsaydım” diyor. Yaptığı işi en iyi şekilde
yapabilmek için kendisini sürekli olarak geliştirmeye çalıştığını
ifade eden Pamuk, çalıştığı kurumun ve yaptığı işin bu gelişime
imkan tanıyabilmesi sebebiyle kendini çok şanslı hissettiğini
ve bu işin bir erkekle anılamayacak kadar çok yönlü olduğunu
belirtiyor.
Denizcilik ve limancılık sektörünün her daim hareketli
ve değişken yapısı sayesinde benzersiz bir çalışma alanı
sunduğuna değinen Zübeyde Pamuk, sanılanın aksine
denizciliğin güvenli bir sektör olduğunu belirtiyor. “Vardiyalı
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çalışmak, işin zorluklarından biri olarak lanse edilebilir ama
ben bundan keyif alıyorum. İşimize daha iyi odaklanabilmek
için yeteri kadar dinlenebiliyorum ve bu olduğu sürece
herhangi bir sıkıntı yok. Denizcilik sektörü, iyi bir maaş,
insanlardan saygı görmek ve geleceğe daha güvenli bakabilmek
gibi avantajlar sunuyor size. Tüm bu değerler, biz kadınlara
daha fazla azmetmenin ve mücadelenin önemini gösteriyor”
diyen Pamuk, bu sektörde var olabilmek için sevmenin yeterli
olduğuna değinerek, yüklenen cinsiyetçi rollerin kadınların
azmi sayesinde aşılacağına vurgu yapıyor.
Erkek işi olarak lanse edilen liman vinç operatörlüğünde
çalışan ilk kadın olarak sektöre giriş yaptığına ve bunun “bu
iş kadınlara göre değil” söylemine bir tepki doğurduğuna ve
bugün sektörde bu işi yapan başka kadınların da olduğuna
dikkat çeken Pamuk, şöyle devam ediyor: “Kadınlara tavsiyem
önce kendilerine ve potansiyellerine güvenmeleri olacaktır.
Her iş uzaktan zor görülebilir ama içine girdiğinizde böyle
olmadığını anlıyorsunuz. Burada zor olan söylemler ve güven
kırmaya yönelik cümleler, asıl aşılması gerekenler bunlar.
Sadece denizcilik ve limancılık sektöründe değil, tüm alanlarda
daha çok kadın çalışan olması, toplumsal gelişimimize de
katkı sağlayacaktır. Kendi mesleğim için şunu söylemeliyim
ki, kadınlar, limanda çalışırken kendilerini daha saygın
ve ayrıcalıklı hissedeceklerine inanmalılar. Yeter ki asla
mücadeleden vazgeçmesinler.”

yakınplan

GELECEĞİN
BALIKÇILIĞI

Yapay Zekaya Güvenecek
Gelişen teknolojinin en yıkıcı güçlerinden olan yapay zeka, denizin
derinliklerinden müşterinin tabağına balık yolculuğunu kolaylaştırabilir mi?
Uzmanlara göre cevap evet, hatta geleceğin balıkçılığının hassasiyetlerini,
gıda güvenliğini ve okyanusların sürdürülebilirliğini yapay zeka ve onun
şekillendirdiği teknolojiler koruyacak.

A

Ambio dergisinde balığın rolü Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, iklim
krizi ve mevcut eğilimler devam ederse, dünyada
yetersiz beslenen insan sayısı 680 milyondan,
2030’da 841 milyona çıkacak, ki bu tahmin,
COVID-19 salgının etkilerini hesaba katmıyor.
Küresel olarak tüketilen hayvansal proteinin
yüzde 20’sini karşılayan balıklar ve deniz
mahsulleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde
geçim kaynağı olmasının yanında bilişsel gelişim,
anne-çocuk sağlığı için gerekli olan mikro
besinler ve proteinler açısından da büyük önem
taşıyor. Balıkların gıda olarak büyük önem arz
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ettiği ülkelerin neredeyse yüzde 75’ini, gelir
bakımından fakir ve gıda eksikliği yaşayan Asya
ve Afrika ülkeleri oluşturuyor. Bundan dolayı
da uzamanlar, deniz ürünlerinin sürdürülebilir
olması ve denizde gıda güvenliğinin sağlanması
konusunun önemine ısrarla değinerek, buna
yönelik politikalar üretilmesi gerektiğine dikkat
çekiyorlar.
Doğal kaynaklara bağlı tüm endüstrilerde başarı,
kullanma ve koruma arasındaki hassas dengeyi
koruma becerisine bağlı ve balıkçılık endüstrisi
bu dersi, diğerlerinden daha keskin bir şekilde
öğrendi. Deniz ürünlerine yönelik küresel iştah

hızla artmaya devam ederken, aşırı avlanma,
hastalık ve çevresel değişim sebebiyle yaşanan
sorunların önüne geçmek için balık stoklarını
tüketmeden verimi artırmanın yollarını bulmak
hayati önem taşıyor. Bu hem ekolojik bir
zorunluluk hem ekonomik bir gereklilik hem
de insan sağlığı ile alakalı bir gerçeklik taşıyor.
Bugün balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
endüstrilerindeki binlerce iş ve 120 milyondan
fazla insanın geçimi sürdürülebilir balık ve deniz
ürünleri stoklarına bağlı. Deniz mahsulleri
üretiminde zorunlu olarak yapılacak bir
azaltma, kıyı topluluklarını inanılmaz derecede
zorlayabilir.
Dünya balık tüketiminin küresel nüfus artışı,
orta sınıfın genişlemesi ve daha fazla kentleşme
ile 2030’a kadar yüzde 20 artacağı tahmin
ediliyor. Diğer yandan tüketiciler için sağlıklı
gıda seçimi her geçen gün daha önemli hale
geliyor ve balık, kırmızı ete önemli bir alternatif
olarak konumunu güçlendiriyor.
Geleneksel balıkçılık alanlarında azalan
avlanmanın önüne geçmek için ticari balıkçılık
şirketleri okyanuslardaki ayak izlerini önemli
ölçüde genişlettiler ve yeni türleri hedeflemenin
yanı sıra tropikal bölgelerde avlanma çabalarını
artırdılar. Operasyonlarını kıyı bölgelerinden açık
denizlere taşıdılar. Bugün dünya okyanuslarında
toplam av alanlarını, son 50 sene içinde
yüzde 60’tan yüzde 90’a çıkardılar. Balıkçılık
endüstrisinin erişim alanları genişledikçe
okyanus ortamı üzerindeki baskı artıyor. Bugün
dünyadaki balık stoklarının yaklaşık yarısı
çökmüş; çoğu bölgede yabani avlanma oranları
oldukça düşmüş durumda. Bu fenomen, köpek
balıkları ve ton balığı gibi besin zincirinin
tepesinde yer alan balıklarda daha belirgin
hale geldi. Bu tepe avcılarının kaybı, okyanus
ekosistemlerinin dengesini bozan ardışık etkilere
sahip. Aynı habitatta yaşayan ani ve istenmeyen
popülasyon değişikliklerini tetiklediği bilinen
bazı köpek balığı türlerindeki düşüş, bazı deniz
kabuklularının ve yosun türlerinin artışına neden
olabilir. Tüm bunlar da beraberinde gıdaya
erişime ve güvenli gıda zincirinin bozulmasına
neden olacaktır.
Dolayısıyla, sürdürülebilir gıda ve
güvenliği sağlayan balıkçılık endüstrisinin
oluşturulabilmesi konusu son birkaç senedir

masadaki en önemli diyaloglardan biri. Ve
diyaloglar, bir süredir dijital sistemlerin varlığına
işaret ediyor. Özellikle yapay zeka (AI), büyük
veri, makine öğrenimi gibi teknolojiler, geleceğin
balıkçılığının hassasiyetini korumak adına öne
çıkan başlıkların en güçlüsü. Yapay zekanın,
deniz ürünleri üretimi, paketleme ve işlemedeki
sayısız uygulamasıyla, mevcut süreçleri düzene
sokarak ve yenilerini oluşturarak, balıkçılık
endüstrisini ve tüketici hizmetlerini yeniden
tasarlamaya yardımcı olabileceği ve sürdürülebilir
bir gıda güvenliği sağlayabileceği belirtiliyor.

Balıkçılık endüstrisi, halihazırda karaya dayalı
gıda sektörünü ve diğer endüstrileri yeniden
şekillendiren veriye dayalı dijital devrimi yeni
yeni yakalamaya başlasa da aslında bu alanda
kararlı adımlar atıyor. Yapay zekanın en umut
verici türlerinden birini oluşturan makine
öğrenmesi, şimdiden sektör için güçlü bir start
vermeye başladı. Veri tahminleri ile mevcut
durumu öğrenmeye ve iyileştirmeye yönelik bir
algoritma sunan makine öğrenmesi, henüz pilot
aşamasında da olsa deniz ürünleri yetiştiriciliği
endüstrisinin önde gelen aktörlerinin
envanterine girmiş durumda. Deniz ürünlerinde
verimliliği artırmak ve gıda güvenliğini garanti
altına almak için yapılmış çalışmalardan olan ton
balığının kalitesini denetleyen TunaScope, deniz
bitlerini ve somon balığının büyüme oranlarını
takip eden AquaByte, karideslerin gelişimini
takip eden XpertSea ve yine karides çiftliklerinin
yönetimini iyileştirmek ve verimliliği artırmak
için Aquaconnect ve Aquaponics gibi yapay zeka
uygulamaları şimdiden başarılı veriler sunmaya
başladı.

Dünya balık tüketiminin
küresel nüfus artışı, orta
sınıfın genişlemesi ve
daha fazla kentleşme ile
2030’a kadar yüzde 20
artacağı tahmin ediliyor.

%20

KÜRESEL YASA DIŞI
AVLANMA ORANI

1,2

MİLYON TON
Son 25 yılda
küresel av
miktarındaki
azalma

%20,6

Deniz
ürünlerindeki
sahteciliğin
oranı
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YAPAY ZEKANIN
GARANTÖRLÜĞÜNDE
SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZLER
MÜMKÜN

Balığın boyutu,
mevsimsellik, eşeyli
olgunluk, doğru
yakalama yöntemi,
depolama süresi gibi
pek çok faktör sunan
yapay zeka, kaliteyi ve
verimliliği artırarak, gıda
güvenliği adına benzersiz
sonuçlar sağlayabilir.
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Deniz ürünlerinde başta yapay zeka olmak üzere
teknolojik verilerin ve sistemlerin kullanılması
gerekliliği üzerine söylemlerin bu kadar yoğun
bir hal almasında hiç şüphesiz, stokların azalması
geliyor. İklim değişikliği, kirlilik ve yasa dışı
avlanma, okyanuslardaki kaynakları daha zor
erişilebilir hale getirdikçe, deniz gıdalarında
güvenlik hususu daha hassas bir hal alıyor. Bu
sebeple deniz ürünleri şirketleri yapay zeka
dalgasından daha fazla faydalanmaya başladı.
Yapay zeka ve benzeri teknolojiler sayesinde deniz
ürünlerindeki doğal değişkenliği tespit etmek ve
ortaya doğru veriler koyarak, sürdürülebilirlik elde
etmek mümkün. Balığın boyutu, mevsimsellik,
eşeyli olgunluk, doğru yakalama yöntemi,
depolama süresi gibi pek çok faktör sunan AI,
kaliteyi ve verimliliği artırarak, gıda güvenliği
adına benzersiz sonuçlar sağlayabilir.
Yasa dışı ve düzenlenmemiş balıkçılığa yönelik
raporların sayısı her geçen gün artıyor. Bazı
uzmanlar, avlanmış küresel deniz mahsullerinin
yüzde 20’sinin yasa dışı olduğunu ve bunun
küresel ekonomiye yıllık olarak 23 milyar dolara
mal olduğunu söylüyorlar. Reuters’in raporu,
küresel deniz avlarının 1996’dan bu yana 1,2
milyon azaldığını gösteriyor ve yasa dışı sistemler,
bu durumu daha da kötüleştiriyor. Bu noktada
büyük veri ve AI’nın yapabileceği bazı şeyler
var. Bu iki yıkıcı teknoloji sayesinde trol ve
kanuni olmayan teknelerin yeri uydu ve sensör
verileri kullanılarak bulunabilir veya rıhtımdaki
düzenleyiciler doğru avın belgelenmesini
sağlayabilir. Örneğin, son yıllarda Amerika’da
yakalamaya uygun olan balık türlerini tespit
etmek ve tanımlamak için gemilere kameralar
yerleştirilerek, buradaki görüntüler üzerinden
makine öğrenmesi verileri eşleştiriliyor. Yine
okyanusların hangi bölgelerinin avlanmaya en
müsait olduğu noktasında da yapay zeka ve büyük
veri devreye girmeye başladı.
Teslimat hizmetlerini daha da otomatikleştirmek
için AI’dan yararlanmak mümkün; drone’lar
veya diğer ulaşım yöntemleri AI ile kontrol
edilerek teslimat zinciri oluşturulabilir. Bu
verimli ulaşım ağı, ürünün bozulmadan

hedeflere teslim edilmesini sağlayacaktır. Yapay
sinir ağları oluşturarak, malları takip etmek ve
envanter tahminleriyle sorunları hafifletmek
işletmenin yükünü de azaltacaktır. Dahası, bu
izleme sistemleri, tedarikçilerin ve tüketicilerin,
gıdalarının tam olarak nereden temin edildiğini
takip etmelerine olanak tanıyacak ve bu
niteliklere değer veren tüketiciler için organik
ve şiddet içermeyen ürünleri tanımlamayı
kolaylaştıracaktır. Bu, aynı zamanda deniz
mahsulü tedarikçileri ve tüketiciler arasında daha
fazla şeffaflık sağlayacaktır.
Yapay zekanın en fazla fayda sunabileceği alan
ise dolandırıcılığı önlemek olabilir. Bugün
balık ve deniz ürünleri yüzde 20,6’lık oran ile
dünyada en fazla dolandırıcılığın yapıldığı gıda
ürünü olma özelliğini taşıyor. Balık sahtekarlığı,
balık türünü, bilerek yanlış etiketleme eylemini
içeriyor ve bu durum yaklaşık olarak pazarın
yüzde 30’unda görülüyor. Yapay zeka, balığı
kimyasal verileri ve DNA yapısı üzerinden
tanımlayarak bunun önüne geçebilecek en
güçlü çözüm yöntemi olarak ortada duruyor.
Hollanda’nın Wageningen Üniversitesi Veri
Yeterlilik Merkezi’nin kullandığı makine
öğrenmesi, Bayes Ağı sayesinde gıdaların
sınıflandırılması için başarılı veriler oluşturuyor.
Ağın, gıdaların kontaminasyon seviyelerini
yüzde 90 doğrulukla tespit ettiği belirtiliyor.
Deniz ürünlerine yönelik dolandırıcılık vakaları,
yapay zeka yöntemi ile paketleme esnasında da
tespit edilebilir. “Kombinasyonel algılama”nın
kullanıldığı bu teknolojide, tek tek kimyasalları
tanımlamak yerine ürünün bütünsel bir analizi
yapılarak çeşitli kimyasal sensörler kullanıyor
ve bir “sıvı parmak izi” oluşturuluyor. Makine
öğrenimi algoritması, bu sıvı parmak izini veri
tabanındaki diğer bilinen sıvılarla eşleştirerek
dolandırıcılığı tespit ediyor.
Ancak yapay zekanın deniz ürünleri
yetiştiriciliği sektörü için fayda sağlayacağı tek
alan gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik değil.
McKinsey’nin 2019 tarihli “Hassas Denizcilik”
isimli raporu, veriye ve yapay zekaya dayalı
anlayış ile gıda güvenliğini sağlamanın yanında
nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan
okyanus kaynaklarını korumanın ve balıkçılığın
gelişmesini sağlamanın da mümkün olduğunu
ortaya koyuyor.

GELİŞMİŞ ANALİTİKLE
DENİZLERDE GEZİNMEK
Balıkçılık ve deniz ürünleri şirketleri, gıda
güvenliğinin sürdürülmesinde ve balıkçılık
topluluklarının desteklenmesinde önemli bir
role sahip. Ancak artan talebi karşılamaya
yetecek kadar balık yakalama arayışlarında
deniz ve tatlı su ekosistemleri üzerinde benzeri
görülmemiş bir baskı oluşturuyorlar. Bu da deniz
canlılarının çoğalma ve popülasyonlarını koruma
yeteneklerini de büyük ölçüde tehdit ediyor.
Balıkçılık çıkarlarını çevresel kaygılarla
dengelemek bu endüstrinin aktörleri için kolay
değil, ancak gelişmiş analitik sistemi (büyük
verileri toplamak, işlemek ve yorumlamak için
teknolojik yöntemlere başvurmak), bu soruna
henüz keşfedilmemiş bir çözüm niteliğinde.
Balıkçılık şirketleri, düzenleyiciler ve çevreciler;
yapay zeka, büyük veri ve makine öğrenimi
gibi bu sistemleri henüz çok küçük ölçekli ve
pilot çalışmalarla sınırlı tutuyor ancak şu an
içinde bulunulan süreç, bu sitemin daha da
genişlemesi gereken bir dönemi işaret ediyor.
Şirketler, hükümetler ve uluslararası kurumlar,
stokların azalması ve iklim değişikliğinin
yarattığı tahribata yönelik bir aciliyet duygusu
içindeler ama bu aciliyetin içerisinde teknoloji
henüz yeteri kadar fark edilmiş değil. Yapay
zekanın, gelişmiş analitiğin ve büyük verinin
ilerleyişi hassas balıkçılığın, gıda sağlığının ve

NORVEÇ, SOMONLARI SAĞLIKLI TUTMAK İÇİN
BULUT VERİ BİLİMİNDEN YARARLANIYOR
Deniz biti, somon popülasyonu ve somon yetiştiriciliği endüstrisi için ortada duran en
büyük tehditlerden biri. Norveçli balıkçılar bunun önüne geçmek için “Deniz Ürünleri
İnovasyon Kümesi” oluşturarak, ülke çapındaki somon çiftliklerinden veri toplayan ve
deniz biti salgınlarını tahmin etmeye ve önlemeye yardımcı olmak için sofistike makine
öğrenimi tekniklerini kullanan yeni bir platform olan AquaCloud’u devreye aldı.
Amerika’nın önde gelen bilişim teknolojisi şirketi IBM ile ortaklaşa yürütülen proje ile
veri biliminden yararlanılarak, somon stokları sağlıklı tutulacak.
Balıkçılar, balık sağlığı ile ilgili verileri otomatik toplayan ve salgınlara karşı uyarı
veren analitik yapa zeka sisteminin deniz biti salgınlarını tahminde etmede ve hızlı
müdahaleyi mümkün kılmada yüzde 70 oranında başarı sağladığını söylüyorlar.
Somon sağlığını günlük olarak takip eden akıllı sistem, sağladığı hassas verilerle hem
gıda güvenliğine katkı sunuyor hem de su ürünleri yetiştiriciliği yapan şirketlerin
ekonomik olarak daha fazla kazanç elde etmelerini sağlıyor. İhtiyatlı bir tahmine göre,
deniz biti yönetiminin Norveç deniz endüstrisine doğrudan maliyeti en az 600 milyon
dolar ve bazı uzmanlar bazı yıllarda bunun 1 milyar dolara yaklaştığını düşünüyor.
Norveçli deniz uzmanları ve su ürünleri yetiştiricileri bu sistem ile hassas deniz
ekosistemlerinin korunmasında ve endüstrinin karşılaştığı sorunları çözmede önemli
başarılar elde edileceğini söylüyorlar.

okyanus canlılarının gelişimini sağlamak adına
büyük bir güç sunuyor. McKinsey’nin raporu,
dünyanın dört bir yanındaki büyük ölçekli
balıkçılık şirketlerinin bu teknolojik modele
geçmesi durumunda yıllık işletme maliyetlerini
11 milyar dolara kadar düşürebileceklerini ortaya
koyuyor, bu da tüketicilerin daha düşük fiyata
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ABD, DENİZ ÜRÜNLERİNİN
GÜVENLİĞİNİ YAPAY ZEKA İLE
ARTIRACAK

Dünyanın dört bir
yanındaki büyük ölçekli
balıkçılık şirketlerinin
bu teknolojik modele
geçmesi durumunda yıllık
işletme maliyetlerini
11 milyar dolara kadar
düşürebilecekleri
belirtiliyor.
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deniz gıdalarına ulaşabileceği anlamına geliyor.
Teknolojik dönüşüm aynı zamanda toplam balık
kütlesinin mevcut seviyenin iki katına çıkması
demek. Yapay zeka ve benzeri teknolojilerin
kullanılmaya başlaması ile toplam balık kütlesi
2050’ye kadar 53 milyar dolara ulaşabilir.
Ulusal ve uluslararası düzenlemeler, aşırı
avlanma, iklim krizi ve çevresel etkiler adına
önemli olsa da bu sorunları tek başına kaldırma
konusunda yeterli değiller, bu sebeple de
sürdürülebilir bir yörüngede kalmak için
teknolojik gelişmelere ihtiyaç duyuluyor. Veri
kullanılabilirliğinin artırılması, bilgi dağıtımının
kolaylaştırılması ve veri alma yeteneklerinin
genişletilmesini sağladığından yapay zeka
algoritmaları son birkaç yılda endüstride popüler
hale geldi.
Hesaplama gücü önemli ölçüde arttı ve karmaşık
algoritmalar kullanarak bilgilerin işlenmesini
ve analiz edilmesini kolaylaştırdı. Özellikle,
derin öğrenmeyle desteklenen görüntü tanıma
ve nesne algılama araçları, son on yılda önemli
bir ilerleme kaydetti. Görüntü tanıma yazılımı
tarafından desteklenen yerleşik kameralar,
balıkçılar için tür, hacim ve balık boyutu dahil
olmak üzere avlarının içeriği hakkında gerçek
zamanlı olarak önemli bilgiler sağlar hale geldi,
bu da mavinin canlıları kadar işletmeler için de
kârlı süreçler oluşturmaya başladı.
Kompakt, düşük maliyetli sensörler, uydu
görüntüleri, kameralar, insansız hava araçları
ve diğer teknolojilerden gelen artan veri akışı
sayesinde hassas balıkçılık devrimine daha kesin
gözle bakılıyor. Akıllı telefonlar ve nesnelerin
interneti, bu verileri kablosuz hücresel veya uydu
ağları üzerinden makine öğrenimi ve yapay

Deniz ürünlerini arzının yüzde 94’ünden
fazlasını ithal eden ABD, halk sağlığına tehdit
oluşturabilecek ithal deniz ürünlerini hızlı
ve verimli bir şekilde tanımlama becerisi
geliştirmek için yapay zeka destekli bir test
programını devreye aldı. Şu an ikinci aşamada
olan program ABD Gıda ve İlaç İdaresi
(FDA) tarafından başlatıldı. İhlal içeren deniz
ürünleri sevkiyatının önlenmesi amacını taşıyan
program, verileri hızlı şekilde analiz etmeyi,
verilerdeki bağlantıyı ve kalıpları otomatik
olarak tanımlamayı mümkün kılan bir makine
öğrenimi. Yapay zekalı pilot program ilk
aşamada ülkenin gıda tedarikinin özellikle ithal
edilen deniz ürünlerinin güvenliği sağlamada
önemli başarılar gösterdi.
FDA’nın “Yeni Akıllı Gıda Güvenliği Dönemi”
girişiminin bir parçası olan yapay zeka
uygulaması ile elde edilen veriler incelenecek ve
yüksek riskli deniz ürünleri ihracatı sebebiyle
yaşanacak sorunların önüne geçilecek. Güçlü
yapay destekli sistem aynı zamanda yasal
gerekliliklerin uygunluğunu da belirlemiş
olacak.
zekaya dayanan sağlam veri işleme merkezlerine
ileterek hem canlılar hem de işletmeler için
uygun olan tüm şartları en doğru şekilde tespit
ediyor. Veriler, deniz sıcaklığını, bulanıklığı ve
diğer değişkenleri algılayabilen uydulardaki
optik sensörlerden gelirken, radar sensörleri
topografya, rüzgarlar, deniz buzu ve gemi
hareketi hakkında bilgi edinebiliyor.
Dolayısıyla, gelişmiş analitik hem balıkçılık
faaliyetlerinin izlenmesini hem de ilgili
avların raporlanmasını geliştirerek, deniz
ürünleri tedarik zinciri hakkında okyanus
yakalamasından yemek masasına kadar şeffaflığı
artırabilecek bir unsur. Gıda şirketleri, bu
bilgileri gıda ürünlerinin kalitesi, izlenebilirliği ve
sürdürülebilirliğine artan ilgisi olan tüketicilerle
de paylaşabilir. Paylaşılacak bu bilgiler,
tüketicilerin kendi sağlıkları kadar çevresel
etkiler konusunda da farkındalık yaşamalarını
sağlayabilir.

mavidestek
röportaj. Peri Erbul

“SUYA DEĞER” PROJESİ

TURMEPA VE Yemekhane’yi Ortak
Paydada Buluşturuyor

2

Suya Değer projesi kapsamında TURMEPA ile doğanın ve denizlerin korunması
noktasında iş birliği gerçekleştiren Yemekhane, toplayıp geri dönüşüme
soktuğu atık yağlar ile hem TURMEPA’nın çabalarına destek oluyor hem de kendi
sürdürülebilirlik felsefesini GELECEK İÇİN DEĞERE dönüştürüyor.

2010 yılında Koç Grubu ile yapmaya başladıkları iş birliğinin
kendilerini aynı zamanda TURMEPA ile tanıştırdığını belirten
Yemekhane'nin kurucusu Burak Atay, sürdürülebilir yaşam
felsefelerinin kendilerini TURMEPA ile iş birliğine ittiğini
söylüyor ve devam ediyor: “Yemekhane olarak, Koç Grubu
şirketlerine hizmet vermeye başladığımız sıralarda, tarafımıza gelen
bir teklif neticesinde TURMEPA ile birlikte çalışmaya başladık.
Yemekhane, uzun süredir mutfaklarında, üretim sonucu oluşan atık
yağları biriktiriyor ve bunların lisanslı geri dönüşüm tesislerinde
biodizel yakıta dönüştürülmesine ön ayak oluyor. Önceleri atık
yağlar, dönüşüm şirketlerine yasal düzenlemeler gereği bedelsiz
olarak veriliyordu. TURMEPA ile yapılan anlaşma sonucu,
bedelli olarak, geri dönüşüm şirketinin tarafımıza bıraktığı atık
yağ toplama kutularında biriktirilip teslim ediliyor. Bedeli ise
TURMEPA’ya iletiliyor.”
70

Yakın gelecekte en çok konuşulacak konulardan birinin su
kaynaklarının korunması olacağına dikkat çeken Burak Atay, bu
sebeple atık yönetiminin çok hassas bir konu olduğunu söylüyor
ve şöyle diyor: “Su, yakın geleceğin en kritik meselelerinden
biri olacak. Atık yağların evlerde de biriktirilmesi bu yüzden
çok önemli. Dolayısıyla, ‘Suya Değer’ projesi, Yemekhane ve
TURMEPA’dan daha çok doğaya ve çevreye fayda sağlıyor.”
“Suya Değer” projesi ile Zer A.Ş.’nin iki sene önce hayata geçirdiği
“Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı”nda da ödüle layık görülen
Yemekhane’nin atık yönetimi, geri dönüşüm, enerji ve su tasarrufu,
israf vb. konularda, çevre ve insan sağlığına duyarlı birçok proje
yürüttüğünü ifade eden Atay, “Zer tarafından ödüllendirilen Suya
Değer projesi ile tüm çalışanlarımızın da katkılarıyla, hanelerde
biriken atık yağları belirlenen toplama noktalarında biriktirip geri
dönüşüme kazandırarak, çevreye katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Amacımız, her aileden en az iki litre bitkisel atık yağ toplayarak
yılda 44 bin litre yağın toplanması ve bu sayede 44 milyar litre
içme suyunun temiz kalmasını sağlamak.
Yemekhane olarak, doğaya ve tüm canlılara karşı
sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sağlıklı bir gelecek ve temiz bir
doğa için çalışmaya devam edeceğiz” diyor.

“YAĞ TOPLAMA İŞİNİ YÜZDE 100
BAŞARI İLE YAPIYORUZ”
Yemekhane’nin tüm mutfaklarında atık yağlar için toplama
alanları belirlediklerini aktaran Burak Atay, bu alanlarda bulunan
kaplarda atık yağları biriktirip düzenli aralıklarla anlaşmalı
oldukları lisanslı atık yağ toplama firmasının araçlarına teslim
ettiklerini söylüyor.
Mutfaklarımızda çalışan tüm personelin bu konudaki
farkındalığını da verdiğimiz eğitimlerle yüksek seviyede tutarak
atık yağ toplama işini yüzde 100 başarıyla yapıyoruz” diyen Atay,
sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Türkiye’de bu konuda bir
yönetmelik mevcut ve aslında atık yağ üreten tüm firmalar için
yasal bir zorunluluk sunuyor. Açıkçası ortada yasal bir zorunluluk
olmasa bile, tüm firmaların yağlarını geri dönüşüm firmalarına
ulaştırmaları konusunda sorumluluğu hissetmesi gerekiyor.
Ülkemizde gıda üretimi yapan yüzlerce firma bulunuyor. Bunların
tamamı düşünüldüğünde, açığa çıkan atık yağın çok büyük
miktarlarda olduğundan söz edebiliriz.”

BİR LİTRE ATIK YAĞ, BİR MİLYON
METREKÜP SUYU KİRLETİYOR
Atay, atık yağ yönetimi konusunda hane halklarının da büyük
sorumlulukları olduğuna dikkat çekiyor: “Sadece kurumlarda değil,
evlerde de atık yağ yönetimi büyük öneme sahip. Evlerde lavabo
giderlerine dökülen atık yağların denizlere ve doğaya çok ciddi
zararları olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bir litre bitkisel atık
yağın, bir milyon metreküp içme suyunu kirlettiği raporlanmış bir
gerçek. Yağlar, ekotoksik özellikleriyle direkt olarak suda yaşayan
canlılara zarar verebilir. Ayrıca deniz, göl ve akarsularda sudaki
oksijenin azalmasına sebep olarak suda yaşayan canlıların üzerinde
ciddi tahribatlara sebep olurlar. Gider boruların iç çeperine
tutunarak daralmalara sebep olabilir, zamanla kanalizasyon
sistemlerini kullanamaz hale getirebilirler.”

“GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MALZEMELER
KULLANIYORUZ”
Yemekhane’nin finansal bakış açısının yanı sıra sosyal ve çevresel
boyutları da dikkate alarak karşı karşıya olduğumuz küresel ısınma,
biyoçeşitlilik kaybı, kaynakların hızla tükenmesi ve kirlenmesi
gibi önemli sorunları göz ardı etmeden, gelecek nesillere karşı

da sorumluluk bilinciyle çevrenin korunmasına katkı sağlamaya
çalıştığını vurgulayan Atay, “Üretimlerimizde ortaya çıkan tüm
atıkları sınıflarına göre (kağıt, metal, cam, plastik vb.) ayrıştırıp,
uygun atık toplama alanlarına bırakılmasını sağlıyoruz. Atıklar
buralardan geri dönüşüm tesislerine gönderilerek yeniden
kullanıma sokuluyor. Pandemi süresinde özel tek kullanımlık, geri
dönüşümlü ambalaj ve malzemeler kullanmaya gayret ediyoruz”
ifadelerini kullanıyor.
Pandemi döneminde sağlıklı gıdanın servisi konusunda
tedbirlerini artırıp, hizmet şekillerini daha da iyileştirdiklerini
belirten Atay, “Mutfaklarımızda kullandığımız malzemeleri ciddi
planlamalarla tedarik ediyor, gıda israfını minimumda tutuyoruz.
Dolayısıyla tedarikçilerimizi özenle seçiyor, tüm yemeklerimizi
Türkiye’nin en bilinen markaları, coğrafi işaretli ürünler ve
yerel üreticilerden tedarik edilen malzemelerden hazırlıyoruz”
diyor ve sonraki dönemlerde de iyileştirme çalışmalarına devam
edeceklerini söylüyor.
Değişen müşteri tercihlerine de değinen Burak Atay, sözlerini şu
şekilde tamamlıyor: “Müşterilerimiz bilinçli tüketiciler ve zaten
doğal ürünleri tercih ediyorlar. Biz de onların hassasiyetlerini en ön
planda tutarak hizmetlerimizi yerine getiriyoruz.”

KALİTELİ VE GÜVENLİ YEMEK ANLAYIŞI
2008 yılında, kurumsal yemeği bireysel lezzet ve damak tadı ile
buluşturmayı amaçlayan bir işletme olarak kurulan Yemekhane,
yüzde 100 müşteri memnuniyeti ile hizmet veriyor, farklı
lokasyonlarda günde binlerce kişiye lezzet servis ediyor. Pandemi
öncesinde günde 80 bini aşkın insana yemek sağladıklarını
belirten Burak Atay, pandemi ile beraber pek çok kurumun evden
hizmet vermeye başlaması ile bu rakamın 45 bine düştüğünü
söylüyor. “COVID-19 sürecinde aldığımız üst düzey ek
önlemlerle misafirlerimizin gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceği,
hijyenik ve güvenli ortamlar sağlamaya gayret ediyoruz” diyen
Atay, kaliteli ve güvenli yemek anlayışını her şeye rağmen devam
ettirdiklerini ve bunun kendilerini diğer firmalardan ayıran bir
özellik olduğunu ekliyor.
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İklim Krizinin
Tanımsız
Varyantı

EKO GÖÇMENLER

Geçtiğimiz 10 sene içinde sayıları 20 milyonu aşan eko göçmenlerin 2050 yılına gelindiğinde
143 milyona ulaşması bekleniyor. Birleşmiş Milletler’in öngörüsü ise bu rakamın çok ötesinde.
Uzmanlar, koronavirüsten çok daha büyük bir “test alanı” olacağı konusunda uyardığı iklim
GÖÇMENLERİNE karşı hızlı şekilde aksiyon alınması gerektiğine vurgu yapıyorlar.
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İklim krizinin son yıllarda kulaklarımızda
yankılandırdığı kavramlardan biri “ekolojik
göçmenler”. Şiddetli iklim olaylarının
etkisiyle evlerini terk etmek ve başka
yerlerde hayatlarını yeniden inşa etmek
zorunda kalan, kültürlerini, topluluklarını
ve karar alma güçlerini kaybetmiş insanları
temsil ediyor.
Bu sorunun henüz başındayız ve buna
rağmen ortaya konan rakamlar, ne denli
şiddetlenebileceğini gösteriyor. İklim
krizinden dolayı yaşanan şiddetli fırtınalar
ve hava ile ilgili olaylar, 2008 yılından bu
yana dünya genelinde her yıl ortalama
24,2 milyon insanın yerinden edilmesine
neden oldu ve Dünya Bankası, 2050’ye
kadar sadece Sahra Altı Afrika, Güney
Asya ve Latin Amerika’da bu rakamın
143 milyona ulaşacağını tahmin ediyor.
Birleşmiş Milletler’in tahmini ise 2050’ye
gelindiğinde küreselde 25 milyon 1 milyar arasında çevresel göçmen
oluşabileceği yönünde.
Ancak tüm bunlara rağmen bugün
uluslararası kabul görmüş bir yasal tanım
henüz yok ve eko göçmenler, 1951 Mülteci
Sözleşmesi kapsamında bulunmuyor.
“Çevresel bozulma”; baskı, zulüm gibi
olumsuzluklarla tanımlanmadığından, bir
koruma boşluğu oluşturuyor.
Diğer yandan göç konusunda müzakere
edilen ilk uluslararası sözleşme olan 2018
tarihli Küresel Göç Sözleşmesi; afetler,
iklim değişikliği ve çevresel bozulma
bağlamında göçün bir gerçeklik olduğunu
kabul ediyor ve hem devletleri hem de
göçmenleri destekleyecek taahhütlerde
bulunuyor. Başta Birleşmiş Milletler
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) olmak
üzere birçok aktör, çevre ve göç bağlantısı
üzerinde çalışıyor, kavramsal çerçeveler
geliştiriyor ve konunun uluslararası
arenada yasal zemine oturtulmasını
hedefliyor.
İklim göçmenleri, göç ve iklim tartışmaları
arasında yıllardır görmezlikten geliniyor.
Ancak son 10 yılda hızla artan iklim
kaynaklı beşeri hareketlilik bu ilişkinin bir
kanıtı.

İKLİM MÜLTECİSİ VAR
İKLİME ÖZGÜ YASAL
STATÜ YOK
İklim değişikliği ve göç arasındaki
bağlantıyı anlamak, bu iki problematiğin
üstesinden gelmenin temel yönünü
oluşturuyor. Bu iki kavram arasında her
zaman karşılıklı bir bağımlılık olmasına
rağmen küresel ısınma, aşırı hava olayları,
kuraklık, deniz seviyelerinin yükselmesi
ve bunların getirdiği istikrarsızlık, bu ikili
ilişkiye yeni katmanlar ekledi.
İklim değişikliği aşamalı ve yaygın
bir çevresel değişimin yanı sıra ani
doğal afetleri de beraberinde getiriyor;
her iki durum da insan göçlerinin
doğasını ve kapsamını farklı şekillerde
etkiliyor. Aniden başlayan doğal afetler
karşısında insanların bir süre sonra
evlerine dönmeleri mümkünken; iklim
değişikliği ile doğrudan bağlantılı
olan çölleşme, toprak verimsizliği,
kıyı erozyonu ve deniz seviyesinin
yükselmesi gibi fenomenleri içeren,
yavaş yavaş başlayıp belirli bir süre sonra
tam sonuca ulaşan afetler ise uzun vadeli
göçlere neden oluyor. Bu nedenle de iki
durum, farklı adaptasyon ve stratejiler
gerektiriyor.
Bugün ortada duran tanımsızlıklara,
küresel arenadaki yavaşlığa rağmen
iklim göçüne yönelik birçok kanıt var
ortada. Mikronezya Adaları, Kiribati
Cumhuriyeti, Tuvalu, Marshall Adaları
gibi birçok okyanus ülkesi, deniz
seviyesindeki yükselmelerden dolayı
senelerdir iklim göçü veriyor. Batmakta
olan ülkelerin liderleri, seslerini yükselterek
dünya siyasetini göreve çağırıyor ancak
bugüne dek iklim değişikliğine yapılan
politik müdahaleler, tehdidin gerçeklerini
ele almaktan ziyade sosyal ve politik
motivasyonlara odaklandı.
Mikronezya’nın ülke yöneticileri,
atmosfere karbondioksit salınımı yaparak
dünyaya zarar veren ülke liderlerine
“Bize yaşayabileceğimiz toprak ve
yapabileceğimiz iş vermek zorundasınız”
şeklinde seslenmeye başladılar.
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Mikronezya’nın bu eylem ihtiyacını
vurgulayan Extinction Rebellion gibi
gruplar, sanayileşmiş ülkelere tepki
gösteriyor. Raporlar da fosil yakıt
emisyonları yoluyla iklim değişikliğinin
en büyük itici gücünün güçlü sanayileşmiş
ülkeler olduğunu ortaya koyuyor.
Bu ada ülkeleri, iklim krizinin birincil
örnekleri olarak ortada duruyor. Ancak
bu, denize kıyısı olan tüm ülke ve bölgeler
için açık bir tehdit. Birleşmiş Milletler
İlkim Değişikliği Konferansı, önümüzdeki
yüzyılda, suların 50 santim ila bir metre
yükseleceğini öngördüğünü belirterek;
aralarında Türkiye’nin de olduğu kıyı
Avrupa kentleri, Çin, ABD, Hollanda,
Hindistan, Vietnam, Bangladeş, Japonya,
Mısır ve Endonezya gibi ülkelerin kıyı
şehirlerinin de suya gömülme tehdidi ile
karşı karşıya kalacağını açıkladı.
İklim değişikliğiyle bağlantılı küresel göç
krizinin örneklerinden birini de ABDMeksika sınırında, eski Başkan Trump
zamanında oluşturulan duvar oluşturuyor.
Her ne kadar medya tarafından,
uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için
yapıldığı yansıtılsa da arkadaki gerçek
daha başka. Son yıllarda Orta Amerika’dan
ABD’ye yapılan büyük bir göç var.
Konuyla ilgili son çalışmalar ve raporlar,
iklim değişikliğinin bu göç krizindeki
rolünü vurgulayarak, iklim değişikliğinin
kilit bir faktör olduğunun giderek daha
açık hale geldiğini gösteriyor. Orta
Amerika’da ortalama sıcaklıklar 1950’den
beri 0,5 derece arttı ve bilim adamları
bunun, 2050’den önce 1-2 derece daha da
yükseleceğine inanıyor. Ayrıca bölgedeki
fırtına, sel ve kuraklık miktarı artmaya
devam ediyor ve ABD Uluslararası
Kalkınma Ajansı, uzun süren kuraklıklar
arttıkça yağışların da azalacağını tahmin
ediyor. Veriler, en aşırı iklim senaryolarında
önümüzdeki 30 sene içinde 30 milyondan
fazla göçmenin ABD sınırına yöneleceğini
gösteriyor. Aynı veriler, hükümetlerin
iklim emisyonlarını azaltmak için atacağı
mütevazı adımların bile bu rakamı 680
bine çekebileceğini ortaya koyuyor.
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İklim değişikliğiyle artan kuraklık
ve gıda güvensizliği, Meksika ve
Orta Amerika’da kırsal kesimde
yaşayanları yaşam alanlarından
uzaklaştırıyor.

The Guardian tarafından hazırlanan güncel
bir rapor, sadece El Salvador’un yüzyılın
sonundan önce kıyı şeridinin yüzde 1028’ini kaybedebileceğine dikkat çekiyor.
Son beş yıldır yağmur miktarında büyük
düşüşler yaşayan Guatemala, son yıllarda
ABD’ye yüzbinlerce göç verdi. Sel, kuraklık
ve açlıkla karşı karşıya kalan ülkede birçok
yarı kurak bölgenin kısa bir süre içinde
çölleşmesi; yağışların bazı bölgelerde
yüzde 60 azalması ve toprağı nemli
tutan su miktarının yüzde 83 azalması
bekleniyor. Araştırmacılar, 2070 yılına kadar
ülkenin Alta Verapaz eyaleti başta olmak
üzere birçok yerinde temel mahsullerin
verimliliğinde üçte bir oranında azalma
yaşanacağını tahmin ediyor.
The Guardian'ın raporu, gıda üretimi ve
güvenliği sebebiyle, Orta Doğu, Afrika
ve Latin Amerika ülkeleri başta olmak
üzere, dünya genelinde 187 milyon insanın
yerinden olabileceğini belirtiyor.
İklim krizinin en önemli sonuçlarından
olan kuraklık da eko göçmen sayısına
önemli katkı sunuyor. IDCM’nin
rakamlarına göre kuraklık sebebiyle
2018 yılında 764 bin kişi yer değiştirdi.
Eşitsizlikle ilgili istatistiksel çalışmaları
ile tanınan bir çalışma ekonomisti olan
Alan B. Krueger ve önde gelen eko jeoloji
bilimcilerinden Michael Oppenheimer’ın,
Proceedings of the National Academy
of Sciences’da 2010 yılında yayınlanan
araştırmaları, kuraklık dönemlerinde
ABD’ye Meksika göçünün arttığını ortaya
çıkardı.
Daha yakından baktıkça, göç
araştırmacıları, neredeyse her yerde iklimin
parmak izlerine rastladılar. Kuraklık,
birçok Suriyelinin savaştan önce şehirlere
itilmesine, gerginliğin ve hoşnutsuzluğun
artmasına neden oldu. Mahsul kayıpları,
Mısır ve Libya’daki Arap Baharı
ayaklanmalarını körükleyen işsizliğe yol
açtı. Hatta Brexit, Avrupa’ya akan göçmen
dalgasının bir etkisiydi. Ve tüm bu etkiler
sadece iki milyon insanın hareketiyle
bağlantılıydı. İklim göçünün mekanizmaları
daha keskin bir odak noktasına geldikçe

-gıda ve su kıtlığı, artan sıcaklık vb.- bu
hareketlilik, astronomik beşeri rakamlara
ulaşacak.
Son yıllarda insanlar, iklimin bol gıda
üretimine desteğini kesmesiyle beraber
daha kuzeye ilerlemeye başladılar.
Proceedings of the National Academy of
Sciences’daki bir araştırmaya göre, gezegen,
50 yıl içinde son 6 bin yılda olduğundan
daha yüksek bir sıcaklık artışı gösterebilir.
2070’e gelindiğinde, Sahra’da olduğu
gibi, şu anda dünya kara yüzeyinin yüzde
birinden daha azını kaplayan aşırı derecede
sıcak bölgeler, toprağın neredeyse beşte
birini kaplayabilir ve potansiyel olarak her
üç kişiden biri, kendi coğrafya ve doğasının
dışında yaşamak zorunda kalabilir.
Uzmanlar, ekolojik göçmenlerin küresel
bir sorun olduğuna her fırsatta dikkat
çekiyor. Ancak özellikle dikkat çektikleri
bir diğer konu da göç sebebiyle daha da
yoksulluğa itilecek olanların arasındaki
rekabetin ve yokluğun, ahlaki ve kültürel
sınırları ortadan kaldırma riski. Ancak bu
alanla alakalı modellemelerin de yetersizliği
sebebiyle, ortadaki resim henüz çok bulanık.
Geçen yıldan bu yana devam eden
koronavirüs salgını, insanlığın öngörülebilir
bir felaketi önleme kapasitesine sahip olup
olmadığına yönelik bir test çalışması da
sundu. Bazı ülkeler daha iyi ilerledi. Ancak
ABD ve AB gibi büyük güçler, başarısız
örnekler olarak ortaya çıktı. Uzmanlar ise
iklim göçünün gelişmiş dünyayı bundan
daha büyük ölçekte ve daha yüksek
risklerle test edeceğini söylüyor. Bu sebeple
kitlesel göçün istikrarsızlaştırıcı yönlerini
hafifletmek için hazırlanmak gerektiğini
vurguluyorlar.
Son yıllarda iklimsel göçün yarattığı insani
sonuçlar hakkında epeyce bilgi sahibi
olundu. Ve şu artık bir gerçek ki; toprakları,
evleri onları yüzüstü bırakırken Orta
Amerika’dan Sudan’a, Mekong Deltası’na
kadar yüz milyonlarca insan, kaçmak ile
ölmek arasında seçim yapmak zorunda
kalacak ve sonuç, kesinlikle dünyanın
gördüğü en büyük küresel göç dalgası
olacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KİRİBATİ’Yİ YUTARKEN...
Dünyanın en büyük mercan atolü
olan Pasifik’in ortasındaki Kiribati
Adaları’nın hikayesi, dünyanın pek çok
yerinde yaşanan iklim krizi sorunlarına
ve mevcut uluslararası politikanın
yetersizliğine ışık tutuyor. Kiribati
Cumhuriyeti için ufuktaki tehlike, iklim
krizi sonucu yükselen sular ve geleceği
belirsiz insanlar. En zirve noktasında
deniz seviyesinden sadece iki metre
yükseklikte bulunan adalar topluluğu,
iklim krizine karşı gezegendeki en
savunmasız ülkelerden biri. Deniz
seviyesindeki bu yükselme, Kiribati’deki
insanların yedide birini yerinden etmiş
durumda. Birleşmiş Milletler’in 2016
yılında hazırladığı rapora göre, ada
ülkesindeki hane halklarının yarısı,
deniz seviyesindeki artıştan etkilendi.
Seviye artışı nedeniyle bugüne dek
binlerce eko göç veren ülkede neredeyse
100 bin kişiden oluşan nüfusa giderek
daha az yaşam alanı kalıyor. Adada
insanlara yardım etmek için birkaç
mekanizma oluşturulmuş durumda.
Hükümet, yurt dışında iyi iş bulabilecek
vasıflı iş gücü yaratmak amacıyla

“Onurlu Göç” programını uygulamaya
koydu. Hükümet ayrıca gıda güvenliğini
sağlamak için 2014 senesinde Fiji’de
6 bin dönümlük arazi satın aldı. Yeni
Zelanda “Pacifics Access Ballot” adlı
piyango yöntemi ile her yıl 75 Kiribati
vatandaşını ülkesine alıyor. Ancak
anlaşılır bir şekilde insanlar, evlerini,
hayatlarını ve ailelerini terk etmek
istemediği için Yeni Zelanda’daki kotalar
henüz dolmuş değil. Başka ülkelerin eko
göçmenlerinin de dahil olduğu anketler,
göçmen adaylarının büyük bir kısmının
topraklarından ayrılmak istemediğini ve
hem politik hem de sosyal kargaşasına
karşı savunmasız olduğu bir ülkeye
yerleşmeyi tercih etmediğini söylüyor.
BM ve Dünya Bankası da Avustralya
ve Yeni Zelanda’ya mevsimlik işçiler
için koşulları düzeltmeleri çağrısında
bulunuyor ancak bu bir çözüm değil.
Kiribati halkı için acil olarak iyi niyetli
uluslararası politika, uyarlanabilir
sistem ve uzun vadeli destekler kapsama
alınmalı çünkü analizler bu ülkenin
30-40 yıl gibi bir sürede haritadan
silinebileceğini gösteriyor.

24,2
MİLYON
Son 13 yılda
oluşan
eko göçmen

The Guardian'ın raporu, gıda üretimi
ve güvenliği sebebiyle, Orta Doğu,
Afrika ve Latin Amerika ülkeleri
başta olmak üzere, dünya genelinde
187 milyon insanın yerinden
olabileceğini belirtiyor.
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FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ Milli Sporcusu Emre Sakçı

“TEMEL HEDEFİM OLİMPİYAT BİRİNCİLİĞİ”
Her kulacını yeni bir başarıya atan, Türkiye’nin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı
SPORCULARDAN biri olan Fenerbahçe SPOR Kulübü milli yüzücüsü Emre Sakçı için elde ettiği
her başarı, “Bunun için yaşıyorum” dediği olimpiyatlara, ZİRVEYE GİDEN YOLA çıkıyor.

T

Türkiye’nin yüzme branşında son yıllarda yetiştirdiği en önemli
yeteneklerden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü milli sporcusu Emre
Sakçı, son olarak, 2020’nin kasım ayında Macaristan’ın Budapeşte
kentinde düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi’nden birincilikler ve
rekorlarla döndü. 50 metre kurbağalamada Avrupa rekorunu elinde
tutan Sakçı, 100 metrede de rekoru kapıp ülkeye döndü.
Her kulacını yeni bir başarıya atan milli yüzücünün hedefi ise
bu rekorların ötesinde, olimpiyatlarda. Tüm başarılar, mücadele
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ve arzular, onun için bu hedefe giden yolda kesişmiş durumda.
Sporun zirvesi olarak tanımladığı olimpiyat yarışları için çok sıkı
bir çalışma içinde olduğunu aktaran milli yüzücü, “Ben bunun
için yaşıyorum” diyor.
Mücadelesinin, getirdiği başarılar ve gururlarla beraber bir kültüre
dönüşmesini ve bayrağı devralacak yeni gençlerin oluşmasına
katkı sağlamasını umduğunu ifade eden Sakçı, hedeflerini ve
düşüncelerini dergimize değerlendirdi.

Son olarak Budapeşte Uluslararası Yüzme Ligi’nden
rekorlarla döndünüz. Bu başarı kariyeriniz için nasıl bir
anlam ifade ediyor?
Budapeşte’deki yarışlar hiç şüphesiz ki, kariyerimin çok önemli
bir dönüm noktası oldu. Gerek yaşattıkları gerek öğrettikleri ve
gerekse hissettirdikleri bakımından kariyerimde ve hayatımda çok
önemli bir yere sahip. Beni bir adım daha öteye taşıdığına ve bir
sporcu olarak geliştirdiğine inanıyorum.
Hedefleri olan bir sporcuyum ve bu hedeflere giden yolda elde
edilen her başarı bir basamak niteliğinde. Umuyorum ki, bundan
sonrasında yeni başarılarla kendime ve ülkeme gururlar yaşatmaya
devam edeceğim.

Yakın zamanda yeni yarışmalar ya da organizasyonlar
olacak mı? Şu an nasıl bir çalışma içerisindesiniz?
Pandeminin izin verdiği şartlar altında yarışmalar ve turnuvalar
düzenleniyor. Kulübüm ve hocam Türker Oktay, benim için en
uygun yarış programını hazırladı. Bu program dahilinde ben de
bazı yarışmalara katılacağım. Fakat asıl hedefimiz olimpiyatlar.
Çalışmalarımız bu bağlamda tüm hızıyla devam ediyor.

Olimpiyat hedefinin neresinde duruyorsunuz? Bu hedefe
ulaşana kadar aşılması gereken dereceler, kırılması
gereken rekorlar var mı sizin için?
Olimpiyatlar benim için en birincil hedef, bunun için yaşıyorum.
Attığım her adım bu hedef doğrultusunda. Elbette sezon içerisinde

"GÜCÜMÜ VE DESTEĞİMİ
SUDAN ALIYORUM"
Dakikalarla sınırlı olan bir yarışa aylarca hatta yıllarca
çalışıyor olmanın nasıl bir his olduğu, ne gibi psikolojik bir
durum yarattığı soruluyor çoğu zaman. Şunu söyleyebilirim
ki; bu uzun ve yoğun süreç, psikolojik güçlükten ziyade
psikolojik bir rahatlık getiriyor. Çünkü aylarca veya yıllarca
aynı şey uğruna çalışmak, zorlukları, güçlükleri yaşayıp, dibi
görüp üstesinden gelmek ve sonuca ulaşmak, mental olarak
sizi daha güçlü kılıyor.
Su ile iç içe büyümüş insanlar sabrı sudan öğrenirler. Tıpkı
suyun taşı damla damla delmesi gibi sabırla yollarında
yüzerler. Ben de gücümü ve desteğimi sudan alıyorum.
düştüğüm, kalktığım, zorlandığım zamanlar oluyor. Ancak bu tür
olumsuzlukların üstesinden gelmeye çalışıyorum, kulübüm beni her
zaman destekliyor.
Benim buradaki önceliğim kendimi geliştirmek, her seferinde
üzerine biraz daha fazla koyabilmek. Ortaya koyduğum derecelerin
ve rekorların tanımı “kendimi aşmak”. En büyük mücadeleyi
kendinizle vermek, başarıya giden yolda önemli bir belirleyici.

Bir açıklamanızda olimpiyatlarda amatör branşlar
için kültür oluşturulması gerektiğini söylüyorsunuz.
Olimpiyatlar içinde bu kültürün oluşturulması daha
fazla gencin profesyonelliğe yönelmesi anlamını mı
taşıyor?
Bildiğiniz gibi olimpiyatlar sporun zirvesi. Ülkelerin gövde
gösterisi yaptığı bir arenadır olimpiyatlar. Ancak bu zirve, rekabetin
yanı sıra bir kültürü de içeriyor ve bu kültürü oluşturmak için
ülkenin/ülkelerin bir spor kültürüne sahip olması gerekiyor, bunun
için de sporu içselleştirmiş bireylere ihtiyaç var. Bunu sadece
yüzmede değil, tüm branşlarda gerçekleştirmeliyiz.
Bu yarışta ülkemin de öne çıkmasını çok istiyorum. Bu gerek sosyal
gerek ekonomik anlamda ciddi önem taşıyor.
Umuyorum ki, benden sonra bu bayrağı daha ileriye taşıyacak
gençler olacaktır.

Benim ortaya koyduğum derecelerin ve
rekorların tanımı “kendimi aşmak”. En büyük
mücadeleyi kendinizle vermek, başarıya giden
yolda önemli bir belirleyici.
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Türkiye’de kendi branşınız başta olmak üzere
amatör sporculuğun yeteri düzeyde olduğunu
düşünüyor musunuz peki, bu fırsatlar sunulduğunda
yeteri kadar talep olacak mı? Sporcusu olduğunuz
Fenerbahçe’nin yatırımları, destekleri var ama
Fenerbahçe gibi oluşum sayısı yeterli mi, amatör
kazanımı ve profesyonelliğe yönelim için?
Bu noktada öncelikle spora sağladığı katkılardan dolayı kulübüm
Fenerbahçe’ye ve Başkanımız Ali Koç’a hem sporcusu hem de
spora gönül vermiş bir insan olarak teşekkür etmek istiyorum.
Kulübümün yatırımları ve göstermiş olduğu destek, bugün
olimpiyat hedeflerimi belirlememde en büyük yardımcım oldu.
Bu desteği yalnızca bana ve yüzme branşına değil, yarıştığı her
kulvarda, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp olma
vizyonuyla her daim gösteriyor. Olimpiyat kültürünün oluşmasında

Yüzme sporunda dünya ile aramızda bulunan
farkı eksiklikler üzerinden tanımlamıyorum;
geç dahil olunmuş ve sonradan ilgi gösterilmiş
bir branş demek daha doğru olur.
Fenerbahçe’nin önderliğinde ülkemizde de büyük bir ivme
yakaladığımızı düşünüyorum. Elbette ki, amatör sporculuğun
daha fazla ilgi görmesini ve değer verilmesini isterim. Bunun
için de gençleri spora teşvik etmeli ve desteklemeliyiz. Bu
açıdan bakıldığında, son yıllarda gelişen yatırımlar ve destekler
beni oldukça umutlandırıyor. İnanıyorum ki, gerekli imkanlar
sunulduğunda beklediğimizden de fazla bir taleple karşılaşacağız.
Burada kendi sorumluluğumun da farkında olarak hem kulübüm
hem de ülkem için bu kültürün oluşması adına tüm gücümle
çalışıyorum.

Türkiye’de yüzme sporu dünyada nerede duruyor?
Sizin yaşattığınız heyecan ve gururun büyüklüğünü bu
alanda uzun senelerdir eksik kalan başarılar olarak
tanımlayabilir miyiz?

"DENİZLER İÇİN MÜCADELEDE
TURMEPA’NIN YANINDAYIZ"
Bana göre bir ülkenin gelişmişliğini daha yukarıya
taşımanın bir yolu da TURMEPA gibi sosyal, çevreci,
eğitsel ve yarattığı farkındalıkla mevcut durumu daha
olumlu noktaya taşıyabilecek oluşumlardan geçiyor.
Gezegenin ve insanlığın geleceği için, aldığımız nefes
için denizlerin ne kadar kritik bir değerde olduğunu artık
pek çoğumuz biliyoruz ama yine de denizlerin ve doğanın
içinde bulunduğu olumsuzlukları düzeltmeye karşı yavaş
kalıyoruz, yöntemlerimiz faydacı bir hal alamıyor çoğu
zaman. TURMEPA’nın bu noktada ortaya koyduğu
çalışmalar son derece kıymetli. Bu nedenle yarınlarımız
ve denizlerimiz için verdiği mücadelede TURMEPA’nın
yanındayız ve umarım bu mücadelenin içine dahil olmuş
insan sayısı daha da artar.
Diğer yandan özellikle genç neslin denizlerimiz hakkında
bilinçlendirilmesi ve eğitilmesini çok değerli buluyorum.
Bu nedenle, verdiği eğitimler için de TURMEPA’ya ayrıca
teşekkür ederim.
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Yüzme sporu Türkiye’de son yıllarda çok hızlı bir gelişme gösterdi.
Dünya ile aramızdaki farkı çok hızlı bir şekilde kapatmaya
başladık. Dünya ile aramızda bulunan bu farkı eksiklikler
üzerinden tanımlamıyorum bu arada; geç dahil olunmuş ve
sonradan ilgi gösterilmiş bir branş demek daha doğru olur.
Umarım, bundan sonra ülkemize getireceğimiz başarılarla
bu aranın kapatılmasında gerekli desteği sağlayabiliriz ve bu
başarılarla daha fazla gencin yüzme sporuna ilgi duymasına katkı
sağlayabiliriz.

Rekortmen ve milli bir yüzücü olmanın üzerinizde
yarattığı baskıları ve sorumlukları nasıl tanımlarsınız?
Elde ettiğim başarıların üzerimde baskı oluşturduğunu
söyleyemem; bu daha çok bir teşvik ve daha iyisini istemek
olabilir ama bunun bir sorumluluk taşıdığını ve bunun bilincinde
olduğumu söyleyebilirim.
Kulübümü ve ülkemi başarılarla temsil edebildiğim için
gururluyum. Ayrıca yaşadığım başarıların mutluluğunu benimle
beraber milyonların da paylaştığını bilmek ekstra bir gurur. Bundan
sonrasında da her zaman bayrağımıza layık olmaya çalışacağım.

Peki, denizlere yönelik başka hobiler oluşturabilecek
kadar vakit bulabiliyor musunuz?
İzmirli her insan deniz aşığıdır. Ben de bir İzmirli olarak, kendimi
bildim bileli denizleri seviyorum. Yoğun çalışma programımdan
dolayı her ne kadar denizlere, denizde yüzmeye yeterince vakit
ayıramasam da maviye karşı derin tutkum ve sevgim baki.
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Eskinin Savaşçıları
Şimdinin Kültürel Anıtları

MÜZE GEMİLER

O

Bugün geçmişin savaşçı kimlikleri üzerine kültürel bir elbise giyen pek çok gemi, müze sıfatıyla,
dünyanın dört bir yanında eski zamanlara dair hikayeler anlatıp, yaşanmışlıkları gelecek
nesillere aktarma misyonu ile hizmet vermeye devam ediyor.
Okyanusta yaşam, kesinlikle romantizmle ilişki ve modern dünyanın büyük bir kısmı, denizlerde seyreden gemilerin arkasından
inşa edildi. Tudor savaş gemileri ile Viking gemilerinden seyahatin altın çağını başlatan okyanus gemilerine kadar pek çoğu
hayatımızı şekillendirdi ve bu tarihi gemilerden bazıları olmadan
bulunduğumuz yerde yine de olabileceğimizi söylemek doğru
olmaz. Tarihi savaş gemileri, aldıkları rollerle dünya ticaretin-
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de, savaş tarihinde ve savaş sonrası şekillenişte etkili oldular. Bu
sebeple sadece ait oldukları ülkeler için değil, dünyanın geri kalanı için de tarihsel bir hafıza görevi görüyorlar. Bugün geçmişin
savaşçı kimlikleri üzerine kültürel bir elbise giyen pek çok gemi,
dünyanın dört bir yanında eski zamanlara dair hikayeler anlatıp,
yaşanmışlıkları gelecek nesillere aktarma misyonu ile hizmet vermeye devam ediyor.

Savaş Yorgunluğu İstirahati: HSM BELFAST
Londra Köprüsü ile Kule Köprüsü (Tower Bridge) arasında, Thames Nehri’nin güneyinde
demirli olan HSM Belfast, türünün kalan son örneği. 1938 yılında denize indirilen town
sınıfı savaş kruvazörü, 1971 yılında turistik bir cazibe haline gelmeden önce 25 yıl boyunca aktif hizmet gördü. II. Dünya Savaşı sırasında Ruslara yardım taşıyan ticaret gemilerini korudu, deniz mürettebatının yaşamından sorumlu oldu. II. Dünya Savaşı Artik
Konvoyları ve Kore Savaşı’nda görev aldı.
Şimdi ise Thames Nehri’ndeki ebedi istirahatinde Londra’nın simgelerinden birine dönüşmüş durumda. Bugün filmlere, kliplere ve düğün çekimlerine görüntüsü ile eşlik
eden ikonik kültürel figür, bir müze
olarak görev görüyor. Bir gemide
yaşamanın nasıl bir his olduğunu
başarılı bir şekilde aktarıyor. Gemi
müzenin dokuz güvertesinin tamamı ziyaretçilere açık. Ancak pandemi koşulları sebebiyle şu an kapalı.
Bu durumdan istifade eden İmparatorluk Savaş Müzeleri yöneticileri
de onu tadilata aldı ve 2021’in yazına hazırlıyor.

En Eski Savaşçı
HSM VICTORY

Dünyanın en eski görev görmüş savaş gemisi olan HSM Victory, İngiliz Deniz
Komutanı Horatio Nelson’un, 1805’te Trafalgar Savaşı’nda Fransızları ve
İspanyolları yenmek için yelken açan filosunun amiral gemisiydi.

1758’de sipariş edilen ve 1765 senesinde denize indirilen İngiliz HSM
Victory, donanmaya, 104 silahlı birinci sınıf savaş gemisinden biri olarak
girdi.
Dünyanın en eski görev görmüş savaş gemisi olan HSM Victory, İngiliz
Deniz Komutanı Horatio Nelson’un,
1805’te Trafalgar Savaşı’nda Fransızları ve İspanyolları yenmek için yelken açan filosunun amiral gemisiydi.
Victory, Amerikan Bağımsızlık Savaşı
ve Fransız Devrim Savaşları’nda da
İngiliz filosunun en önünde yer aldı.
1922 yılında üzerindeki yıpranmışlığı
atması için kuru havuza yerleştirilen
antik gemi, altı yıl sonra halka açıldı.
II. Dünya Savaşı esnasında yaşanan
yoğun bombardıman esnasında
hasarlar gördü ve bir başka büyük
onarımın ardından Ulusal Donanma Müzesi’nin velayetine verildi.
Portsmouth’un Tarihi Tersanesi’nde
ikinci kez halka açılan HSM Victory,
şu an dünya genelinde yaşanan pandemi krizi ve kilitlenmeler sebebiyle
kapalı. Ancak açıldığında “Gövde Altı
Yürüyüş Yolu”nu deneyimleyerek,
harika bir manzaraya tanıklık edebilirsiniz.
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Dünyanın En Büyük Gemisiydi: USS MIDWAY
Devasa uçak gemisi USS Midway, 1955 yılına kadar dünyanın en büyük gemisiydi ve “insanlar tarafından yapılmış şimdiye kadarki en büyük hareketli
nesnelerden biri” olarak tanımladı. Amerikan ordusunun savaş uçakları için
yüzen pist olarak inşa edilen Midway, 1945’ten 1992’ye kadar kesintisiz
hizmet verdi. 20. yüzyılın en fazla süreyle cephede kalan gemisi oldu. Vietnam ve Körfez Savaşı da dahil olmak üzere birçok modern savaşta rol
oynadı. Soğuk Savaş esnasında ve sonrasında görevde olan tek taşıyıcıydı.
Şimdi ise Kaliforniya’nın San Diego şehrinde bir müze olarak hayatını
sürdürüyor. 2004 yılından bu yana
halka açık olan Midway, ABD’deki en
popüler deniz savaş gemisi müzesi.
Sene boyunca 700’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan müzenin hangarında ve alt güvertesinde 60’tan
fazla sergi bulunuyor; 30’dan fazla
restore edilmiş uçak barındırıyor,
uçuş simülatörlerinin denenmesine olanak veriyor. Pandemi esnasında da açık olan müze, gerekli
tedbirleri uygulayan ziyaretçileri
kabul ediyor.

Madalyalı Savaş Gazisi: USS WISCONSIN
ABD donanması tarafından 1941 yılında inşa edilen en büyük ve son savaş gemilerinden biri olan USS Wisconsin, II. Dünya Savaşı’ndaki görevinden
alındıktan sonra, 1958 yılında Kore Savaşı için yeniden aktif hale getirildi. Kore görevinden sonra tekrar kenara çekilen devasa Wisconsin, 1988
yılında ise Basra Körfez Savaşı için göreve çağrıldı. Bu, Wisconsin’in katıldığı son savaştı. 1991 yılının eylül ayında aktif hizmetten tamamıyla çekildi
ve Virginia’da bir sahil şehri olan Norfolk’ta ziyarete açık bir savaş gemisi müzesine dönüştürüldü.
USS Wisconsin, II. Dünya Savaşı’ndaki hizmetlerinden ve başarılarından dolayı Beş Savaş Yıldızı ve Kore Savaşı’ndaki mücadelesinden dolayı da
Savaş Mücadele Şeridi (Combat Action Ribbon) ile ödüllendirildi.
Müzedeki rehberli turlar gönüllü askerler ve emekli subaylar tarafından gerçekleştiriliyor.

Müzedeki rehberli turlar
gönüllü askerler ve emekli
subaylar tarafından
gerçekleştiriliyor.
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Müze; Vikinglerin yaşamını ve
kişiliklerini anlamaya yardımcı olan üç
muhteşem gemiye, Oseberg, Gokstad
ve Tune’a ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın En Eski Vikingleri
VİKİNG GEMİ MÜZESİ
Norveç’in Oslo kentinde yer alan Viking Gemi Müzesi, direkt
olarak bir gemi müzesi değil ama bu müze, Vikinglerin yaşamını ve kişiliklerini anlamaya yardımcı olan üç muhteşem
gemiye, Oseberg, Gokstad ve Tune’a ev sahipliği yapıyor.
Norveçlilerin mezar höyüklerinden çıkarıp onarıma aldığı bu
üç gemi, höyük olarak kullanılmadan önce denizlerde uzun
bir süre dolaşmış. Beraberindeki günlük nesneler, silahlar,
dini eserler, hazineler ve iskeletlerle beraber uzun bir çalışmanın sonrasında görücüye çıkarılabilir hale getirildiler.
Bu gemilerin ölçekleri diğer pek çok eski gemi ile kıyaslandığında pek etkileyici olmasa da yaşları bu farkı hemen
kapatıyor. Tune ve Gokstad, 900’lü yıllardan günümüze ulaşırken, Oseberg 820’li yıllara tarihleniyor. Bu açıdan bakıldığında Norveç, bu üç gemi ile dünya kültür tarihine büyük bir
katkı da sunmuş oluyor. Viking yaşamına ışık tutan gemiler,
dünyanın en iyi korunmuş Viking gemileri olma özelliğini de
taşıyor.
Oslo Üniversitesi Kültür Tarihi Müzesi’nin bir parçası olan Viking Gemi Müzesi, COVID-19 nedeniyle geçici olarak kapalı.
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Japonya’nın Gurur
Sembolü: MİKASA
1899-1900 yılları arasında İngiltere’de inşa edilen
Mikasa, 1900’lerin başında ulusal bağımsızlığı savunan Japon halkının gururunun bir sembolü olarak
korunan üç tarihi savaş gemisi anıtından biri.
Mikasa, bu ayrıcalıklı statüsünü Rus-Japon
Savaşı’nda verdiği hizmetle kazandı. 1904 yılında
Rusya’nın saldırısına maruz kalan Japonya, çok
büyük fedakarlıklar sonrasında zafere ulaştı ve Mikasa, bu zaferin en önemli aktörlerinden biri oldu.
120 yıllık Mikasa, adım attığınız andan itibaren
denizlerin geçmişine doğru yolculuğa çıkaran büyüleyici bir atmosfere sahip. Bugün Japonya’nın o
dönemden bugüne ulaşmış birkaç gemisinden biri
olmanın yanında dünyada hayatta kalmış tek dretnot savaş gemisi. Adını Japonya’nın Nara kentindeki Mikasa Dağları’ndan alıyor.
1923 yılında görevden alınan Mikasa, Hokkaido
Adası’nda bir müze olarak faaliyet gösteriyor. Şu
anda pandemi koşulları sebebiyle ziyaret edilemiyor ancak ziyarete açıldığında radyo odaları, ana
topçuları, amiralin ve denizcilerin yaşamı hakkında
detaylı bilgiler elde edebileceğiniz bir müze.

Mikasa, 1900’lerin başında ulusal
bağımsızlığı savunan Japon halkının
gururunun bir sembolü olarak korunan üç
tarihi savaş gemisi anıtından biri.

Çanakkale Kahramanı
NUSRET MAYIN GEMİSİ
Birinci Dünya Savaşı’nda gösterdiği başarılardan dolayı, bugün Türk halkının tarihi hafızasında önemli yer etmiş olan bu mayın gemisi, 1911 yılında Almanya’da kızağa çekildi ve 1913 yılında Osmanlı Donanması’na
dahil oldu.
Nusret’in Çanakkale Savaşı esnasında döşediği mayınlar, 18 Mart
1915’te Çanakkale harekatının seyrini değiştirdi ve cumhuriyete giden
yolu döşedi. Bu sebeple de kendisine “dünyanın en ünlü mayın gemisi”
unvanı verildi.
1955’e kadar askeri görevine devam eden Nusret, 1962 yılında satıldı ve
Kaptan Nusret adıyla kuru yük gemisi olarak hizmet vermeye başladı.
1990’da Mersin yakınlarında alabora olup batan gemi, dokuz sene sonra
gönüllü bir ekip tarafından sualtından çıkarılarak orijinaline uygun şekilde restore edildi. 2003 yılında Tarsus Belediyesi tarafından bir Çanakkale Savaşı anıtına dönüştürülen geminin 2011 yılında birebir kopyası yapılarak, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı bünyesinde ziyarete açıldı.
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Nusret, "dünyanın en ünlü mayın gemisi"
olarak kabul ediliyor.
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Nazi Komutasından
Halka Hizmete: U 995
Almanya’nın Kiel şehrinin birkaç kilometre uzağındaki
Ostsee sahilinde ebedi ikametgahına yerleştirilen
U 995 denizaltısı, 1942 yılında suya indirildi ve bir
sene sonra Nazi Almanyası’nın emrinde göreve başladı. Kriegsmarine tarafından 1939-44 yılları arasında
üretilen bu tipteki 603 denizaltıdan biriydi ve II. Dünya
Savaşı’nın en önemli denizaltı modellerinden biri olarak gösterildi.
1943’ten 1945’e kadar Rusya’nın Murmansk şehrine
giden müttefik konvoylarına karşı çeşitli görevler üstlendi. 1945’te ise müttefiklerce ele geçirildi
ve o andan itibaren Norveç donanmasının
bir parçası oldu. Norveç, 1965 senesinde
tekneyi, Alman hükümetine 1 Alman Markı
karşılığında satmayı teklif etti ancak hükümet bu teklifi reddetti. Bunun üzerine
devreye giren Alman Donanma Birliği, bedeli ödeyerek, tekneyi satın aldı. Denizaltı,
Ekim 1971’de bir anıta dönüştürüldü. Son
derece iyi durumda olan U 995, bugün bir
müze olarak kullanılıyor.

Ekim Devrimi’nde
Başroldeydi: AURORA

I. Dünya Savaşı’nda da aktif
rol oynayan Aurora, Ekim
Devrimi’nde Bolşevikleri destekledi
ve yaptığı ilk atışla mücadelenin
başladığını işaret etti.
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15 Ekim 1904 yılında suya indirilen Aurora,
Rusya İmparatorluğu deniz kuvvetlerinde
korumalı kruvazör olarak görev yaptı; Sovyet
deniz kuvvetlerinde ise eğitim gemisi olarak
hizmet sundu.
Suya indirildiğinin ilk senesinde yoğun bir top
atışına maruz kalmasına rağmen bir sene sonra Japonya ile yapılan savaşta ön saflarda yer
aldı. Tsushima Deniz Savaşı’ndan sağ çıkmayı
başaran Aurora, Filipinler’de ABD koruması
altında bir yıllık esaret yaşadı. Ardından Baltık
Denizi’ne dönerek eğitim gemisi oldu. I. Dünya Savaşı’nda da aktif rol oynayan gemi, Ekim
Devrimi’nde Bolşevikleri destekledi ve yaptığı
ilk atışla mücadelenin başladığını işaret etti.
1927 yılında devrim niteliğindeki çabalarından
ötürü “Kızıl Bayrak Nişanı” ile ödüllendirildi.
II. Dünya Savaşı sırasında Leningrand’ı korumakla görevlendirilen Aurora, 1941 senesinde
defalarca bombalandı ve ağır hasar alarak
battı. 1944’te sudan çıkarıldı ve üç yıl onarım
gördü. 1948 yılında eğitim gemisi olarak Neva
Nehri’ne demirleyen geminin bir anıt olarak
ebediyen korunmasına karar verildi. 1957’den
bu yana da müze olarak halka açık.

mavigönüllü
röportaj. Peri Erbul

STK-AKADEMİ ENVANTERİ
Fayda ve Farkındalığa Dönüştürülmüş bilgi
TURMEPA’ya akademik olarak GÖNÜLLÜ danışmanlık VEREN isimlerden Prof. Dr. Gülşen Altuğ,
Dr. Şebnem Atasaral ve Prof. Dr. Fatma Çevik, saha bakış açısı ile akademik bilginin bir
araya gelmesinin toplumsal sinerjiyi daha güçlü kıldığını ve bilgiyi faydaya ve
farkındalığa dönüştürme pratiği sağladığını vurguluyorlar.

T

TURMEPA Gönüllü Programı’nın sahaya aktardığı;
ekip çalışması ve paylaşımcılık, farkındalık, hayat boyu
öğrenim, farklılıklara saygı ve sürdürülebilirlik ilkelerine
akademik tecrübeleri ve bilgileri ile destek sunan pek çok
akademisyenden üçü Prof. Dr. Gülşen Altuğ, Dr. Şebnem
Atasaral ve Prof. Dr. Fatma Çevik. Kendilerinin deyimi ile
TURMEPA ile çalışmak, akademik bilgiyi sahaya sürmek
demek. Ancak bu bilgi donanımını somutlaştırma konusunun
arkasındaki öncelikli sebep, mesleki duyarlılık değil, insani
farkındalık. Mesleki donanım ise farkındalık ve toplumsal
faydacılığa giden yolda bir katalizör.
Kendilerinin akademik gücü ile TURMEPA’nın saha bakış
açısının bir araya gelmesinin büyük bir sinerji ve daha güçlü bir
çalışma alanı oluşturduğunu kaydeden akademisyenler, akademiSTK iş birliğinin daha güçlü kamuoyu, daha başarılı iletişim ve
daha doğru bir faydacılık modeli oluşturacağına vurgu yapıyor.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİYOLOJİSİ
ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ
PROF. DR. GÜLŞEN ALTUĞ
“BİREYSEL FAYDAYI TOPLUMSAL
FAYDAYA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ”
“TURMEPA’nın faaliyetleri uzun yıllardır sadece bir vatandaş
olarak değil, bir deniz araştırmacısı olarak da ilgi alanımdaydı”
diyen Prof. Dr. Gülşen Altuğ, beş yıldır TURMEPA destekçisi
ve derneğin gönüllü danışman hocalarından biri. 2017 yılında,
çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Üniversitesi (İÜ) içinde
gönüllü öğrencilerle beraber İÜ Deniz Elçileri Topluluğu’nu
(DET) kuran Prof. Dr. Altuğ, “Bu topluluk aracılığıyla,
öğrencilerimizle düzenlenen etkinlikler ve eğitimlerde
farkındalığı ve yaygın etkiyi sağlamaya çalışıyoruz” diyor.
Öğrencilerin TURMEPA’dan aldıkları eğitimlerle farkındalık
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kazandıklarını aktaran Altuğ hem bu farkındalık eğitimleri hem
de kendilerinin sunduğu danışmanlık ile öğrencilere mesleki
bilgilerini ülke ihtiyaçları doğrultusunda hayata aktarmak için
iletişim yolları sağladıklarını belirtiyor.
DET ile beraber, oluşturdukları hassasiyeti bilgi ile genişletip
kamuoyuyla paylaşmaya çabaladıklarını belirten Altuğ,
gönüllülüğün bütünün faydası için çözüm üretirken, karşılık
beklememek olduğunu ifade edip şöyle devam ediyor: “Bu tip
çalışmalarda yer almak doğanın ve gezegenin yararına olacak
bireysel sorumlulukları öğrenmenin yolunu açacaktır. Bu nedenle
bireysel duyarlılığı ve özellikle gençlerin duyarlılıklarını çok
önemsiyoruz.”
Akademik bilgiyi sahaya taşımanın anlayış ve kavrayış ile alakalı
olduğunu ifade eden Altuğ, bu reflekslerle, 10 yıldır danışmanlık
verdiği öğrencilere kariyer hedefi koymanın önemini anlatırken,
kişisel gelişimi artırmanın yolunun sorumluluk alma yetisi
ile ilgili olduğunu; bunun da topluma yönelik fayda üretme
duygusunu geliştireceğini aktarıyor: “Akademik bilgiyi sahaya
taşıma isteği, bu düşünce yapısı ile doğal davranış modelimiz

olarak yerini buldu. Deniz bakterileri kaynaklı ürünleri hayata
geçirme çabası da aynı duygunun bileşenleri olarak gelişti.
Bireysel fayda üretme isteğinin toplumsal faydaya dönüşmesi ve
bunu hep birlikte yapmak, değerli bir sinerji.”

“KİRLİLİK VE TAHRİBAT DENİZLERİN ÇIĞLIKLARI”
Bireysel faydanın sinerjiye dönüşmesi gereken alanların başında
su ekosisteminin geldiğine vurgu yapan Prof. Dr. Altuğ,
durumun aciliyetine de dikkat çekiyor: “Kirlilik ve habitat
tahribatı günümüzde denizlerin çığlıkları olarak zaten duyuluyor.
Ancak deniz bakterileri üzerinde çalışan bir araştırmacı
olarak, mikro düzeyde düşünürsek, mikroorganizmaların bize
fısıldadıklarının farklı olduğunu söylemeliyim. Ekosistem
döngülerinde önemli rolleri olan bakteriler, insanoğlu
denizlere pestisitleri, plastikleri, antibiyotikleri, deterjanları
boşaltmadan önce doğanın sessiz işçileri olarak sadece yaprağın
ve ölü organizmaların parçalanarak başka organizmaların
hizmetine sunulması gibi masum görevler üstleniyorlardı.
Oysa günümüzde, özellikle kıyısal alanlarda bakteriler, insan
kaynaklı aktiviteler ile ortama giren kirleticilere karşı direnç
kazandılar. Bu dirençliliği diğer doğal ortam bakterilerine
genetik bilgi olarak aktarıyorlar. Türkiye denizlerinde yaptığımız
çalışmalarda, denizler bize riskleri ve fırsatları fısıldıyor. Biz de
bakterilerin denizlerde kazandığı dirençlilik yeteneğini patojen
olmayan formlar üzerinden biyoteknolojik uygulamalarla
fırsata dönüştürüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, 'tek sağlık
(one health)' yaklaşımı, kişinin ve gezegenin sağlığının birlikte
ele alınması gerektiğini ve çevresel her bileşenin bütünün
sağlığı açısından korunmasını savunuyor. Ancak toplumda
çevreye yönelik sorunları kendisine dert edinen insanlar
yaygınlaşmadıkça, yönergeler, mutabakatlar, belgeler ne söylerse
söylesin, sürdürülebilir yaşam konusunda ekosistem tehditleri
devam edecektir. Bu yüzden kişilerin duyarlılıklarını artırmak
ve insan odaklı doğru örnekleri çoğaltmak için hepimizin çok
çalışması gerekiyor.”

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. ŞEBNEM ATASARAL
“GÖNÜLLÜLÜK EKOSİSTEMİN
AYRILMAZ BİR PARÇASI”
TURMEPA’yı kurulduğu yıllardan bu yana tanıdığını ancak
temasının 2019 yılında akademik kadrosunda bulunduğu
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde kurulan Deniz Elçileri
Topluluğu ile başladığını ifade eden Dr. Şebnem Atasaral, bu
başlangıcın hem öğrencilerin yarınlar için daha sorumlu birer

birey olmalarına hem de kendisinin akademik bilgisini sahaya
daha yoğun taşımasına olanak sağladığını söylüyor.
Gönüllülüğün aslında ekosistemin ve coğrafyanın ayrılmaz bir
parçası olduğunun altını çizen Dr. Atasaral, bu birlikteliğin
kavranması ile hem kamunun hem de doğanın yükünün
hafifleyebileceğine dikkat çekiyor. İyiliğin ve sorumluluğun
insanlığın ve insani değerlere duyulan saygının bir gereği
olması gerektiğini dile getiren Atasaral, “Kendi ilgi alanları ve
yetenekleri doğrultusunda, herkesi gönülden gönüllü olmaya
davet ediyorum” diyor.

“DOĞA İÇİN MEVCUT DURUMU
TERSİNE ÇEVİREBİLİRİZ”
“Mevcut veriler, Karadeniz’in yalnızca yüzde 7’lik kısmının
deniz canlılarının beslenme ve üremelerine uygun olduğunu
gösteriyor. Sanayileşme, kentleşme, tarımsal faaliyetler, turizm,
evsel atık sular, katı atıklar ve benzerleri gibi pek çok faktör, sucul
ekosistemleri tehdit ediyor. Bu faktörlerin sonuçları olarak da
ötröfikasyon, su kirliliği, biyoçeşitlilik kaybı, av miktarlarında
azalma ve buna bağlı olarak da sektörde işsizlik karşımıza
çıkıyor” diyen Atasaral, bu noktada STK’ların ve gönüllülüğün
önemini vurguluyor: “Doğanın hareketli ve etkileşimli bir
yapıda olması özelliğini avantaja çevirerek, mevcut durumu
koruyacak önlemlerin alınmasında, TURMEPA ve diğer
STK’ların gönüllülerinin duyarlılığı ve çabasıyla durumu tersine
çevirebileceğimize inancım sonsuz.”
Pandemi sürecinin bilimsel araştırmaların önemini ve bu
alandaki emeğin ne kadar değerli olduğunu görme açısından
bir farkındalık yarattığını aktaran Dr. Atasaral, pandeminin
özellikle iklim krizinin olası etkileri ile alakalı senaryolar
oluşturulmasını sağladığını ve bu yöndeki çalışmalara
hız verildiğini belirterek şöyle diyor: “Dünyada iklim
değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında Karadeniz’i
de kapsayan Akdeniz havzası yer alıyor.
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Bu nedenle, potansiyel su ürünleri yetiştiricilik alanlarının
belirlenmesi ve üretim geleceği projeksiyonu konulu araştırmayı
Karadeniz için geliştirme aşamasındayız. Karadeniz’de
sürdürülebilir bir doğal ortam için yetiştiricilik sistemlerinin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önem arz ediyor. Dikey deniz
yetiştiriciliği ya da entegre multi-trofik su ürünleri yetiştiriciliği
(IMTA) olarak adlandırılan yeni yöntemlerle, Karadeniz ve
diğer denizlerimiz için sürdürülebilir yetiştiricilik sistemleri
oluşturulup, denizlerin ötröfikasyon riskini artırmadan mavi
büyümeye katkı sağlanabilir. Bu amaçlar doğrultusunda devlet,
üniversite, özel sektör ve STK gibi tüm sektör bileşenleriyle iş
birliği halinde yürüyen mekanizmalar ortaya koymalıyız.”
Tüm bu çabaların yanında eğitimin önemine de vurgu yapan Dr.
Atasaral, bireyin sorumluluklarını da ortaya koyacak yeniden
kurgulanmış bir eğitim modeline ihtiyaç olduğunu söylüyor.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ İÇ SULAR BİYOLOJİSİ
ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ
PROF. DR. FATMA ÇEVİK
“DOĞA, İNSANLARIN SÖMÜRÜSÜNÜ
ARTIK KALDIRAMAZ DURUMDA”
TURMEPA ile bağının, Gönüllü Departmanı’nın 2 Şubat
“Dünya Sulak Alanlar Günü”ne özel gerçekleştirdiği “Can
damarımız sulak alanlarımız” webinarı ile başladığını belirten
Prof. Dr. Fatma Çevik, “Bundan sonra da gönüllü bölümü ile
çalışmalarımız olacak. Doğa için, su için, sürdürülebilir yaşam
için yapacak o kadar çok şey var ki, çok çalışmalıyız” diyor.
Doğaya ve çevreye yönelik sahip olduğu bakış açısının
öğrencilik yıllarından bu yana devam ettiğini ifade eden Çevik,
sahip olduğu akademik bilgiyi, donanımı doğa bakış açısı ile
somutlaştırmanın kendisi için içselleştirilmiş bir eylem olduğunu
ve bunu öğrencilerine de aktarmaya çalışarak, mavi-yeşil bir
farkındalık oluşturmaya çalıştığını söylüyor.
“Ben değil, biz olmalıyız” diyen Çevik, “Doğa, insanların
sömürüsünü artık kaldıramaz duruma geldi. Bu yüzden bilinçli
her insan daha çok farkındalık yaratmak ve daha çok öğrenmek
için gönüllü olmalı diye düşünüyorum” açıklamasında bulunuyor.

“STK’LARIN KURUMSALLAŞMASI
BAŞARIYI ARTIRACAKTIR”
Duyarlılık ve toplumsal farkındalık için STK’ların çok önemli
bir yerde durduğunu ifade eden Prof. Dr. Çevik, STK’ların
desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söylüyor:
“Kural koyucular, yerel ve merkezi yönetimler, bazı konularda
başarılı olabilmek için STK’lar ile çalışıyorlar. TURMEPA’nın
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faaliyetleri buna çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile yapılan ‘Sıfır Atık Mavi’, Milli Eğitim
Bakanlığı ile hayata geçirilen ‘Sınırsız Mavi’ iş birliği gibi.
Kurumsallaşmış STK’lar ulusal ve uluslararası birçok projenin
üretilmesinde; yerel ve ulusal düzeyde araştırmalar, farkındalık
çalışmaları gerçekleştirilmesinde, kamuoyu oluşturulmasında
katkı sağlıyorlar. Bu ülkenin TURMEPA gibi kurumsallaşmış
daha çok STK’ya ihtiyacı var. Bugün kamuoyu oluşturulmasında
STK’ların ve gönüllülerin ortaya koyduğu başarılara pek çok
örnek verilebilir; gençlerin iklim krizi için başlattığı akım gibi.
Daha çok kamuoyu oluşturmak ve daha fazla başarı elde etmek
için daha fazla gönüllüye ve sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç var.”

“SU AYAK İZİMİZ ARTIYOR”
Su kaynaklarının her geçen gün daha da azaldığını ve
insanoğlunun su ayak izinin durmaksızın arttığını kaydeden
Prof. Dr. Çevik, daha büyük tehlikelerin kapıda olduğunu
söylüyor: “Bugün kullandığımız her ürün, su ayak izimizin bir
parçası. İsraf ettiğimiz veya tükettiğimiz her ürün bol miktarda
su tüketimi gerçekleştirilerek üretiliyor. Tüketim çılgınlığımız,
zaten az olan kullanabilir su miktarının kalitesini her geçen gün
daha da azaltıyor. Zamandan ya da enerjiden kazanmak için
doğada yaptığımız değişiklikler, daha fazla ürün elde etmek için
yapılan işlemler, daha yavaş olması gereken iklim değişimini
hızlandırmamız gibi birçok neden, ekosistemdeki diğer canlıları
da çok etkiledi. Sucul ekosistemi ele alırsak hem denizlerimizde
hem de iç sularımızda istilacı türler artmış durumda. Doğal
türlerimiz yok olmakta ya da yok olma riski ile karşı karşıya.
Ancak şimdilik en temel tehlike, insanoğlunun henüz bu
durumların farkına tam olarak varmamış olması. Farkındalığımız
arttığındaysa belki de kendimizi su savaşlarının içinde
bulacağız."

mavihaber

TEKNE DÜNYASININ EN YENİLERİ TUZLA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Türkiye’nin deniz üstünde düzenlenen en büyük tekne fuarı olma özelliğini taşıyan Uluslararası Boat Show Tuzla
Fuarı 3-11 Nisan tarihleri arasında Tuzla Viaport Marina’da gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı pek çok markanın
katılacağı fuarda, fiyatları 50 bin TL ile 70 milyon TL arasında değişen tekneler deniz severlerle buluşacak.

Türkiye’nin deniz üzerinde gerçekleşen en büyük tekne fuarı
olma özelliğini taşıyan Uluslararası Boat Show Tuzla, bu sene
altıncı kez, denizcilik sektörünün paydaşlarını ve deniz severleri
bir araya getiriyor. 3-11 Nisan tarihleri arasında Tuzla Viaport
Marina’da düzenlenecek olan fuarda bu sene de yerli yabancı
birçok marka, en yeni modellerini görücüye çıkaracak.
Deniz severler için festival havasında geçmesi planlanan fuarda
fiyatları 50 bin TL ile 70 milyon TL arasında değişen 200’den
fazla tekne sergilenecek. Her ihtiyaca ve her zevke göre teknenin
yer alacağı boat show’da yelpaze; yelkenli teknelerden motor
yatlara, botlardan yeni nesil deniz araçlarına ve çeşitli deniz
ekipmanlarına kadar uzanıyor. Fuarda ayrıca kara tutkunlarına
yönelik ürünler de yer alacak. Motosikletler, karavanlar, ATV’ler
ve kamp malzemeleri gibi birçok alternatif yaşam ürünü
de ziyaretçilerle buluşacak. Pandemi sürecinin devam eden
koşullarına rağmen, fuarı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi
bekleniyor.

Fuarda bu yıl bir ilke imza atılarak, “yeni
normal yaşam” kapsamında içeriğe dahil edilen
“Motomobil Motor ve Mobil Yaşam Araçlar
Festivali” de gerçekleştirilecek.
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Fuarda bu yıl bir ilke imza atılarak, “yeni normal yaşam”
kapsamında içeriğe dahil edilen “Motomobil Motor ve Mobil
Yaşam Araçlar Festivali” de gerçekleştirilecek.

AİLE TİPİ TEKNELER BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Pandeminin etkisi ile insanların yaşam tarzlarında değişikliğe
gittiğine ve bu süreçte denizle bütünleşik yaşam ve tatil
anlayışının artış gösterdiğine değinen Via Fuarcılık Direktörü
Gökmen Aydın, “Dünya genelinde yaşanan pandemiden kaynaklı
olarak sosyal yaşantılarda çok büyük değişiklik oluşmaya başladı.
İzole yaşam tarzı, uzunca bir süre hayatımızın bir parçası olacak
gibi görünüyor. Bu süreç, tekne sektörünü olumlu yönde etkiledi.
Yat siparişlerinde özellikle aile tipi dediğimiz 12-25 metre
boylarındaki tekneler için yapılan görüşmelerde çok hızlı bir artış
var” şeklinde konuştu.

SAĞLIĞA YÖNELİK ÖNLEMLER ÜST DÜZEYDE
TUTULACAK
Yoğun ilgi görmesi beklenen fuarda, organizasyon ekibi
tarafından, pandemi koşulları çerçevesinde ziyaretçilerin sağlığı
için gerekli tüm önlemlerin alınacağı açıklandı. Ziyaretçilerin
HES kodu ile giriş yapabileceği fuarda, girişte ateş ölçümü
yapılacak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Fuarda
katılımcılara maske, hijyen malzemeleri ve diğer gerekli tüm
ürünlerin temini de sağlanacak. Teknelere belirli sayıda ziyaretçi
alınıp, ardından dezenfekte edilecek.

bizdenhaberler

SABRİ ÜLKER ÇEVRE ÖDÜLÜ’NÜN KAZANANI
“ECODRONE” PROJESİ OLDU
Yıldız Holding ve TURMEPA iş birliğiyle hayata geçirilen ve doğaya değer katan girişimleri ödüllendiren Sabri
Ülker Çevre Ödülü’nü bu yıl ecording imzalı “ecoDrone projesi” kazandı. İnsansız hava aracıyla havadan tohum
topu atışları gerçekleştirebilen “ecoDrone” ulaşılması zor alanlarda 54 kat daha hızlı sonuç veriyor.
Yıldız Holding ve TURMEPA iş birliğiyle düzenlenen “Sabri
Ülker Çevre Ödülü” dördüncü kez sahibini buldu. Sabri Ülker
Çevre Ödülü’nü insansız hava aracıyla havadan tohum topu
atışları gerçekleştirebilen “ecoDrone projesi” kazandı. “Yarınlar
Seninle Yaşayacak” mottosu ve “Çevre ve İnsan” temasıyla
düzenlenen yarışmaya 172 proje başvurdu. Projeler, Yıldız
Holding ve TURMEPA’nın belirlediği seçici kurul ve jüri
üyeleri tarafından su ve doğal kaynak kullanımı, karbon ve enerji
yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması ve iklim
değişikliği konu başlıkları altında değerlendirildi.
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AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA
MALİYET AVANTAJI SUNUYOR
Küresel iklim değişikliği konusunda son derece kritik bir konu
başlığı haline gelen ağaçlandırma çalışmalarına büyük katkı
sağlaması beklenen ecoDrone projesi, ağaçlandırılması gereken
ancak ulaşılması zor olan alanlara insansız hava araçlarıyla
havadan tohum topu atışları gerçekleştirebiliyor. Böylece 10
dakikada 6 bin tohum topu toprakla buluşabiliyor. Projenin en
önemli avantajı ise geleneksel ağaçlandırma yöntemlerine göre
12 kat daha az maliyetli olması.

Projede kullanılan tohum topları; toprak yüzeyinde yetişebilen
ve Ar-Ge ile geliştirilen tohum türlerinin kil, mineral, toz gübre
ve orman toprağıyla kaplanmasıyla oluşturuluyor. Bu sayede
minimum maliyetle rüzgardan, soğuktan, hayvanlardan veya
aşırı sıcaktan korunan tohumların, çimlenebilecekleri en verimli
ortam sağlanmış oluyor. ecoDrone projesinin sahibi ecording;
Ar-Ge çalışmalarını, Orman Genel Müdürlüğü ve Artvin Çoruh
Üniversitesi’nin desteğiyle yürütüyor.
Yine ecording tarafından geliştirilen insansız hava araçları da tam
otonom özelliğiyle yüksek ağırlıklar kaldırabiliyor ve çok sayıda
tohum topunu toprakla buluşturuyor. Projede kullanılan tohum
toplarının üretiminde ise ekim sahalarının yakınlarında yaşayan
kadınlardan destek alınıyor. Böylelikle, bir ek fayda olarak
toplumsal ve ekonomik cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadeleye de
destek veriliyor.

“ECODRONE PROJESİ ÜLKEMİZİN
GELECEĞİNE IŞIK YAKACAK”
Sabri Ülker Ödülü ile ülkenin ve dünyanın geleceğine yönelik
pek çok başarılı projeye, fikre hayat verildiğini, yaşanan
tüm olumsuzluklara rağmen ortaya konan güzel ve inovatif
fikirlerin kendilerini mutlu etmeye ve umutlandırmaya devam
ettiğini söyleyen TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk,
“2013 yılında ülkemizin yarınlarına bırakacağımız değerli
fikirleri bulmak için yola çıkarken Yıldız Holding Kurucusu
merhum Sabri Ülker’in, ‘Topraklarımıza, sularımıza, çevremize
sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır’ sözü bizlere ışık tuttu.
Bu köklü miras üzerine inşa ettiğimiz ödülümüzde her yıl

JÜRİ YETKİN İSİMLERDEN OLUŞTU
Sabri Ülker Çevre Ödülü 2020’nin jüri koltuğunda;
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu,
TURMEPA Geçmiş Dönem Başkanı Tezcan Yaramancı,
Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Bilim
Kurulu Üyesi Zeki Ziya Sözen, Yıldız Holding Kurumsal
İletişim Grup Direktörü Tuğçe Altınsoy ve S360 Kurucu
Ortağı ve Genel Müdür Kerem Okumuş yer aldılar.
Seçici Kurul Üyeliğini ise; Eskişehir Teknik Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Özkan, Koç Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Tan, İstanbul Teknik
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Yonsel İstanbul
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ, Okan
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Savaş Ayberk,
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa
Pınar Mengüç ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Nilgün Cılız üstlendi.

önemli kazanımlar elde ettik. Bu yıl da aynı hedefe ulaşmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Üstelik bu hedefe 2020 gibi zorlu bir
yıla rağmen ulaşmak bizleri daha da mutlu ediyor. Projeleri
değerlendirirken toplumda farkındalığı artıracak ve örnek
projelerin çoğalmasına katkıda bulunacak fikirlerin öne
çıkmasına özen gösterdik. Türkiye’nin dört bir yanından gelen
200’e yakın başvuruyu değerlendirirken br hayli zorlandık. İnce
eleyip sık dokuduk. Bu sürecin galibi olan ecoDrone projesinin
ülkemizin geleceğine ışık yakacağına inanıyorum. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“KÜRESEL ISINMAYA KARŞI EN ETKİLİ
YÖNTEMLERDEN BİRİ OLACAK”
Yıldız Holding Kurumsal İletişim Grup Direktörü Tuğçe
Altınsoy, Sabri Ülker Çevre Ödülü’nü kazanan ecoDrone
projesinin küresel ısınmaya karşı yürütülen mücadelede ülkemiz
adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti: Konuşmasında
ağaçlandırmanın gelecek için önemine değinen Altınsoy, sözlerini
şöyle sürdürdü: “İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak adına,
orman varlığının artırılması yönündeki çalışmalar dünyamız
için kritik bir önem taşıyor. 2019 yılında Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli raporu için hazırlanan
çalışmaya göre; en az bir trilyon ağaç dikilmesi halinde, gelecek
yıllarda 830 milyar tonluk karbondioksitin bu ağaçlar tarafından
emilebilmesi mümkün hale geliyor. Bu nedenle ağaç dikimi
uygulamaları, iklim değişikliğiyle mücadelenin en masrafsız ve
en doğal çözüm yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Bu çerçevede, ecoDrone projesinin önümüzdeki yıllarda küresel
ısınmaya karşı yürütülen çalışmalarda çok önemli bir fonksiyon
üstleneceğine inanıyorum. ecoDrone başta olmak üzere, tüm
katılımcıları değerli projeleri başarılarından dolayı tebrik
ediyorum.”
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TURMEPA ONLINE TOPLANTI VE KONFERANSLARINI YOĞUNLAŞTIRDI
BİRLEŞİK KRALLIK BÜYÜKELÇİLİĞİ EV SAHİPLİĞİNDE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ MASAYA YATIRILDI
Uluslararası Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Birleşik Krallık
Büyükelçiliği’nin düzenlediği “İklim Değişikliğinin Etkileri” konulu
webinarın konuşmacıları arasında TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Kaptanoğlu da yer aldı. Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir
Dominick Chilcott’un moderatörlüğünü yürüttüğü webinarda iklim
değişikliği ve etkileri, iş dünyası, akademi, bilim ve spordaki etkili kadınların
sürdürülebilirliği sağlama ve çevreyi koruma konusundaki kişisel çabaları
konuşuldu. Şadan Kaptanoğlu, kadınların küresel ısınmaya karşı alınan
aksiyonlardaki önemli rolünü anlattığı konuşmasında, Sıfır Atık Mavi ile
iklim değişikliğine karşı atılan adımları ve gemilerden kaynaklı karbon
salınımına yönelik alınan önlemleri aktardı.
Etkinliğin diğer panelistleri ise Sürdürülebilirlik ve İklim Aksiyon Lideri
Dr. Duygu Erten, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları
Derneği’nin kurucusu Sedef Budak ve dünya serbest dalış rekortmeni
Şahika Ercümen oldu.

TÜRKİYE’YE İLHAM VEREN KADINLAR SIFIR ATIK’TA BULUŞTU
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde topluma ilham
veren öncü kadınlar ve kadın girişimciler Halbank’ın
ev sahipliğinde gerçekleşen “Üreten Kadınlar
Zirvesi”nde bir araya geldi. Farklı mesleklerden 14
kadın, sıra dışı atılımlarını, kariyer hikayelerini ve
projelerini paylaştı. Halkbank Genel Müdürü Osman
Arslan’ın açılış konuşmasıyla başlayan zirveye,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan, onur konuğu olarak katıldı. TURMEPA
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, zirvede
“Anadolu’dan Girişim Hikayeleri – Gelecek için
Sıfır Atık” başlıklı oturumun panelistleri arasında yer
aldı. TURMEPA’nın Sıfır Atık Mavi seferberliğiyle
Sıfır Atık hareketine sunduğu katkıları dile getiren
Kaptanoğlu, “Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak,
yaptığımız çalışmalarla örnek olmayı farkındalığı
artırmayı, bir dönüşümü başlatmayı amaç edindik
ve bu yolculukta yanımızda olacak herkese ve her
kuruma kapımız açık. Ancak birlik olursak bu
mücadeleyi kazanabiliriz” dedi.
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TURMEPA ONLINE TOPLANTI VE KONFERANSLARINI YOĞUNLAŞTIRDI
DENİZCİLİK BÖLÜMÜ KIZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖRNEK PROTOKOL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel
Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir
etkinliğe imza atarak “Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine
Yönelik Fırsat Eşitliği İşbirliği Protokolü” töreni düzenledi. İstanbul
Ortaköy’de ‘Nene Hatun’ isimli gemide Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Kaptanoğlu ve Denizcilik Genel Müdürlüğü yetkililerinin
katılımıyla gerçekleşen törende, denizcilik eğitimi gören kız
öğrencilerin deniz stajlarına ilişkin bir iş birliği protokolü imzalandı.
Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
“Denizciliğe gönül vermiş kadınlarımızın mavi vatanımızda
üstlenecekleri görevlerle, üzerlerine düşenin fevkinde bir başarı
göstereceklerine inancım tamdır. Türkiye artık büyük hedefleri olan
ve her alanda geleceği parlak bir ülkedir” dedi.
Şadan Kaptanoğlu ise örnek bir uygulamayı hayata geçirdikleri için
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek şunları
söyledi: “Artık konuşmak bitti, bugün harekete geçme zamanı.
Denizcilikte olduğu gibi pek çok sektörde kadın çalışanlarımız var
ama sayının daha da artması gerekiyor. Tek elle alkışlayamazsınız,
iki el lazım. Bir el erkekse diğer el de kadın. Kadın erkek, hep
birlikte ülkemizi kalkındıracağız.”

DÜNYA OKYANUS ZİRVESİ’NDE TÜRKİYE’Yİ ŞADAN KAPTANOĞLU TEMSİL ETTİ
Dünyaca ünlü haftalık ekonomi dergisi The Economist’in
düzenlediği Dünya Okyanus Zirvesi, sekizinci kez
gerçekleştirildi. Etkinlikte iş dünyası, hükümetler ve sivil toplum
alanında küresel düzeyde üst düzey uzmanlar sürdürülebilir
bir okyanus ekonomisini sağlamanın cevaplarını aradı.
Konuşmacılar arasında TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Kaptanoğlu da yer aldı. Bu yıl ilk defa çevrimiçi olarak
gerçekleştirilen etkinliği, dünyanın her yerinden 5 binden fazla
kişi izledi. Beş gün süren oturumlarda katılımcılar; okyanus
ve denizler, iklim değişikliğiyle mücadele, biyolojik çeşitliliğin
artırılması, kıyı topluluklarının korunması ve ekosistemlerin
geri kazanılması için farklı sektörlerde cevaplar arayarak
oluşturulması gereken politikaları tartıştı.
BIMCO Başkanı da olan Şadan Kaptanoğlu, zirvede yaptığı
konuşmada, denizcilik sektörünün karbon salınımını azaltmada
kararlı olduğunun altını çizerek, her bir bireyin aynı kararlılığı

paylaşmasının önemini vurguladı. Kaptanoğlu, “Bir gecede bu
dönüşümün gerçekleşmesi imkansız. Nedeni çok basit, 60 bin
geminin geri dönüşümü söz konusu. Bu gemilerin atık olması
gezegenimize çok ciddi zararlar verecektir. Bundan dolayı çok
dikkatli ve dengeli hareket etmek zorundayız” dedi.
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TURMEPA ONLINE TOPLANTI VE KONFERANSLARINI YOĞUNLAŞTIRDI
ULUSLARARASI DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE
ÇEVRE DÜZENLEMELERİ ELE ALINDI
Bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Denizcilik
Forumu Capital Link International online olarak
gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan
Kaptanoğlu'nun da katıldığı forumda uluslararası
denizcilikte çevre düzenlemeleri, teknoloji ve salgın
gündeminin yanında gemi operasyonları, jeopolitik
yaptırımlar ve tarifeler, sermayeye erişim ve endüstriye
dair kritik konular ele alındı.
Kaptanoğlu, katıldığı oturumda, salgın döneminde
aşıların daha yaygın hale gelmesiyle birlikte dünyanın
girmekte olduğu yeni dönemi değerlendirdi. Salgın
süresince dünya ticaretinin denizciler tarafından
kusursuzlukla sürdürüldüğüne dikkat çeken ve
denizcilerin bunun için çok çabaladıklarını ifade eden
Kaptanoğlu, ülkeler arası rekabete ve bölgesel değil,
küresel olarak genel kurallar çerçevesinde hareket
etmenin önemine değindi ve denizcilik sektörünün
önündeki en önemli limanın Uluslararası Denizcilik
Örgütü’nün (IMO) koyduğu 2050 karbon salınımını
azaltma hedefi olduğunu vurguladı.

“DENİZCİLİKTE ULUSLARARASI TRENDLER VE
ÇEVRE” DERSİNE KONUK OLDUK
Kocaeli Üniversitesi Deniz Ulaştırma Mühendisliği
Yüksek Lisans Programı kapsamında verilen Denizcilikte
Güncel Konular dersinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
konuğu Şadan Kaptanoğlu oldu. “Denizcilikte Uluslararası
Trendler ve Çevre” başlıklı konuşmasında denizcilikle
ilgili güncel gelişmeleri paylaşan Kaptanoğlu, öğrencilere
bilimsel araştırma konularıyla ilgili önerilerde bulundu ve
katılımcıların sorularını cevapladı. Anabilim Dalı Başkanı
Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Bamyacı moderatörlüğünde
gerçekleştirilen, öğretim elemanlarının, lisans ve yüksek
lisans öğrencilerinin de misafir olarak katıldığı program,
yoğun ilgi gördü.
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EN ETKİLİ 100 İSİM ARASINDA
İKİ TÜRK DENİZCİ
Lloyd’s List tarafından hazırlanan 2020 yılında denizcilik
sektörünün en etkili 100 kişisi listesi açıklandı. Listede BIMCO
Başkanı da olan Şadan Kaptanoğlu 62, Yıldırım Holding İcra
Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ise 68. sırada yer aldı. Listenin
ilk sıralarında ise koronavirüs salgını sürecinde dünyada lojistik
hizmetlerin devamlılığını sağlayan ve aylarca gemiden inemeyen
denizciler vardı.

TURMEPA’YA SIFIR ATIK MAVİ
PROJESİ İLE ANLAMLI ÖDÜL
Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama
Merkezi tarafından düzenlenen “Sürdürülebilirlik için Sıfır Atık”
paneli ve “Çevre Hizmet Ödülleri-2019 Töreni” çevrimiçi olarak
gerçekleştirildi. TURMEPA olarak “Sıfır Atık Mavi Seferberliği”
ve “Ülke Genelindeki Deniz ve Kıyıların Korunması”
çalışmalarımız ile Türkiye Ölçeği Özel Kategorisi’nde ödülün
sahibi olduk. Ödül törenine derneğimizi temsilen Çevre Projeleri
Yöneticisi Dağhan Mehmet Yazıcı katıldı.

ÇEVRE DOSTU HAVLULAR DENİZLERİN
KORUNMASINA DESTEK OLUYOR
TURMEPA, yüzde 100 geri
dönüşümlü plaj havluları
üreten Green Petition
markası ile yeni bir iş birliği
başlattı. Markanın online
alışveriş sitesi üzerinden
gerçekleşecek satışlardan elde
edilecek gelirin bir bölümü,
denizlerin korunmasına
destek olmak amacıyla
TURMEPA’ya bağışlanacak.

AVIS TURMEPA’NIN
FAALİYETLERİNE
HIZ KATIYOR
Araç kiralamanın öncü firması AVIS,
TURMEPA’nın temiz deniz mücadelesine
güç katmaya devam ediyor. Özellikle
yaz sezonunda güney koylarımızda atık
alım tekneleriyle çalışmalarını yürüten
TURMEPA’ya araç tahsis eden AVIS,
kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği
kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ile
çevreye verdiği önemi her fırsatta ortaya
koyarak derneğimize destek oluyor.
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ONLINE EĞİTİMLER KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR
SIFIR ATIK MAVİ EĞİTİMLERİ HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK KİŞİYE ULAŞIYOR
TURMEPA, milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla yüzlerce
öğrenci, öğretmen ve idareciyle bir araya geldi. Bu kapsamda
ocak-şubat aylarında 17 il, 25 ilçede 265 bin 379 kişiye ulaşıldı.
Eğitim sunumları okulların talepleri doğrultusunda İngilizce
olarak da gerçekleştirildi. Özel Aydın Final Fen ve Anadolu
Lisesi öğrencilerinin yabancı ortaklarıyla birlikte yürüttükleri
Sıfır Atık Projesi kapsamında; Polonya, Portekiz, Ukrayna ve
İspanya’dan gelen katılımcılara Sıfır Atık ve Bilimsel Proje
Hazırlama eğitimi verildi.

KURUMLARLA EĞİTİM İŞ BİRLİKLERİ DEVAM EDİYOR
TURMEPA, kurumlarla olan eğitim iş birliklerini sürdürüyor.
KoçAilem, Ataşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, İstanbul Güneş Leo Kulübü, D-Marin, Kocaeli
Üniversitesi ile çevrimiçi eğitim programları aracılığıyla bir
araya gelindi.
l KoçAilem iş birliği kapsamında her yaşa uygun düzenlenen
ücretsiz atölye ile KoçAilem’li çocuklar ve gençler hem denizleri
korumayı öğrendi hem de çevre bilinci kazandı. Dört gün süren
eğitimlere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden KoçAilem üyesi 33
kişi katıldı.
l Ataşehir Belediyesi ve TURMEPA iş birliğiyle denizlerin
önemini, deniz canlılarını ve deniz kirliliğini konu alan eğitim
projesi hayata geçirildi. Çevrimiçi webinarlar ile 7-10 yaş, 11-14
yaş ile 18 yaş ve üzeri olmak üzere toplam üç farklı gruba eğitim
verildi. Eğitimlere, Türkiye genelinde 30 kişi katıldı.
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İBB Zemin İstanbul ile ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik
Sıfır Atık ve Bilimsel Proje Hazırlama eğitimi verildi; eğitime 29
kişi katıldı.
l İstanbul Güneş Leo Kulübü’nden 24 katılımcı ile “COVID-19
Çevre Bakımından Bize Ne Gibi Sorumlulukları Getirecek?”
konulu farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.
l D-Marin iş birliğiyle hayata geçirilen “STEAM ile Denizleri
Koruyorum!” projesi kapsamında eğitim alan 14 öğretmen ile
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde
çevrimiçi toplantılar yapıldı. Öğretmenler ile projelerin aşamaları
ve proje anketleri değerlendirildi.
l Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu bünyesinde, üniversite
öğrencileri, özel sektör çalışanları ve akademisyenlerden oluşan
41 kişilik dalış grubuna Sıfır Atık Mavi eğitimi verildi. Toplantı
sonunda tüm katılımcılar Sıfır Atık Mavi Sözü verdi.
l

TURMEPA EĞİTİMLERİ EBA’DA
465 BİN DEFA GÖRÜNTÜLENDİ
TURMEPA’nın daha mavi bir geleceğe kavuşmak
için çocuklarımıza deniz sevgisi aşıladığı ve denizleri
korumanın önemini anlattığı eğitim faaliyetleri ülkemizin
dört bir yanındaki öğrencilere ulaşıyor. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın dijital platformu EBA’da yer alan 13
TURMEPA eğitim filmi, 2020’nin ağustos ayından bu
yana 465 bin defa görüntülendi. Avrupa Birliği Sivil
Düşün Programı kapsamında üretilen dört yeni eğitim
filmi de çok yakında EBA üzerinden izlenebilecek.

AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL DÜŞÜN
HİBESİYLE HAZIRLANAN FARKINDALIK
FİLMLERİNİ 160 BİN KİŞİ İZLEDİ
TURMEPA, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın salgın
koşullarında çalışırken sivil toplumun ortaya çıkan ihtiyaçlarına
cevap verebilmek adına hazırladığı “Bizi Bağlayan Şeyler Özel
Desteği” programına kabul edildi. Mavi Düşün projesiyle
programdan destek alan TURMEPA, dört kısa film, afiş,
broşür ve sosyal medya gönderileriyle denizlerin önemi, tek
kullanımlık plastiğin denizlere etkileri, Sıfır Atık ve Sıfır Atık
Mavi konusunda dezavantajlı bölgelere de ulaşarak toplumsal
farkındalığı artırmayı hedefledi.

FARKINDALIK
FİLMLERİ SOSYAL
MEDYADA YOĞUN
İLGİ GÖRDÜ
TURMEPA’nın hazırladığı dört kısa filmde
Sıfır Atık, Sıfır Atık Mavi, denizler ve
suyun önemi, denizlerle ilgili problemler ve
bireysel sorumluluklarımız konularına yer
verildi. COVID-19 sürecinde okullarından
ve doğadan uzak kalan çocukların temiz su

kaynakları ve temiz çevrede yaşama konusunda doğru ve güncel
bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla TURMEPA, deniz
eğitimlerini kapsayan online eğitim modüllerini ülkenin dört
bir yanına ulaştırdı. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan
eğitim modelinde çocuklar, yetişkinler ve özellikle kadınları
kapsayan tüm hedef grupların dijital içerikler, video, afiş ve
broşür çalışmaları ile bilgiye erişebilmeleri ve bu bilgilerin genele
yayılması hedeflendi. Filmlere eklenen altyazı ile uzaktan eğitim
sürecinde zorlanan işitme engelli bireylerin de eğitimlerden
faydalanması amaçlandı. Mavi Düşün projesi
kapsamında hazırlanan filmler, eğitim modüllerinde
yerini alarak webinarlarla 2 bin 304 öğrenci ve 784
öğretmene ulaştı. Ayrıca derneğin sosyal medya
hesapları aracılığıyla da
binlerce kişi farkındalık
çalışmalarından
yararlanma fırsatı buldu.
Sosyal medyada toplam
TURMEPA’nın farkındalık
160 bin kişi farkındalık
filmlerine QR kodu okutarak
ulaşabilirsiniz.
filmlerini izledi.
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İSTANBUL KALKINMA AJANSI İLE
İKİNCİ BÜYÜK PROJE HEYECANI BAŞLADI
TURMEPA tarafından hazırlanan “Maviyi Kodla, Geliştir,
Değiştir” projesi için İSTKA Çocuklar ve Gençler Mali Destek
Programı’na başvuru hazırlıklarına başlandı. İstanbul Valiliği, Beykoz
Kaymakamlığı, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik
Üniversitesi iş birliği ile Beykoz ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan
proje ile denizlerin önemini anlatmak için STEAM ve Beceri
Geliştirme Atölyesi kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda proje
ortaklarından olan Beykoz Kaymakamlığı ziyaret edilerek projenin
detayları aktarıldı. Proje başvurusu 19 Mart tarihinde yapılacak olup,
sonuçların haziran ayında açıklanması bekleniyor.

BOOST SİVİL TOPLUM TEKNOLOJİ HIZLANDIRMA PROGRAMI’NA KATILDIK
Uluslararası ve ulusal ölçekte farklı deneyim ve uzmanlıkları
bir araya getiren BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma
Programı kapsamında gerçekleşen buluşmalarda, STK’ların
dijital dönüşüm süreçlerini iyileştirmeleri ve somut projeler
üretmeleri için destek verildi. TURMEPA, birçok kurumdan
çeşitli başlıklarda eğitmenler ve uzmanları tek bir çatı altında
buluşturdu. TURMEPA, program ile her yaş grubundan farklı
hedef kitlelerine zengin eğitim içerikleri sunmayı hedefliyor.

EĞİTİMLERİMİZE
SOSYAL MEDYADA İLGİ BÜYÜK
TURMEPA Eğitim Instagram hesabı, 2021 yılında üretilen
denizel içerikli postlar ve eğitim görüntüleriyle günden güne
daha fazla kişiye ulaşıyor. Hesabın takipçi sayısı bin 669 kişiye
ulaşırken, gönderiler bin 298 kişi tarafından izlendi. TURMEPA
Eğitim Instagram sayfası, derneğin Samsun ve İzmir saha
yetkilileri tarafından hazırlanarak bilgi ve haberlerle aktif olarak
güncellenmeye devam ediyor.

TURMEPA EĞİTİMLERİNE
HP TÜRKİYE’DEN DESTEK!
TURMEPA, HP Türkiye ile denizlerimizi korumak ve çevre
farkındalığını artırmak amacıyla 2020 yılında başlattığı eğitim
projesi iş birliğini bu yıl da sürdürüyor. Bu kapsamda yeni eğitim
projesi için HP hibesi alındı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL
ETKİNLİK İZNİ YENİLENDİ
TURMEPA’nın Sosyal Etkinlik İzni, Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından yenilendi. Böylece TURMEPA, çevrimiçi
eğitimleriyle Edirne’den Şırnak’a kadar Türkiye’nin dört
bir yanına ulaşmaya devam edecek.
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GÖNÜLLÜ AİLEMİZ BÜYÜYOR
ÜLKE ÇAPINDA GÖNÜLLÜ
BULUŞMALARI SÜRÜYOR

TÜRK - ALMAN ÜNİVERSİTESİ İLE
GÖNÜLLÜ ORYANTASYONU YAPILDI

Ocak-şubat aylarında İstanbul, Antalya, Bursa, Çanakkale,
Muğla, Samsun, Trabzon, Van Deniz Elçileri Toplulukları ile
Zoom platformu üzerinden iki toplantı, 16 paylaşım programı ve
dört çevrimiçi atölye gerçekleştirildi. Buluşmalarda 2021 iş planı,
gönüllü programı ve gönüllülerin ihtiyaçları paylaşıldı.

Türk Alman Üniversitesi ile gerçekleştirilen çevrimiçi gönüllü
oryantasyonu 27 gönüllü adayının katılımıyla gerçekleştirildi.
Gönüllü adayları ile deniz ve kıyı ekosistemi, gönüllülük ve
gönüllü programı hakkında bilgilerin paylaşıldığı oryantasyona;
İstanbul, Ankara, Antalya, Hatay, Mersin, Muğla, Balıkesir ve
Almanya’dan katılım gerçekleşti.

KIYI VE DENİZ EKOSİSTEMİ
İÇİN ÇEVRİMİÇİ BULUŞMALAR
GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

DENİZ ELÇİLERİMİZDEN
FARKINDALIK PAYLAŞIMLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu
gönüllülerinden Taha Tahiroğlu yaratıcılığı ve Felek Eryılmaz
tasarımı ile farkındalık yaratan bir karikatür hazırladılar.
Denizlerdeki kirliliği sualtındaki canlıların gözünden anlatan
karikatür, hamsi ve kalkanın sohbetine tanıklık ettiriyor.

TURMEPA gönüllüleri ve gönüllü danışman akademisyenler
ile oluşturulan paylaşım programı her perşembe saat 14.00’da
çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Ocak ayında başlayan ve
ülkemizin kıyı ve su ekosisteminde
keyifli yolculuklara çıkılan etkinliğe
bugüne kadar; İstanbul Üniversitesi,
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Pamukkale Üniversitesi ve Ondokuz
Mayıs Üniversitesi akademisyenleri ve
öğrencileri tarafından destek verildi.
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DENİZ ELÇİLERİ TOPLULUKLARI
ÇEVRİMİÇİ SORUMLULUK ALIYOR
* Denizlerimiz için Sıfır Atık başlığıyla düzenlenen çevrimiçi etkinlikte,
TURMEPA Deniz Elçileri Toplulukları hem birbirleriyle tanışıyor hem de
temiz ve sürdürülebilir bir dünya için yapılabilecekleri öğrenme şansı buluyor.
* Mavi Deniz Elçileri Topluluğu, “Sürdürülebilir Balıkçılık için” başlıklı
çevrimiçi atölye düzenledi. TURMEPA gönüllüsü Begüm Karahan
moderatörlüğünde gerçekleşen programda; Su Ürünleri Kanunu’nda yer
alan balık av boyları, üreme boyları, yasak avlanma yöntemleri, avlanması
yasak deniz canlıları hakkında bilgi paylaşımında bulunulurken, bu konuda
kurumların ve gönüllülerin yaptığı çalışmalar paylaşıldı.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ’NE
MİSAFİR OLDUK

2 ŞUBAT’TA DÜNYA SULAK ALANLARI
KORUMA MESAJI VERİLDİ

TURMEPA Gönüllü Bölümü,
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Öğretim Üyesi Dr. Yaşar Subaşı
ile beraber Sosyal Sorumluluk
dersi kapsamında öğrencilerle bir
araya geldi. Derste, TURMEPA
gönüllü programı, Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları 14. Madde
Sudaki Yaşam ve Çevrimiçi
Gönüllülük programıyla ilgili bilgi
verildi, merak edilenler anlatılarak,
öğrencilerin soruları yanıtlandı.

TURMEPA gönüllüleri, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü’nü
kutlamak amacıyla sosyal medyada mesajlar paylaştı.

GÖNÜLLÜLER SUALTI
DÜNYASIYLA TANIŞIYOR
Ocak ve şubat aylarında, Çevrimiçi
Gönüllülük programı kapsamında “1
dakikamız var” başlıklı film paylaşımları
başlatıldı. Fimlerin çekimleri, sualtı
gönüllüleri Ayşegül Büyükçolak ve Begüm
Karahan tarafından gerçekleştirildi.
Sualtı dünyası ile tanışmak isteyenler
#TURMEPAGonulleri Instagram
sayfasını takip edebilirler.
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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

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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ŞUBELERDEN HABERLER
ANTALYA
AKDENİZ YELKEN KULÜBÜ
SIFIR ATIK MAVİ SÖZÜ VERDİ
TURMEPA, Sıfır Atık Mavi eğitimlerinde yelken sporcuları
ile buluştu. Türkiye Yelken Federasyonu Milli Sporcusu,
antrenör ve eğitmen Gamze Altay Akdeniz’in de katılımıyla
Akdeniz Yelken Kulübü antrenör, eğitmen ve sporcularına
online Sıfır Atık Mavi eğitimi verildi. Eğitim sonunda tüm
sporcular Sıfır Atık Mavi Sözü verdi.

ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
ZİYARET EDİLDİ
Antalya Şube Başkanı Osman Ayık, Başkan Yardımcısı
İzzet Ünlü ve Antalya Eğitim Proje Koordinatörü Pervin
Gürbüz Antalya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’i
makamında ziyaret etti. Ziyarette, denizlerin korunması
ve gelecek nesillere daha temiz denizler bırakılabilmesi
için yapılabilecek projeler ve eğitim protokolü hakkında
görüşüldü.

İZMİR
İMEAK DENİZ TİCARET ODASI İZMİR ŞUBESİ
SIFIR ATIK BELGESİ ALDI
TURMEPA İzmir Şubesi’nin çatısı altında bulunan İMEAK
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Sıfır Atık Belgesi almaya hak
kazandı. Sıfır Atık Belgesi, 13 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli
olacak. TURMEPA, Sıfır Atık Mavi eğitimlerinin İMEAK
Deniz Ticaret Odası üyelerine ve çatısı altında faaliyet gösteren
çeşitli meslek gruplarına da verilmesi planlandı.

İZMİR BALIKÇILIK ÇALIŞMA GRUBU
TOPLANTISI YAPILDI
İzmir Ticaret Odası koordinasyonunda her ay düzenli
olarak gerçekleştirilen İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu
toplantısında kamu kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları, kooperatif ve birlik temsilcileri ile bir araya gelindi.
Toplantıda ekosistem temelli balıkçılık yaklaşımı ve su ürünleri
mühendislerinin istihdamı konuları görüşüldü.
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SAMSUN
SAMSUNPORT LİMAN İŞLETMESİ’NE SIFIR ATIK
MAVİ EĞİTİMİ VERİLDİ
TURMEPA üyesi olan Samsunport Liman İşletmesi’ne Sıfır
Atık Mavi ve “COVID-19 Bize Çevre Bakımından Ne Gibi
Sorumlulukları Getirecek?” başlıklı eğitimler verildi. Samsunport
ekibinden eğitime katılan 18 kişi, hep birlikte Sıfır Atık Mavi
sözü verdi.

FETHİYE
MUĞLA’DA SIFIR ATIK MAVİ
EĞİTİMLERİMİZ SÜRECEK
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya
gelinerek nisan-mayıs aylarında Muğla’nın 13 ilçesinde çevrimiçi
Sıfır Atık Mavi eğitimi verilmesi planlandı.

ÖĞRENCİLERDEN GELENLER
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mavikitap

denizden sayfalara taşanlar...

KANUNSUZ
OKYANUS

Kanunsuz Okyanus, dünyanın en tehlikeli bölgelerine,
kanunsuzluğun ve şiddetin kol gezdiği açık denizlere sürükleyici bir
yolculuk. Bu sürükleyici macerada kaçakçılar, korsanlar, tüccarlar, gemi
enkazı hırsızları, hacizciler, yasa dışı çevreci örgütler, kaçak avcılar,
gemiye zincirlenmiş köleler, okyanusun ortasına bırakılan kaçak
yolcular ve çok daha fazlası var. New York Times’ın Pulitzer ödüllü
muhabiri Ian Urbina’nın, yıllarca süren yolculuklarda şahit olduklarını
ve yaptığı görüşmelerde edindiği bilgileri bir araya getirdiği kitabı,
Pan Yayıncılık’tan çıktı.

SESSİZ
BAHAR

Bazen bir kitap, tarihin seyrini değiştirebilir. Rachel Carson’ın kitabı
Sessiz Bahar gibi. 20. yüzyılın kilometre taşlarından biri kabul edilen
kitap, 1960’larda başlattığı tartışma ile günümüz çevrecilik akımının
şekillenmesinde büyük rol oynadı. Kitap, DDT ilacının yasaklanmasını,
havanın, suyun ve toprağın önemini göstererek, yasalarda devrim
niteliğinde değişiklikleri tetikledi. Sistemli bilimsel bir çalışmanın
ürünü olmasının yanında doğaya verilen zararın duygusal yükünü de
ortaya koyan Sessiz Bahar, Palme Yayıncılık etiketiyle naflarda.
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AHTAPOTUN
RUHU

Popüler doğa bilimcisi Sy Montgomery, Ahtapotun Ruhu
isimli kitabı ile araştırmacılığın gerçek derinliğine iniyor. Bir
yandan bu zeki ve büyüleyici yumuşakçalara karşı duyduğu
hayranlığın kronolojik tarihini yazıyor, diğer yandan eşsiz bir
aşk hikâyesi anlatıyor. Kimi zaman eğlenceli, kimi zamansa
dokunaklı ve derinlikli olan kitap, ahtapotların zekâsına
dair öğrenebileceklerimizi açığa çıkarıyor. Yılın en iyi bilim
kitaplarından biri seçilen Ahtapotun Ruhu, Beyaz Baykuş
etiketiyle okuyucuyla buluştu.

GÖKTE
BİR TEKNE

Isabelle ve Nicolas’ın kumsalda yürüyüş yaparken rastladığı tekne,
bir leyleğin yardımıyla gökyüzüne yelken açar ve gezegenin pek
çok yerinde, zor durumda bulunan insanlara ulaşır, onları içinde
bulundukları zor durumdan kurtarır... Quetin Blake’in dünyanın dört
bir yanından bin 800 çocukla fikir alışverişi yaparak kaleme aldığı
Gökte Bir Tekne, başarılı bir dayanışma hikayesi. Uçan tekne, içine
topladığı insanlarla beraber kıyıya dayanışmayı ve dostluğu taşıyor.
Kitap, Can Çocuk Yayınları’ndan çıktı.

Dokuz Yıldır Birlikte
Hep Daha İyiye

mavilezzet

Karaya Hasret Tatlar
Şu anki teknolojinin gücü ile
soğuk tedarik zinciri her türlü
yiyeceği ve içeceği aylarca,
hatta yıllarca hiç bozulmadan
saklayabilecek durumda ancak
kökü yüzlerce yıl geriye giden
bahariye geleneği, pek çok
örf adetin yanına genellikle
kurutulmuş, fermente edilmiş ve
salamura gıdalardan oluşan bir
mutfak kültürü ekledi.

İ

İtalya kıyılarında, 2015 yılında, uzun zaman önce
denizin dibine batmış; bal, zeytinyağı ve şarap gibi bir
zamanların “yenilebilir hazinelerini” taşıyan bir gemi
enkazı keşfedildi. Roma bandrollü geminin kargo
bölümünde 200 adet mührü üzerinde amfora, binlerce
kil kavanoz keşfedildi. Bu batık hikayesinde, işin
yiyecek kısmı küçük bir ayrıntı gibi gözükebilir ama
tarihinin eskiliği (MS 2. yy) göz önüne alındığında
önemli bir detay. Eski denizcilerin günümüz
koşullarındaki teknolojiden ve saklama koşullarından
yoksunluğu, gıdayı, eskilerin mavi yolculuğunda güçlü
bir yere oturtuyor.
Hikayedeki Roma gemisinin yelken açtığı antik
çağlarda, yolculuklar kısaydı ve çoğunlukla baharat
veya ipek kumaş, mücevher gibi diğer değerli malları
taşımak ve kargo amacıyla hizmet veriyordu. Geziler
uzun olmadığından ve gerektiğinde yakındaki
limanlara yanaşılabildiğinden yiyeceklerin uzun süre
dayanması gerekmiyordu. Ancak Kolomb’un gemileri,
belirsiz uzunlukta bir yolculuk için İspanya’dan yola
çıktığında, gıda, denizciler için önem listesinin başına
yerleşti. Yeniden yiyecek stoklamak için dost bir adanın
zor bir ihtimal olması, gemi insanlarını, yiyecekleri
aylarca bozulmayacak yöntemlerde saklamaya ve sadece
belirli ürünlerle beslenmeye itti.
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, yaygın kanının
aksine balık, geleneksel gemi yemekleri içerisinde
kendine çok az yer bulabildi. Buzdolabı gibi modern
koruma sistemlerinin olmadığı dönemlerde balık
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GEMİCİ
MUTFAĞI

Denizlerdeki nemli ortamın bir sonucu olarak, rutubetli ortamlarda
depolanan yiyecekler, kısa süre içinde bozulurdu. Bundan dolayı
da buharlı gemilerin ortaya çıktığı zamanlara kadar süt ve ürünleri
denizciler için bir hayal olarak kaldı. Bu ürünlerin eksikliğinden
kaynaklı olarak pek çok gemi insanı, “osteomalasi” adı verilen kemik
erimesi hastalığına yakalandı. Bugün filmlerde, çizimlerde, kitaplarda
gördüğümüz tek gözlü, eli kancalı, tahta protezli denizcilerin bu
görüntüsünün arkasındaki temel neden, D vitamini eksikliğinden
kaynaklanan kemik yumuşamasıydı. Yumuşayan kemikler sebebiyle
ikili çarpışmalarda uzuvlar daha kolay kaybedilir oluyordu.
C vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir hastalık olan “iskorbüt”
ise kayıtlara göre, mürettebatın yüzde 50’sinin ölümüne sebep
oluyordu. Hastalık, 1500 ile 1800’lü yıllar arasında 2 milyondan
fazla denizcinin ölmesine neden oldu. 1499 senesinde Portekizli
kâşif Vasco de Gama, 170 kişilik mürettebatının 116 üyesini bu
hastalık yüzünden kaybetti. Bir başka Portekizli kâşif Magellan ise de
Gama’dan 20 yıl sonra çıktığı bir seferde 230 denizcisinden 208’inin
ölümüne tanık oldu. Taze narenciye tüketiminin hastalığa yardımcı
olacağı biliniyordu ama limon yine de gemilere çok nadir alınıyordu.

SU, ROM İLE İÇİLEBİLİR HALE GETİRİLDİ

Kolomb’un gemileri, belirsiz uzunlukta bir
yolculuk için İspanya’dan yola çıktığında, gıda,
denizciler için önem listesinin başına yerleşti.
gibi çok çabuk bozulan bir gıda, tek tük yakalananların dışında
tüketilemeyen bir besindi. Şu anki teknolojinin gücü ile soğuk
tedarik zinciri her türlü yiyeceği ve içeceği aylarca hatta yıllarca
hiç bozulmadan saklayabilecek durumda ancak kökü yüzlerce yıl
geriye giden bahariye geleneği, pek çok örf adetin yanına genellikle
kurutulmuş, fermente edilmiş ve salamura gıdalardan oluşan bir
mutfak kültürü ekledi.

Denizciler için bir diğer önemli konu, suyun muhafazasıydı.
Açık denizlerde geçirilen aylar içinde, nemli ortamlarda
depolanan sular çeşitli bakteriler üreterek dizanteri, tifo,
kolera gibi çeşitli hastalıklara neden olurdu. Fıçıların içinde
saklanan sular ya çamurlanır ya da yosunlaşırdı. Denizciler,
bu durumun önüne geçmek için “rom”u keşfetti. Depolanan
suyun içine katılan az miktardaki bu alkol, suyun bozulmasını
engellerdi. Su ile romun karışımından elde edilen “grog” adı
verilen içecek, batı donanmalarındaki mürettebat için kutsal
sayıldı. Bu arada Orta Doğulu denizciler ise rom yerine sirke
ve turşu suyu kullanıyorlardı.

VİTAMİN EKSİKLİKLERİ
HASTALIKLARA NEDEN OLDU
Fıçılarda saklanan tuzlu dana eti, kuru baklagiller, zamanının
popüler bir çeşnisi olan “garum” adı verilen fermente edilmiş balık
sosu, sert peynirler, bal, o zamanlardan bugünlere yadigâr kalan
gemici peksimeti ve şarap, keşif çağında açık sulara açılan meraklı
denizcilerin ayakta kalmasını sağladı. Bu diyet, bugün pek çoklarına
gayet lezzetli gibi görünse de aylarca tüketilemeyen gıdaların varlığı
düşünüldüğünde aslında çok zayıftı. Taze et, süt ürünleri, meyveler
ve sebzeler gibi gıdaların eksikliği, yetersiz beslenmeye ve gemicilerin
sağlık sorunları yaşamasına neden oldu.
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BİR DENİZCİ RİTÜELİ: PEKSİMET
Eskilerde, denizcilerin temel besin kaynaklarını genel
olarak kurutulmuş ve sert gıdalar oluşturuyordu. Bu
anlamda kurutulmuş ekmek ve sert bisküviler akla
ilk gelen yiyecekler. Çok eski bir geleneği bulunan
denizci ekmekleri ya da peksimetleri, Mısırlı
denizcilere kadar uzanıyor. Mısırlı denizciler bu sert
gıdaya “dhourra” derken; Romalılar “buccellum”,
İngiliz denizciler ise “biscuit of muslin” diyorlardı.
Yıllarca dayanabilecek tipte olan bu sert ekmekler;
arpa, mısır, buğday, çavdar, fasulye ve nohut gibi
tahılların un haline getirilerek, su ile yoğrulması
ile yapılıyordu. Besin değeri yüksek, ucuz ve son
derece dayanıklı olan peksimetler, uzun ömre
sahip olsun diye iki kere fırınlanıyordu. Daha uzun
yolculuklar içinse dört kez fırınlandığı oluyordu.
Denizci peksimetlerinin ne kadar uzunlu ömürlü
olabileceğine yönelik en canlı örnek, bugün
Danimarka’daki Kronborg Kalesi’nin içinde yer
alan deniz müzesinde sergileniyor. 1852 yılından
günümüze ulaşan peksimet, hâlâ yenilebilir durumda.
Kuru olduklarından ani sıcaklık değişimlerine
ve olumsuz hava koşullarına hazırlıklı olan
peksimetlerin sıkıntılı tarafı ise, çok sert olduğundan
yeme zorluğu yaratmalarıydı. Güldüğünde ağızdaki
eksik dişleri görünen denizci tasvirinin sebebi bu
peksimetler. Gemi halkı, peksimetleri yumuşatmak
için salamura suyuna, kahveye, şaraba veya deniz
suyuna banıyordu. 1700’lerde, küçük parçalara ayrılan
peksimetler, önce balık çorbalarında ardından diğer
çorbalarda kullanılmaya başlandı.
Limon o dönemde hem çok pahalıydı hem de
bozulduğunda yiyecek arzının geri kalanına zarar
verebiliyordu. 1760’lı yıllara gelindiğinde İngiliz Kaptan
James Cook, iskorbüt hastalığına karşı güvenilir ve uygun
fiyatlı bir savunmanın varlığını fark etti: Lahana turşusu.
Fermente lahana, aylarca oda sıcaklığında tutulabiliyor ve
doğal olarak Cook’un mürettebatını hastalıktan korumak
için yeterli C vitamini üretebiliyordu.
Sadece batılı denizciler değil, doğulu denizciler de lahana
turşusu ve sirkeyi mutfaklarının bir parçası haline getirdiler.
Hatta doğulu ve Türk denizciler, lahana turşusunu ve sirkeyi
çok daha önce kullandı. Bol miktarda C vitamini üreten
bu gıda, batılı gemilerin mutfağına sonradan girdi. Alman
denizciler “sauerkraut” adı verilen turşu çeşidini gemici
kumanyalarının vazgeçilmezi haline getirdiler.
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Deniz adamlarına verilen kuru bakliyat ve
sebze yemeği, çok küçük miktarlardaydı.
BAKLİYAT MÜRETTEBATIN LÜKSÜYDÜ
Et gibi gemici mutfağının temel ürünleri, bozulmalara karşı tuzlanır,
islenir, salamura edilir ya da kurutulurdu. Etler, uzun yolculuklar
boyunca bozulmasın diye tuzlu su dolu fıçılarda salamura edilirdi.
Ancak salamuranın da bir bozulma süresi vardı, bu sebeple de diğer
yöntemlere göre daha hızlı tüketilmesi gerekirdi, yoksa kokardı.
Salamura et genellikle denizci peksimeti ile tüketilirdi. Gemide
et rasyonları azaldığında ise yağda kavrulmuş un servis edilirdi.
Bu arada bazı gemilerde canlı hayvan da taşınırdı ancak yerin
darlığından dolayı sayı pek yeterli olmazdı. Hayvanlar yolculuk
boyunca belirli dönemlerde kesilip taze olarak tüketilirdi.
Taze sebze ve meyve çabuk bozulan gıdalar olduğundan gemiye çok
az miktarda alınır ve yolculuğun ilk aylarında tüketilirdi. Bu gıdaları
uzu süre saklamanın yolu da kurutmaktan geçiyordu. Uzun deniz
seferlerinin en dayanıklı ürünleri arasında yer alan kuru bakliyatlar,
gemici mutfağının en önemli gıdaları arasındaydı. Bezelye, fasulye
ve yulaf tüm gemici mutfaklarının demirbaşlarıydı. Uzak Doğu
gemilerinin en temel bakliyatı ise pirinçti. Bakliyatlar, denizciler için
güzel birer seçenekti ama az çıktığı için tam tadına varabildikleri pek
söylenemez. Deniz adamlarına verilen kuru bakliyat ve sebze yemeği,
çok çok küçük miktarlardaydı.
Kaynaklar, Amerikan Devrimi sırasında düzenli olarak sebze ve
bakliyat sağlanamayan 100 bin Kraliyet Donanması denizcisinden
23 binin hastalandığını gösteriyor. 18. yüzyılda Kraliyet
Donanması’nda teğmen olan Gabriel Bray, bakliyatın gemici
mutfağındaki yerini “Four Marines Eating Pease” (Dört Denizci
Bezelye Yiyor) isimli kitabında şu şekilde ifade ediyor: “Birçok
çağdaş okullu gencin aksine, 18. yüzyıl denizcilerinin, bezelyelerini

yemeye teşvik edilmeleri gerekmiyordu. Sebze veya meyve elde eden
aşçılar, mürettebatın ‘bir süre zirvede yaşamasına’ olanak tanıyan
kişiler olarak görülüyordu.”
Denizci mutfağında tatlandırıcı olarak ise daha çok pekmez
kullanılıyordu. Bal da bir alternatifti ama pahalı olduğundan az
stoklanıyordu.
1800’lü yılların sonu itibarıyla ise denizcilerin hayatına konserve
girdi. Sanayi Devrimi ile beraber devreye giren konserveler hem
denizcilerin diyetini iyileştirdi hem de depolama sorununa çözüm
sundu. 19. yüzyıl ile beraber, gemilerin kullanmaya başladığı bir diğer
inovasyon ise soğutma oldu. Özel maddelerle erime hızı yavaşlatılan
buz kalıpları, yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayarak bozulma
süresini geciktiriyordu. 1800’lü yıllar ile beraber buz ticaretinin
başlaması, özel tropikal bölgelere yük taşıyan gemilerin mutfakları
için bir devrim niteliği yarattı. 20. yüzyılın başlarında ise buz
kalıplarının yeri buzdolapları ve soğuk hava depoları aldı. Bu sayede
gemici mutfağı büyük bir çeşitlilik kazandı. Herhangi bir limana
veya adaya uğramadan aylarca bol çeşitli ve korunaklı gıda imkanı,
denizcilerin gıda kültürünü karadaki ile eş bir seviyeye taşıdı.

1800’lü yılların sonu itibarıyla denizcilerin
hayatına konserve girdi. Sanayi Devrimi
ile beraber devreye giren konserveler hem
denizcilerin diyetini iyileştirdi hem de
depolama sorununa çözüm sundu.
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