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Küresel iklim değişikliği, doğa ve denizlerde artan tahribat ve kirlilik, son yıllarda
tüm dünya ülkelerini kendi çıkarlarından bağımsız bir paydada buluşturdu: Atıksız ve
sürdürülebilir bir dünya.
Türkiye de atıksız bir dünya için 2017 yılında çok büyük bir adım attı ve Sıfır
Atık hareketini başlattı. Sıfır Atık, ülke genelinde büyük bir kıvılcım yaratarak,
geçtiğimiz üç yılda büyük bir özveri ve bilinç ekosistemine dönüştü. Sıfır Atık hedefine
ulaşma noktasında gezegenin geleceğine yönelik birçok yeniliği hayatımıza sokan
proje kapsamında TURMEPA olarak bizler de, denizlerin korunmasını ulusal bir
seferberliğe dönüştürme hedefiyle Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan’ın
öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle “Sıfır Atık Mavi”yi hayata
geçirdik.
Sıfır Atık Mavi kampanyası kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle 30 binden
fazla çocuğa ulaştık, 163 bin metreküp deniz çöpünün kıyılardan toplanmasını
sağladık. 750’den fazla kuruma “Sıfır Atık Mavi Sözü” verdirerek, denizlerimizin
geleceği için mücadeleye dahil ettik. Önümüzdeki yıl itibariyle çalışmalarımızın
kapsamını daha da genişleteceğiz.
Bu bağlamda, 1 Kasım’da gerçekleşen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nde aldığımız
ödülü de sadece bir başarı olarak değil, sahip olduğumuz sorumluluğumuzun bir
hatırlatması olarak görüyor ve doğru yolda daha hızlı adımlar atmak için bir güç
kabul ediyoruz.
2023 yılına sektörler olarak, ülke olarak hızlı bir şekilde ilerlediğimiz bu dönemde
yapacak çok işimiz olduğunun bilincindeyiz ve bu bilinci “tek” kılmak adına da
çoğalmamız gerektiğinin farkındayız. Bunun için de en büyük görevin öncelikle
denizcilik sektörüne düştüğü kanaatindeyim. İklim değişikliği, deniz ve çevre kirliliği
konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirip, karaya örnek olmalıyız.
1 Ocak tarihiyle başlayacak olan “IMO 2020”, denizcilik sektörünün bu konuda,
önündeki en büyük sıçrama tahtası olacak. Mavi bir devrim niteliğinde olan bu karar,
ilk bakıldığında denizcilik sektörü için bir yük gibi dursa da insanlık, denizler ve doğa
için büyük bir kazanım yaratacak. Şüphesiz ki, tüm dünyada doğal ve ekolojik olana
artan talep, yakın vadede olmasa da uzun vadede denizcilik sektörü için de bir kazanç
sağlayacak.
2020 ile beraber TURMEPA olarak, çeyrek asrı geride bırakmış olacağız. 25 yılda
denizlerimiz ve doğa için büyük değerlere imza attık, ancak önümüzde hala uzun
bir yol var. Dileriz, 2020 yılında mavi mücadelemiz ulusal bir seferbelik halinde
katlanarak büyür.
Herkese sevdikleriyle beraber daha mavi, daha yeşil ve mutlu bir yıl dilerim.
Keyifli okumalar.
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DERINLERIN
GIZLENME
UZMANI

VATO
8

OZ

YASSI GÖVDELERI, ÇOĞUNLUKLA INCE VE UZUN KUYRUKLARI,
KELEBEK KANADINI ANDIRAN YÜZGEÇLERI ILE 400 MILYON YILDIR
DERINLERDE SÜZÜLEN VATOZLAR, DINAZORLAR ZAMANINDAN BU
YANA EVRENDEKI DEĞIŞIMI VE KITLESEL YOK OLUŞU ATLATMAYI
BAŞARDI. ANCAK TEHLIKE KAPIDA: ÖNLEM ALINMAZSA, BAZI
VATOZ TÜRLERININ SONU DINAZORLARINKI GIBI OLABILIR.

G

Gözleri yassı gövdesinin üzerinde,
ağız ve solungaçları ise gövdesinin
altında bulunduğu için gülüyormuş
gibi bakan bu komik suratlı canlı;
köpekbalığının uzak akrabası. En
büyük kıkırdaklı balık grubu olan
vatozların 26 familyada 600’den
fazla türü bulunuyor. Şekilleri ve
beslenmeleriyle birbirinden oldukça
farklı olan türlerin büyüklükleri de
10 santim ile yedi metre arasında
oldukça geniş bir yelpazede değişiyor.
Tropikal ve subtropikal bölgelerdeki
okyanuslarda yaşayıp, sıcak ve sığ suları
seviyorlar. Derinlerde ve denizlerde
de görülebilirler. Suyun içinde kanat
çırpar gibi ilerleyen vatozlar, gözlerinin
ardındaki özel delikler vasıtasıyla nefes
alırlar. Bilim insanları son yıllarda,
manta gibi bazı vatoz türlerinin
geleceği ile ilgili ciddi kaygı duyuyor.
Araştırmalara göre, vatoz neslini yanlış
avlanma, çevre kirliliği ve düşük üreme
oranı tehdit ediyor.

AMAÇLARI, KENDILERINI
KORUMAK
Dünyadaki birçok kişi, dikenli vatoz
ismini belki de ilk kez 2006 yılında
duydu. Belgesel severlerin "Timsah
Avcısı" olarak bildiği yapımcı Steve
Irwin, talihsiz şekilde bir vatoz
saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Irwin, Avustralya’nın kuzeydoğu
sahilinde "Okyanusun En Ölümcül
Canlıları" başlıklı bir belgesel
çekiyordu. Ancak buradan vatozların
tehlikeli olduğu kanısına varmak
yanlış. Çünkü vatozlar, vakitlerinin
çoğunu köpekbalığı, fok, deniz aslanı

ya da daha büyük düşmanlarından
korunmak ya da kendi avlarını
yakalamak için okyanus zeminine
gömülü olarak geçirirler. Eğer
kendilerini savunmaları gerekirse
kuyruğunda bulunan elektriği
kullanırlar. Özel organlarından
salgılanan elektrik, köpekbalıklarını
bile korkutur ve ölümcül olabilir.
Vatozlar, bu güçlü elektrik akımını
avlarını şoklamak için de kullanırlar.
Atlantik torpido gibi bazı büyük
türler, 220 voltluk inanılmaz bir
patlama üretebilir.
Hepsinin olmasa da bazı türlerin
kuyruk kısmında zehirli iğneler
vardır. İnce ve uzun kuyruklarındaki
iğneyi sadece savunma amacıyla
kullanırlar. Tam deyimiyle akrep
gibi sokabilirler. Genellikle deniz
tabanına yakın yerlerde avlanma
eğilimindedirler. Vücutlarının şekli
ve rengi, kumun altına kaymasına
ve görünmez olmasına izin verir.
Büyük yüzgeçleriyle derinlerde
süzülen vatozların, avlarını bulmak
için gözlerine ihtiyaçları yoktur.
Kuma gömülüyken avlarının yerlerini
elektrik algılayıcılar aracılığıyla
kolayca belirlerler. Bu algılayıcılar,
löranzini ampulleri denen özel
organlar aracılığıyla çalışır. Eşsiz bir
elektrik algılayıcılardır. Tüm canlılar
ısı dışında elektrik de yayar. Ancak
karada yaşayan bir canlının bu
akımları hissetmesi zordur çünkü hava
yalıtkandır; suyun içinde ise durum
değişir. Elektrik akımı doğal iletken
olan suda hızla ilerlerken, hassas
algılayıcıya sahip vatozun işi kolaylaşır.
9
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Elektrosensörler, elektrik akımını algılamada
o kadar hassastır ki, kilometrelerce öteden
bir voltluk akımı bile hissederler. Vatoz
türlerinin bir kısmı, okyanus tabanı üzerinde
gizlenip küçük balık ve kabukluları avlarken,
mantaların da dahil olduğu bir başka kısmı
ise yüzeye yakın yaşayıp yine küçük balık ve
planktonlarla beslenirler.
Dikenli vatoz, kartal vatozu, kelebek vatozu
ve manta (şeytan) vatozu türlerinden
bazılarıdır. Diğer taraftan, tarihte bir hayli
geriye gidecek olursak, Antik Yunan’daki diş
hekimlerinden bahsetmek gerekir. Yunanlar,
vatoz zehrinin gücünü fark etmiş ve
anestezi için yararlanmışlar. Ve yararlanmak
demişken; vatoz balığının derisi, dünyadaki
en sağlam deri olarak tanımlanır. Bu
yüzdendir ki, samuraylar, kılıçlarının
kabzalarını vatoz derisiyle kaplarlar. Vatoz
derisi ayakkabı, bot, kemer, cüzdan, ceket
ve cep telefonu kutuları yapmak için de
kullanılır. Ve nihayet iyi haber! Dünyanın
en lüks moda markalarından olan Chanel,
geçtiğimiz yıl ürünlerinde vatoz gibi egzotik
hayvan derilerini kullanmayı bıraktığını
açıkladı.

EN BÜYÜĞÜ IKI BIN KILO
Dünyanın en tehlikeli canlıları arasında
gösterilen vatozlar, üzerlerine basılmadığı,
korkutulmadığı ya da rahatsız edilmediği
sürece insanlara saldırmazlar. Çoğunlukla
gözden uzak ve görünmez bir şekilde kuma

MANTA VATOZU (DENIZ ŞEYTANI)
Adı İspanyolca'da ‘pelerin’ anlamına gelen mantalar, yüzeye yakın yaşayıp küçük balık
ve planktonlarla beslenirler. Deniz suyunu yayvan ağzı sayesinde süzerek içindeki küçük
canlılara ulaşırlar. Kuyruklarıyla tehlike yaratan vatoz türlerinin aksine zararsızdırlar.
Saldırmazlar ve suda uçuyormuş gibi yüzerler. Ancak yine de birlikte yüzerken dikkatli
olmak gerekir. Dokunulduklarında içgüdüsel olarak kuyruk ya da yüzgeçleriyle vurabilirler.
Elektrik çarpması riski yoktur ancak yine de can acıtabilir. Ortalama 25 yıl yaşarlar.
Yaşadıkları süre boyunca en fazla 12 yavru bırakırlar. Avlanma ve deniz kirliliği gibi
nedenlerle, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıyadır. Geçtiğimiz aylarda Avustralya’nın
kuzeybatı sahillerinde üç metrelik bir manta vatozu, gözüne takılan balıkçı kancasından
kurtulmak için bir grup dalgıca yaklaştı. O sırada kayıkta bulunan İngiliz televizyon
yayıncısı ve deniz biyoloğu Monty Hall'ın anlattıklarına göre vatoz, dalgıçlar gözünden
kancayı çıkarana kadar kıpırdamadan bekledi.
gömülü olarak kalırlar. Aktif solunum
yapabildikleri için saatlerce hareketsiz
kalabilirler. Dünyanın en uzun ikinci sahili
olan Hatay’ın Samandağ kıyıları, vatozların
yoğun olarak görüldüğü yerlerden biridir.
Atlantik Okyanusu'ndan gelen dev vatozlar,
milyonlarca yıldır sessizce burada yaşarlar.
Bu bölgede sıklıkla karşılaşılan yaklaşık yedi
tür vatoz bulunur. En küçük vatoz, yaklaşık
10 santim çapında ve yaklaşık 400 gram
kütlesindeki kısa burunlu elektrik vatozudur.
Okyanus manta vatozu ise kanat genişliği
yedi metreye ve iki bin kiloya ulaşabilen en
büyük vatozdur. Yalnız yaşamaktan hoşlanan
mantalar, sadece beslenme, üreme ve göç
etmek için bir araya gelirler. Göç grupları
10 bin vatoza ulaşabilir.

Vatozlar için en büyük
tehlike, diğer tüm deniz
canlılarında olduğu gibi
suyun dışında ortaya
çıkar: İnsan.

VATOZLAR

400

MİLYON YILDIR
VARLIKLARINI
SÜRDÜRÜYOR.

9.1 m

KAYDEDILEN
EN BÜYÜK
MANTA VATOZU
KANAT
AÇIKLIĞI
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DÜŞÜK ÜREME ORANI
Vatozların çiftleşme döneminde erkeklerin
yuvarlak olan dişleri değişime uğrayarak
sivrilir. Sivri dişler, dişilerin sırtlarına
tutunmalarını kolaylaştırır. Çiftleşmenin
ardından dişi, yumurtalarını karnındaki
bir kesede saklar. Dört aydan bir yıla kadar
uzayabilen gebelik döneminin ardından
olgunlaşan yumurtadan yavrular çıkar. Bazı
durumlarda çiftleşemeyen dişiler, içinde
bir yıl öncesinden sakladığı spermlerle
döllenir. Bu durum, yalnız yaşayan türlerin
üreme döngüsüne yardımcı olur. Diğer
taraftan anne, hayatının tehlikeye girdiğini
düşündüğünde yavrularının olgunlaşmasını
beklemeden doğumu başlatabilir. Bazı
türlerde her doğumda iki ila dokuz yavru
denize ulaşır. İğneleri doğumdan önce
oluşan cenin vatozlar, küçük birer yetişkin
olarak denizdeki hayata karışırlar. Bu şekilde
15 ila 25 yıl yaşayabilirler. Ancak onlar
için asıl büyük tehlike -diğer tüm deniz

ATLANTIK
TORPIDO VATOZU

220

VOLTLUK
ELEKTRIK
ÜRETEBILIR.
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UÇAN ŞEYTAN VATOZU
Kafa kısmı şeytan boynuzuna benzediği için bu ismi alır. Boyları beş metreye ulaşabilen bu
vatozlar, ortalama bir ton ağırlığındadır. Bu vatoz türü, havada birkaç saniye süzüldükten
sonra suya karın üstü düşmeleri ile ünlüdür. Bilim insanları şeytan vatozlarının bu uçuşu
neden yaptığını hâlâ açıklayamamış olsa da bunun bir çeşit çiftleşme ritüeli, beslenme
şekli ya da sadece eğlencesine olabileceği üzerinde duruyorlar. Diğer taraftan atlayış
nedeni konusunda kafası karışık bilim dünyası, en azından bu türün ne kadar yükseğe
çıkabildiklerini biliyor. Bazı zıplayışlar, iki metreyi bulabiliyor.

canlılarında olduğu gibi- suyun içinde değil,
dışında ortaya çıkar: İnsan.

MANTALAR TEHLIKEDE
Vatozların diğer balıklarla karşılaştırıldığında
şanslı olduğu söylenebilir. Çünkü pek lezzetli
değiller; bu yüzden de balıkçıların direkt
hedefi olmazlar. Her ne kadar dünyanın
birçok yerinde mutfaklara girseler de
çoğunlukla tercih edilmezler. Bu durum,
hayatta kalmaları için büyük bir şans olsa
da yeterli değil. Şanslarının yaver gitmediği
zamanlarda balıkçı ağlarına takılıp (hedef
dışı avlanma) ölmek üzere denize atılırlar.
Bu, bazı vatozlar için kurtuluş olabilir ancak
bir manta için olmayabilir. Mantaların
bırakılmaları sonrası yaşam oranları ile
ilgili yapılan az sayıda çalışma, türün
ellenmesinin, sudan dışarı çıkarılmasının ve
gemiye alınmasının yaşam oranlarını çok
düşürdüğünü gösteriyor. Bu nedenle en iyi
uygulama, gırgır ağında görüldüğü anda,
ağdan serbest bırakılmaları oluyor.
İşin daha kötü tarafı ise, vatozların azalan
popülasyonlarını geri kazanmak için büyük
mücadeleler vermesi gerekiyor. Çünkü
özellikle manta vatozları, uzun süreli
hamilelik dönemlerinden sonra sadece bir
yavru dünyaya getiriyor. Bu da aşırı avlanma
sonucu tahrip olan popülasyonlarının
yenilenmesi için yeterli değil.

DURUM CIDDI
WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı)
tarafından yayınlanan rapora göre,
Akdeniz'de yaşayan vatoz türlerinin
yarısından fazlası tehdit altında ve bu türlerin
neredeyse üçte biri tükenme seviyesine kadar
avlandı. “Köpekbalığı Krizi: Akdeniz için
Eylem Çağrısı” başlıklı rapor, yönetim ve
uygulama eksikliği, kötü işletilen pazarlar
ve genel bilgi eksikliği nedeniyle durumun
daha da kötüye gittiğini söylüyor. Bununla
birlikte Exeter Üniversitesi araştırma ekibi
tarafından yapılan bir araştırma da yüzlerce
vatozun denizde sürüklenen “hayalet ağlara”
ve plastik atıklara takılarak öldüğünü ortaya
koyuyor. Veri kaynakları, “hayalet” balık avı
gereçlerinin (ağlar, olta ipleri ve kaybolan ya

DIKENLI VATOZ
Vatoz ailesinin en tehlikelisi olan dikenli vatoz, suyun derinliklerinde kendinden emin
olarak ilerleyebilir. Çünkü dev bir yaprak gibi görünen bu vatozun uzunluğu beş metreye,
ağırlığı 600 kiloya ulaşabilir. Yuvarlak gövdesinin ortasındaki omurga, uzun bir kuyrukla
son bulur ve 35 santime kadar uzayan iğnesini silahı olarak kullanır. Kendisini korumak
için kuyruğunu kaldırıp, onu bir hançer gibi saplayabilir. İğnesindeki nörotoksin etkiye
sahip zehir, avını etkisiz hale getirir. Dikenli
vatoz gövdesinin tamamını yüzgeç olarak
kullandığından suyun içinde dans eder
gibi gider. Timsah Avcısı Steve Irwin
de bu görüntüye aldanmış olabilir.
Balıkçılar, zehirli iğnelerinden
korktukları için bu vatoz türünün
ağlarına takıldığını gördüklerinde
kuyruğunu kesip denize atarlar.

da terk edilmiş diğer ekipmanlar) açık ara en
yaygın dolanan nesneler olduğunu söylüyor.
Dahası, açık okyanusta bulunan vatozlar
daha fazla plastik atıklara dolanıyor. Bunlar
özellikle de deniz tabanında yaşayanlar
oluyor.

DÜNYA DEĞIŞMELI
Bundan yıllar önce manta vatozları,
Endonezya ve etrafındaki ülkelerin
mutfağında bolca yer tutuyordu. Yüksek
fiyatlara satılan kıymetli balıklardı. Ancak
bir gün manta balıklarının kaderi değişti:
Endonezyalılar, mantaların dirisinin
ölüsünden daha çok kazandırdığını fark
etti. Bir manta, 50 ile 400 dolar arasında
satılırken, mantaları görmeye gelen turistler
(bir manta için) 1 milyon dolar gelir
yaratıyor. Hal böyle olunca Endonezya, 2014
yılında mantaların avlanmasını ve ticaretini
yasakladı. Bugün Endonezya, 3.5 milyon
kilometrekarelik okyanus sahasıyla, manta
vatozlarının güvenle yaşayabildiği en büyük
korunak haline geldi.
Görünen o ki, öldürmek yerine
koruduğumuzda biz insanlar kazanacağız.
Bugün vatozların hayatta kalma mücadelesi
devam ediyor.

Dünyanın en tehlikeli
canlılarından biri olarak bilinen
vatozlar, üzerlerine basılmadığı,
korkutulmadığı ya da rahatsız
edilmediği sürece insanlara
saldırmazlar.
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BIR MANTA
VATOZUNUN
BIRAKTIĞI
MAKSIMUM
YAVRU
SAYISI
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DENİZCİLİK
SEKTÖRÜNDE
YENİ ROTA

IMO
2020

1 OCAK 2020'DEN ITIBAREN IMO’NUN 2020 DÜŞÜK KÜKÜRT YÖNETMELIĞI YÜRÜRLÜĞE GIRECEK.
DÜNYA ÇAPINDAKI TÜM GEMILER, KÜKÜRT EMISYONLARINI YÜZDE 80’DEN FAZLA AZALTMAK
ZORUNDA KALACAK. KARAR, DÜNYA DENIZCILIK SEKTÖRÜNE YÜKLÜ BIR MALIYET GETIRECEK OLSA
DA DAHA TEMIZ VE YAŞANABILIR BIR ORTAMIN OLUŞMASINI HIZLANDIRACAK.
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Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), 1 Ocak 2020 tarihinden
itibaren uluslararası sulardaki emisyonların düşürülmesine yönelik
yürürlüğe sokacağı Düşük Kükürt Yönetmeliği, denizcilik sektörü
için bir dönüm noktası oluşturuyor. 2019 itibariyle; nakliye
fiyatları, işletme maliyetleri, küresel navlun oranları, nakliye ve
petrol ekonomisi, scrubber talebi, gemi hurdası ve daha fazlası için
tam kapsamlı sonuçlar doğurmaya başlayan karar doğrultusunda
denizcilik sektörü, kükürt emisyonlarını yüzde 80’den fazla azaltmak
zorunda kalacak.
Önümüzdeki sene yürürlüğe girecek olan yeni emisyon
standartlarının temelinde, dünya denizciliği tarafından üretilen
kirliliği önemli ölçüde azaltmak yatıyor. Şüphesiz ki, hem kısa hem

de uzun vadede bu kararın en kazançlı kesimi doğa ve insanlık
olacak. Özellikle kıyı toplulukları ve büyük nakliye güzergahlarının
yakınında yaşayanlar için “somut sağlık yararları” sağlayacak olan
kararın yürürlüğe girmesi ile 2020 ve 2025 arasında 570 bin erken
ölümün önleneceği tahmin ediliyor.
Aslında gemilerden gelen kükürt oksitleri (SOx) emisyonlarını
azaltmaya yönelik IMO düzenlemeleri, ilk olarak 2005 yılında
MARPOL Sözleşmesi (Uluslararası Gemilerin Kirlenmesini
Önleme Sözleşmesi Ek VI) adıyla yürürlüğe girdi. O tarihten beri
de kükürt oksitleri üzerindeki sınırlar aşamalı olarak sıkılaştırıldı.
Ancak 2020 yılında başlayacak olan düzenleme, bugüne dek hayata
geçenlerin en katı olanı.
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Önümüzdeki sene
yürürlüğe girecek
olan yeni emisyon
standartlarının
temelinde dünya
denizciliği tarafından
üretilen kirliliği önemli
ölçüde azaltmak
yatıyor. Şüphesiz ki,
hem kısa hem de uzun
vadede bu kararın en
kazançlı kesimi doğa
ve insanlık olacak.
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IMO’nun 2015 yılında aldığı bir kararla, gemi
yakıtlarında yüzde 3,5 olan kükürt üst sınırının
yüzde 0,5’e indirilmesini 1 Ocak 2020 itibarıyla
zorunlu tutacak.
Dünya ticaretinin yüzde 90’ını kapsayan denizyolu
taşımacılığının, küresel emisyonlardaki payı yüzde
3-4 seviyesinde. IMO Deniz Çevresini Koruma
Komitesi, gemilerden kaynaklanan sera gazı
emisyonlarının, 2050 yılında yüzde 50, karbon
yoğunluğunun ise 2030’a kadar yüzde 40 ve
2050’ye kadar yüzde 80’den fazla azaltılmasını
hedefliyor. Uzun vadede ise, emisyonlar tamamen
ortadan kaldırılacak.

YENİ REGÜLASYONA TAM UYUM
BİRKAÇ YIL SÜRECEK
Hayata geçecek olan bu kural, uluslararası
ticarette çalışan 55 bin gemiyi ilgilendiriyor.
Gemi işletmeleri, bu tarihten itibaren düşük
sülfürlü alternatif yakıtlar kullanmak zorunda
kalacak. Bugün itibariyle sektörün günlük
akaryakıt kullanımı 3,8 milyon varil civarında ve
küresel akaryakıt talebinin yarısından sorumlu.
Bu nedenle, IMO’nun kükürt düzenlemelerinin,
uyumlu yakıt fiyatlandırmaları ve kullanılabilirliği
konusunda da kısa vadede zorluk yaratacağı
tahmin ediliyor. Denizcilik sektörü, küresel
ekonomi genelinde geniş kapsamlı sonuçlara sahip
olan daha pahalı yakıtları kullandıkça, navlun
maliyetleri de artacak. Aslında bu etki, 2019
ortasından itibaren hissedilir hale geldi ve rafinaj
ile nakliye sektörlerinin duruma tam uyumunun

birkaç yıl süreceği belirtiliyor.
2020’den sonra ağır fueloil’in yerine düşük
kükürtlü HFO veya deniz gazı yağına (Marine
Gas Oil- MGO) talep artacak. Kısa vadede tercih
edilen çözüm ise, gemi yakıt sistemlerinin LNG
yakıtlarına dönüştürülmesi. Şu anda LNG ile
çalışan 125 gemi bulunuyor ve 136 gemi de inşa
halinde veya siparişi verilmiş durumda.
Yılda yaklaşık 11 milyar ton yük, 55 bin civarında
aktif çalışan gemiyle dünya denizleri arasında
taşınıyor. Gemilerin bu hareketi sonucunda yıllık
350 milyon ton bunker (gemi yakıtı) tüketiliyor.
Bugün tüketilen bunker ürünlerinin yüzde
80’ini fueloil, yüzde 20’sini de gasoil oluşturuyor.
2020’den sonra ise ibrenin tersine dönmesi
bekleniyor. Yeni emisyon kontrollerinin devreye
girmesi ile kullanılacak bunker ürünlerinin yüzde
70’inin gasoil (distillates), yüzde 20’sinin fueloil ve
yüzde 10’unun LNG olacağı tahmin ediliyor.
Gemi işletmelerinin düşük sülfürlü yakıt için daha
pahalı yakıtları kullanması gerekiyor. Şu anda
kullanılan yüksek sülfürlü yakıtın tonu limanına
göre; 310 ile 380 dolar arasında bulunurken,
MGO’nun tonu 480 ile 670 dolar arasında
değişiyor.
Rafineriler, yılın ikinci yarısı ve üçüncü yarısında
sektörün ihtiyaç duyduğu oranda alternatif
yakıt üretebileceğini belirtiyor. Fakat dünya
çapındaki tüm limanlarda belirtilen tarihe
kadar yeterli miktarda uygun yakıtın bulunup
bulunamayacağına dair gemi işletmelerinin şüphesi
bulunuyor.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜ 2020’YE
NE KADAR HAZIR?
IMO, deniz yakıtlarında maksimum
kükürt oranının 2020'den itibaren
düşmesi gerektiğini açıkladığından bu
yana denizcilik sektörü, küresel ticaret
için maliyetleri artırmadan kurala
uymanın çalışmalarını yapıyor.
Bazı gemi sahipleri, egzoz temizleme
sistemlerini kurarak, yüksek kükürtlü
yakıtlar kullanmaya devam ediyor. Bir
diğer grup ise, düşük sülfürlü yakıta
geçmeyi tercih ediyor. Buna rağmen
sektörde her iki durumda da navlun
oranlarının artacağı görüşü hakim. Bir
diğer görüş ise, IMO’nun 2020 yılında
devreye alacağı diğer uygulama olan
Sülfür Düzenlemesi ve balast suyu arıtım
sistemlerine getirilen kuralların tedarik
sıkıntısı yaratacağı yönünde. Sektör, düşük
sülfürlü yakıt talebini karşılamak için
yeterli miktarda petrol olduğu konusunda
endişeler taşıyor.
Bu kural, uluslararası ticarette çalışan 55
bin gemiyi ilgilendiriyor ve bunlardan

CEM MELİKOĞLU
TÜRK LOYDU BAŞKANI

sadece yüzde 3 ila 5’inin scrubber
sistemini monte ettirdiği tahmin ediliyor.
Yapılan araştırmalar, armatörlerin
scrubber yerine düşük sülfürlü yakıt
seçeneğini daha çok tercih ettiğini
gösteriyor. Çünkü scrubber maliyeti
geminin büyüklüğü ve tipine göre 2 ile 6
milyon dolar arasında değişiyor.
Diğer yandan yüksek kükürtlü yakıta
olacak talebe dair de belirsizlikler var. Bu
durum, farklı yakıt kalitelerinin yanı sıra
düşük sülfürlü yakıt elde etmek için farklı
türdeki ham maddelerin de değişebileceği
anlamını taşıyor.

“ARMATÖRLER İÇİN HALEN
BİR BELİRSİZLİK HAKİM”
Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Ocak
2020 yılında devreye alacağı yüzde 0,5 sülfür limiti
regülasyonunun alternatif çözüm olarak, egzoz gazı
temizleme sistemlerini (scrubber) de içerdiğini dile
getiren Türk Loydu Başkanı Cem Melikoğlu, LNG,
metan gibi alternatif yakıt türleriyle de gerekli şartların
sağlanabileceğini belirtiyor.
Armatörün yatırım ve operasyon maliyetlerini
düşünerek hangi çözümü kullanacağına karar vermesi
gerektiğine dikkat çeken Melikoğlu, “Karar aşamasında
geminin yaşı, pompa ve makinaların düşük kükürtlü
yakıta uyumu, düşük kükürtlü yakıtların fiyatı, scrubber
fiyatı gibi birçok parametre devreye giriyor elbette.
Sektörümüzün hazır olması için çok az bir zamanı
kaldı ve maalesef, armatörler için halen bir belirsizlik
hakim. Biz Türk Loydu olarak hem bilgilendirme hem
de hatırlatma amacıyla duyurular yayınlamaya devam
ediyoruz ve gerekli sörvey hizmetini sağlıyoruz” diyor.
“Çevreyi korumaya yönelik uygulamalarda armatörün
yeni ekipmanlar tedarik etmesi, teknolojik altyapılar
oluşturması ya da daha pahalı yakıt türlerine
yönelmesi gibi maliyet oluşturan bir durum oluşuyor
gibi görünse de artık yük verenler bu kriterlere dikkat
ediyor” diyen Melikoğlu, uzun vadede bunun önemli
bir avantaj yaratacağını ifade ederek, şöyle devam
ediyor: “Uzun vadede çevrenin zarar görmesinden
doğacak temizlik ve sağlık giderleri düşünüldüğünde
çevreyi korumak her zaman oluşan zararı tazmin
etmekten daha faydalı olacaktır.”
IMO’nun 2019 ve 2020 itibariyle devreye aldığı/
alacağı uygulamaların öncekilere oranla daha
maliyetli olduğuna dikkat çeken Melikoğlu, devamında
şunları söylüyor: “2019 sonu ve 2020 itibariyle
mevcut gemilerde uygulaması başlayan/başlayacak
balast suyu arıtma sistemleri ve kükürt emisyonları
(SOx) limiti uygulamaları hem maliyetli hem de
ekipman teçhizinin gemideki yerleşimi açısından
zorluk yaşanmasına sebep olabilir. Ancak geminin
özelliklerine göre doğru yöntem seçildiğinde ve
zamanında eylem alındığında aşılamayacak
zorluklar değil.
Türkiye denizcilik sektörü için en büyük zorluğun, ‘biraz
daha bekleyip bir görelim’ denerek, kuralın yürürlüğe
girmesine çok az zaman kala eyleme geçilmesi olduğu
kanaatindeyim.”
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18

Sektördeki öncü yatırım
şirketleri, gemi sahiplerinin
scrubber veya düşük
kükürtlü yakıt kullanımına
yönelik seçimlerinin kritik
olduğu ve gelecekte düşük
sülfürlü yakıt rafinerilerine
yatırım yapmanın avantaj
getireceği görüşünde.
Sektördeki öncü yatırım şirketleri, gemi
sahiplerinin scrubber veya düşük kükürtlü yakıt
kullanımına yönelik seçimlerinin kritik olduğu
ve gelecekte düşük sülfürlü yakıt rafinerilerine
yatırım yapmanın avantaj getireceği görüşünde.
ABD ve Avrupa gibi denizcilik sektöründe
önde gelen bölge ve ülkelerin, 2020
hazırlıklarına çok daha erken başladığından
hızlı adapte olacağı düşünülürken,
diğer ülkelerdeki gemi sahiplerinin ve
işletmecilerinin henüz bir yol haritası
oluşturamadığı ve kafalarda birçok soru işareti
olduğu ifade ediliyor. Ancak IMO’nun bu
kararı 2015’te alması ve beş yıllık bir hazırlık
süreci tanımış olması sebebiyle, kimsenin
bir erteleme beklentisi içinde de olmaması
gerektiği vurgulanıyor.
Diğer yandan, global piyasa koşulları,
armatörlerin ve işletmecilerin hamlelerini
sınırlamış durumda. Çin’de kabotaj bölgesinde
Tier1'in çalıştırılmama kararı, Endonezya ve
Hindistan’ın ivmelenmelerinin beklenenin
altında kalması, Amerika Çin arasındaki ticaret
savaşı, Avrupa’daki ekonomik kriz, ham madde,

üretim sorunları piyasaları baskı altında tutuyor.
Bu sebeple de pek çok şirket, ikinci gemi alımına
yönelik bütçe ayıramıyor ya da adım atamıyor.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu noktada
büyük bir ticari fire vereceği düşünülüyor.

50 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE
EKSTRA MALİYET
OECD Uluslararası Taşımacılık Forumu,
geçtiğimiz yıl yayımladığı bir raporda, tüm
teknolojiler uygulandığı takdirde, 2035 yılına
kadar karbon emisyon miktarının yüzde 82
ile yüzde 95 arasında azaltılabileceğine vurgu
yaparak ülkeleri, bu konuda etkin rol almaya
davet ediyor: “Hükümet politikaları, sıfır karbonlu
deniz taşıtlarını daha çekici kılabilir ve yatırımları
sürdürülebilir teknoloji ve yakıtlara yöneltebilir.
Böylelikle deniz taşımacılığı daha sürdürülebilir
bir sektör haline gelebilir ve bu vesile ile özellikle
Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde yeşil
kalkınma ve yeşil istihdam kaynağı olabilir.”
Deniz yakıtları için belirtilen yeni çevresel
kuralların, deniz taşımacılığına 50 milyar doların
üstünde ekstra maliyet getireceği tahmin ediliyor.

5312 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
• Kıyı Tesislerine Acil Müdahale Hizmeti
• Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale
Planı Hazırlama
• Deniz Kirliliklerine Müdahale Tatbikatları
• Müdahale Eğitimleri Seviye 1,2 ve 3

SEAGULL

Adres:
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EKİPMANLARI ÜRETİME
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GEMİLERDEN ATIK ALIMI
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mavibaşarı

TURMEPA’YA
“SIFIR ATIK MAVİ”
ÖDÜLÜ
TURMEPA, 2. ULUSLARARASI SIFIR ATIK
ZIRVESI’NDE, ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI
TARAFINDAN SIVIL TOPLUM ÖRGÜTÜ
KATEGORISINDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.
1 KASIM’DA HALIÇ KONGRE MERKEZI’NDE
GERÇEKLEŞEN TÖRENDE, TURMEPA YÖNETIM
KURULU BAŞKANI ŞADAN KAPTANOĞLU, ÖDÜLÜ
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYIP ERDOĞAN’IN
EŞI EMINE ERDOĞAN’IN ELINDEN ALDI.

S

Sıfır Atık projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından 2017 yılında başlatılmıştı. Sıfır Atık’a son üç yıldır
özellikle deniz eğitimleriyle katkı sunan DenizTemiz Derneği/
TURMEPA, bu çalışmaları ülke geneline yaymak ve denizlerin
korunmasına dikkat çekmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
iş birliğiyle 10 Haziran’da “Sıfır Atık Mavi” projesini hayata geçirdi.
Böylece gelecek nesillere temiz denizler bırakmak için ulusal “Sıfır
Atık Mavi” dönüşümü başlatıldı. TURMEPA, yaz boyunca “Sıfır
Atık Mavi” projesi kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle, 30 bini
aşkın öğrenciye ulaştı, 4 bin gönüllüsüyle yaklaşık 9 bin kilogram
atığı kıyılardan uzaklaştırdı, 6 tekneden oluşan atık toplama filosuyla
yaklaşık 3 bin deniz aracından 1 milyon 600 bin litre gri ve siyah su
toplayarak, yaklaşık 12 milyon litre deniz suyunun temiz kalmasını
sağladı. Ayrıca Marmaris’te İMEAK Deniz Ticaret Odası bünyesinde
faaliyet gösteren atık toplama tekneleri, 7 bin torba ve Bodrum Deniz
Ticaret Odası bünyesinde çalışmalarını sürdüren tekne 3 bin 500
torba katı atık toplayarak Sıfır Atık Mavi’ye destek verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise, Sıfır Atık Mavi Seferberliği
kapsamında tüm kıyı illerinde 163.000 metreküp deniz çöpünün
bertaraf edildiğini açıkladı. Proje 2020 yılında da kapsamı
genişletilerek devam edecek.

TURMEPA’YA BÜYÜK ÖDÜL
Sıfır Atık Mavi’nin elde ettiği başarının, ülkemiz adına büyük
kazanımlar ve değer sağladığını ifade eden Emine Erdoğan,
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TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nu tebrik
ederek, “Geçtiğimiz Haziran ayında Sıfır Atık Mavi’yi yürürlüğe koyduk.
Tüm yurtta deniz temizliği seferberliği başladı. 163 bin metreküp deniz
çöpü toplanarak bertaraf edildi. TURMEPA öncülüğünde yapılan
bu seferberlikle Türkiye’nin önde gelen 760 kuruluşu Sıfır Atık Mavi
Sözü vererek denizlerin kirliliğini önlemek için çalışacağını taahhüt etti.
Çevre ve Şehircilik ve Milli Eğitim Bakanlığımız da çocuklarımıza çevre
duyarlılığı eğitimlerini sürdürüyorlar” dedi.

SIFIR ATIK MAVİ DÖNÜŞÜMÜ NEDEN ÖNEMLİ?
10 Haziran’da İstanbul’da başlatılarak yurt geneline yayılan Sıfır
Atık Mavi ile gelecek nesillere temiz denizler bırakmak amaçlanıyor.
Özellikle denizlerdeki plastik tehlikesine dikkat çeken TURMEPA şu
uyarılarda bulunuyor:

l Ne yazık ki, okyanuslardaki çöplerin toplamı
Türkiye’nin yüzölçümünden daha büyük.
l Her yıl denizlere 8 milyon tondan fazla plastik
atılıyor.
l Marmara Denizi’ndeki her 10 çöpün bir tanesi
plastik, her yedi plastiğin de dört tanesi kara kökenli.
l Karadeniz’deki her 10 çöpün beş tanesi plastik, her
beş plastiğin de yüzde 50’si yabancı kökenli gemiler
kaynaklı.
l Akdeniz’deki atıkların yüzde 95’i plastiklerden
oluşuyor.
l Her yıl 100.000’den fazla deniz memelisi ve

kaplumbağası plastikler sebebiyle ölüyor.

l Hemen harekete geçilmezse 2050 yılında

denizlerde balıktan daha çok plastik olacak!

HAYDİ SEN DE MAVİ’YE SÖZ VER!
TURMEPA, bu gidişatı önlemek için en önemli
adım kirletmemektir diyor ve bu düşüncenin
tüm toplumca benimsemesini sağlamak amacıyla
herkesi bireysel ve kurumsal olarak Sıfır Atık Mavi
Dönüşümü’nün bir parçası olmaya davet ediyor. Sıfır
Atık Mavi sözü vermek icin www. sifiratik.gov.tr
adresi’nden detaylı bilgi alınabilir.

TURMEPA SIFIR
ATIK MAVİ PROJESİ
KAPSAMINDA;

10

BİN KG
ATIK TOPLADI.

30.000+
ÖĞRENCİYE
ULAŞTI.

3.500 DENİZ
ARACINDAN

1 MİLYON
800 BİN
LITRE ATIK SU
TOPLADI.

Emine Erdoğan:
TURMEPA öncülüğünde yapılan bu seferberlikle Türkiye’nin önde gelen 760 kuruluşu Sıfır Atık Mavi
Sözü vererek denizlerin kirliliğini önlemek için çalışacağını taahhüt etti. Çevre ve Şehircilik ve Milli Eğitim
Bakanlığımız da çocuklarımıza çevre duyarlılığı eğitimlerini sürdürüyorlar.
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YAŞAMININ HEMEN
TAMAMINI DENIZLERE
ADAYAN DTO MECLİS ESKİ
BAŞKANI ADIL GÖKSU,
TÜRKIYE DENIZCILIĞININ
GEÇMIŞTE KAYBETTIĞI
YILLARI TELAFI ETMEK
IÇIN DIŞ ILIŞKILERE ÖNEM
VERMESI GEREKTIĞINI
SÖYLÜYOR.

DTO MECLİS
ESKİ BAŞKANI
ADİL GÖKSU

“DENİZCİLİKTE
İLERLEYEBİLMEK İÇİN
DIŞ İLİŞKİLERE ÖNEM
VERİLMESİ ŞART! ”
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denizcilik sektöründeki ticari gücümüzü kaybettik. Ancak
sektöre olan katkılarım devam etti. Bugün 88 yaşındayım ve
çalışmaya devam ediyorum.
1960’lı, 70’li yıllarda üzerinde önemle durduğum temel konu,
dış ilişkilerdi. Almanya, İngiltere, İtalya, Yunanistan gibi
denizcilikte önde gelen ülkelerde stajlar yaptım. Özellikle
Yunanistan’ı sık sık ziyaret ettim. Yunan armatörlerin
ortamlarına girdim çıktım; işi nasıl yürüttüklerini ve sektörün
yükselmesi için ne gibi koşullara ihtiyaç duyulduğunu
öğrendim. Rahmi (Koç) Bey öncülüğünde, diğer arkadaşlarla
birlikte Türk-Yunan İş Konseyi’nin üyelerini oluşturduk.
TURMEPA’nın kuruluş kararı da bu oluşumun bir
toplantısında alındı. Yunanistan’da HELMEPA, Kıbrıs’ta ise
CİRMEPA vardı. Türkiye’de de benzeri bir derneğin açılması
gerektiğine karar verildi ve Rahmi Bey ile Türkiye’ye döner
Muhabbete denize adım attığınız yerden başlayalım
dönmez çalışmalara başladık.
öncelikle…
Yine Deniz Ticaret Odası’nın kurulması noktasındaki
Belki de önce sondan başlamak lazım. Bugün denizcilik
çalışmalarda yer aldım. 1980’lerin başında ihtilal hükümeti
camiasında benden yaşlı iki kişi var; Halis Kalkavan ve Ferit
göreve başladığında bir Deniz Ticaret Odası
Biren. Onlar, artık ister istemez elini ayağını
kurulsun diye çok baskı yapıldı ve neticede
çekti, bense daha bir süre buralarda olacağım.
ön çalışma için bir komite kurulmasına karar
Benden sonraki nesil ile (arkadaşlarımın
verildi. O komitenin içinde ben de yer aldım
çocuklarıyla) arkadaşlık ediyorum. Düşünün…
ve DTO’nun temellerinin atılmasına destek
Neden buradan başladık, diye soracak olursanız;
Ben
bu
sektöre
girdiğimde,
verdim. 1982 yılında da DTO kurulmuş oldu.
70 senedir bu sektörün içindeyim. Denizcilik,
20-25 sene tek başıma
henüz sektör değilken girdim denizlere ve
çalıştım çünkü denizcilik
bir yerlere gelebilmesi için çok emek sarf
Neden elzem görüldü Deniz Ticaret
için
ilk
atılımlar,
1962ettim. TURMEPA, Deniz Ticaret Odası gibi,
Odası’nın kurulması?
denizcilik sektörüne değer katan kurumların
1960’larla beraber sektör gelişmeye
63 yıllarına dayanıyor.
kuruluşlarında yer aldım. Bu sebeple, dile
başlayınca, böylesi bir kuruluşun varlığına
1960’lardan günümüze
getireceğim bazı şeyleri kırıcı olmak için değil;
daha fazla ihtiyaç duyuldu. DTO’dan önce,
geldiğimizde ise, denizcilik
aksine yapıcı olmak, deneyimlerle itici güç
İstanbul Ticaret Odası içinde yer alan
tarihinin varlığı göz önünde Denizcilik Meslek Komitesi, sektörün
olmak adına söylediğim/söyleyeceğim bilinsin
bulundurulduğunda, çok kısa taleplerine cevap vermeye çalışıyordu
istiyorum.
bir süreden bahsediyoruz.
Şimdi başa alalım… Gençliğim, o zamanlar
ama çok yetersizdi. İsteklerimiz yerine
“Kalafat Yeri” diye geçen Galata Köprüsü ile
getirilmiyordu.
Geldiğimiz yer belki fena
Atatürk Köprüsü arasındaki bölgede geçti.
değil ama kesinlikle
Sene 1947-48. Babamın bu bölgedeki torna
Peki, DTO kurulduktan sonra
başarılı da değil.
atölyesinde başladım işe. Bu arada ben hem
gelinen noktada Türkiye’nin şu an
tornacı hem de makinistim. Bir süre sonra
bir denizcilik bakanlığının olmaması
oradan ayrılmak zorunda bırakılınca, babamla denize açılmaya
nasıl bir durum yaratıyor?
karar verdik. Sene 1957-58. Deniz piyasasının çok mükemmel
Yıllarca bu konu hakkında istekte bulunduk ama maalesef
olduğu bir dönemde, şirketimizdeki gemilerin sayısı sekize
hiçbir dönemde bizim bu isteğimize önem verilmedi.
çıktı.
Bu durum, DTO’ya daha fazla yükleme yapılmasına da
Babamın döneminde gemi işletmeciliği yapan çok sayıda
sebep oluyor. Çünkü Türkiye’de denizciliği temsil eden tek
patronun denizle ilgisi dolaylı olarak yürütülüyordu. Yabancı
kuruluş konumunda. Ben, herkese aynı şeyi söylüyorum; bu
birkaç Rum denizciyi tutarlar, işleri onlara yönetirirlerdi.
işi temelinden ele almak lazım. Yani çok güçlü ve geçerli
Benim İngilizce bilmem önde gelen kuruluşlarla, firmalarla,
olabilecek bir denizcilik politikası hazırlamak gerekiyor. “Milli
acentelerle iyi ilişkiler kurmamı sağladı ve denizcilik
beraberlik” ortamını yakalayabilirsek, başarıyı da yakalarız,
sektöründe başarılı yerlere geldik. Sonra piyasanın çökmesiyle,
başka türlü olmaz.
Mavi dalgalar, şiir, müzik, dostluk, sevgi, başarı, hüzün ve vefa
dolu hayatını denizciliğe adayan İMEAK Deniz Ticaret Odası
Meclis Eski Başkanı Adil Göksu ile Deniz Ticaret Odası’nda
buluştuk. Önünde bir sürü kağıt… Şiirleriyle, yazılarıyla
karşıladı bizi. “Bunlar neden kitap değil ki” dedim; “Nereden
bileyim herkesin okumak istediğini” diye mütevazı bir cevap
verdi. Sonra da “Öyle bir istek varsa, benden sonraya kalsın”
diye ekledi.
Şiir kısmını sonuçlanamayan bir diyalogla yine masanın
üzerinde bıraktık. Göksu’nun deniz dolu yaşantısına geçmeye
karar verdik. Yine bir anlaşmazlık... Ben, en başından
başlayalım dedim, oysa sondan başlarsak daha doğru olur diye
açıkladı…
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Ben bu sektöre girdiğimde, 20-25 sene boyunca, bazı fedakar
arkadaşlarımızla birlikte yalnız çalıştık. Çünkü denizciliğin
kalkınması için ilk atılımlar, 1962 – 63 yıllarına dayanıyor.
1960’lardan günümüze geldiğimizde ise, denizcilik tarihinin
varlığı göz önünde bulundurulduğunda, çok kısa bir süreden
bahsediyoruz. Geldiğimiz yer belki fena değil ama kesinlikle
başarılı da değil.
Türkiye, çok büyük bir fırsatı kaçırıyor. Şimdi dünyada kriz var
ve gemi fiyatları aşağı inmiş durumda. Türkiye, hâlâ aldığı ve
sattığı malların taşımacılığında, yabancı bayraklı gemilere yüzde
80 – 90 para veriyor. Geçen sene yaklaşık olarak yabancı bayraklı
gemilere 17 milyar dolar civarında para verdik; bunların çoğu da
Yunanistan bayraklı gemiler. Cezayir’den aldığımız LNG gazını
dahi yabancı bayraklı gemilerle taşıyoruz çünkü gemimiz yok.
Diyorum ki, devlet masanın başına otursun, büyük şirketlerin
hepsini çağırsın ve yeni bir denizcilik politikası oluşturmak için
destek ve ortak olmasını istesin. Diğer yandan ilerleyebilmek için
eğitimi de iyileştirmek gerek. Bizim daha iki sene önceye kadar
Deniz Hukuku ile ilgili mahkememiz yoktu. İlk defa şimdi Piri
Reis Üniversitesi’nde Deniz Hukuku bölümü açıldı. Birkaç tane
de yüksek denizcilik okulu var. İşi temelinden bilmek, öğrenmek
gerekiyor. Denizde Türk gemisiyle ilgili bir sorun çıktığında
ilgilenecek uzmanlarımızın olması şart.
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1940’lardan bugüne Türkiye denizcilik sektörü ve
Türkiye denizleri nasıl değişti peki?
Biz Türkler aslında denizci bir toplum değiliz; bunca geçen
zamandan sonra bunu çok daha net söyleyebilirim ve herkes de
maalesef, kabul etmek zorunda. Yanı başımızdaki Yunanistan’a
bakın, temelden denizciler. Size bir hikaye anlatayım; İkinci Dünya
Savaşı’nda Amerikalılar, 200 adet gemi inşa ettiler. Savaş bittikten
sonra Amerikalıların gemilere ihtiyacı kalmadı ve bu gemileri
üçüncü dünya ülkelerine ve geri kalmış ülkelere hibe etmek
istediler. Türkiye’ye de geldiler ama biz, bu gemilerden almadık
çünkü denizci değiliz. O gemilerle ne yapmamız gerektiğini
bilmiyorduk, kullanacak kimse de yoktu. Bizden sonra savaştan
çıktığı için çökmüş vaziyette olan Yunanistan’a gittiler. Yunanlılar
temelden denizci bir millet olduğundan gemilerin çoğunu aldılar
ve denizcilik şirketleri kurmaya başladılar. Ülkedeki çoğu kişi bu
şirketlere ortak oldu. Büyük armatörler yetiştirdiler. Bugün birçok
Yunan armatörün 40- 45 tane gemisi vardır.

Dış ilişkilerdeki başarısızlığı biraz açabilir misiniz?
Denizcilik sektörüne olan geç başlangıcımız, ikili ticari ilişkilerde
zayıf kalmamız; önde gelen uluslararası denizcilik kurumlarının
içinde olamamamıza da neden oldu. Bu önemli çünkü dünya
sularında Türk kanunları değil, IMO’nun kanunları geçerli.

mavisöyleşi

Bugün IMO’da en fazla Yunan var ve
onların kuralları geçerli oluyor. Bizim bu
konularla alakalı yeni yeni girişimlerimiz
olmaya başladı. Şadan Kaptanoğlu’nun
BIMCO Başkanı olması gibi. İleriye yönelik
uluslararası platformlarda yer alabilmek için
Kaptanoğlu’nun bu başkanlığı bir basamak.
Dilerim bundan sonraki arkadaşlar da aynı
yoldan ilerler. Burada önemli olan bir diğer
nokta da tek kalmamak; birlikte güçlü
durabilmek.

TURMEPA ve DTO dışında başka
birlikler var mı kurucusu ya da
yönetiminde olduğunuz?

Deniz bir hoş
Gönlüm sarhoş
Kalbim sevda dolu
Ruhum deniz aşkıyla sırmalı
Bir sevdiğim var
Zümrüt Adalı…
Kumsalda başka güzel
Çayırda başka güzel
Ve gönlümce şirin deniz hastasıyım
hummalı
Bir tek sevdiğim var
O da Zümrüt Adalı.
ADİL GÖKSU

TUDEV, Armatörler Kooperatifi ve Türk
Armatörler Birliği’nin yönetimlerinde
yer aldım. Çalışmalarımız çok uzun yıllar
devam etti. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
Yönetim Kurulu’nda 18 sene görev yaptım.
Beş başkan değiştirdim. Ülkemizin Avrupa
Birliği’ne girebilmesi çalışmalarında
komitelerde yer aldım. Yabancı ülkelerin
temsilcilerinin yurt dışı çalışmalarında
ve Türkiye’de etkili olma yolunda büyük
çaba sarf ettim. 2000 yılında Zeyport
kurulduğunda Cengiz Kaptanoğlu, beni
Zeyport’a Yönetim Kurulu Başkanı olarak
çağırdı ve “Burada bütün Türk denizcilik
camiasını temsil edeceksin” dedi, ben de
kabul ettim. Dokuz yıl boyunca Zeyport
Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. Toplam
20 sene oldu. Şu an itibariyle Zeyport’ta
danışman olarak görevime devam ediyorum.

Peki kurucusu da olduğunuz
TURMEPA’nın şu anki
durumunu ve çalışmalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Çok büyük gelişme var, başarılı işlere
imza atılıyor. Yine de asla yeterli olamaz.
Mükemmeli yakalamak mümkün değildir
ancak çabalamak gerekiyor.
Tek bir TURMEPA yetmez. Her bölgenin
bir gücü olması gerekiyor. Ancak en
önemlisi devlet desteği. Devletin sektördeki
büyük güçleri toplayarak, denizcilik
kalkınması adına çalışmalar yapması, fikir
üretmesi gerekiyor.
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Peki, DTO ve Zeyport’da
bulunduğunuz süre haricinde neler
yapıyorsunuz?
Yaşım dolayısıyla tekne kullanmayı
bıraktım. Şu aralar en büyük keyfim kitap
okumak, müziğin her türü özellikle Türk
Sanat Müziği ile ilgilenmek, şiir yazmak.
Ayrıca deneysel tatta kısa yazılar yazıyorum.
Gerçek bir tiyatro tutkunuyum. Eskisi
kadar sık gidemesem de hâlâ başarılı
bir izleyiciyim diyebilirim. Futbol en
büyük meraklarımdan biri. 1958 yılında
İsveç Stockholm’de yapılan Dünya
Futbol Şampiyonası’nda Brezilya’nın
şampiyonluğunu yerinde izledim.
Zannederim, aynı mutluluğu yaşayan başka
bir kişi kalmadı. Uzun yıllar amatör olarak
futbol oynadım. Şimdi ise Fenerbahçe’nin
Divan Kurulu Üyesiyim.

Son olarak, ne söylemek istersiniz
denizcilik sektörüne?
Sektördekiler, hiç olmazsa biz eskiler kadar
davaya inanarak çalışsınlar yeter. Yeniden
söyleyeceğim; geniş bir denizcilik politikası
oluşturmak gerekiyor. O zaman Deniz
Ticaret Odası’nın bünyesi de gelişecek.
Daha güçlü ve geçerli olacak.
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İÇINIZDE HER ŞEYDEN KAÇMA ISTEĞI
UYANIRSA ŞU YÖNE GIDIN:

BOZBURUN
YARIMADASI
28

BOZBURUN
YARIMADASI’NIN
GEÇMIŞI

4 BİN

YIL ÖNCESINE
DAYANIYOR.

D

Düşünsenize, en lezzetli Akdeniz yemeklerini
Yunan Adaları'na karşı yiyorsunuz, bol oksijeni
içinize çekiyorsunuz, dağlara çıkıp binlerce
yıllık patikalardan iniyorsunuz; üstünüzde ne
stres kalmış ne bir şey! Muğla’nın Marmaris
ilçesine bağlı Bozburun Yarımadası, son yıllarda
tatilde huzur isteyenlerin tercihi. Yazın akın
eden tatilcileri saymazsak, burada yaşayanların
sayısı 20 bin. Karialılar, 4 bin yıl önce keşfetmiş
olsa da Bozburun, birçoğumuz için yeni bir
keşif olabilir.

CENNETE GIDENLERIN
TOPLANDIĞI YER
Bozburun Yarımadası, -Instagram
paylaşımlarında mutlaka görmüşsünüzdürson yıllarda tatilcilerin akınına uğruyor.
Yarımada’nın normalde 20 bin olan nüfusu, yaz
sezonunda katlanıyor. Ancak gidenlerin hakkı
var. Masmavi deniz deseniz burada, binlerce
yıllık tarih burada, Karia Yolu burada, lezzetli
yemekler burada.... Buraya gelmeyecekler de
nereye gidecekler! Atinalı filozof Psykhe’nin
“Ölmeden önce cennete gidenlerin toplandığı
yer” diye bahsettiği yerin ta kendisi burası.

SONSUZ HUZUR BÖLGESI
Yarımada, Marmaris’in kalabalığından uzakta
kalıyor. Üst bölümü, dik yamaçları ile dağlık ve
ormanlık iken; aşağı bölümü çorak ve kayalık
bir yapıya sahip. Adını boz renkteki dağlar ve
sahip olduğu doğal burundan alıyor. Yaz boyu
turist akınına uğrayan bölge, yılın bu aylarında
en sakin zamanlarını yaşıyor. Yarımada’yı
hele de bu aylarda sonsuz huzur bölgesi ilan
ediyoruz.

BOZBURUN YARIMADASI;
DÖRT BIN YILLIK TARIHI,
MAVININ HER TONUNDA
DENIZI, BOZ DAĞLARI, KARIA
YOLU VE DAHA BIRÇOK
GÜZELLIĞI BIR ARADA
SUNUYOR. DIKKAT; BU
ISTIKAMET HUZUR IÇERIYOR.

ZENGIN KASABALAR DIYARI
Bozburun Yarımadası, zengin kasabaları
birbirine bağlıyor. Bozburun, Selimiye, Söğüt,
Bayır ve Turgut Köyü onlardan sadece birkaçı.
Her biri birbirinden güzel kasabalar arasında
kolaylıkla geçiş yapılabiliyor. Mesela Bozburun
ile Selimiye arası yarım saat sürüyor. Selimiye
demişken, Yarımada’nın en gözde köylerinden
biri. 15 dakikada gezilecek kadar kısacık bir
sahili var. Oksijen bolluğundan ömrü uzattığı
söyleniyor. Selimiye’de 100 yaşını aşan çok
sayıda kişi var.
29
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GULETLERLE ÜNLÜ
BOZBURUN
Yarımada’ya adını veren Bozburun
Kasabası'ndan mutlaka söz etmemiz
gerek. Turistlerin el etek çektiği bu
zamanlarda nüfusu sadece 2 bin olan;
huzurlu, dingin ve berrak bir denizle
çevrelenmiş muhteşem bir köy burası.
Özellikle Ada Boğazı ve Tavşan Adası,
tarifsiz bir denize sahip. Bu kasaba,
güzelliğinin yanında zengin de. Gulet
yapımı nedeniyle dünyanın en zengin
kasabalarından biri olarak biliniyor.
Akdeniz gezinti tekneleri burada son
teknoloji ile yapılıyor. Bozburunluların
bu mesleği, karşı komşu Symi’den
gelen gulet ustalarından öğrendiği
söyleniyor. Yolunuz Ekim ayında
buraya düşerse Gulet Festivali’ne
mutlaka uğrayın. Birbirinden özel
guletler görülmeye değer.

MEDENIYET BEŞIĞI
Söğüt Köyü üzerinde bulunan Thyssanos
Antik Kenti’ndeki su kaynağı, tıpkı 2
bin 600 yıl önce olduğu gibi bugün de
vadiye hayat vermeye devam ediyor.
Eğer tarihe ilginiz varsa, burası sizin için
bulunmaz bir yer diyebiliriz. Neredeyse
her kasaba tarihi bir kentin üzerine
kurulmuş durumda. Burada bugüne
ulaşan yaklaşık 10 antik kent bulunuyor.
Hepsini sayamayacağız ancak eski
Rum köyü Orhaniye, onlardan biri.
Köyün bulunduğu tepenin yamacında
Bybassios Antik Kenti var. Önceleri bu
kalıntıların Erine'ye ait olduğu sanılsa da
yapılan araştırmalarda buranın Bybassios
olduğu saptanmış. Bir diğeri ise Syrna
Antik Kenti’nin bulunduğu Bayır Köyü.
Burada sağlık tanrısı Asklepios’a
adanmış bir tapınağın olduğuna
inanılıyor.

DAMAK
ÇATLATAN
MUTFAK
Gelelim gezmenin en
tatlı yerine. Binlerce yıldır
balıkçı olan bu kasabalarda
en taze balıklar tüketiliyor.
Balık ve deniz ürünlerinin
yanı sıra zeytinyağlılar, sağlıklı
otlardan yapılan yemekler ve salatalar da
Yarımada’nın mutfağında önemli yer tutuyor. Ege
ve Akdeniz mutfağı harikalar yaratıyor. Küçük
bir hatırlatma olarak, bu mevsimde açık restoran
sayısının az olacağını söyleyip devam edelim. Kabak
çiçeği dolması, çıntar köftesi, çıntar kavurması,
köreme böreği ve susamlı krokan olarak bilinen
çıtırmak tatlısı Yarımada’ya özgü tatlar arasında
yer alıyor. Bozburun peksimetini de denemeden
dönmeyin.

Atinalı filozof Psykhe’nin “Ölmeden önce cennete gidenlerin toplandığı
yer” diye bahsettiği yerin ta kendisi Bozburun Yarımadası.
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KİLOMETRE

TÜRKIYE’NIN EN UZUN
MESAFELI YÜRÜYÜŞ
ROTASI, KARIA YOLU’NUN
YARIMADA’DAN
GEÇEN BÖLÜMÜ
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GEÇMIŞINI BILMEK ÖNEMLI
Yarımada’da geçirdiğiniz tatilin daha
anlamlı olması için bu toprakların
geçmişte ne kadar önemli olduğunu
bilmenizde fayda var. Burası
Anadolu’nun Akdeniz’e açılan burnu
olduğu için bir zamanlar, deniz
ticaretinin önemli bir parçasıymış.
Stratejik ve politik önemi elinde
bulundurduğu için olacak, birçok
medeniyete ev sahipliği yapmış.
Bunlardan biri de Karialılar.
Bozburun Yarımadası; MÖ 2 bin
yılının sonundan itibaren güneybatı
Anadolu’da yaşamış bu uygarlığın ilk
yerleşim yerlerinden biri olmuş. Bu
topraklarda bugüne ulaşan Bybassos,
Hygassos, Syrna, Amos ve Kasara da
dahil olmak üzere birçok antik kent
kurulmuş. Karialıları nasıl bilirsiniz?
Biz yapıcı olduklarını söyleyebiliriz.

Bozburun Yarımadası,
MÖ 2 bin yılının
sonundan itibaren
güneybatı Anadolu’da
yaşamış olan Karialılar
uygarlığının ilk yerleşim
yerlerinden biri.
ONLARCA AKTIVITE VAR
Mayıs ayına kadar tekne turları
yapılmıyor; bu yüzden tekne turlarını
şimdilik unutalım. Kumlubük,
Çiftlik, Arap Adası, Serçe, Bozukkale,
Korsan ve diğerlerini başka bir zaman
gezebilirsiniz. Şimdilik yapılacak başka
planlarımız var. Bugüne ulaşan antik
kentler, gizli sığınaklar, manastırlar,
limanları gözetleyen kuleler ve antik
patikalar diye başlayan görülmesi
gerekenler listesi; Serçe Limanı,
Bozukkale, Turunç, Bayır, Kumlubük,
Amos Antik Kenti, Çiftlik, Bozburun,
Selimiye, Kız Kumu ve Orhaniye diye
uzayıp gidiyor. Dahası Türkiye’nin
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en uzun mesafeli yürüyüş rotası Karia
Yolu’nun 148 kilometresi de buradan
geçiyor. Yapılacak bunca şeyin
tersine, canınız hiçbir şey yapmak
istemezse çekin bir sandalye seyredin.
Yarımada’nın farklı noktalarından
Yunan adaları Symi ve Rodos
görülebiliyor.

CIDDI BIR SORUN VAR!

EFSANELER GERÇEK OLSA...
Bozburun Yarımadası’na kadar gelip
de Orhaniye Turgut’a uğramadan
gitmeyin. Uzaktan bakınca denizin
üzerinde insanlar yürüyormuş gibi bir
görüntü olacak, haklısınız. Denizin
içinde 600 metrelik bir batık var ve
patika gibi uzanıyor. Bu şeride Kız
Kumu deniyor. Peki neden? Bölgenin
tarihi binlerce yıl geriye dayandığı için
bu da bir efsaneye dönüşmüş. Değişik
versiyonları internette olsa da şunu
dinleyin: Bybassos Kralı'nın güzel kızı
ile bir balıkçı birbirine aşık olur. Kız
geceleri sahile çıkıp kandille balıkçıya
işaret verir; balıkçı da karşı kıyıdan
sandalıyla gelir. Kral bunu öğrenince
bir gece kızını takip ettirir. Balıkçının
denizden geldiğini, kızının kumsalda
onu beklediğini, beklediği yeri de
elindeki bir ışıkla balıkçıya haber
verdiğini öğrenir. Kızını kumsalda
askerlerine yakalatır, balıkçıya da
işaret verdirir. Balıkçı karşı kıyıdan
ışığı gördüğü anda atlar kayığına.
Kız askerlerin elinden kurtulup
denizin ortasındaki delikanlıya doğru
koşmaya başladığında bir mucize
gerçekleşir. Deniz, kızın her adım
atışında kumsala dönüşür. Arkadan
koşan askerlerin üzerlerindeki ağırlık
onları suya batırdığı anda bir asker

Bozburun Yarımadası, turist yoğunluğu nedeniyle
son yıllarda rant bölgesi olmaya başladı. Bölge,
geçtiğimiz aylarda deniz kirliliği ve kaçak yapılaşma
ile gündeme geldi. Bunca yıl kendini korumayı
başarmış Yarımada için önlem alınmazsa geç
olabilir. Acil çözüm ise yasa düzenlemesinden
geçiyor. Merak edenler Hürriyet Gazetesi’nden
Serkan Ocak’ın haberine bakabilir. Yetkililer
bu konuya gereken önemi verirse Bozburun
Yarımadası’na bu ilk ve son gidişimiz olmayacak.
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ok ve yayına sarılır. Amacı delikanlıyı
vurmaktır ancak ok kıza saplanır.
Kumların rengi kızın kanıyla kırmızıya
dönüşür. Delikanlı okla öldürülen
prensesi alıp, kayığıyla ortadan
kaybolur ve bir daha ikisini de gören
olmaz.

DEMIR ATMA ZAMANI
Yarımada’da genel olarak büyük
işletmeler yok. Kalacak yer olarak
seçiminizi, pansiyonlar ya da şık
butik otellerden yana yapabilirsiniz.
Karayla bağlantınızı kesmek isterseniz
Bozburun Kasabası'nı tercih
edebilirsiniz. Burada otellerin karayla
bağlantısı bulunmuyor. Ulaşım, sahil
yolunun bittiği yerde işletmelere özel
teknelerle sağlanıyor. Bizim tercihimiz
ise Yarımada’nın uç ve biraz da sapa
noktasında kalan Söğüt Köyü. Tarifsiz
bir güzelliği var. Yolunuz buraya
düşerse, Thyssanos Antik Kenti
kalıntılarına rastlamanız mümkün.
*Bozburun’a havayolu ile ulaşmak için Dalaman Havaalanı’nı
kullanmalısınız. Havaalanı yaklaşık 150 km uzaklıkta.

CM

MY

CY

CMY

K

• Kıyı Tesisi Acil Müdahale Hizmeti
• Deniz Ve Kara Döküntü Olaylarına Müdahale
• Risk Değerlendirme Ve Amp Hazırlama
• Eğitim Ve Tatbikat Düzenleme
• Ekipman Üretimi Ve Satışı
• Dalgıçlık Ve Sualtı Hizmetleri
• Batıktan Yakıt Çıkartma
• Kara Depolama Ve Endüstriyel Tank Temizliği
• Bölgesel Acil Müdahale Merkezleri Kurulumu
• Ar-ge Çalışmaları Ve Yayınlar

www.mareclean.com
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ARAS KARGO GENEL MÜDÜRÜ UTKU AYYARKIN

“4 YILDA 4 TONA YAKIN ATIĞIN
ÇEVREYİ KİRLETMESİNİ ENGELLEDİK”
34
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“Doğa dostu” vizyonu çerçevesinde TURMEPA ile beraber
dört yıldır Türkiye’nin kıyılarını temizleyen Aras Kargo, “Kıyı
Temizliği Hareketi” ile The International CSR Excellence
Awards’ta ödüle layık görüldü.
“Doğa Dostu Araslar” oluşumu ile senelerdir doğaya ve insana
dokunan çalışmaların içinde yer alan Aras Kargo’nun Genel
Müdürü Utku Ayyarkın, Kıyı Temizliği Hareketi projesi ile
önce kendi çalışanlarına sonrasında da tüm topluma, çevre
ve gönüllülük bilinci aşılamak istediklerini söylüyor. Proje
kapsamında, geçen dört sene içinde 4 tona yakın atığın
toplandığını belirten Ayyarkın, sorumlu tüketim anlayışını hayata
geçirmek istediklerini dile getiriyor.
Yaptıkları tüm proje ve çalışmalarda çevreyi, denizleri ve
gezegenin geleceğini önceliğe aldıklarını vurgulayan Ayyarkın,
Doğa Dostu Araslar’ı ve Aras Kargo’nun
sürdürülebilir projelerini anlattı.

Doğa Dostu Araslar Projesi hayata
nasıl geçti?

Kıyı Temizliği Hareketi. Bu projemizle şimdiye kadar 700’den fazla
çalışanımızın ve ailelerinin gönüllü katılımıyla
Kınalıada, Büyükada, Burgazada, Samsun Atakent
“ARAS KARGO OLARAK
ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, Trabzon, Van Gölü,
SOSYAL SORUMLULUK
Bodrum, Adana Baraj Gölü ve Bursa Dağyenice
ANLAYIŞIMIZIN TEMELINDE, Gölet alanı kıyılarını temizledik. Bu kapsamda
yılda toplam 4 tona yakın atığın çevreyi
HEP ÖNCE KENDI BAHÇEMIZI, dört
kirletmesini engelledik.
KENDI KAPIMIZIN ÖNÜNÜ
Kıyı temizlikleri esnasında TURMEPA
TEMIZLEMEK OLDU” DIYEN eğitmenleri tarafından verilen deniz kirliliğini
önleme ve geri dönüşüm eğitimleriyle
ARAS KARGO GENEL
çalışanlarımızın ve ailelerinin sorumlu tüketim
MÜDÜRÜ UTKU AYYARKIN, alanında bilinçlenmelerini sağlamayı ve uzun
ARAS KARGO’NUN DOĞAYA vadede bu eğitimlerden öğrendikleri bilgileri
hayatlarında uygulamaya geçirmelerini sağlıyoruz.
VE INSANA DOKUNAN,
TURMEPA'nın Sualtı atık sergisi gibi
SÜRDÜRÜLEBILIR VE
etkinliklerle çalışanlarımızı ve ailelerini deniz
KORUYUCU PROJELERI VE
kirliliğini önleme ve sürdürülebilir tasarruf ile
ÇALIŞMALARI ILE SEKTÖRDE ilgili bilinçlendiriyoruz.

Kargo sektörü, doğası gereği -ne yazık
ki- karbon ayak izi bırakan bir sektör.
Her gün 4 bin araçlık filomuzla yüz
binlerce gönderiyi taşımak için yollardayız.
Yarattığımız bu karbon ayak izini en aza
indirgemek adına oluşturduğumuz Doğa
Dostu Araslar platformuyla, gelecek
nesillere daha temiz bir dünya bırakmak
amacıyla çevre dostu ürünler geliştiriyor,
doğaya saygılı iş süreçleri için çalışıyoruz.
Doğa Dostu Araslar oluşumu çerçevesinde
2011 yılında, Türkiye’nin en büyük yüzde
100 elektrikli araç filosunu kurduk ve
yine aynı amaçla mevcut araçlarımızı
ÖNCÜ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. TURMEPA ile birlikte hayata geçirdiğiniz
gençleştirmeye başladık. Transfer
kıyı temizleme etkinliği ile uluslararası
merkezlerinde kullanılan LED aydınlatma
platformda ödüle layık görüldünüz. Bu ödülün içeriğini
ve fotosel sistemleri sayesinde, yüzde 25 enerji tasarrufu sağlıyoruz.
açabilir misiniz, sizin için anlamı nedir?
Kargo poşetlerimiz, bio-bozunur yapısıyla, doğada kendiliğinden
Projemiz, bu yıl uluslararası arenada farkındalık yaratan sosyal
yok olma özelliğine sahip.
sorumluluk projelerini değerlendiren organizasyonların da
Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Hareketi de yine bu ana
dikkatini çekerek, bize iki uluslararası ödül getirdi. Ağustos ayında
amaçla hayata geçirildi. Proje, aynı zamanda çalışanlara çevre ve
Londra’da “Kurumsal Vatandaşlık” kategorisi ve “Çevre Kirliliğini
gönüllülük bilinci aşılamayı amaçlıyor. Çalışanlarımızın da bu
Önleme” dalında The International CSR Excellence Awards
projeye ilgisi yoğun oldu. Her geçen gün gönüllü sayımız artıyor.
ödülüne layık görüldük. Viyana'da verilen Uluslararası Stevie
İnsana ve çevreye daha da dokunan projeler hayata geçirmek için
Ödülleri’nden de Ekim ayında sosyal sorumluluk alanında ödülle
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
döndük. Projemizin uluslararası platformlarda da takdir edilmesi
ve ödüle layık görülmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bunun için
Doğa Dostu Araslar, ne gibi çalışmalar içinde yer alıyor?
başta kıyı temizliği hareketlerine katılan gönüllü çalışanlarımız
Hangi bölgelerde varsınız?
ve aileleri olmak üzere, projede birlikte çalıştığımız TURMEPA
Doğa Dostu Araslar ve TURMEPA iş birliğiyle, birçok ortak
ekibine ve tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederiz.
çalışmaya imza atıyoruz. Bunlardan biri de Doğa Dostu Araslar
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Kıyı temizlikleri esnasında
TURMEPA eğitmenleri
tarafından verilen deniz
kirliliğini önleme ve geri
dönüşüm eğitimleriyle,
çalışanlarımızın ve
ailelerinin sorumlu tüketim
alanında bilinçlenmelerini
sağlamayı ve uzun
vadede bu eğitimlerden
öğrendikleri bilgileri
hayatlarında uygulamaya
geçirmelerini sağlıyoruz.
Kargo sektörü karbon ayak izinin en fazla olduğu
sektörlerden biri. Bunu azaltmaya yönelik teknolojik evrilme
ya da değişim çalışmaları var mı?
Her sektörde olduğu gibi kargo sektöründe de çevreye daha
duyarlı operasyonel süreçler, çevre dostu araçlar ve iş metotları
gün geçtikçe artıyor. Çevreci ve ekonomik taşıma modelleri, her
geçen gün önem kazanıyor. Aras Kargo olarak, sekiz yıl önce
kurduğumuz elektrikli araç filosuyla, sektörde bu konuda öncü
olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Taşıma araçlarında yeni
nesil motorların ve çevreci yakıtların kullanılması, operasyonel
süreçlerin çevreye duyarlı hale getirilmesi gibi konular,
sektörümüzün ve bizim daimi gündemimizde yer alıyor. Filomuz
sayede, sekiz yılda 18 bin yeni ağacın çevreye getireceği faydaya
denk düşen bir kazanım elde edildi.
Ayrıca doğal gaz dönüşümünü tamamladığımız araçlarımız da
mevcut. Ağaçlandırma çalışmalarımızla da 140 binden
fazla ağaç diktik.

Kurumsal sosyal sorumluluğa önem veren bir firma olarak,
toplumsal hayatın kalitesinin artırılmasında kurumsal sosyal
sorumluluk projelerinin misyonu sizce ne olmalı?
Aras Kargo olarak sosyal sorumluluk anlayışımızın temelinde,
hep önce kendi bahçemizi, kendi kapımızın önünü temizlemek
oldu. Aras Kargo, Türkiye genelindeki 14 bine yakın çalışanı
ve aileleriyle çok büyük bir oluşum. Bu yüzden çevre, eğitim
gibi konuları önce kendi 14 bin çalışanımıza ve ailelerine
benimsetmeye çalışıyoruz. İkinci bir önemli nokta olarak da
hayata geçirdiğimiz projelerin sürdürülebilirliğini görüyoruz.
Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri bir görev olarak
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algılanmamalı. Sürdürülebilir olmalı ve her geçen gün daha
fazla kitleyi kapsamalı ve o kitleleri harekete geçirmeli. Siz
çabalamadan kendi kendine büyümeli. İşte, o zaman hem hayata
geçirdiğiniz projenin bir kıymeti olur hem de bu amaç sizi
başarıya götürür.

Son yıllarda, sosyal sorumluluk konusu şirketler için önemli
bir hâl aldı. Bunun çevre ve kamunun yanında, firmalara
katkıları neler?
Hangi alanda olursa olsun, kurumsal sosyal sorumluluk
projelerinin şirketlere önemli katkıları vardır. Bunu pek çok
başlık altında açıklayabiliriz. Ancak bunlardan ayrışan; aynı
amaç etrafında pek çok paydaşı tek bir noktada toplamasıdır.
Sürdürülebilirlik konusunda çalışanlarımızın bilinçlenmesi
hem çalışma alanlarında hem evlerinde sürdürülebilir çözümler
ortaya çıkarıyor. Her etkinlikte bilinçli çalışan sayımızı artırarak
sürdürülebilirlik başarımızı yukarıya çekiyoruz.

Tüketicilerin artan duyarlılıkları, firmaları bu doğrultuda
hareket etmeye yönlendiriyor. Sizce bu durum markalaşmayı
nasıl bir yere oturtuyor/oturtacak?
Hangi sektör olursa olsun, firmaların ekonomik ve sosyal
sorumluluklarının iç içe olduğunu, birbirinden ayrı
değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik olarak
ne kadar güçlü olursa olsun, bir firma, toplumsal beklentileri
dikkate almıyorsa yeterince başarılı olamaz. Bu yüzden tüketici
beklentilerini, sattığınız ürün için olduğu kadar, duyarlılıklarını
da göz önünde bulundurarak değerlendirmek, markaları müşteri
gözünde duygusal olarak bambaşka bir noktaya taşıyor.
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BIR GÖÇMEN ŞEHRI
RÜYALAR ŞEHRI NEW
YORK CITY, DÜNYANIN
DÖRT BIR YANINDAN
INSANI KENDINE
GETIRIYOR. ZENGINLIĞI
ILE KENDINE BAĞLAYAN
ŞEHIRDEN AYRILMAK MI?
BU PEK KOLAY DEĞIL.
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Belki en iyi Amerikan filmlerinin büyük
çoğunluğu New York City’de geçtiği için
belki de söylemesi havalı olduğu için
bilinmez; New York City kulağa oldukça
cazip geliyor. Bu yüzden dünyanın her
yanından milyonlarca insan bazen turist
olarak -yılda bu şehre 40 milyon turist
geliyor- bazen yaşamak için (New Yorker
deniyor) kendini burada buluyor. Hakkında
çok şey söylense de az bilinen New York
City hakkında karanlıklardan aydınlıklara
çıkıyoruz.

NEW YORK VE NYC
BIRBIRINDEN FARKLI
New York ve New York City çoğunlukla
birbirine karıştırılır ya da ikisinin de aynı yer
olduğu sanılır. Ancak öyle değil. New York
City, New York eyaletinin bir parçasıdır ve
beş bölgeden oluşur. Bunlar Manhattan,
Brooklyn, Queens, The Bronx ve Staten
Island’tır. Bir göçmen şehri olan NYC’de
170 ayrı dil konuşulur. Bu yüzden pek çok
din, dil, ırk ve renkten insanı bir arada
görürsünüz. Bu denli renkli bir toplumda
mahalleler ve semtler de farklı şekilde
gelişmiştir. Çin mahallesi, İtalyan mahallesi,
bohem ya da zengin mahallelerin yanında
Harlem gibi kendine has dokusu olan
mahalleler de vardır. Manhattan adeta, New
York ile özdeşleşmiştir ve şehrin ekonomik
ve kültürel merkezi konumundadır.
Brooklyn, herkesin tarzı olabilir. Köprüsünü
yürüyerek geçmek akılda tutulması gereken
bir detaydır. Orta sınıfın oturduğu Queens,
eski mahallelerden oluşur. Dünyanın en çok
çeşitlilik gösteren yerlerinden biridir. Yemeiçme ve yaşama için oldukça ekonomiktir.
İspanyolca, NYC’de en çok konuşulan ikinci
dildir. Queens’te bankaların girişlerinde
İngilizce’nin üstünde İspanyolca yazdığını
bile görebilirsiniz. Queens demişken burası
gerçekten çok ayrı bir bölge. Bir Meksika
restoranında en iyi takoyu yiyip, başka bir
yerde en iyi Latin müziğini dinleyebilirsiniz.
Sokaklarda ise yine birbirinden lezzetli
yiyecekler bulmanız mümkün. Türkiye’de
olsa ‘yesek mi?’ diye düşünenlerin burada bu
yiyeceklere bayıldığı çok kez görülmüştür.
40
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Tatlarının çok güzel olduğunu da belirtmekte
fayda var. Diğer taraftan Bronx, eskiden çok
tehlikeli olsa da artık ortalama güvenliğe
erişmiş durumda. Hip hop müziğinin
doğduğu yerdir. Yankee Stadyumu ve New
York Yankeeleri’nin merkezi buradadır.
Şehrin en yeşil bölgesi ise Staten Island’tır.
ABD’nin kuzeydoğusunda ve Hudson
Nehri'nin ağzında yer alan New York City,
bugün yaklaşık 9 milyon insanı içine alıyor.
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150 yıldan fazla bir
geçmişi olan Central Park,
dünyanın en büyük yapay
parkıdır.

İLK ADI NEW AMSTERDAM’DI
New York’un 1524 yılında Fransa’nın
önderliğindeki Avrupa tarafından
keşfedildiğini söylediğimizde şaşırabilirsiniz.
Ancak tam olarak böyle. Manhattan adasını
yerlilerden satın alan Hollanda, buranın
adını New Amsterdam koyar ve bölge
önemli bir ticaret kolonisi haline gelir. “New
Amsterdam”, 1664 yılında York Dükü’ne 18
yaş hediyesi olarak babası tarafından verilince
adı New York olarak, değiştirilir. New
York, önemini 18’inci yüzyılda bir liman
şehri olmasıyla artırır. Kent, iki yıl süreyle
ABD’nin başkenti de olmuştur.

170

BIR GÖÇMEN ŞEHRI
OLAN NYC’DE
KONUŞULAN
DIL SAYISI
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ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARI
New York’un dünyanın tüm diğer yerlerinden
daha fazla tercih edilmesinin sebeplerinden
biri özgürlüktür. Çıkan ırkçılık haberlerine
rağmen burada insanlar kendilerini rahat
hissettiklerini söylerler. Diğer taraftan
buraya her yıl binlerce öğrenci, İngilizce
dil eğitimi için göç eder. Eğitim demişken
New York, ABD'nin geniş kapsamlı kamu
üniversitelerinin bulunduğu tek şehridir.
Seçkin özel üniversite ve yüksekokullar
arasında Columbia, New York, Rockefeller
ve Fordham üniversiteleriyle Juilliard Okulu
ve çoğu hastanelerle bağlantılı tıp okulları
sayılabilir. New York Kütüphanesi dünyanın
sayılı araştırma kütüphanelerinden biridir.
Gelelim iş dünyasına… NYC, medya, sanat
ve ticaret gibi birçok alanın merkezi kabul
ediliyor. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi
binasının yanı sıra finans dünyasının kalbinin
attığı Wall Street Caddesi, Manhattan’da
yer alıyor. Keza New York Borsası da (New
York Stock Exchange) burada bulunuyor.
Bu durum tren kullanarak işine giden
takım elbiseli insanları daha net açıklıyor.
Bisikletiyle işine gidenleri de atlamamak
gerek. Çünkü bu şehir, düz yollarını
düşününce, bisiklet kullanmak için yaratılmış
gibi (trafikten bahsetmiyoruz tabii ki)
duruyor. Ancak bisiklet sahibi olmak, bu
şehirde ciddi bir özen ve dikkat gerektiriyor.
Bisikletinizi bağladığınız yerde bütün halinde
bulamayabilirsiniz; güvenliğinden emin
olmanızda fayda var.
Ve şov dünyası… Dünyanın en saygın
gazetelerinden New York Times gazetesinin
yanı sıra Amerika’nın üç büyük televizyon
kanalı ABC, CBS ve NBC’nin merkezleri de
Manhattan’da yer alıyor. Bu yüzden New York
sokaklarında Hollywood ünlülerini sokakta
köpeklerini gezdirirken ya da bir barda ‘happy
hour’da bir şeyler yudumlarken görebilirsiniz.
Gerçek hayata dönersek bu şehirde insanların
çoğunlukla ikinci bir iş yaptığını not düşmek
gerekir. Sabah işinde çalışıp akşam UBER
taksici olmak bu şehirde oldukça yaygın.
Barda oturmak kısmına küçük bir ek yapalım.
Eğer yanına oturmak istediğiniz biri olursa
bir uyarımız olacak. Bu şehirde insanlar
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dinleri, siyasi görüşleri ve evlerinin kiraları
(gelirleri hakkında ipucu verdiği için) hakkında
konuşmaktan hoşlanmazlar. Sosyalleşme
isteğiniz yarıda kalmasın.

DÜNYANIN EN BÜYÜK
YAPAY ORMANI
New York City düzenli sokakları, ünlü yapıları,
alışveriş bulvarları, önemli eserlerin sergilendiği
müzeleri ve yeşil alanlarıyla görülmesi gereken
bir rüya şehridir. Şehrin dünya çapındaki
müzeleri arasında Metropolitan Sanat Müzesi,
Modern Sanat Müzesi, Guggenheim Müzesi,
Whitney Müzesi ve Amerika Tabiat Tarihi
Müzesi sayılabilir. Ve tabii ki Central Park...
Dünyanın en büyük yapay parkı da burada.
Buradaki her şey -nehir de dahil- insan
yapımıdır. Burayı yürüyerek gezmek isterseniz
bir kez daha düşünmelisiniz. Çünkü bu park
sandığınızdan daha büyük olabilir. Dört
kilometre uzunluğa ve 800 metre genişliğe
sahiptir. 120 farklı bitki, 26 binden fazla ağaç
ve 130 hayvan türüne ev sahipliği yapar. 21
oyun alanı, 51 heykel ile 36 köprü ve kemeri
içine alır. Parkta sporun yanı sıra festivaller,
oyunlar ve aktiviteler yapılır. Parkın favori
bölümlerinden biri merkezindeki göldür.
Parkın bugün 150 yıldan fazla bir geçmişi
bulunuyor. Etrafında ise turistleri gezdirmek
için bekleyen at arabaları...
Şehrin bu en nefes alan yerinden bahsettikten
sonra buraya bir de maraton eklemek mantıklı
olacaktır. Her yıl Kasım ayında düzenlenen
New York Maratonu oldukça ünlüdür. 42
kilometrelik koşuya katılarak şehrin sokaklarını
görmek zekice bir seçim olacaktır.

Sokaktaki kebapçı
arabalarından açık büfe
yemeklerine ve Meksika,
Çin, İtalyan restoranlarına
kadar onlarca yemek
seçeneği bulunuyor.
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UYUMAYAN ŞEHIR
24 saat çalışan metrosu ve yoğun trafiğinden
dolayı burası için her ne kadar uyumayan
şehir deseler de gece 4’te Times Meydanı’na
çıkarsanız, uyuduğunu görürsünüz.
Gündüz elinde telefon ve kamerasıyla etrafı
çekmeye dalan turist yoğunluğu çoktan
dağılmıştır. Sokaklar evsizlere kalır. Kışın
yerdeki havalandırmaların üzerinde ya da
metronun içinde yatan evsizler, yazın her
yerdedir. Kimsesiz bu insanların bir diğer
yoğun olduğu yer, tren istasyonlarıdır. Tren
koridorlarında ya da trenin içinde bir köşede
uyuduklarını görürsünüz.

noktaları olan Empire State ve Rockefeller
Center bulunur. Sayısız müze, galeri ve
performans merkezi ile Amerikan rüyasının
doğduğu şehirlerden biridir. Eski tren
yolunun kullanılmasından oluşan High
Line, Grand Central Terminali, Özgürlük
Heykeli, Brooklyn Köprüsü, MoMA,
9/11 Anıtı, Wall Street, 5’inci Avenue,
Brooklyn Köprüsü, Bronx Hayvanat
Bahçesi ve Madison Avenue’de bulunan
merkezler mutlaka ziyaret edilen yerler
arasındadır. Şehre gelmişken müzikal,
tiyatro ve gösterileriyle dünyaca üne sahip
Broadway’de bir şov izlemek mükemmel bir
fikir olacaktır. Kuzey Amerika’nın en önemli
doğal güzelliklerinden Niagara Şelalesi’ni de
unutmamak gerekir.

KIŞLAR SOĞUK VE DONDURUCU

ŞEHRIN ‘EN’LERI
Her turistin mutlaka uğradığı, New Yorker’ın
ise uğramakta tereddüt ettiği yer Times
Meydanı’dır. Yetişkin bir New Yorker, yolunu
Times Meydanı’na düşürmemek için elinden
geleni yapar. Meydan birbirinden renkli
şovlar yapan onlarca kişinin sahnesi gibidir.
En iyi markaların mağazaları yan yana
dizilmiştir. Rooftop’ları ile ünlü otellerin
yanı sıra New York City, binalarıyla da
ünlüdür. ‘En’leri arasında şehrin en yüksek

New York, genelde nemli karasal iklime
sahiptir, havası İstanbul ile benzerlik
gösterir. Ancak biraz daha sert geçer. Yazın
sıcaklık 25-30 derecelerde seyrederken kışın
-25 derecelere kadar düşebilir. Kış; yoğun
kar yağışı ve dondurucu soğuk anlamına
gelir. Kar fırtınaları ve tropik fırtınalar da
görülebilir. Atkınızın ucundan çıkardığınız
burnunuz donar. Yazın ise yağmur bir anda
boşalıp kaçar. Havanın güneşli olduğu
zamanlarda parklar insanlarla dolar. Şehrin
en güzel olduğu zamanlardır. Sokaklar kendi
bisikletini kullanan ya da Citi Bike’tan
kiralayan insanlarla canlanır. Buraya gelmek
için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahardır.
Çünkü NYC kışın soğuk yazın ise oldukça
kalabalık olur. Bu şehir, park konusunda çok
şanslıdır çünkü her birkaç blokta bir park
vardır. En ünlüleri Central, Bryant, Madison

ÖZGÜRLÜK SIMGESI
Amerika Birleşik Devletleri’nin simgesi olan Özgürlük Heykeli, UNESCO Dünya
Mirası Listesi’nde yer alıyor. 1884-1886 yılları arasında yapılmıştır. ABD’nin
kuruluşunun 100’üncü yılında Fransa tarafından hediye edilmiştir. Bakır malzemenin
zamanla oksitlenmesinden dolayı rengi yeşildir. Sağ elinde bir meşale, sol elinde ise bir
kitabe bulunur. Kitabenin üzerinde Bağımsızlık Bildirgesi’nin tarihi olan 4 Temmuz
1776 yazar. Bu şekilde hukukun üstünlüğüne gönderme yapılmıştır. İçindeki bir
merdivenle heykelin meşale tuttuğu sağ eline çıkılabilir.
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Square, Union Square ve Washington
Square Park’tır.
New York, sürekli hareket halinde olan bir
şehirdir. Toplu taşımanın yanı sıra taksi ve
bisikletlerle ulaşım sağlanabilir. Metrosu
dünyanın en eski ve geniş alana yayılan
metrolarından biridir. En eski olmasının bir
getirisi de belki fareleri olabilir. Çoğunlukla
tren bekleme alanlarında ya da raylarda
sıra halinde ilerleyen fareleri görebilirsiniz.
Sizin gibi merdivenden çıkar, sizden önce
inerler. Parklarda ise daldan dala zıplayan
şirin sincaplar dolaşır. Ancak insanlar
genelde bu sincaplarla aralarına mesafe
koyar. Muhtemelen çöp konteynerlarına
da girdikleri için olabilir. Tren konusunda
küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var.
Birçok tren hattının bulunduğu istasyonda,
hangi treni kullanmanız gerektiğini (uptown
ya da downtown) haritalardan kontrol
etmeniz gerekir. Aksi takdirde kendinizi
gitmek istediğinizden çok farklı bir
mahallede bulmanız mümkün.

FIYATLAR BIR ANDA YÜKSELIR
Marketlerde raflarda belirtilen fiyat üzerine
vergi eklenir; bu da insanda başlarda
şaşkınlık yaratır. Diğer taraftan New York’ta
self servis fast food işletmeleri dışında
restoranda yemek yediğinizde, bahşiş
(tip) bırakmak zorundasınız. Dikkat edin
zorundasınız diyoruz; çünkü bu yasal bir
zorunluluktur. Hesabın minimum yüzde
10-20 (tıpkı size verilen fişin altında yazdığı
gibi) oranında tip bırakmalısınız. Bunun
üstünde bırakmak ise tamamen sizin
isteğinize kalmış. Ancak servis bedelinin
hesaba eklenip eklenmediğini mutlaka
kontrol etmelisiniz. Restoran demişken
masalarda servis edilen su, arıtılmış sudur
ve ücretsizdir. Şehirde bahşiş bırakmanız
gereken yerler arasında eğlence mekanları
ve taksiler de bulunuyor. Bazı taksilerde
kredi kartıyla ödeme yapabilir, aynı
şekilde bahşişinizi de bırakabilirsiniz.
Hizmetten memnun kalmadığınız takdirde
bırakmadığınız bahşiş, karşınızdakinin
hizmeti beğenmediğinizi anlamasını
sağlayacaktır.

YEMEKTE SONSUZ SEÇENEK
New York City’de her tür restoranı bulmak
çok kolay. Sokaktaki kebapçı arabalarından
açık ‘büfe’ yemeklerine ve Meksika, Çin,
İtalyan restoranlarına kadar onlarca seçenek
bulunuyor. Her bütçeye uygun yemek
yenebiliyor. 1900’lü yılların başında İtalyan
göçmenlerin şehre getirdiği bir lezzet olan
pizza, onlarca çeşit olarak bir dolardan
başlayan fiyatlarla dilim pizzacılarda satılıyor.
Çok lezzetli olması, New York’un suyuna
bağlanıyor. Şehirde çok sık tutulan diğer
yiyecekler ise bagel ve hot dog... Ve tabii ki
donutlar. Bir kahvenin yanında nasıl da güzel
giderler!

Şehre gelmişken müzikal
tiyatro ve gösterileriyle
dünyaca üne sahip
Broadway’de bir şov izlemek
mükemmel bir fikir olabilir.

DÖNERKEN BIR SAAT EKLEYIN
Buraya nasıl geldik diyor olabilirsiniz. Bu
soruya cevabımız; John F. Kennedy, Newark
Liberty ya da La Guardia olabilir. Bunlar
New York’ta bulunan üç havalimanıdır.
Türkiye’den ortalama 12 saatlik uçuş süresiyle
New York’a ulaşabilirsiniz. Yurda dönüşte
ise bu süreden bir saat çıkarmanız gerekir;
bunu jet akımı ile açıklayabiliriz. New York
eyaletinden yedi saat ileride olduğumuzu
ise bir kenara yazın. Ve ‘merhaba’ demeyi,
teşekkür etmeyi ve gülümsemeyi unutmayın.
Bu insanlar bunu çok güzel yapıyor.
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GELEN YAKLAŞIK
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ATAKÖY MARİNA MÜDÜRÜ İLKAY OYGAK

“ATAKÖY MARİNA BİR
DENİZCİLER KASABASI OLACAK"
ATAKÖY MARINA’NIN, HER ŞEYDEN ÖNCE BIR OKUL OLDUĞUNU, MARINACILIK SEKTÖRÜNE
ÇOK FAZLA YENILIK, HIZMET KATTIĞINI DILE GETIREN ATAKÖY MARINA MÜDÜRÜ
İLKAY OYGAK, BURADA ORTAK BIR DIL OLUŞTURMAK VE ATAKÖY MARINA’YI
“DENIZCILER KASABASI” YAPMAK ISTEDIKLERINI IFADE EDIYOR.
46
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İstanbul’un en önemli ve 5 Altın Çapa Ödüllü ilk marinası olan
Ataköy Marina’nın Müdürü İlkay Oygak, Ataköy’ün enerjisiyle,
tecrübesiyle ve projeleriyle her daim adından söz ettiren ve
öncü bir marina olduğunu söylüyor. Ataköy Marina ve Turizm
İşletmeleri’nin, lokasyonu ve denizle iç içe yaşayan mekanları
ile büyük bir kompleks olduğunu ve marina kısmının tesisin ön
bahçesi olduğunu ifade eden Oygak, temel amaçlarının herkese
uygun bir ortam oluşturmak ve bunu sürdürülebilir kılmak
olduğunu aktarıyor.

İlkay Bey ilk olarak sizi tanıyabilir miyiz?
Ne zaman göreve geldiniz?
36 yıldır denizlerle iç içe yaşıyorum. Ticari dalgıç olarak
başladığım denizcilik hayatımda, liman inşaatından tekne
üretimine dek pek çok farklı işte çalıştım. 1999’a kadar farklı
alanlarda devam eden denizcilik maceram, bu tarihte Port Göcek
Marina’nın açılışında görevlendirilmemle tamamıyla marinacılık
tarafına kaydı. 20 senedir, marina işletme ve yatırım danışmanlığı
yapıyorum. Bu görev altında sekiz ay kadar önce Ataköy
Marina’ya geldim.

aktivitelerle amatör ruhumu koruyarak, denizlere ve denizciliğe
olan sevgimi ve saygımı sonsuz kılıyorum. Bunun için yaptığım
şeylerden biri de icatlar yapmak.
Türkiye denizlerinin -hatta dünya denizlerinin- şu anki en
büyük sorunu kirlilik. Marinalar, bu kirlilik sorunundan en fazla
etkilenen mekanlar. İstanbul ve Marmara çanağında bulunanlar
ise en ise en yoğun yaşayanlar. Marinaya gelen insanlar, sadece
tekne bağlama talebinde bulunmuyorlar. Aynı zamanda huzurlu
ve temiz bir ortam da talep ediyorlar. Bu sebeple de İstanbul
marinaları çevre ve deniz temizliğine dair çok daha fazla efor sarf
etmek zorunda kalıyor. Biz Ataköy Marina olarak, bu konuda
birçok çalışma başlattık. Bunlardan bir tanesi de “Deniz Çöpçüsü”
olarak isimlendirdiğimiz ve mevcut ihtiyaca uyarladığımız bir icat.
Bu icat, etraftaki çöpü vakum sistemi ile içine çekip, temiz suyu
dışarı veriyor. Marinanın çöp toplayan yerlerinde görev yapıyor.
Diğer yandan temizlik ekibimiz hem karadan hem de denizden
kirliliğe müdahale ediyor.

Ataköy Marina, nasıl bir değişim yaşıyor?
Bu süreç sona erdiğinde ne değişecek?

Ataköy Marina ve Turizm İşletmeleri A.Ş.,
bütünsel bir kompleks. Marina buradaki tesisin
“Ataköy Marina Marinas” ön bahçesi sadece. Şu an bazı yapıların yerinin
değişmesi, yeni eklentilerin yapılması gibi
Burası; marinası, rezidansları, oteli, Galeria’sı, kafe
isimli bir whatsapp grubu
birtakım çalışmalarımız bulunuyor. Kompleks
ve restoranları ile büyük bir kompleks ve ben buraya
kurduk. Gruba marinadaki tamamlandığında, herkese hitap edecek türden
gelmeden önce bir değişim rüzgarı yaşamaya
tüm misafirlerimiz dahil ve bir konaklama, eğlence, denizcilik merkezi
başlamıştı. Ben de şimdi bu rüzgara marina
an be an irtibat halindeyiz. olacak. Çeşitli sektör ve kültürden insanların
tarafından yön ve hız veriyorum. Türkiye’nin ilk
bir arada olabileceği bir ortam yakalamaya
modern marinası olan Ataköy, marinadan önce bir
Bu, büyük bir sinerji
okul. İşletme, hizmet ve ülkemizde marinacılığın
oluşturmanın yanı sıra her çalışıyoruz ve bunu sürdürülebilir kılma
modernizasyonu noktasında her daim öğretici bir
türlü probleme anında cevap amacındayız. Ataköy Marina İstanbul’un
göz bebeği ve konumu itibariyle yabancılar
pozisyonda oldu ve bu okulun yönetiminin bana
verilmesini sağlıyor. Gören için önemli bir tercih noktası. Şehir marinası
verilmiş olması benim adıma büyük bir gurur.
göz sayısını çoğaltmış olduk. olmanın verdiği bir avantaj bu.
Göreve başladığımdan bu yana kısa bir süre geçmiş
Her branşın kendine ait bir lisanı vardır. Eğer
olmasına rağmen ben ve ekip arkadaşlarım güzel
ki, siz denizcilikle yoğrulmuş, bunu kendine hobi edinmiş veya
işlere imza attık; hem var olan sistem ve ekipmanları revize
meslek edinmiş insanlarla bir arada bulunuyorsanız aynı dili
ettik hem de kompleksin marina tarafının geliştirilmesi ve eksik
konuşmaya başlıyorsunuz. Her şey çok daha kolay ve zevkli hale
yönlerinin tamamlanması noktasında çalışmalarımız devam
geliyor. Biz de bu ortak dili oluşturarak, Ataköy Marina’yı bir
ediyor. Çıkan ihtiyaçları karşılamak adına bir yandan da kendi
“denizciler kasabası”na dönüştürme amacındayız ve bu hedef
icat ettiğimiz çözümleri devreye sokarak süreci hızlandırmaya
doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.
çalışıyoruz. Şu an için her şey çok yolunda gidiyor; en yakın
Hatta benim kafamda bir dalış ve balıkçılık kulübü bile var. Diğer
zamanda da her anlamda en iyi servisi sunacağız.
yandan marinamızı sürekli eğitim merkezi haline getirip denizle
ilişkili olan,denize gönül veren amatörleri eğitmek istiyoruz.
Yeni icatlardan kastınız nedir?
DADD ile bu çalışmaları başlatmış bulunmaktayız ve ilgi her
Öncelikle şunu söyleyeyim; ben denizden, denizcilikten
geçen gün artarak devam ediyor. Bu aynı zamanda bilinç yaratmak
haz alıyorum. 36 yıldır bu işten kopmadan çalışmalarımı
ve denizleri korumak adına da çok önemli.
sürdürüyorum. Bir işte başarılı olmak istiyorsanız, o işi biraz da
Biliyorsunuz, diğer yandan Türkiye’nin ilk ve tek mega yat
amatör ruhla takip etmelisiniz. Bulunduğum konum itibariyle
marinasına sahibiz.
işin profesyonel tarafındayım ama dalış, balıkçılık ve yelkenli gibi

Ataköy Marina, sizinle beraber nasıl bir
değişim yaşamaya başladı?
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Tam açılışı ve tanıtım çalışmalarını yapmak için kompleksin
tamamlanmasını bekliyoruz ama her türlü altyapıya ve teknik
donanıma sahibiz. Henüz ön açılış ve adaptasyon sürecinde
olmamıza rağmen bu sezon boyları 30 ile 91m arasında 23 mega ve
süper yata hizmet verdik.

Megayat projeniz müşteri pazarında değişikliğe
neden oldu mu?
İstanbul’da bir megayat marinasının olması büyük bir avantaj ve
Ataköy Marina’nın turistik açıdan İstanbul’a giriş kapısı olması bizi
son derece değerli kılıyor. Bu şehir, megayatlar için bir geçiş noktası.
Etrafında Rusya, Avrupa ve Arap coğrafyası var ve bu bölgelerde
megayat kullanımı oldukça fazla.
Bu arada megat pazarı dünyada dar bir sirkülasyonda ilerliyor ama
biz İstanbul’u ve tarihi yarımadanın gücünü arkamıza alarak, bu
pazara girdik ve başarılı da olacağız. Pastadan payımızı almaya
başladık. İnşallah artarak devam eder.
Henüz mega yat marinamızı tam olarak tanıtmadık ama Rusya'dan
Avrupadan ve hatta Amerikadan misafirlerimizi ağırlamaya devam
ediyoruz. Aslında dediğim gibi projenin teknik anlamda hiçbir eksiği
yok; beklememizin sebebi, Ataköy Marina titizliği sadece, tüm proje
tamamlandığında yeni yüzüyle duyurmak istiyoruz.

Sizin genel olarak yurt dışı pazarınızı hangi ülkeler
oluşturuyor?
Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkeleri
oluşturmakla beraber, dünyanın çok fazla yerinden misafir
ağırlıyoruz. Bizim bağlama kapasitemiz 495 + 385. 100 metreye
kadar tekne alıyoruz. Şu anda mevcut marinamızda %71 oranında
bir doluluğa sahibiz. Ancak yeni yapılanma ile beraber yeniden yüzde
100 kapasite ile çalışmaya başlayacağız. İstatistikler de onu gösteriyor.
Hem hizmeti ve servisi geliştirdik hem de başarılı kampanyalar
yaptık.

Ataköy Marina; Mavi Bayraklı, 5 Çapalı bir marina.
Marinamızda Sıfır Atık projesini hayata geçirdik. Şu anda
uyguladığımız tüm politikalar, çevre ve denizler adına son
derece şeffaf ve her şey kuralına uygun.
Bizim amacımız, bunları sürdürülebilir kılmak ve
bu bilinci misafirlerimize de kazandırmak.
Nedir bu kampanyalar, ne gibi avantajlar sunuyorsunuz?
Göreve geldiğim Mart ayında ilk olarak, yönetimle bir araya gelip bir
karar aldık: Fiyatlarımızı yüzde 40 aşağı çektik. Bu indirimle, Ataköy
Marina’yı sevip, buradan yararlanamayan amatör denizcilere bir
kapı aralamak istedik ve bunda da başarılı olduk. Kış aylarına girmiş
olmamıza rağmen talepler devam ediyor. Diğer yandan yelkenli
sayımızı çoğaltmaya çalışıyoruz.
Ayrıca çekek yerimiz değişti, güzel bir bakım yaptık ve burada da
indirim politikalarımız oldu. Bu arada Ataköy Marina’nın bir yılı
15 aydır. Tekne bağlama süresinde üç ayı biz hediye ediyoruz.
“Ataköy Marina Marinas” isimli bir whatsapp grubu kurduk.
Gruba marinadaki tüm misafirlerimiz dahil ve an be an irtibat
halindeyiz. Bu, büyük bir sinerji oluşturmanın yanı sıra her türlü
probleme anında cevap verilmesini sağlıyor. Gören göz sayısını
çoğaltmış olduk.
Diğer yandan tüm ekibimize pek çok konuda eğitimler veriyoruz;
yangın eğitimi, çevre temizliği, sürdürülebilirlik vs. Bu eğitimlerle
bilgi kirliliğini önlemenin yanında probleme çözümcül yaklaşmayı
ve anında müdahale etmeyi de öğrettik. Çünkü marinalar çok hassas
yerler ve buralarda oluşabilecek zararlar, yüklü mali kayıplara sebep
olur. Bunun yanında DAAD ile beraber programlar oluşturuyor,
sempozyumlar düzenliyoruz. Bunun gibi çeşitli etkinlikler de
sürdürmeye devam edeceğiz.

İstanbul’daki marinalar için işler nasıl gidiyor?
Arz talep dengesi ne durumda?
Sekiz ay içinde yaklaşık 80 tane bağlama yaptık. Bu, İstanbul
şartlarında önemli bir rakam çünkü arz talep dengesinde muazzam
bir uçurum var. Marinalardaki bağlama kapasitesi talebin çok
üzerinde ve gün geçtikçe de artıyor. Şu an için toplam talep sayısı 3
bin 300 civarında. Ancak kapasite 5 bin 300 kadar; Büyükçekmece'de
ki yeni proje tamamlandığında 6 bin kapasitenin üzerine çıkacağız.
İstanbul’da Tuzla’dan Beylikdüzü’ne kadar marina var ve bunların
hepsi de birbirinden güzel ve bahse konu marinalarımızın büyük
bir çoğunluğu orta ölçekli marina kapasitesinin üzerinde yatırımlar.
Doğal olarak, marinalar birbiri ile rekabet etmek için fiyat kırıyor. Bu,
doğru bir rekabet yöntemi değil. Bence, her işletmenin kendine has
özellikleri olması ve bunların ön plana çıkması gerekiyor. Misafirlerin
de bu özelliğe göre hareket etmesi, kendisine uygun olan paketi
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oluşturmalıyız ki, yatırımın geri dönüşü garantilenmiş olsun.
Marina yatırımları pahalı yatırımlardır. Bu nedenle bu yatırıma
gönül verenler genelde büyük ölçekli holding ve grup şirketleridir.
Piyasaların kriz yaşadığı dönemlerde marinalar parçası oldukları
ana yapıdan dolayı bu durumdan dolaylı olarak etkilenmektedirler.
Örneğin şu an dünyanın içinde bulunduğu kriz, şirketleri dolayısıyla
da parçası olan marinaları etkiliyor.

Türkiye’nin son iki yılda turistik anlamda yakaladığı
yükseliş, yat turizmi ve marinacılığa nasıl yansıdı?
Geçtiğimiz yıllarda yaşanan problemlerden sadece kara turizmi
değil, yat turizmi de etkilenmişti. Çünkü herkesin öncelikli tercihi
güven. Geçen sene ile beraber bir iyileşme başladı ancak bu zorlu
dönem henüz sona ermiş değil. Yurt dışında tanıtım faaliyetlerimizi
artırmalıyız. Şu an uluslararası boat şovlardan tam olarak
yararlanamıyoruz. Bu platformlar, kendimizi doğru ifade edebilmek
adına çok önemli. Hem marinalar hem de diğer sektörler için bir
diğer önemli mesele de “olumsuz algı”. Başta Suriye meselesi olmak
üzere etrafımızdaki birtakım olaylar, diğer ülke ve insanlarının bize
karşı bakış açısında bazı yanılgılar oluşturdu. Mücadele etmemiz
gereken bir diğer konu da bu.

seçmesi lazım. Bunun yanında, bu sorunu aşabilmemiz için artık
denizci bir toplum olmaya yönelmeliyiz. İnsanların denize çıkması,
denizi sevmesi, denizin ne gibi faydalar sunduğunu öğrenmesi için
çalışmalıyız. Ancak bu sadece, özel sektör ve marinaların çabalarıyla
olabilecek şey değil, kamunun gücünü bu noktada devreye alması
lazım.
Marmara çanağında İstanbul merkezli marinaların bu kısıtlı
pazardan adil bir şekilde pay alabilmesi ve sürdürülebilir marinalara
sahip olabilmemiz için akılcı bir çözüme gidilmesi kanaatindeyim.
Bunun için de DTB çatısı altında İstanbul Marinalar Birliği'nin
oluşturulması gerektiği inancındayım. Böylesi bir birliktelik ve
oluşum, arz talep dengesini rayına oturtma konusunda büyük yararlar
sağlayacaktır.

Bizde marinacılık sektörünün gelişimi sağlıklı mı peki?
Ülkemizde marinacılık sektörü geç geliştiği için yeni nesil marinaları
temsil ediyor. Bunu da kendi kültürümüzle yoğurduğumuzdan
müşteri ile daha ilgiliyiz. Avrupalılar için bu bir lüks. Bunu
Avrupa’da bulamazsınız. Ancak marinacılık o topraklarda çok eski
ve adamların kültürlerinde var. Bizim için bu henüz bir kültür değil.
Elbette en iyisiyle başlamış olmak bizim için bir avantaj ve bunu
iyi değerlendirmeliyiz. Bunun için yapılacak temel iş de dediğim
gibi denizci bir millet oluşturmak. Bu, bir ülke problemidir. Bize
köklü çözümler gerekiyor. Kendi dinamiklerimizi yaratmalı; Türkiye
ekosistemi oluşturmalıyız.
Marina yatırımı yaparken doğru yer seçimi, iyi planlanmış bir yapı

Son yıllarda “yeşil marinacılık” konusu yükselişte.
Bu konuyla alakalı çalışmalarınız var mı?
Bildiğiniz gibi Ataköy Marina; Mavi Bayraklı, 5 Çapalı bir
marina. Marinamızda Sıfır Atık projesini hayata geçirdik. Şu
anda uyguladığımız tüm politikalar, çevre ve denizler adına son
derece şeffaf ve her şey kuralına uygun. Bizim amacımız, bunları
sürdürülebilir kılmak ve misafirlerimize de bu bilinci kazandırmak.
Denizlerde büyük bir kirlilik var ve bunu sadece kendi kapımızın
önünü temizleyerek bitiremeyiz. Yaptırım ve denetim mekanizmaları
oluşturmak şart.

Son olarak TURMEPA’nın çalışmalarını
değerlendirir misiniz?
TURMEPA, son derece başarılı ve özgün bir kurum. Ortaya
koyduğu fikir ve projelerle, denizlere dair çok fazla şeyin önünü açtı.
Güney bölgelerimizde TURMEPA, denizlere dair çok fazla şeyin
önünü açtı. Ama çoğu zaman fazla özverili çalıştığını düşünüyorum
zira denizden yararlananların ayaklarına gidip çöplerini almak yerine
her teknenin atıklarını biriktirip toplama noktalarına getirmeleri
gerektiği bilincini oturtmalıyız. TURMEPA gönüllüleri tekneye
uğrayıp atıkları büyük bir özveri ile topluyorlar.
Arkasından biriken çöpler bu süreçte alan olmayınca denizlere
atılıyor. Yapılan bu güzel çalışma bir şekilde tembelliğin yolunu
açıyor.İnsanların ayaklarına gidip çöplerini almamalı. Kendilerinin
getirmelerinin bir yolunu bulmalıyız. Çünkü bu bir çözüm değil,
tembellik doğurur. Eğitim noktasındaki çalışmaları ise muazzam
değerli. Ancak hepimiz biliyoruz ki, tek başına yeterli değil.
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KÜRESEL ISINMA
KIYILARI UYARMAYA BAŞLADI

OKYANUSLAR VE DENIZLER, YÜZ YILLARDIR, INSANOĞLUNUN ATMOSFERE
BIRAKTIĞI SERA GAZLARINI VE BU GAZLARDAN KAYNAKLANAN ISININ
YÜZDE 90’INI EMDI. ANCAK BU DURUM, OKYANUSLARA ETKILERINI DE
BERABERINDE GETIRDI VE GELINEN NOKTADA OKYANUSLARDAKI
ISINMA, 2018 YILINDA REKOR SEVIYEYE ULAŞTI.

51

İ

yakıntehdit

İklim değişikliklerinin ve küresel
ısınmanın etkileri dünyanın her yerinde
her geçen sene daha fazla hissediliyor
ve çabalara rağmen doğa, insanoğlunca
kendisine verilen zarara en sert şekilde
cevap vermeye devam ediyor. Bu
cevaplardan biri de son yıllarda en net
şekilde kendini göstermeye başlayan
“su seviyesindeki yükselme”. Dünya
üzerinde alçak seviyede bulunan adalar
ve kıyı ülkelerine yönelik bu tehdit,
artık bariz biçimde göze çarpıyor ve bu
bölgeler, kendilerine müdahale edilmesini
bekliyorlar.
Küresel ısınmadan dolayı her geçen
gün yeni bir felakete sürüklenen
gezegenimizde, artık iklim değişikliği
mültecileri de “dünya tarihinin felaketleri”
listesindeki yerlerini yavaş yavaş almaya
başladılar. Ayrıca bu felaketler sadece
kutup ayılarının, mercanların, balinaların
ve evlerini terk etmek zorunda kalanların
değil, hepimizin sorunu olacak; dahası
olmaya başladı. Şimdiden pek çok ada
ülkesi ve deniz kıyısı bölge alarm vermiş
durumda.
Bugün siyasi göçmenlerle alakalı sorunlar
yaşayan ve politikalar üretmeye çalışan
dünya siyaseti yarın, kapıya dayanan
“eko-göçmenler” sorunuyla da karşı
karşıya kalacak ve bu göç için Paris İklim
Anlaşması’nın ötesinde politikalara ihtiyaç
duyulacak.

OKYANUSLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ
Okyanuslar ve denizler, yüzyıllardır,
insanoğlunun atmosfere bıraktığı sera
gazlarını ve bu gazlardan kaynaklanan
ısının yüzde 90’ını emdi. Ancak bu durum,
okyanuslara etkilerini de beraberinde
getirdi. Okyanuslardaki ısınma 2018
yılında rekor seviyeye ulaştı.
Küresel deniz seviyesindeki artış,
geçtiğimiz yüzyılla beraber yükselişe geçti.
1880 yılından bu yana deniz seviyesi
yaklaşık 23 santim arttı. 2014 yılında, son
20 yılın en yüksek ortalaması yaşandı. Su
seviyesinin yüksekliği bu yılda ortalama,
dört santimden fazla arttı ve bugün
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2017 yılında Antarktika’dan kopan
Larsen C Buzulu'nun tamamen
eridiğinde, deniz seviyesinde yarım
metrelik bir yükselişe neden
olacağı öngörülüyor. Bu oran, sahil
yaşamını ve deniz kenarındaki
şehirlerin büyük bir kısmını
etkilemek için yeterli.
itibariyle yılda yaklaşık 3,2 milim oranında
artmaya devam ediyor. Hükümetlerarası
İklim Değişikliği Paneli’nin yayınladığı
son rapora göre, insanoğlu, sıcaklığı 1,5
santigrat derecede tutarsa okyanuslardaki
yükseklik, 2100 yılına kadar 26 ile 72
santim artabilir. NASA verilerine dayanan

bir başka analize göreyse, mevcut sistemin
aynı şekilde devam etmesi durumunda,
bu yüzyılın sonuna dek su seviyesi 65
santimlik bir artış yaşayacak. Artan su
seviyesi, beraberinde yıkıcı fırtınaları
ve selleri de getiriyor. Sel baskınlarının,
ABD’nin kıyı bölgelerinde sadece 50 yıl
öncesine göre, yüzde 300 ila yüzde 900
daha sık olduğu belirtiliyor.
Okyanus sularındaki bu yükselişin iki ana
nedeni bulunuyor; bunlardan ilki eriyen
buzullar, diğer ise okyanus ısınmasının
sebep olduğu termal genişleme. Son 25
yılda yaşanan yükselmenin yaklaşık yarısının
termal genişlemeden kaynaklandığı
belirtiliyor. Diğer yandan artan sıcaklıklar ve
mevsimlerin dengesinin şaşmasıyla beraber,
özellikle dağ buzullarında erimelerin
seviyesi arttı. Aynı durum, Grönland ve
Antarktika’yı kaplayan dev buz tabakaları
için de geçerli. Bilim insanları, deniz
suyunun Grönland’ın buz tabakalarının
altına sızdığını ve buzları yumuşatmaya
başladığını, böylece buzulların daha hızlı
hareket etmeye başladığını ifade ediyor.
Aynı şekilde Antarktika’daki buzullarda da
dengesizlik söz konusu. Dev Antarktika
buzulunun “Larsen A” ve Larsen B”
bölümleri, 1995 ve 2002 yıllarında ana
gövdeden kopup denize karışmıştı.
Buzuldan üçüncü bir parça ise 2017 yılının
Temmuz ayında koptu. Ana gövdenin
sadece yüzde 10’nu oluşturan “Larsen
C”, 6 bin kilometrekare bir büyüklüğe
sahip. C, koptuğu güne dek, kıtadan akan
buzulların denize inmesini engelliyordu.

Bilim insanları, bu sahanın ortadan
kalkmasının sonucu olarak deniz seviyesinin
10 santimetre yükseleceğini söylüyorlar. A
ve B buzulu eridiğinde deniz seviyesinde
yükselmeye neden olmuştu ancak Larsen
C, bu iki buzuldan çok daha büyük. Buzul
tamamen eridiğinde deniz seviyesinde
yarım metrelik bir yükselişe neden olacağı
öngörülüyor. Bu oran, sahil yaşamını ve
deniz kenarındaki şehirlerin büyük bir
kısmını etkilemek için yeterli.
Bilim dünyası, dünyadaki tüm buzullar ve
buz parçaları erdiğinde, deniz seviyesinin
yaklaşık 66 metreye ulaşacağını söylüyor.
Bu da Florida’dan Bangladeş’e kadar
pek çok şehir ve ülkenin dalgalar altında
kaybolması anlamına geliyor. Bu, bilim
insanlarının muhtemel olduğunu
düşündüğü bir senaryo değil, belki yüzyıllar
sürecek ancak, insanlık fosil yakıtları
yakmaya devam ettiği sürece, bir gün
gerçekleşecek.

TÜM İNSANİ ALTYAPI
ZEDELENEBİLİR
Yükselen denizler; endüstriler için
altyapıyı tehdit etmek, su kaynaklarını yok
etmek, tarım ve gıda faaliyetlerini sekteye
uğratmak, ulaşımdan enerjiye var olan tüm
altyapıları zedelemek gibi pek çok riski
beraberinde getiriyor.
Deniz suyu seviyesindeki yükselmenin
yaratacağı risklerle baş edebilmek için
pek çok sahil kenti, risklerin yaratacağı
maliyetlerin uzun vadeli beklentileri ile
başa çıkmak için önlemler almaya çalışıyor:

Deniz duvarları inşa etmek, lojistik
altyapıyı yeniden şekillendirmek, suyu
absorbe etmek için bitkiler dikmek gibi…
Deniz seviyesine yakın olması sebebiyle, su
taşkınları ile mücadele konusunda epeyce
uzmanlaşan Hollanda’da, Amsterdam şehri
deniz duvarları konusunda önde gelen
teknolojiler kullanırken, ülkenin diğer bir
kenti Rotterdam, sel ve toprak kaybıyla
mücadele etmek isteyen diğer şehirler için
yenilikçi mimariler, drenaj sistemleri ve
geçici göletleri barındıran su meydanları
gibi modeller sunuyor.
Ancak her ülke ve şehrin bu kadar şanslı
olduğu söylenemez. Miami ve Florida, deniz
suyunun topraktan geçmesine izin veren
gözenekli bir kayaya sahip. Bu durumu
deniz duvarları ile engellemek mümkün
değil. Diğer yandan deniz seviyesine
yakın yaşayan pek çok yer, bu maliyetleri
karşılayabilecek maddi güce sahip değil.
Endonezya’nın başkenti Jakarta, inşa
edeceği 80 metrelik bir deniz duvarı ile
şehri korumayı hedefliyor ancak bu proje
için ortaya çıkan 40 milyar dolarlık maliyet,
projenin hayata geçmesi önünde bir engel.
Bugüne dek, savunmasız toplumlar,
yükselen denizlere karşı sadece gelgitlerde
geri çekilmeyi bildiler. Ancak su altında
kalma tehlikesi yaşayan ülkelerden biri olan
Marshall Adaları gibi ülkelerin sakinleri;
deniz seviyesi yükseldiğinde taşınmak ya
da inşa etmek arasında bir seçim yapmak
zorunda kalırsa ve pahalı olanı seçerse
diğer ülkeleri yardıma çağırmaktan başka
çareleri yok.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli’nin yayınladığı son rapora
göre, insanoğlu, sıcaklığı 1,5
santigrat derecede tutarsa
okyanuslardaki yükseklik, 2100
yılına kadar 26 ile 72 santim
artabilir. NASA verilerine dayanan
bir başka analize göreyse, mevcut
sistemin aynı şekilde devam etmesi
durumunda bu yüzyılın sonuna dek
su seviyesi 65 santimlik bir atış
yaşayacak.
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Bilim insanları, denizlerdeki su seviyesinin
son 10 yılda, dünyanın son birkaç bin
yıllık tarihine nazaran daha hızlı arttığını
söylüyor. Bu yükselişin devam etmesi veya
hızlanması durumunda dünya sahillerinde
çarpıcı değişikliklerin olacağı belirtiliyor.
Louisiana’nın güney sahillerinde yapılan
incelemeler, okyanusun sahili üç metre içine
aldığını ortaya koyuyor. Mevcut eğilim sadece
Louisiana kıyılarında değil, dünyanın pek
çok yerinde aynı sonuçlara doğru yol alıyor.
Güney Pasifik’te küçük bir ada ülkesi olan
Tuvalu, şimdiden tahliye planlarını hazırladı.
Pasifik Okyanusu’ndaki Kiribati Adaları’nın
ve komşusu Mikronezya’nın 10 seneden kısa
bir sürede haritadan silinmesi bekleniyor.
Ancak durum sadece okyanus ülkelerini tehdit
etmiyor. İnsan popülasyonun yoğun olduğu
New York, Tokyo, Venedik gibi mega şehirler
de risk altında. Deniz sularındaki yükseliş,
Bangladeş gibi deniz seviyesine yakın, yoğun
nüfuslu ve fakir ülkeler için ekonomik ve
insani etkileri fazla bir felaket olarak ortada
duruyor. Senaryolar, Hollanda gibi zengin ve
teknolojik olarak gelişmiş ülkelerde bile büyük
bir rahatsızlık yaratıyor.

ENDONEZYA, BAŞKENTİ
JAKARTA’YI BOŞALTACAK
Dünyanın önde gelen pek çok metropolünün
deniz kıyısında olması sadece yoksul
topluluklar için değil, gelişmiş ülke ve bölgeler
için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Birleşmiş
Milletler Okyanus Atlası’na göre, küresel
olarak dünyanın en büyük 10 kentinden
sekizi sahile yakın kesimde bulunuyor. Diğer
yandan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Konferansı, önümüzdeki yüzyılda deniz
seviyelerinde 50 santim ila bir metrelik bir
yükselme öngördüğünü belirterek; aralarında
Türkiye’nin de olduğu kıyı Avrupa kentleri,
Çin, ABD, Hindistan, Vietnam, Bangladeş,
Japonya, Mısır ve Endonezya gibi ülkelerin
kıyı şehirlerinin de suya gömülme tehdidi ile
karşı karşıya kalacağını geçtiğimiz senelerde
açıklamıştı.
Ve bugün, Endonezya, 17 yıllık başkentini
deniz seviyesinin yükselmesi tehdidi sebebiyle
farklı bir yere taşıma kararı aldı.
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3,2

MİLİMETRE
SU SEVIYESININ
YILLIK ORTALAMA
ARTIŞ MIKTARI

65

SANTİM
2100 YILINA KADAR
BEKLENEN ARTIŞ

Dünyanın en büyük mega kenti olma yolunda
ilerleyen Jakarta’nın kuzey bölgesindeki alanlar
her yıl, 20 santim çöküyor ve şehir, şu anda
deniz seviyesinin dört metre altında bulunuyor.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bu
senenin Temmuz ayında yaptığı açıklamada,
hızla batan başkentin etrafına acilen deniz
duvarları örülmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Uzmanlar ise, milyonlarca insana ev sahipliği
yapan Jakarta’nın üçte birinin 2050 yılına
kadar denizin altına kalacağını belirtiyor.
Mayıs ayında beş yıl için daha devleti yönetme
hakkına kavuşan Widodo, aynı ay içinde
yaptığı açıklamada başkenti taşıma kararı
aldığını söyledi. Başkenti Java Adası’ndaki
merkez konumundan 100 mil uzağa taşıma
kararı alındı. Şimdiden 1,5 milyon Jakarta
sakini yeni adres arayışına yöneldi.

SICAKLIK 2 DERECENİN ALTINDA
TUTULMALI

66

METRE
DÜNYADAKI
TÜM BUZLAR
ERIDIĞINDE
BEKLENEN ARTIŞ

150

MİLYON
DENIZ
SEVIYESINDEN
1 METRE YÜKSEKTE
YAŞAYAN INSAN
SAYISI

600

MİLYON
DENIZ
SEVIYESINDEN 10
METRE YÜKSEKTE
YAŞAYAN INSAN
SAYISI

Okyanuslardaki su seviyesinin yükselmesini
engellemek için yapılacak en öncelikli iş,
küresel ısınmanın önüne geçmek, daha
gerçekçi bir ifade ile sınırlamak.
2015 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te
imzalanan Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Konferansı’nda 196 ülke bir araya
gelip iklim değişikliğinin önüne geçmek için
birtakım kurallar belirlediler. Anlaşmanın
başlıca hedefini küresel ısınmayı yıllık iki
derecenin altında tutmak geliyordu. Çünkü
anlaşma öncesi uygulamaların devam etmesi
ve karbon emisyonun azalmaması durumunda,
ısınmanın yıllık üç derecenin üzerine çıkacağı
tahmin ediliyor.
Paris Anlaşması’nda verilen taahhütlere sadık
kalmanın tek yolu ise, fosil yakıtlara olan
bağımlılığı ortadan kaldırmak, yenilenebilir
enerjilere daha fazla destek vermekten geçiyor.
Bu da şu an yeraltında saklı duran doğalgazın
ve diğer fosil yakıtların hiçbir şekilde yer
üstüne çıkarılmaması anlamını taşıyor. AB’nin
şu anki miktarda doğalgaz kullanmaya
devam etmesi, küresel sıcaklıkların 0,6 derece
artmasına neden olacak. Buna diğer fosil
yakıtlar da eklendiğinde bu miktar daha da
artacak ve Paris Anlaşması’nın iki derece kuralı
büyük bir darbe yiyecek.

duayenbakış

" BENİM
ÇOCUKLUĞUMDA
DENİZLE BÜTÜNLEŞİK
YAŞAMAK DAHA
KOLAYDI"
NİYAZİ ÖNEN
DARDANEL YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“İNSAN, DENIZ KENARINDA YAŞASA BILE, DENIZLE TEMAS ETMESINE IMKAN SAĞLAYACAK
ORTAM YOKSA, DENIZCI OLAMAZ. BUGÜN PEK ÇOK KIYI BÖLGEMIZ BU ORTAMINI YA YITIRDI
YA DA ZAYIFLADI. DENIZLE BÜTÜNLEŞIK BIR TOPLUM YARATMAK, DENIZLERIN GELECEĞI
AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLI. ÇÜNKÜ DENIZ BIR KÜLTÜR VE KÜLTÜRLER YAŞANARAK,
ÜZERINE KONULARAK SONRAKI NESILLERE AKTARILIR.”

Ç

Çanakkale’de doğup büyüdüğüm için kendimi çok şanslı sayıyorum.
Bu şehir sayesinde deniz, hep yaşamımın bir parçası oldu.
Çanakkale’nin denizle bütünleşmesi hiçbir zaman diğer Akdeniz
ülkelerindeki (İtalya, Fransa, Yunanistan) gibi olmadı. Biz onlarda
olduğu gibi denizi kullanmayı değil, ona bakmayı, denizi karşıdan
seyretmeyi seviyoruz. Biz Çanakkaleliler, Kordon’da gezmeyi ve deniz
kenarındaki çay ve kahve bahçelerinde oturmayı tercih ederiz. Denize
girmeyi pek sevmeyiz. Deniz sporları yapanların sayısı yok denecek
kadar azdır. Deniz araçlarına sahiplik azdır.
Gayrimüslim azınlıklar Çanakkale’de deniz ürünlerinin ve denizin
tadını çıkardı. Onlar ayrıldıktan sonra diğer ilçelerinden kente göç
oldu. Bu durum, deniz kültürünü daha da geriye çekti. Adalarımızdan
Bozcaada, denizle daha çok bütünleşmiş durumda. Gökçeada, Rumlar
zamanında çok farklıydı. Rumların göçe zorlanması sonucunda
açık cezaevi ve Anadolu’dan zorunlu göçler, bu adanın da yapısını
farklılaştırdı. Denizin ortasında ama denize uzak bir ada oldu. Ancak
son yıllarda yapılan bazı çalışmalar, Çanakkale’nin denizci ruhuna
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yeniden kavuşması konusunda olumlu. Çanakkale merkezindeki
yat limanının kapasitesinin büyütülmesi ve Sarıçay’da yapılan
iyileştirmeler deniz aracı sayısını artırdı.
Belki henüz, eskiden olduğu gibi deniz kenarında maalesef
balıkhanemiz yok fakat her şeye rağmen, Çanakkale’nin çok rahat
yaşanabilecek bir şehir olması, ibreyi denize doğru değiştiriyor. İlin
güneyine doğru gidip Babakale Burnu’nu dönünce sert rüzgarların
etkisi azalıyor ve denizle bütünleşme de daha fazla artıyor.
Ben, Çanakkale’nin zamanla yeniden denizle bütünleşeceğini ve
bende olduğu gibi denizi yaşam biçimi haline getirecek insan sayısını
artıracağını düşünüyorum. İnsan, deniz kenarında yaşasa bile, denizle
temas etmesine imkan sağlayacak ortam yoksa denizci olamaz. Bu
sadece Çanakkale için değil, tüm kıyı bölgelerimiz için geçerli.
Ben şanslıyım. Benim zamanımda denizle bütünleşik yaşamak
daha kolaydı. 50 yıldır küçük büyük farklı deniz araçlarına sahip
oldum. Kuzey Ege, Adalar ve Saroz’a yüzlerce kez seferlerde
bulundum. Uzun yıllar yüzdüm ve daldım. Bireyi olduğum Rotary

Club sayesinde Çanakkale’de her 30 Ağustos’ta
düzenlenen Uluslararası Boğazı Geçme
Maratonu’nun düzenlenmesine katkım oldu ve bu
maratona en az 15 kez katıldım.
Bundan sonrasında Kuzey Ege Adalarının tamamını
tekrar gezmeyi hedefliyorum. Zaten, denizi yaşam
biçimi haline getirmiş birinden denizden bağımsız
bir hayal beklenemez herhalde.

Dardanel olarak, ülkede
kişi başı balık tüketimini
artırmayı kendimize
misyon edindik. Bu, pek
çoklarına ticari bir hamle
gibi gelebilir tabi ama
rakamlara baktığımızda
kişi başı tüketimde dünya
ortalamasının -maalesefdramatik olarak
altındayız.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZLER İÇİN
MÜCADELE ETMELİYİZ”
50 yıldır denizlerde olan ve geçimini denizden
sağlayan biri olarak, denizlerin varlığı ve
korunmasını son derece önemsiyorum. Bugün
sadece bizim kıyılarımız için değil, tüm dünya
için denizler alarm veriyor. Deniz canlılarının ve
deniz gıdalarımızın stoku azalıyor. Yaşamımızın
devamlılığı için sürdürülebilir denizlere imkan vermeli, bunun için
mücadele etmeliyiz.
35 yıllık bir geçmişe sahip olan markamız Dardanel’in vizyonunun
temelini ilk günden beri sürdürülebilirlik oluşturuyor.
Denizlerimizde yapılan avcılığın sürdürülebilir olması için radikal
tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar neler, diye
soracak olursanız size mütevazı bir liste sunabilirim:
l Deniz avlama araçlarının 3/2’si derhal avcılık dışı bırakılmalıdır
ve yeni avcılık ruhsatları verilmemelidir. Tarım Bakanlığı, birkaç
yıldan beri bu uygulamayı yapıyor ama hızı yeterli değil.
l Tekne başına ürün çeşitlerine göre günlük avcılık kotası
belirlenmelidir.
l Marmara Denizi üç yıl avcılığa tamamen kapatılmalıdır.
l Karadeniz ve Akdeniz de bölgesel olarak üç yıl süre ile avcılığa
kapatılmalıdır.
l Balık çiftliklerimiz yüzde 100 off-shore olmalıdır; açık
denizlerde güçlü sistemler ile yapılmalıdır. Bunun için yatırımcılara

taşınma ve yenileme destekleri verilmelidir.
l Açık denizlerde çiftlik balıkçılığının önü
açılmalıdır. Bu konuda tüm dünyaya çok büyük ihraç
kapasitemiz mevcuttur.
l Hamsiden balık unu yapılması tamamen
yasaklanmalıdır. Çok kıymetli bir balığı yemde
kullanmak hiç mantıklı değil.
l Soğuk zincir altyapımız daha da güçlendirilmelidir.
l Deniz ürünlerimizin soğutulmuş, dondurulmuş ve
hazır yemek olarak tüm ülkeye dağıtımı sağlanmalıdır.
l Bazı ithal ürünlerde ithalat sıfırlanmalı ve böylece
kaynaklarımızın korunması sağlanmalıdır.
l Atıkların denize atılması tamamen önlenmelidir.
Benim bu konudaki düşüncelerim çok farklı ve
radikal gelebilir ama gerçekler ve tecrübelerim bunu
söylüyor.

“KİŞİ BAŞI TÜKETİMDE DÜNYA
ORTALAMASININ ALTINDAYIZ”
Dardanel olarak, ülkede kişi başı balık tüketimini artırmayı kendimize
misyon edindik. Bu, pek çoklarına ticari bir hamle gibi gelebilir tabi
ama rakamlara baktığımızda kişi başı tüketimde dünya ortalamasının
-maalesef- dramatik olarak altındayız. Diğer yandan, hayvansal
proteinler arasında en doğal ve sağlıklı protein kaynağı deniz ürünleri.
Genç nesillerin ve tüm halkımızın deniz ürünlerini daha fazla
tüketmesini sağlamak, stratejik olarak bir devlet politikası olmalıdır.
Sağlıklı beslenmeyi bir hedef olarak belirlemeliyiz. Bunun için de,
yeniden söylüyorum, denizleri korumalı ve sürdürülebilir denizlere
imkan vermeliyiz. Evet, son dönemlerde denizlere karşı duyarlılık
arttı. Ancak yapılanların bir kısmı sadece göstermelik hareketler.
Önemli olan, kültür seviyesini artırmak. Bunu başaramazsak, mavi bir
şovun ötesine geçemeyiz.
Doğaya saygı, küçük yaşta ve aileyle başlıyor. İnce uzun bir yol.
Popülist yaklaşmamak gerekiyor.
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TURMEPA VE DTO FETHIYE ŞUBESİ BAŞKANI
ŞABAN ARIKAN

“MAVİ DALGA, TÜKETİMLER
OLDUKÇA DEVAM ETMESİ
GEREKEN BİR PROJE”
TURMEPA, DTO, FETHIYE BELEDIYESI VE D-MARIN IŞ BIRLIĞI ILE HAYATA GEÇIRILEN
MAVI DALGA PROJESI’NDE TEMEL AMAÇLARININ BILINÇ, FARKINDALIK VE BILGI ILE
SÜRDÜRÜLEBILIR DENIZLER VE DENIZ TURIZMI YARATMAK OLDUĞUNU DILE GETIREN
ŞABAN ARIKAN, "TÜKETIM VAR OLDUKÇA PROJE DE DEVAM EDECEKTIR" DEDI.
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TURMEPA ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubeleri,
Fethiye Belediyesi ve D-Marin iş birliği ile hayata geçirilen Mavi
Dalga Projesi, dördüncü senesini geride bıraktı. Bölgede mevcut
denizcilik uygulamalarında iyileştirmeler yapmak, sürdürülebilir
deniz turizmi alanında farkındalık oluşturmak, yeni uygulamaları
hayata geçirmek, gelişen deniz turizminin yol açtığı çevresel
kirlenmeyi en aza indirilebilmek için hayata geçirilen projede
sürecin çok başarılı geçtiğini dile getiren TURMEPA ve DTO
Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan, “Halk, bölge turizminin
sürdürülebilir olmasında çevre ve deniz temizliğinin ne kadar
etkili olduğunu gördü” dedi.

Öncelikle TURMEPA ile ilişkinizin nasıl başladığını
anlatabilir misiniz?
TURMEPA ile ilişkim, 1999 yılı sonunda İMEAK Deniz
Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı olmam ile başladı.
Sonrası TURMEPA’ya üyelik ve günümüzde ise bölgemizdeki
faaliyetlerine etkin bir şekilde katılımım ile devam etti.

TURMEPA Fethiye şubesi olarak, ne gibi çalışmalara
imza atıyorsunuz?
Çevre ve deniz temizliği ile ilgili her projede en aktif şekilde yer
alıyor ve destek veriyoruz. Kıyı temizlikleri, atıkların toplanması
gibi konuların yanında bizim için değerli olan kısım; sürdürülebilir
deniz turizminin temeli olan genç kuşakların eğitimi. Genel
olarak TURMEPA’nın üzerine en fazla düştüğü konulardan
biri de bu. Okullarda, sempozyumlarda fırsat bulduğumuz her
yerde gençlerle, çocuklarla bir araya geliyoruz. Onları, yarınlara
en donanımlı ve bilinçli şekilde hazırlamaya gayret ediyoruz.
Biliyoruz ki, bu şekilde devamlılığı olan denizler ve gelecek
sağlayabiliriz. Dört yıl önce hayata geçirilen Mavi Dalga
Projemizin temel hedefinde de bu vardı zaten. Bilinç, farkındalık
ve bilgi ile sürdürülebilir denizler ve deniz turizmi yaratmak.
Bunların yanı sıra İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi
destekleriyle yaptırılan Atık Alım Gemisi “DTO Fethiye”nin
kullanımını ve işletmesini yürütüyoruz.

Proje şu an ne aşamada? Bölge genelinde nasıl bir
farkındalık yarattı?
Projede öncelikli amacımız denizlerin ve çevrenin içinde
bulunduğu duruma halkın dikkatini çekerek, kirliliğin tahribatına
engel olmak ve bu sayede devamlılığı olan bir Fethiye ve Türkiye
oluşturmaktı. Bu noktada da önemli bir yol kat ettiğimizi
söyleyebilirim.
Projeyi bilen, duyan herkes gıpta ediyor. Dikkat çekici olduğu
ve güzel bir farkındalık kampanyası olduğu yönünde geri
dönüşler alıyoruz. Bölge genelinde insanlar; kendi çocuklarının,
torunlarının geleceğini düşünmeleri gerektiğini fark ettiler. Bölge
turizminin sürdürülebilir olmasında çevre ve deniz temizliğinin ne

kadar etkili olduğunu gördüler.
Proje ile alakalı olarak Muğla genelinde bulunan diğer İMEAK
Deniz Ticaret Odası şubelerinden talepler aldık; onlar da kendi
bölgelerinde projeyi uygulamak için oldukça hevesliler.

Proje kapsamında hangi sürdürülebilir çalışmalar ve
projeler hayata geçirildi? Teşvik sistemleri oluşturdunuz mu?
En Düzenli Evsel Sıvı Atık Veren, En Düzenli Bitkisel Atık Yağ
Veren Tekneler, Çevre Duyarlılığı Konusunda Öne Çıkan Okul
ve Gönüllüler, Çevre Duyarlılığına Yönelik En Dikkat Çeken/
Farkındalığı Yaratan Tekne gibi ödüller, her yıl törenle sahiplerine
veriliyor. Sadece denizden ekmeğini kazananlara değil, bizimle
birlikte gönül veren vatandaşlara, okullara da teşvik edici ödüller
veriyoruz.

Projenin çıktıları neler oldu? Mavi Dalga,
ne zamana kadar devam edecek?
İşe, teknelerimizde yemek zamanlarında servis olarak
kullanılabilecek özellikte geri dönüştürülebilir, arkasında çocuklara
çevre bilincini aşılayacak şekillerde boyama yaparak güzel vakit
geçirecekleri materyaller ile başladık.
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Tekne ve denizcilere yönelik bir harita hazırladık. En dikkat çekici
ve etkili olan ise, teknelerde konuklara yönelik hazırladığımız,
çevre duyarlılığı konusunda bilgiler veren İngilizce ve Türkçe
sesli mesajdı. Yine halkı ve misafirlerimizi kullandıkları ürünlere
yönelik bilgilendirmek amacıyla “Sürdürülebilir Ürünler Kataloğu”
hazırlayıp, bastık. Koylara levhalar koyarak daha büyük bir kitleye
ulaşım sağladık. Proje, sürdürülebilir bir proje olması nedeniyle,
tüketimler var oldukça devam etmesi gereken bir projedir.

Fethiye’de denizleri tehdit eden en önemli sorunlar
sizce neler?
Bilinçsiz toplum, denetimsizlik, aşırı kullanım ve halkımızın
denizlerimiz ile bağının eksik olması, denizleri tehdit eden en
önemli unsurlardır.

Projeyi bilen, duyan herkes gıpta ediyor.
Dikkat çekici olduğu ve güzel bir farkındalık
kampanyası olduğu yönünde geri dönüşler
alıyoruz. Bölge genelinde insanlar; kendi
çocuklarının, torunlarının geleceğini düşünmeleri
gerektiğini fark ettiler. Bölge turizminin
sürdürülebilir olmasında çevre ve deniz
temizliğinin ne kadar etkili olduğunu gördüler.
Çoğu tatil bölgesi için artık gelen turist ekstra kirlilik
olarak da tanımlanıyor. Siz bu konuya dair ne
söylersiniz? Turistler, bu projenin neresinde yer aldı?
Gelen turistlerin aşırı kullanımları, oluşan ekstra kirlilik için proje
materyallerimiz devreye giriyor. Sadece yerli turistler için değil,
yabancı turistler de düşünülerek tüm materyallerimizden hem
Türkçe hem İngilizce basım yapıldı. Sesli anonslarımız da yine
Türkçe ve İngilizce hazırlandı. Üyelerimizden, hizmet verdikleri
turistlerin proje materyallerine aşırı ilgi duydukları, kullanmaktan
keyif aldıkları şeklinde geri dönüşler alıyoruz. Denizler,
Fethiye’nin ekonomisi, sosyolojik yaşantısı, kültürü için çok
önemli. Denizlerimizde yaşanacak tahribatlar zamanla doğanın
yok olmasına, dolayısıyla gelirini doğal güzelliklerden kazanan
turizm sektörünün gelir kaybı yaşamasına neden olacaktır.

Son olarak, neler eklemek istersiniz?
Deniz temizliğine ve korunmasına ilişkin son zamanlarda
gerçekleştirdiğimiz pek çok etkinlik bulunuyor; bu yıl ikincisi
düzenlenen Sualtı Resim Çalıştayım, bununla birlikte hayalet
ağların toplanılması çalışmaları, il ve ilçe bazında katıldığımız
toplantı ve sosyal aktiviteler gibi…
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Güvenebileceğiniz
hizmet mükemmelliği
Sektörünüze göre şekillendirilmiş verimli
nakliye çözümlerine mi ihtiyacınız var?
Tam kapsamlı uluslararası bir lojistik firması olarak,
optimize denizyolu yük taşımacılığı çözümleri sağlamak
için operasyonel uzmanlığımızı ve imkanlarımızı bir araya
getiriyoruz. Lojistik operasyonlarınızda karşılaştığınız
zorlukları çözmeniz için sizlere uygun maliyetli kapıdan
kapıya çözümler sunuyoruz.

İş ihtiyaçlarınıza uygun çözümü bulun
• Denizyolu LCL

• Isıya Duyarlı Gönderiler

• Denizyolu FCL

• Ro-Ro Çözümleri

• Denizyolu Proje Kargo

• Multimodel Çözümler

+90 216 578 3500 www.gefco.com.tr • info.turkey@gefco.net

mavisanat
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SUALTI FOTOĞRAFÇISI SAYGUN DURA

“ GEZEGENDEKİ DEĞİŞİMLERİ
SANATLA ANLATMAK DAHA
ETKİLEYİCİ OLABİLİR”
"SANATIN EN GÜZEL
TARAFLARINDAN
BIRI, OLUMSUZ OLANI
OLUMLAYARAK
GÖSTEREBILMESI. ÇOK
ÇIRKIN BIR ŞEYI BILE
GÜZEL BIR OBJEYE
DÖNÜŞTÜREBILIR SANAT.
VE BAZEN GÖRMEDIĞINIZ
HATAYI, YANLIŞI, GÜZEL
OLAN SAYESINDE,
SANAT VESILESIYLE
GÖREBILIRSINIZ."
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Türkiye’nin en önemli sualtı
fotoğrafçıları arasında yer alan Saygun
Dura, mavi dünyanın gizemini en
“mavi” şekilde aktaran isimlerden biri.
Denizlerin gizemli perdesini aralayan,
hayatını deniz altının büyüleyiciliğine
adamış Kaptan Jacques-Yves
Cousteau’yu örnek alarak, elinde
fotoğraf makinesi ile dalmış denizlere,
sene 1986'da. “Ben her şeyden önce
sualtında olmayı seviyorum” diyen
Dura, suya olan aşkının kendisine bir
meslek olarak döndüğünü söylüyor.
Denizlerin ve sualtının yaşadığı
tüm tahribata yönelik kalbinin kırık
olduğunu ifade eden Dura, yine de en
güzel şekilde aktarıyor mavinin altını ve
bunu da “Sanatın en güzel taraflarından
biri, olumsuz olanı olumlayarak
gösterebilmesi. Çok çirkin bir şeyi bile
güzel bir objeye dönüştürebilir sanat.
Ve bazen görmediğiniz hatayı, yanlışı,
güzel olan sayesinde, sanat vesilesiyle
görebilirsiniz” diye aktarıyor ve sanatın
hep iyi tarafta olması gerektiğini
söylüyor.

Sualtı ile ilk olarak ne zaman
tanıştınız? Bu durum sualtında
fotoğraf çekmeye nasıl evrildi?
Fotoğrafçılık hayatım 1980’lerde
reklam fotoğrafçısı olarak başladı.
1986 yılında ise profesyonel sualtı
fotoğrafçılığına geçiş yaptım.
Çocukluğum Mersin’de geçti. Yüzme
takımındaydım. Ayrıca bulunduğumuz
yerin, Türkiye şartlarına göre çok güzel
bir yüzme havuzu vardı. Nisan’dan
Ekim’e kadar olan dönemde açık
olurdu. Böylece yaz kış suyun içinde
olabiliyorduk. Diğer bir şansım
da annem ve babamın da denize
meraklı olmasıydı. 70’lerin başında
bir zodyağımız vardı. Bu zodyakla
Silifke’nin Boğsak Koyu’na gidip,
şnorkelle dalış yapardık. Sualtı ile ilk
tanışmam da bu sayede oldu.

1986 yılına geldiğimizde Kaptan
Cousteau’nun tasarladığı bir sualtı
fotoğraf makinesine sahip oldum. Yine
o yıllarda dalış brövesini alıp, elimde
makine ile suyun derinliklerine indim.

Sualtı fotoğrafçılığında mekan
olarak kullandığınız yerler
nereleri?
Yurt içinde ve yurt dışında
pek çok bölgeyi mekan olarak
kullandım. Bu noktada şunu
söylemeliyim ki, ülkemizin denizleri,
arkeolojik zenginlik açısından
sualtı fotoğrafçılarını son derece
tatmin ederken, biyolojik canlılık
noktasında verimsiz. Aslında bu,
üzerine düşünülmesi gereken trajik
bir durum. Ne gibi hatalar yaptık ve
bunları devam ettirdik ki, bunca deniz
kaynağına rağmen, bu kadar zayıf
kaldık diye. Bu bir başka sorunun
cevabı olarak burada dursun…
Son yıllarda tatlı sular daha bir
ilgimi çekmeye başladı. Bu aralar
dahil olduğum bir proje vesilesiyle
sık sık Van’a gidiyorum, oradaki
sualtı yaşamını takip edip çekimler
yapıyorum. Proje kapsamında, bir
kitap çıkacak. Ben de bu kitaba
belgesel nitelikli fotoğraflar çekiyorum.
Geçtiğimiz aylarda, Van Gölü'nde
yeni bir endemik tür daha keşfedildi.
Diğer yandan mikrobiyalit denen
kalsiyum karbonat oluşumlarını da
belgeliyorum. Bunlar dünyadaki en
büyük mikrobiyalitler.

Van’daki çalışmalarınız sadece
bilime katkı amaçlı mı?
Hayır. Bir sanatçı olarak Van’ın
altındaki yaşama kayıtsız kalmam
mümkün değildi. Projenin dışında
mikrobiyalitlere doğadaki bir
sanat yapıtı, doğal heykel şeklinde
yaklaşarak, kendi projem için de
çalışıyorum.
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O kadar enteresanlar ki… Objektif bakarsanız
düz bir kaya parçası, farklı ışık ortamlarında ve
açılarda ise bambaşka duygu ve mesaja evriliyor.
Bu yapıları hem akademik hem de bir sanatçı
gözüyle inceledim. Bu sayede kendim için de
ilginç bir arşiv yapmış oldum. Diğer yandan inci
kefalinin göçünü de fotoğrafladım.
2021 yılında Milli Reasürans Galerisi’nde
iki ayaklı bir sergi açmayı hedefliyorum. Bir
ayağında mikrobiyalitlerin bulunduğu yerlerden
yola çıkarak terk edilmiş şehirleri; diğerinde ise
inci kefali üzerinden göç kavramını anlatacağım.

Sualtı ile tanıştığınız günden bu yana
biyolojik çeşitliliğin azalmasına yönelik
nasıl bir tanıklığınız oldu?
Bunu sadece 1986 ile sınırlamayacağım çünkü
bu tarihten öncesini de biliyorum. Geçtiğimiz
yıllarda “1952’den Günümüze” isimli bir kitap
hazırladım ve Rezan Has Müzesi’nde sergi
olarak sundum. Bu çalışma sayesinde arşivler
arasında epeyce dolaştım ve o dönemden bu
yana var olan zenginliğe ve aynı zamanda yok
oluşa şahit oldum. Bir zamanlar Marmara
Denizi çok zenginmiş. Elbette benim gözlem ve
söylemlerim akademik bir değer içermiyor ama
işin sanatsal boyutundan bakarak bile bir yok
oluştan bahsedebilmek mümkün.
Diğer yandan yurt dışında pek çok yerde dalış
yapmış biri olarak da Türkiye’nin biyolojik
çeşitlilik yönünden fakir olduğunu veya
fakirleştiğini ve bu sürecin durmadan devam
ettiğini söyleyebilirim.

Dışarıyı daha mı fazla tercih ediyorsunuz?
Dünyanın pek çok bölgesinde dalış imkanı
bulan şanslı biriyim. Ancak illa yurt dışı olsun
diye bir takıntım ya da iddiam yok. Mekanlar,
hazırlamak istediğim konuya göre değişiyor.
Kaldı ki, ben en iyi fotoğraflarımı Türkiye’de
çektim. İyi fotoğraf için illa uzaklara gitmeye
gerek yok.
Kurgularınızı neye göre belirliyorsunuz?
Eğer kavramsal bir fotoğraf çalışması
yapacaksam, nasıl olacağına dair taslaklar
çiziyorum. Tabi bu, tesadüfi ve içinde deniz
canlıların olduğu durumlar için geçerli değil.
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İnci kefalinin göçünü anlatacağım sergim
için de kafamda bazı taslaklar, imajlar var ve
buna uygun anları kollama şansım oluyor.
Van Gölü’ne çok sık dalış yaptığımdan inci
kefaline dair çok fazla bilgiye sahibim; yerleri,
geçiş noktaları, geçiş saatleri... Neler olabileceği
konusunda kafamda bir imaj beliriyor ve onu
yakalamaya çalışıyorum. Denizde fotoğraf
çekmek, karada çekmeye benzemiyor. Süreniz
kısıtlı. Kendinizi kollamak zorundasınız.
İyi bir fotoğrafçılık birikimine ve sualtı
deneyimine sahip olmanız gerekiyor. Bunlar,
orada gördüğünüz ve hayal ettiğiniz şeyi hızlıca
fotoğrafa dönüştürmenize yardımcı olur.
Dolayısıyla hazmedilmiş bir fotoğraf ve dalış
tecrübesi, sualtı fotoğrafçılığında önemli.
Karada fotoğraf çekmek de benim için
büyük bir zevk ama ben en başta suyun
altında olmayı seviyorum. Suyun altında
çok fazla badire atlatmışlığım, ölümden son
anda kurtulmuşluğum var. Bazen bir kareyi
yakalamayı o kadar çok istiyorsunuz ki, tehlikeyi
göz ardı ediyorsunuz. Ancak yine de suyun
altında olmaya değer.
Çok sevdiğim bir sualtı fotoğrafçısı olan Zareh
Magar’ın güzel bir tanımlaması var: “İnsan suya
girdiği zaman, kendisini annesiyle kucaklaşırmış
gibi hissediyor.” Bu, son derece doğru bir tanım.
Bunu anlatmak çok zor, sadece deneyimlenerek
öğrenilebilir. Bir kere başlayınca da her geçen
gün yaşamınızın bir parçası haline geliyor.

Sualtı belgeselciliği canlıları, ekosistemi
tanımayı da gerektiriyor. Bu durum sualtı
fotoğrafçılığı için de gerekli mi?
Kesinlikle. Bundan dolayı da herkes sualtı
fotoğrafçısı olamaz. Bu durum kara için de
geçerli. Tabi, sadece sualtını bilmek de yeterli
değil; doğru bakabilmek, doğru ekipmanı
kullanabilmek, doğru zamanda deklanşöre
basmak da önemli.
Bir anımı anlatayım. Kızıldeniz’de Brother
Adaları’nda çekiç köpekbalıklarını çekmeye
gitmiştik. 10 günlük bir turdu. Yaklaşık 35-40
metrede köpekbalığı ile karşılaşmak ümidi ile
epeyce yol aldık ve bu süre zarfında hiçbir şey
görmedik. Sonra çekiç köpekbalığının davranış
biçimleri konusunda uzman olan bir rehber ile

2021 yılında Milli Reasürans
Galerisi’nde açmayı planladığım
sergim, iki ayaklı olacak. Bir
ayağında mikrobiyalitlerin
bulunduğu yerlerden yola
çıkarak, terk edilmiş şehirleri
anlatacağım; diğerinde ise
inci kefali göçü üzerinden göç
kavramına değineceğim.

olarak gören insanlar, ne kadar güzel ve mavi
olduğunu söylerler. Ben bir sualtı insanı olarak,
aşağıdaki çöplerin türlerini, çeşitliliğin yok
olduğunu söylerim; bir balıkçı, bu sene yeteri
kadar balık olmadığını söyler. Bir bilim insanı,
balıkların mikroplastiklere maruz kaldığını
belirtir. Bunların ışığında baktığımızda da
denizin çok da mavi olduğunu söyleyemeyiz.

Peki, dünyanın içinde bulunduğu
olumsuz durumlara sanatsal açıdan nasıl
bir bakış açısı sağlanabilir sizce?

tanıştık. Bize, brifing verdi: Küme şeklinde
35 – 40 metre derine ineceğiz ve orada şeklimizi
bozmadan, fotoğraf çekmeden duracağız. Sonra
bir tanesi gelip etrafımızda dolaşacak. Bizi bir av
gibi görmeye başladığında grubun diğer üyeleri
de gelecek, dedi. İlk başta bana senaryo gibi
gelmişti ama birebir dedikleri gerçekleşti.
Her türün farklı davranış biçimleri var ve
fotoğraf için bunları bilmeniz gerekiyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında Yapı Kredi
Kültür Sanat Günleri’nde “Yedinci
Kıta”yı konuştunuz. Neler anlattınız?

Karada fotoğraf çekmek de
benim için büyük bir zevk
ama ben en başta suyun
altında olmayı seviyorum.
Suyun altında çok fazla badire
atlatmışlığım, ölümden son anda
kurtulmuşluğum var. Ancak yine
de suyun altında olmaya değer.

Yedinci Kıta, artık hepimizin bildiği gibi, Pasifik
Okyanusu’nda atıklardan oluşan devasa bir
plastik ve çöp adası. Türkiye’nin yüzölçümünün
beş katı ve derinliği okyanusun tabanına kadar
iniyor. Bilim insanları, insan eliyle oluşmuş bu
kirliliğe ve gezegendeki değişime “Antorposen
(insan egemen) Çağı” diyorlar. Her ne kadar
bu tanım, beraberinde tartışmaları getirmiş olsa
da, insan müdahalesiyle dünyanın değişmeye
başladığı yadsınamaz bir gerçek. Türler yok
oluyor, sıcaklıklar değişiyor, sular yükseliyor.
Sebep olduğumuz bu olayların pek çoğu geri
dönülemez noktaya vardı. Elbette, iyimser olup,
bir yerden başlamak gerekiyor ama gerçekçi
de olmalıyız. Yüzyıllar içinde yarattığımız bu
tahribatı birkaç sene içinde bitiremeyiz. Çabuk,
çok fazla çalışmalı ve mücadele etmeliyiz.
Denize karadan bakan ve sadece yüzeysel

Ben bu söyleşide sualtı fotoğrafçılığında sanata
yönelinebilir mi, konusunu açtım.
Sanatın en güzel taraflarından biri, olumsuz
olanı olumlayarak gösterebilmesi. Çok çirkin
bir şeyi bile, güzel bir objeye dönüştürebilir
sanat. Ve bazen görmediğiniz hatayı, yanlışı,
güzel olan sayesinde, sanat vesilesiyle
görebilirsiniz. Herkesin bildiği bir şeyi farklı
bir metotla verdiğinizde daha çelici, ikna edici
olabiliyor. Olayı olumsuz şekilde aktarmak,
bazen dikkat çekmek istediğiniz konuya dair
irite de yaratabilir.

Son olarak, TURMEPA’nın çalışmaları
hakkında neler söylersiniz?
TURMEPA’nın çalışmalarını olağanüstü
buluyorum. Ülkemiz, denizler ve çevre adına
örnek bir kurum. Son yıllarda sosyal medyanın
da etkisi ile sualtı ve denizler daha da görünür
oldu ama denizi koruma bilinci bir kültür
meselesi. Maalesef, bu kültürü henüz tam
anlamıyla oluşturabilmiş değiliz. Bu sebeple
TURMEPA, çok büyük anlam arz ediyor.
Bu kültür ve bilincin aşılanması adına verdiği
eğitimler, yaptığı etkinlik ve kampanyalar son
derece değerli. Ancak bu kültürün sadece
TURMEPA’nın çabalarıyla oluşabileceğine
inanmıyorum. Bir denetim ve yaptırım
mekanizmasına da ihtiyaç var. Bugün dünyanın
en zengin yerlerinden olan Kızıldeniz’de,
yanlışlıkla dahi olsa vereceğiniz en ufak bir
zararın bedelini ödemek zorundasınız. Bu
zorundalık da beraberinde bir koruma bilincini
getirmiş. TURMEPA, farkındalığın temellerini
güzel attı. Artık birilerinin ona destek olması
gerekiyor.
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TURMEPA GÖNÜLLÜLERİ
ULUSLARARASI KIYI TEMİZLİĞİ
KAMPANYASI’NDA
FARKINDALIK AŞILADI

2

ULUSLARARASI KIYI TEMIZLIĞI KAMPANYASI’NIN TÜRKIYE KOORDINATÖRÜ OLAN TURMEPA VE GÖNÜLLÜLERI,
17 SENEDIR SÜRDÜRDÜKLERI ULUSLARARASI KIYI TEMIZLIĞI KAMPANYASI’NDA BU SENE FARKINDALIK VE
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞIN YANINDA “SIFIR ATIK MAVI SEFERBERLIĞI” IÇIN DE DESTEK ISTEDI.

2002’den bu yana, her yıl Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal
Cleanup) Kampanyası bağlamında, üç denizimizin temizliğini üstlenen
TURMEPA, gönüllülerinin desteğiyle, deniz ve kıyı temizliğine dair
farkındalık kazandırmaya çalışıyor. Bu seneki etkinlik kapsamında sahaya
inen TURMEPA Gönüllüleri, en büyük amaçlarının farkındalık oluşturmak
olduğunu söyleyerek, temiz deniz ve doğa bilincinin dalga dalga yayılmasını
umduklarını ifade ediyorlar.
Daha temiz ve mavi bir gelecek için daha fazla gönüllüye ihtiyaç duyduklarını
aktaran TURMEPA Gönüllüleri, yaptıkları etkinliklerin iş değil, mücadele
olduğuna dikkat çekiyorlar.
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GÖNÜLLÜ MALZEME VE
ATIK YÖNETİMİ SORUMLUSU
“BİRBİRİNİ TANIMAYAN YÜZLERCE KİŞİ AYNI
PAYDADA HAREKET EDEBİLİYOR”
TURMEPA ile yaklaşık bir sene önce “Şehrin İyi Hali Projesi” ile tanıştığını
söyleyen Esra Kubat, “TURMEPA ile tanışıklığım kısa olmasına rağmen, ilk günden
bu yana aidiyet duygum ve bağlılığım arttı. Bunun en büyük sebeplerinden biri,
denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmemesi için biz TURMEPA Gönüllülerinin

verdiği bu büyük ve anlamlı mücadeledir” diyerek hem TURMEPA’nın hem de
bu gönüllü yapının içinde alan herkesin büyük bir özveri ile mücadele ettiğini ve
bunu gerçekten bir “sevgi” çerçevesinde yaptığını söylüyor.
“ICC etkinliğinde de yaşayarak gördüğümüz üzere; birbirini tanımayan, gencinden
yaşlısına yüzlerce kişi, günlerini ortak hedefimiz olan denizlerimizin kirlenmemesi
için ayırdılar.
Buradaki en büyük enerji kaynağım, birbirimizi tanımamamıza rağmen aynı
payda için mücadele etmemizdi” diyen Kubat, bu mücadelenin büyüyerek devam
etmesinin en büyük dileği olduğunu açıklıyor.

FATMA AKSU
GÖNÜLLÜ EĞİTMEN VE GÖNÜLLÜ
MALZEME VE ATIK YÖNETİMİ SORUMLUSU
“GELECEK İÇİN BASİT AMA ETKİSİ BÜYÜK
ADIMLAR ATMANIN ZAMANI GELDİ”
Etkinliğe katılan diğer tüm gönüllüler gibi farkındalık vurgusu yapan Fatma
Aksu, her sene yapılan etkinlikte çevreye dair yeni bilgiler edindiklerini ve düzenli
katılımcıların da daha fazla bilinçlendiğini söyleyerek şu şekilde devam ediyor:
“Deniz kirliliğine dikkat çekmek, kirliliğe neden olan sebepler konusunda
farkındalık yaratmak ve en önemlisi de geleceğimizi ilgilendiren bu sorunun
çözümünün bir parçası olmak için TURMEPA Gönüllüleri olarak sahillerdeki
yerimizi aldık. Tüm dünyada eş zamanlı olarak yapılan etkinliğin İstanbul’daki
ayağında, 300’ü aşkın kurumsal ve bireysel gönüllü ile Caddebostan Sahili'nde
bir araya geldik. 7’den 77’ye her yaştan gönüllünün katıldığı etkinlik sürecince,
kıyı bölgesinden plastik, metal, kağıt, cam ve sigara izmariti atıklarını toplayarak,
atıkların denize karışmasını önledik. Denize karışan atıkların yüzde 80’inin
karasal kaynaklı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, kıyıdan toplayarak
denize karışmasını önlediğimiz yüzlerce kilogram katı atığın kayıt altına alınması
ve duyurulması, bu konuda farkındalık yaratılması için önemli bir yere sahip.
Etkinliğe katılan gönüllüler olarak bizler de aslında temiz gibi görünen bir sahilden
aslında ne kadar atık çıktığının farkındalığını bir kez daha yaşadık. Toprağa batmış
izmaritler ve metal kapaklar, çalıların arasına karışmış plastik atıklar aslında atık
olmanın ötesinde geleceğimiz için büyük tehdit oluşturuyor. Etkinliğimizde,
aldığımız her nefes için insanlık olarak basit ama etkisi büyük olan adımlar atmanın
tam zamanı olduğunu bir kez daha vurguladık.”

DOĞA TEKELİ
GÖNÜLLÜ İDARİ SORUMLU
“DAHİL OLDUĞUMUZ BU PROJE İLE GLOBAL
BİR YOL HARİTASI OLUŞTURULMASINA KATKI
SUNUYORUZ”
17 yıldır Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup - ICC)
Kampanyası kapsamında Türkiye’nin kıyılarını temizleyen TURMEPA’nın
kendisi de dahil pek çok insana farkındalık kattığını vurgulayan Doğa Tekeli,
projede, kirlilik ve toplanan atıklara dair bilgileri TURMEPA imzası ile projenin
ana yöneticisi Ocean Conservency’nin online bilgi bankasına gönderdiklerini
ve bu sayede doğanın ve denizlerin yaşadığı tahribata yönelik global bir harita
oluşturduklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Gönüllü ekiplerin sağlamış
oldukları bu bilgiler sayesinde, uzmanlar ve akademi dünyası, dünya kıyılarının
hangi faktörlerden ne derece etkilendiğini belirleyerek, ilgili kurum, kuruluş ve
hükümetlere çözüm önerileri sunabiliyorlar.
Biz, TURMEPA Gönüllüleri olarak, böylesine önemli bir sorunu yalnızca ulusal
kapsamda değil, uluslararası bir bağlamda da çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz ve
bu nedenle uluslararası kurumlarla ortak projeler yürütüyoruz. Bu projelerin en
etkili ve değerlilerinden olan ICC, Türkiye dahil olmak üzere 100’den fazla ülkeye
yardımcı oluyor. Böylesine değerli bir kampanyanın Türkiye temsilcisi olmak bizim
için bir onurdur.”

ELİF CEREN ZAVAR
GÖNÜLLÜ OBJEKTİF
“HERKESİ SIFIR ATIK MAVİ SEFERBERLİĞİ’NE
DAVET EDİYORUZ”
ICC etkinliği ile her kesimden olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Elif Ceren
Zavar, dışarıdan pek çok kişinin de projeye anlık dahil olduğunu belirtiyor.
Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası’nda temel amacın farkındalık
oluşturmak olduğunu ifade eden Zavar, “Maalesef, dünyamızın, güzel
topraklarımızın ve denizlerimizin kıymetini bilmiyoruz. Gün geçtikçe
daha fazla kirlettiğimiz bir ekosisteme sahibiz. Bizim burada yaptığımız
asıl şey, temizlemek değil, kıyı temizleme etkinliği adı altında doğanın ve
denizlerimizin korunması için farkındalık yaratmak. 17 yıldır devam eden
bu kampanya kapsamında ‘farkındalık ve bilinç’ mesajını veriyoruz. Bu sene
bunun yanında bir mesajımız daha vardı; tüm deniz sevenleri ve gönüllüleri
Sıfır Atık Mavi Seferberliği’ne katılmaya davet ettik.”

AHMET MURAT ERAYVAZ
GÖNÜLLÜ MALZEME VE
ATIK YÖNETİMİ SORUMLUSU
“DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN
GEÇ KALMIŞ DEĞİLİZ”
“Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler esnasında, yanımızdan geçen bir tek kişi bile
‘ne yapıyorsunuz’, ‘çevreci misiniz’ ya da ‘bu gezegen için hâlâ bir şeyler yapan
insanlar var’ dese bile yeterli” diyen Ahmet Murat Erayvaz, sorulan her sorunun
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gerçekleştirdikleri projeye dair ilk mesaj olduğunu belirtiyor.
TURMEPA çatısı altında hayata geçirdikleri çalışmalar ile bireye, topluma
katmak istedikleri ilk şeyin farkındalık olduğuna vurgu yapan Erayvaz,
“Farkındalık, eğitim ve kültürel yapı ile oluşabilir. Hepimizin bildiği gibi, ‘ağaç
yaşken eğilir’. Ben, çalışmaya ve bilinç oluşturmaya çocuklardan başlanması
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o taze ve güzel zekalarına ulaşmak, saf
kalplerine dokunmak dünya için geç olmadığını, bir şeyler yapılabilir olduğunu
anlatmak daha kolay. Yetişkinlerin dünyası maddiyata daha dönük, çocuklar
ise konunun henüz manevi tarafında ve bu tarafı eğitebilirsek, sürdürülebilir
bir dünyanın temellerini sağlam atmış oluruz” diyor. Yaptığı işin tamamen
gönüllüğe dayanıyor olmasına rağmen hiçbir zaman yılmadığını, demoralize
olmadığını aktaran Erayvaz, cümlelerini şöyle sürdürüyor: “Hiçbir olumsuz
söylem ve eylem beni TURMEPA Gönüllüsü olmaktan alıkoyamadı. Gerek
Gönüllü departmanında bulunan güzel insanlar gerekse gönüllü arkadaşlarımız,
bir şekilde birbirimizi motive etmenin yollarını her zaman bulduk. Bu
motivasyonumuzu başka insanlarla paylaşmak adına her ay düzenlediğimiz
‘Gönüllü Atölyeleri’ projelerini başlattık. Bu enerjimizi başkalarına aktardıkça
etrafımızda bizim gibi düşünen insan sayısının arttığını fark ettik.
Dünyayı değiştirmek için geç kalmış değiliz. Elimizde bir tane gezegen var ve
buna sahip çıkmalıyız. Bugün Mars’a yönelik araştırmaların temelinde bile su
kaynağına ulaşmak var. Suyu korumalıyız çünkü, deniz varsa, hayat var.”

BEKİR BOLAT
GÖNÜLLÜ İDARİ SORUMLU
“DÜNYA, BÜYÜKLERİMİZİN BİZE MİRASI DEĞİL,
GENÇLİĞİN BİZE EMANETİDİR”
“Büyük ve derin bir sorun ile karşı karşıyayız. Yüz binlerce yılı geride bırakan
dünya, ortalama son 60 yılda çok hastalandı ve bitkin düştü. İnsan, dünyadaki
varlığının sebebini çözemedi bence. Başka kavgaların derdine düştü” diyen Bekir
Bolat, tüm bu sorumsuzluk ve hoyratlığın, gençliğe ve geleceğe bırakılması
gereken temiz dünya mirasını da bir “yarın mücadelesi”ne dönüştürdüğüne dikkat
çekiyor ve şöyle devam ediyor: “Her şeye rağmen bu Z kuşağı diye tanımlanan ve
arkasından Alfa kuşağı ile gelenler hatta gelecek olanlar kocaman bir umut. Daha
duyarlı, ses veren, soru soran gençler gitgide artıyor. Onları dünyanın geleceği
hakkında bilgilendirmek, yanlarında olmak, yol göstermek de bizlere düşüyor.
STK’ların zamanımızın gençleri ile birlikte yaptıkları bir gün ileride kahramanlık
öyküleri olarak anlatılmalı; ‘bir grup güzel insan sayesinde'’ diye, gönüllüler başardı
diye’… Bu yüzden bilinçlendiren, eğiten, farkındalık yaratan birey ve kurumlar bu
hikayenin parçası olacak.
Yeni gelen nesilleri eleştirmek bir ara modaydı, bugün ise bu moda, ‘gençler ne
güzel işlere imza atıyor’a dönüştü. Bizler geçmişte yapılan hatalara düşmeden
dünyanın hakkını vermeliyiz ve gerçekten emanetse toprağı, suyu ve havayı gelecek
kuşaklara teslim ederken vicdanen rahat olmalıyız. Belki gelecek bu dünyada
olmayacak, Mars’ta veya başka bir gezegende olacak ama o gün gelene kadar dünya
için mücadele etmeye devam etmeliyiz.
Eskiden çok söylenen bir söz vardı; ‘Dünya, büyüklerimizin bize mirası değil,
gençliğin bize emanetidir’. Bu çok doğru. Yapmamız gereken doğanın hakkını
vermek, bence en adili bu.”
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KEREM ÇELİK
GÖNÜLLÜ MALZEME VE
ATIK YÖNETİMİ SORUMLUSU
“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HERKES İÇİN ÖNEMİNİ
ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR”
Atıkların toplanması ve geri dönüştürülebilir olanların ayrıştırılması konusunda
hem ülkemizde hem de dünyada son yıllarda gittikçe artan bir bilinç oluştuğuna
dikkat çeken Kerem Çelik, bu bilincin oluşmasında, büyük firmaların ve STK’ların
hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projelerinin önemli bir rol oynadığına dikkat
çekiyor. Bireylerin, kurumların ve toplumların sürdürülebilirlik kavramını daha
net anlamaya ve görmeye başladıklarını aktaran Çelik, “Artık herkes, gelecek için
bir şeyler yapması gerektiği gerçeğini yakaladı. Bu nedenle de atık yönetimi konusu
giderek artan bir öneme sahip. Özellikle doğal kaynakların giderek azalması, ham
madde atıklarının geri dönüştürülmesi ve mevcuttaki kaynakların kirletilmemesi
konuları kilit unsurlar haline geldi.
Atıkların, üretimden toplanmaya kadar geçen süre içinde yönetilmesi, kaynakların
verimli kullanılması konusunda en önemli noktayı oluşturuyor. Atıkların
ayrıştırılması, mümkün olduğunca az atık çıkartılması ve ‘çöp’ kavramının ortadan
kalkması, bu konudaki ana birleşenler olduğu için bireysel ve kurumsal olarak atık
yönetimi kavramını hayatımızın parçası haline getirmemiz gerekli. Bu şekilde,
bahsettiğimiz çevre kirliliğini azaltma ve doğal kaynakları koruma konusunda ciddi
adımlar atılabileceğine inanıyorum” diyor.

PINAR SALTUK
GÖNÜLLÜ MALZEME VE
ATIK YÖNETİMİ SORUMLUSU
“GENÇLERİN DESTEĞİ GELECEKLE İLGİLİ
ÜMİTLERİ ARTIRIYOR”
Deniz ve doğa gönüllülüğünün son yıllarda “genç sivil hareket”e dönüştüğüne
dikkat çeken Pınar Saltuk, “Bu dönüşümde TURMEPA’nın yadsınamaz bir katkısı
olması bir TURMEPA gönüllüsü olarak bana gerçekten çok gurur veriyor” diyor.
Yaptıkları kıyı temizliği etkinliklerinin gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar

tarafından büyük bir ilgiyle takip edildiğini ifade eden Saltuk, dünya genelinde
tüm kurum ve kuruluşların deniz ve doğa gönüllülüğüne ve korunmasına destek
sunmaya başladığını ancak hâlâ eksikler olduğunu belirten Saltuk açıklamasına
şöyle devam ediyor: “Bugün hâlâ belediyelerin yaklaşık yüzde 74’ünün arıtmasının
olmadığı, en fazla çevre ve deniz kirliliği yaratan endüstriyel tesis ve tersane gibi
yapıların arıtmalarının kontrolünün, yasa ve yönetmeliklerimizin Avrupa Birliği
standartlarında olmasına rağmen, gerektiği şekilde yapılmadığı göz önünde
bulundurulunca, verdikleri desteğin yetersiz ve yüzeysel olduğu aşikâr. Yine de
özellikle gençlerin ilgisi ve desteği, gelecekle ilgili ümitlerimizin artmasına vesile
oluyor.”

TAHSİN İŞÇİOĞLU
GÖNÜLLÜ MALZEME VE
ATIK YÖNETİMİ SORUMLUSU
“SORUNLARA UMUTLA YAKLAŞMAK
MÜCADELE İSTEĞİMİZİ ARTIRIYOR”
“Deniz kirliliği, devletler ve toplumlar tarafından bu zamana kadar hep göz ardı
edilen bir sorun oldu. Yakın zamana kadar doğanın sonsuz kabulüne inanıldı. Bu
yüzden, gerekli ve kesin adımlar atılmadı. Son yıllarda Birleşmiş Milletler’in de
sudaki yaşama spesifik olarak eğilmesiyle, ülkemizde de sorunun çözülmesi için
çalışmalar başlatıldı. Bu, yıllardır deniz ve kıyı ekosistemi için uğraşan bizler için
heyecan verici bir gelişme oldu. Çünkü yaptığımız birçok farkındalık ve eğitim
çalışmasında etkimiz sınırlı kalabiliyordu. Toplumumuzun da bu konuda bilinç
düzeyi yeterli seviyede değildi. Ancak bu sayede etki alanımızı da genişletme şansı
yakaladık” diyen Tahsin İşçioğlu, her şeye rağmen yapılanların henüz yetersiz
oluğunu, özellikle Türkiye’nin bu konuda yolun başında olduğunu aktarıyor.
Deniz kirliliğinin, toplumda tam anlamıyla kabul görmüş bir sorun olmadığını
dile getiren İşçioğlu, açıklamasına şöyle devam ediyor: “Yine de karamsar
olmak yerine umutla bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız farkındalık
çalışmalarında aldığımız geri dönüşler ve mesajlar, bizi bu yolda motive ediyor.
Şikayet etmek yerine çözüm üreten insanlarla yan yana olmak ve beraber bir
şeyleri çözmek için uğraşıyor olmak inanılmaz motive edici bir durum. Soğuk
ve yağmurlu bir Cumartesi sabahında bizimle birlikte kıyı temizliğine gelen
gönüllüleri görünce, mücadele etme isteğimiz artıyor ve bizlere inanılmaz bir
motivasyon kaynağı oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi herkes şikayet ediyor
ama kimse harekete geçmiyor. Biz harekete geçtik ve harekete geçmek isteyip de
nereden başlayacağına karar veremeyenler için bizler kıyılardayız ve desteklerine
ihtiyacımız var.”

DEVRİM YENİGÜN
GÖNÜLLÜ EĞİTMEN VE GÖNÜLLÜ
MALZEME VE ATIK YÖNETİMİ SORUMLUSU
"KİRLİLİKLE MÜCADELEDE
EN ETKİLİ ARAÇ EĞİTİMDİR”
Denizlerde en fazla denk geldikleri atık ve çöplerin plastik ve
izmarit grubuna ait olduğunu söylüyen Devrim Yenigün, “Cam,
doğada kaybolmayan bir yapıya sahip ve bu ona defalarca geri
dönüşüme girebilme özelliğini de veriyor. Ancak her atık için
aynısını söylemek mümkün değil. İçindeki kimyasallardan dolayı
sigara izmaritinin çevreye farklı etkileri bulunmakta ve maalesef geri
dönüştürülememekte. Bununla beraber plastiklerin doğaya etkileri
de son derece dikkat edilmesi gereken bir konu. Çünkü biriken
plastik atıkların boyutları yeni bir kıta oluşturabilecek büyüklükte
ve bunun yanında mikroplastik sorunu da özellikle deniz canlılarını
tehdit ediyor” açıklamasında bulunuyor. Yenigün, atıklara yönelik
bilgi eksikliğinin sorumsuz yaklaşımdaki etkenlerden biri olduğuna
dikkat çekerek, eğitimin en önemli çözüm aracı olduğunu ifade
ediyor.
Yenigün, diğer bir önemli problemin atığın kaynağında
ayrıştırılmaması olduğunu söyleyerek, devam ediyor: “Ekosistem,
kendi içindeki çöpleri döngü halinde yok edebiliyorken, artan nüfus
ve tüketimle gelen aşırı atık miktarı nedeniyle döngü yetersiz kalıyor.
Bu nedenle atıkların etkilerini ortadan kaldırmak için atıkları
kaynağında azaltmalıyız.”
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BODRUM MAVİSİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ
BODRUM DENİZ MÜZESİ

2011 YILINDAN BU YANA ZIYARETÇILERE KAPISI AÇIK OLAN BODRUM DENIZ MÜZESI,
BODRUM’UN MAVI HAYATINI YAKINDAN TANIMAK IÇIN GÜZEL BIR BAŞLANGIÇ NOKTASI.
MÜZE; MAVI YOLCULUKTAN HALIKARNAS’IN BODRUM’UNA, BÖLGEYLE ÖZDEŞLEŞMIŞ
TEKNELERDEN SÜNGERCILIĞIN VE BALIKÇILIĞIN TARIHINE KADAR, BODRUM’A VE
DENIZE DAIR HER ŞEYI KOMPAKT OLARAK SUNUYOR.

B

Bodrum Deniz Müzesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Özel Müze”
statüsünde bulunuyor. Kurum olarak ise, Bodrum Belediyesi'ne
bağlı. Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Belediyesi proje
ortaklığında 2011 senesinde hayata geçen müzenin proje ortakları;
Muğla Valiliği İl Özel İdaresi, IMEAK Deniz Ticaret Odası
Bodrum Şubesi, Denizciler Derneği, Hasan Güleşçi ve Oasis
Kültür ve Eğlence Merkezi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı müzelerden farklı
olarak Bodrum Deniz Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
bağlı Türkiye’nin ilk ve tek özel deniz müzesi. İçindeki
ojeler ve koleksiyonlarla, denizcilik tarihinin geçmişini
bugüne taşıyor. Bodrum’un yerel denizcilik kültürünü anlatan
koleksiyonları dışında, uluslararası koleksiyonlara da ev
sahipliği yapıyor.
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KÜÇÜK MÜZE, ZENGİN KOLEKSİYON
Bodrum Deniz Müzesi’nde Bodrum Tipi Tekne Modelleri,
Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) Özel Koleksiyonu
ve Hasan Güleşçi Deniz Kabukları olmak üzere üç ana koleksiyon
bulunuyor. Bu koleksiyonlar dışında süngercilik, balıkçılık, tekne
yapımcılığı ve taşımacılık bölümleri; zengin bir fotoğraf arşivi ve
denizcilikle ilgili objeler de sergilemede yer alıyor. Müzede yer alan
tekne modellerinin tümü, zamanında Bodrum’da balıkçı teknesi,
sünger teknesi, trol, gangava veya yolcu gemisi olarak hizmet
vermiş teknelerin modelleri olarak sergileniyor. Ayrıca dönemin
ünlü denizcilerinin hikayeleri de müzenin içinde kendine yer
buluyor. Bodrum Deniz Müzesi, küçük bir alan içinde yer almasına
rağmen, Bodrumluların, Bodrum aşıklarının, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı’nın, Jeff Hakko’nun ve birçok koleksiyonerin değerli
katkılarıyla, içeriğini her geçen gün zenginleştiriyor.

MAVİ YOLCULUĞUN TARİHİNE
KÜÇÜK BİR TUR
Bugün daha çok gulet veya tırhandil olarak
adlandırılan Bodrum’un mavi tur teknelerinin ataları,
20. yüzyılın ilk yarısının sonlarına kadar varlığını
sürdürmüş olan yelkenli iş tekneleridir. Bodrum
Deniz Müzesi’nin “Bodrum Tipi Tekne Modelleri”
bölümü de bu teknelerin tarihine ışık tutuyor. Burada
Bodrum’un denizcilik kültürünü en iyi şekilde aktaran,
orijinallerinin belirli ölçeklerde küçültülmesiyle ve
gerçek tekne imal teknikleriyle yapılmış olan tekne
modelleri yer alıyor.
Bodrum’da bir zamanlar geçim kaynağı olan
süngercilik; balıkçılık, taşımacılık ve turizmde
kullanılmış olan teknelerin birebir kopyaları, tekne
yapım ustası Ali Kemal Denizaslanı’nın elinden
muhteşem ayrıntılarla ve işçilikle çıkmış. 50’ye yakın
tekne modelinin arasında meşhur Bodrum “gulet”leri,
tirhandil, perema, çırnık, piyade gibi modeller
görülebilir.

460 MİLYON YILLIK KOLEKSİYON
2011 senesinde Hasan Güleşçi tarafından müzeye
bağışlanan Deniz Kabukları Koleksiyonu, dünyanın
farklı yerlerinden toplanmış 6 bine yakın deniz
kabuğundan oluşuyor. Bodrum da dahil, dünyanın
farklı denizlerinden toplanan ve 168 aileye ait deniz
kabuğundan oluşan koleksiyon, bilimsel olarak
sınıflandırılmış (taksonomisi yapılmış), ülkemizin
en büyük deniz kabuğu koleksiyonlarından biri. Ege
Üniversitesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi iş
birliğinde yaptırılan fosil tarihlendirme çalışmalarına
istinaden koleksiyonda bulunan fosillerin 460 milyon
ila 1 milyon yıl öncesine ait oldukları biliniyor.
Ayrıca Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu
bölümünde, araştırmacılara ve tüm ilgilenenlere açık
küçük bir kütüphane de bulunuyor.

HALİKARNAS’IN BODRUM’U
Müzede, Bodrum denince akla ilk gelen isimlerden
olan ve mavi turizmin temellerini atan Cevat Şakir
Kabaağaçlı’ya, namı diğer Halikarnas Balıkçısı’na ait
özel bir bölüm yer alıyor.
Halikarnas Balıkçısı’nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan
tarafından bağışlanan, balıkçıya ait kişisel eşyaların,
fotoğrafların, çizimlerin, belgelerin ve kitapların
olduğu bu bölümde, Halikarnas Balıkçısı’nın teknesi
“Yatağan”ın ve cenazesinin taşındığı “Halikarnaslım”
teknelerinin modelleri de sergileniyor.

2011 senesinde Hasan
Güleşçi tarafından
müzeye bağışlanan
Deniz Kabukları
Koleksiyonu, dünyanın
farklı yerlerinden
toplanmış 6 bine yakın
deniz kabuğundan
oluşuyor. Bodrum da
dahil, dünyanın farklı
denizlerinden toplanan
ve 168 aileye ait deniz
kabuğundan oluşan
koleksiyon, bilimsel
olarak sınıflandırılmış,
ülkemizin en büyük
deniz kabuğu
koleksiyonlarından biri.
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İSTANBUL DENİZ MÜZESİ
“KARDEŞ MÜZE”
Bugünlerde İstanbul Deniz Müzesi ve Bodrum
Deniz Müzesi arasında “Kardeş Müze”
protokolü hazırlanıyor. Müze modelcilerinin
Bodrum Deniz Müzesi için yaptıkları üç model
gemi, Turgut Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa
tablolarının orijinal kopyaları, 2020 senesinde
müzede yerini alacak. Bununla beraber, karşılıklı
geçici sergiler ve başka projeler de planlanacak
ve iki müze arasında paylaşımlar olacak.

SELEN CAMBAZOĞLU
MÜZE MÜDÜRÜ

1980 Ankara doğumlu ve bir çocuk annesi olan Selen Cambazoğlu,
40 senedir Bodrum’da yaşıyor. Bilkent Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat
Tarihi bölümü mezunu olan Cambazoğlu, çeşitli kurum ve kuruluşlarda
kültür işleri danışmanlığı, proje yöneticiliği yaptı. Aynı zamanda dalış
eğitmeni ve kaptanlık yapıyor.

MÜZE BÜNYESİNDE FARKLI
ETKİNLİKLER DE YAPILIYOR
Bodrum’un denizcilik tarihi ve kültürüyle ilgili
yayınlar oluşturmak için geçtiğimiz aylarda
kurulan Bodrum Deniz Müzesi Yayınları, bu
boşluğu doldurmak için ilk adım oldu. BDM
Yayınları’ndan çıkmak üzere yaklaşık bir
senedir üzerinde çalışılan “Halikarnas Balıkçısı
Hafızası” kitabı için de çalışmalar devam
ediyor.
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci
Programları kapsamında, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Bodrum
Belediyesi arasında yapılan
protokolle “8 Ay, 8 Okul,
8 Kitap” projesi
hayata geçirildi.
Her ay bir
Halikarnas
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Balıkçısı kitabının, konuk bir öğretmen,
araştırmacı, yazar ve sanatçı ile işleneceği
program, müzenin yeni eğitim programlarından
biri. Yine, 2019-2020 Öğrenci Programları
dahilinde, konusu “Mavi Yolculuk” olan, 2.
Bodrum Deniz Müzesi Çocuk Resim Yarışması
için gerekli duyurular Kasım ayında yapıldı.
Denizcilik kültürü ile ilgili başlayacak “Mini
Konferanslar” serisi ise 2019 Kasım, Aralık
ayları; 2020 Ocak, Şubat, Mart aylarında
gerçekleşecek.
1-2 Ekim 2020’de Bodrum’da gerçekleşecek,
“International Turgut Reis (Dragut), 16th
Century Maritime World in the Mediterranean”
sempozyumunu düzenleyecek olan kuruluşlar
arasında Bodrum Deniz Müzesi de yer alıyor.
Sergiler, Halikarnas Balıkçısı Anma Etkinlikleri
ve diğer faaliyetlerin duyuruları, müze sosyal
medya hesaplarından ve müze web sitesinden
takip edilebilir.

8 AY, 8 OKUL, 8 KİTAP PROJESİ BAŞLIYOR
BODRUM DENIZ MÜZESI’NIN İLÇE MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ, BODRUM
BELEDIYESI VE İLÇE KAYMAKAMLIĞI IŞ BIRLIĞINDE HAYATA GEÇIRDIĞI
"8 AY, 8 OKUL, 8 KITAP" PROJESI ILE ÇOCUKLARA HALIKARNAS BALIKÇISI’NI
VE ÇOK YÖNLÜ KIŞILIĞINI TANITMAK, ÇOCUKLAR VE MÜZELER ARASINDA
BAĞ KURMAK, ÇOCUKLARIN KITAPLARLA VE OKUMAYLA OLAN BAĞLARINI
GÜÇLENDIRMEK, YAZMA BECERILERINI GELIŞTIRMEK VE ÇOCUKLARDA
ÇEVRE VE SANAT BILINCI OLUŞTURMAK AMAÇLANIYOR.

B

Bodrum Deniz Müzesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı
kapsamında, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Bodrum Belediyesi arasında “8 Ay, 8 Okul, 8 Kitap” projesiyle
ilgili iş birliği protokolünü Ekim ayında imzaladı. Halikarnas
Balıkçısı Forumu iş birliğiyle oluşturulan Bodrum Deniz
Müzesi eğitim programıyla hedeflenen, çocuklara etkili bir müze
deneyimi yaşatarak, “müzede öğrenme” yöntemleriyle okumayı
sevdirmek, Halikarnas Balıkçısı’nı tanıtmak.
Bodrum Yarımadası’nda bulunan okulların katılımıyla
gerçekleşecek projede, her ay farklı bir okulla, farklı bir
Halikarnas Balıkçısı kitabı üzerine konuşulup, bir düşünce ortamı
oluşturulacak. Her bir program, öğretmenler, araştırmacılar,
yazarlar ve sanatçılardan oluşan konuşmacıların katılımıyla
gerçekleşecek.

AMAÇ, ÇOCUKLARDA ÇEVRE VE
SANAT BİLİNCİ OLUŞTURMAK
Emekli Türkçe Öğretmeni ve Halikarnas Balıkçısı Forumu
Temsilcisi Hatice Yücel liderliğinde ve Bodrum Deniz Müzesi
Müdürü Selen Cambazoğlu koordinasyonunda ilerleyen projenin
amaçları arasında, Halikarnas Balıkçısı’nı ve çok yönlü kişiliğini
tanıtmak, hatırlatmak, yaşatmak, çocuklar ve müzeler arasında bağ
kurmak, müze ve müze koleksiyonlarının bilinirliğini artırmak;
çocukların kitaplarla ve okumayla olan bağlarını güçlendirmek,
yazma becerilerini geliştirmek ve çocuklarda çevre ve sanat bilinci
oluşturmak bulunuyor. 7., 8., 9., 10. sınıf öğrencilerinin hedef
kitle olduğu proje için, Bodrum Yarımadası’nda bulunan okulların
davet edilmesi sonucu belirlenecek sekiz veya daha fazla okulun
katılımı bekleniyor. Proje başlangıcında Merkez Turgut Reis
Ortaokulu müzede ilk okul grubu olarak yer aldı. 7. sınıflardan
oluşan 44 kişilik öğrenci grubu, yazar İnci Gürbüzatik eşliğinde
“Mavi Sürgün” kitabını ilk ders olarak işledi. Bodrum’un tarihi,
antik yerleşimler ve daha birçok konu hakkında bilgi sahibi olan
öğrencilerin “müzede öğrenme” deneyimiyle, eğitim süreçlerine
katkı sağlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Deniz
Müzesi aracılığıyla okullara projeyle ilgili duyurular yapılmaya
devam ediliyor. Katılmak isteyen okulların, müze yönetimi ile
bağlantıya geçmeleri yeterli.
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ŞAHİKA ERCÜMEN, MAĞARA DALIŞIYLA
GUINNESS DÜNYA REKORLAR KİTABI’NA GİRDİ
DÜNYA DALIŞ REKORTMENI ŞAHIKA ERCÜMEN,
BUZUL DÖNEMINDEN KALINTILAR TAŞIYAN VE
DÜNYANIN EN ÖZEL YERLERINDEN BIRI OLAN
GILINDIRE MAĞARASI’NDAKI DALIŞINDA 100 METRE
SUALTINDAN GIDEREK YENI BIR DÜNYA REKORUNA
IMZA ATTI. ERCÜMEN, “PALETSIZ KATEGORI”DE
GERÇEKLEŞTIRDIĞI DALIŞIYLA, KADINLAR DÜNYA
REKORU OLAN 90 METRE SINIRINI AŞARAK
GUINNESS DÜNYA REKORLAR KITABI’NA GIRDI.

S

Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Şahika Ercümen, 28 Ekim Pazartesi
günü, mağarada kadınlar paletsiz dünya rekoru olan 90 metre sınırını
aşarak, tek nefeste 100 metre yatay gitti. Dalış, 2 dakika 5 saniye
sürdü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın
desteğiyle gerçekleşen rekor dalışı için Ercümen, buzul döneminden
kalıntılar taşıyan, dünyanın en özel yerlerinden birini, Mersin’deki
Gilindire Mağarası’nı tercih etti. Milli sporcu, heyecanlı ve zor bir
hazırlık süreci geçirdiğini ancak bu sürecin sonunda ülkemize dünya
rekorunu getirdiği ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdiği için
çok mutlu ve gururlu olduğunu belirtti. Dalışın ardından gerçekleşen
törende Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanı Vahap Seçer ve Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan,
Şahika Ercümen’e günün anısına hediyelerini takdim etti.
Bu rekoru kırabilmenin yıllardır kendisinin hayali olduğunu belirten
Şahika Ercümen, rekorun hazırlık aşamasını şu sözlerle anlattı:
“Mağarada bu dalışı organize etmek çok zordu. Hava çok nemli
olduğu için oksijen oranı düşüktü ve benim gibi bir astım hastası için
böyle bir ortamda nefes almak kolay değildi. Dalış yapabilmek için
yerin metrelerce altına, 555 basamakla inip kayaların arasından göle
ulaşıyorduk. Mağaranın suyunun oldukça soğuk oluşu, performansı
etkiliyordu. Normalde yaptığım derecelerden çok daha az bir mesafe
yapabildim ama bu, dünya rekorunu kırmama yetti.”
Milli sporcu sözlerini, dünya rekoruna destekleri için Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Çukurova Kalkınma Ajansı’na,
ana sponsoru Vestel’e, Rönesans Holding’e, Mersin Tarsus Organize
Sanayi Bölgesi’ne, diğer sponsorları THY, Levi’s®, DEVA Holding’e,
ekibine ve kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek tamamladı.
Milli sporcu bu seferki zaferini, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ve
Mehmetçiklere armağan etti.
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TURMEPA D-MARİN TEKNESİNİN
LANSMANI GÖCEK’TE YAPILDI
D-Marin’in özel olarak hazırlatarak TURMEPA’ya hibe ettiği sıvı
atık alım teknesinin lansmanı 20 Eylül’de Göcek’te gerçekleştirildi.
Lansmanda D-Marin Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Altan,
D-Marin Göcek Müdürü Onur Ugan ve Şadan Kaptanoğlu,
çok sayıda basın mensubuyla bir araya geldi. Çalışmalarına
sezon başında başlayan TURMEPA D- Marin teknesi, yaz
sezonu boyunca 702 tekneden 342 bin litre gri ve siyah su alımı
gerçekleştirerek 2 milyon 750 bin litre deniz suyunun temiz
kalmasını sağladı. Denizcilik ve enerji firması Wärtsilä’nın,
Avusturalya’dan Türkiye’ye getirerek TURMEPA’ya bağışladığı
Seabin de diğer marinalara örnek olması için D-Marin’e hibe edildi.
Göcek’te bu iş birliğinin duyurusu da gerçekleştirildi.

TURMEPA VE D-MARİN İŞ BİRLİĞİYLE ÖĞRENCİLER
STEAM İLE DENİZLERİ KORUYACAK
D-Marin ve TURMEPA, iş birliğinin beşinci yılında Muğla İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş
birlikleriyle denizleri korumaya devam ediyor. “STEAM ile Denizleri
Koruyorum” projesi kapsamında beş ortaokuldan 12 öğretmene eğitici
eğitimi verildi. Kendi okullarında seçtikleri öğrencilerle çalışmaya
başlayan öğretmenler, denizleri koruma ve deniz bilincini artırmaya
yönelik mobil uygulamalar geliştirecek ve 2020 Nisan ayında
projelerini sunacaklar.
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BODRUM’UN MAVİ KOYLARI KORUMA ALTINDA
Bodrum Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret
Odası Bodrum Şubesi ve TURMEPA iş birliği ile
Bodrum ve Gökova Körfezi’nde örnek bir sosyal
sorumluluk projesine imza atıldı. İMEAK Deniz
Ticaret Odası Bodrum Şubesi, bölgede kıyı, koy
ve teknelerden katı atık alımı yapacak özel bir
tekne tahsis etti. Teknenin 19 Eylül’de Bodrum
Limanı’nda kamuoyuna tanıtıldığı törene, Bodrum
Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, TURMEPA Yönetim
Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, İMEAK
DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve
bölgenin önde gelen turizm ve denizcilik sektör
temsilcileri katıldı. Katı atık toplama teknesi bir
buçuk ayda 5 bin 500 torba atık toplayarak denize
karışmasını önledi.
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“GÜVENLİ VE TEMİZ DENİZLER” PANELİ
SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİRDİ
WISTA TÜRKIYE TARAFINDAN İMEAK DENIZ TICARET ODASI’NIN DESTEĞI ILE DÜZENLENEN
“GÜVENLI VE TEMIZ DENIZLER” PANELI, SIBER GÜVENLIK VE IMO’NUN 2020 YILINDA
BAŞLATACAĞI YENI KARARLARINI MASAYA YATIRDI. SEKTÖRDEN ÇOK SAYIDA ISMIN
KATILDIĞI PANELDE KADININ SEKTÖRDE DAHA DA YÜKSELEBILMESI ADINA DAHA FAZLA
MÜCADELE EDILMESI GEREKTIĞI DE VURGULANDI.

U

Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği WISTA
Türkiye’nin (Women’s International Shipping & Trading Association)
düzenlediği “Güvenli ve Temiz Denizler” Paneli 18 Eylül Çarşamba
günü, Hilton Kozyatağı Otel’de yapıldı. İMEAK Deniz Ticaret
Odası’nın desteği ile düzenlenen panel, Deniz Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı, BIMCO Başkanı ve TURMEPA Yönetim Kurulu
Başkanı Şadan Kaptanoğlu, WISTA Türkiye Başkanı Nazlı Selek
ve sektörden isimlerin katılımıyla gerçekleşti. İki oturum halinde
gerçekleşen panelde, kendi alanlarında uzman Türk ve yabancı
misafirler de konuşmacı olarak yer aldı.
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2019 “DENİZCİLİK ALANINDA KADINLARI
GÜÇLENDİRME” YILI
Açılış konuşmasını yapan WISTA Türkiye Başkanı Nazlı Selek,
Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 2019 yılı temasının
“Denizcilik Alanında Kadınları Güçlendirme” olarak belirlendiğini
söyleyerek, bu temaya uygun olarak sene başından itibaren birçok
etkinlik düzenlediklerini ve etkinliklerde de kadınların sektörde
yaşadığı sorunlar ve çözümleri üzerinde durduklarını dile getirdi.
Selek, panelde ise sektörün güncel konularını konuşurken
aynı zamanda da kadınların faaliyet gösterdikleri alanlardaki
başarıları ve sektöre kazandırdıklarının üzerinde durmak adına

konuşmacıları alanlarında uzman ve
başarılı kadınlardan seçtiklerini aktardı.

“SEKTÖRDEKİ CİNSİYETÇİ
YAKLAŞIMDAN
UZAKLAŞILMALI”
Nazlı Selek’in ardından kürsüye çıkan
DTO Başkanı Tamer Kıran, konuşmasına,
denizcilik sektöründeki kadın sayısının
artırılmasında çok önemli faaliyetler
yürüten WISTA Türkiye üyelerini takdir
ettiğini söyleyerek başladı.
Sektörün her alanda ilerlemesi ve
kadınların beklentilerine uygun
düzeyde temsil edilmesi için büyük
çaba harcadıklarını aktaran Kıran,
konuşmasına şöyle devam etti: “Bu
yıl Mart ayında 10’uncu kuruluş
yıldönümünü kutladığımız WISTA
Türkiye, özellikle son yıllarda eğitim ve
istihdam alanlarındaki etkin çalışmaları
ile denizcilik sektöründe kadın sayısının
artırılmasına büyük katkılar sağlıyor.
Ancak her şeye rağmen denizcilik yine de erkek egemen bir meslek
olma özelliğini sürdürüyor. Bundan dolayı, gemilerde çalışan
kadınların, yaptıkları işlerin, çalıştıkları ortamın ve işten beklenen
çıktıların erkeklere göre düzenlenmiş olmasından dolayı zaman
zaman güçlükler çektiklerini gözlemliyoruz. Tarihsel sürecinde erkek
egemen bir endüstri olarak gelişmesine rağmen, WISTA Türkiye ve
İMEAK DTO olarak, denizcilik endüstrisinin her alanda ilerlemesine
ve kadınların 21. yüzyıldaki beklentilerine uygun bir düzeyde temsil
edilmesine yardımcı olmak için büyük bir çaba harcamaktayız.”
Kıran, Türk denizciliği olarak, İMEAK DTO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Kaptanoğlu’nun tüm dünyada denizcilik sektörünün çatı kuruluşu
BIMCO’nun (Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) tarihinde ilk
Türk ve ilk kadın Başkanı olarak göreve başlamasından dolayı gurur
ve mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.
Konuşmasında, “uluslararası güvenli ve temiz denizler” konularında
görüşlerini aktaran ve önümüzdeki dönemde uygulamaya konulması
planlanan gelişmelere de dikkat çeken Tamer Kıran, dünyamızı tehdit
eden iklim değişikliği ve çevreye ilişkin konuların 2020’den itibaren
daha da önem kazanacağını ve yürürlüğe girecek yeni yaptırımlar
ile birlikte sera gazı emisyonlarına ilişkin daha geniş kapsamlı
düzenlemelerin hayata geçeceğini belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam eden panelde,
“siber güvenlik” ve “balast sularının deniz kirliliğine etkisi ve 2020
sülfür düzenlemesi” konuları detaylı şekilde ele alındı. Siber Güvenlik
konulu birinci oturumun moderatörlüğünü Jandarma ve Sahil

Şadan Kaptanoğlu: “Benim başarım ancak devamlılıkla
gerçekleşebilir. Herkes dünyada bir kere bir yerin
başkanı olabilir ama ben daha fazla kadın lider görünce
kendimi bir şey başarmış gibi hissedeceğim.”
Güvenlik Akademisi, Öğretim Üyesi Belma Bulut yaparken, ikinci
oturum Şadan Kaptanoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşti.

HER ZAMAN BAŞARILI OLMALIYIM
Şadan Kaptanoğlu, oturum öncesinde yaptığı konuşmada, “Benim
başarım ancak devamlılıkla gerçekleşebilir. Herkes dünyada bir
kere bir yerin başkanı olabilir ama ben daha fazla kadın lider
görünce kendimi bir şey başarmış gibi hissedeceğim.” sözleriyle
sektördeki kadınlara ve denizci olmak isteyen tüm gençlere kapıyı
mümkün olduğunca açmak istediğini ve bu konudaki misyonunun
da kendinden sonra geleceklere örnek teşkil etmek olduğunu
ekledi. Herkesin çevre için yapması gereken çok fazla şey olduğunu
vurgulayan Kaptanoğlu, gemiciliğin önünde belki de 40 yıl devam
edecek yeni bir dönem başladığını ve bu yeni dönem ile yapılan ticaret,
ticaretin şekli ve gemi tiplerinin de değişeceğini söyleyerek, balast suyu
ve 2020’de yürürlüğe girecek sülfür düzenlemesi konularına en hazır
olan kişilerin ise armatörler olduğunu sözlerine ekledi.
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SIFIR ATIK MAVİ SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ZİYARET EDİLDİ

10 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle
başlatılan Sıfır Atık Mavi dönüşümü tüm hızıyla devam ediyor.
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, proje ile ilgili
gelişmeleri aktarmak üzere 4 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde

Emine Erdoğan’ın özel davetlisi oldu. Kaptanoğlu, yapılan görüşmede
proje süreci hakkında bilgileri paylaşırken, Erdoğan ise Sıfır Atık Mavi’ye
katkı sağlayacak öneri ve dileklerini iletti. Ayrıca Kaptanoğlu, Huber
Köşkü’nde düzenlenen özel davette TEMA, WWF gibi ülkemizin
önemli STK’larının yöneticileriyle birlikte Erdoğan’ın konuğu oldu.

ULUSAL DENİZ EMNİYETİ VE ACİL MÜDAHALE
MERKEZİ’NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi’nin (UDEM)
açılış töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın
katılımıyla Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde gerçekleştirildi. TURMEPA
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve Yönetim Kurulu
Başkan Vekili İbrahim Yazıcı’nın katıldığı törende, Kıyı Emniyeti
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Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, İMEAK DTO Yönetim Kurulu
Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki
Çakır, İMEAK DTO Başkan Yardımcısı Recep Düzgit de yer aldı.
Bakan Turhan, merkezin tanıtım turu sırasında TURMEPA standını
da gezerek, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK’A TURMEPA
EĞİTİMLERİNİ ANLATTIK

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu
ile dernek yönetimi, 21 Eylül’de Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk ile gerçekleştirilen toplantıda, TURMEPA faaliyetlerini
anlattı. İSTKA hibesiyle Sarıyer’de başlatılan “Çocuklar Suyu
Kodluyor – H2Okullu Oldu” projesinin sahiplenilmesi ve

yaygınlaştırılması, müfredata dernek eğitimlerinin eklenmesi,
MEB ile protokolün yenilenmesi, öğretmenlerin hizmet içi
eğitimlerinde denizel eğitimlere yer verilmesi ve Bilimsel
Proje Hazırlama Rehberi'nin tüm okullarda yaygınlaştırılması
konularında görüş birliğine varıldı.

BAKIŞ PROGRAMI’NIN
KONUĞU MAVİ
DENİZLER OLDU

Şadan Kaptanoğlu, Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken ile birlikte
26 Ekim’de Habertürk’te yayınlanan Bakış programında Noyan
Doğan’ın konuğu oldu. Kaptanoğlu, programda TURMEPA
olarak sürdürülen iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları ve
Sıfır Atık Mavi projesinin detaylarını anlattı.
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TURMEPA’NIN
MESAJLARI ŞEHİR
HATLARI KIŞ
TARİFESİNDE
TURMEPA, Şehir Hatları ile iş birliği yaparak tüm İstanbulluları
tek kullanımlık plastiğe dur demeye davet ediyor. Siz de kış tarifenizi
edinin ve altı adımda plastik kullanımını azaltmanın yollarını
keşfedin. Şehir Hatları’na denizleri korumak adına gösterdikleri
duyarlılık için teşekkür ederiz.

TURMEPA, İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLE İŞ BİRLİĞİNİ
SÜRDÜRÜYOR
TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, 20 Kasım'da İSTAÇ
A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı ile Medya A.Ş. Genel Müdürü
Dr. İpek Elif Atayman’ı ziyaret etti. Toplantıda, denizlerimizin ve
kıyılarımızın temizliği, kirliliğin azaltılması ve Sıfır Atık Mavi için
İstanbul'da yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüşüldü.

SIFIR ATIK
MAVİ THY İLE
UÇUŞA GEÇTİ
Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarında
gösterimine başladığı tanıtım filmi ile
Sıfır Atık Mavi’ye söz veriyor. Filmde
TURMEPA verilerinden yola çıkan THY,
“Deniz Varsa Hayat Var” diyerek, dernek
çalışmalarımıza destek oldu. TURMEPA
logosu ile gösterimi gerçekleştirilen
kısa film, yıl boyunca tüm uçuşlarda
binlerce yerli yabancı yolcuya ulaşacak.
2020’de de devam etmesi planlanan THY
TURMEPA iş birlikleri konusunda ise
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker
Aycı’ya gerçekleştirilen ziyaret neticesinde
çalışmalara başlandı.
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GİSBİR & GİSAŞ GÖNÜLLÜ EVİ AÇILIŞI YAPILDI
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ve
Gemi İnşa Sanayi A.Ş. (GİSAŞ) ile birlikte örnek bir
iş birliğine imza atıldı. TURMEPA’nın liman, tersane
ve marina gibi denizcilik sektörü çalışanlarından
oluşan gönüllü ekipler kurma hedefiyle hayata
geçirdiği Denizci Gönüllüler Projesi kapsamında
yapılan oryantasyon, atölye ve eğitici eğitiminin
ardından denizci gönüllülerin kullanabileceği ve çeşitli
aktiviteler yürütebileceği gönüllü evi açıldı. Tuzla’da
bulunan GİSAŞ Genel Merkezi’nde geniş bir katılımla
gerçekleşen açılışı GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Kıran, GİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Bilgehan Bayramoğlu ve TURMEPA Yönetim Kurulu
Başkanı Şadan Kaptanoğlu gerçekleştirdi. Murat Kıran,
açılışta GİSBİR TURMEPA iş birliğinin artarak
devam edeceğini belirtti. Denizci Gönüllüler Programı
kapsamında başlayan modelin tüm liman, tersane ve
marina gibi sektör paydaşlarına örnek olarak farkındalık
yaratması amaçlanıyor.
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DİLARA KOÇAK’TAN
MAVİ SEFERBERLİĞE
DESTEK

AB TÜRKİYE DELEGASYONU
İLE BODRUM’DA SIFIR ATIK
MAVİ ETKİNLİĞİ

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak tarafından kaleme alınan
İyi Yaşam Günlüğü, her yıl değişen konu içeriğiyle, artan
takipçi ve sadık okur kitlesiyle buluşuyor ve iyi yaşam için
rehberlik ediyor. Yıllardır birey beslenmesi üzerine çalışan
Koçak, son yıllarda odağına gezegeni beslemeyi aldı ve
İyi Yaşam Günlüğü 2020’yi bu yıl farkındalık temasıyla
yazdı. İyi Yaşam
Günlüğü 2020, bu
yıl TURMEPA
iş birliğiyle
hazırlanarak hem
okuyucularına
hem de
denizlerimize
fayda yaratmayı
hedefliyor.

Bodrum’da AB Türkiye Delegasyonu tarafından 4 Ekim’de düzenlenen “Nehir
Havzaları Yönetim Planları” başlıklı toplantıya katılan TURMEPA Genel
Müdürü Semiha Öztürk, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi
Müsteşar Eleftheria Pertzinidou ile bir araya gelerek, Türkiye’de başlatılan
Sıfır Atık Mavi seferberliği hakkında bilgi verdi. Toplantıya katılan çeşitli
ülkelerden konuklarla birlikte kıyı temizleme etkinliği yapıldı.

TURMEPA ICC BULUŞMASI NORVEÇ’TE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ABD merkezli çevre koruma örgütü Ocean Conservancy
önderliğinde gerçekleşen “Uluslararası Kıyı Temizliği (International
Coastal Cleanup - ICC) Kampanyası”nın ülke koordinatörlerinin
buluştuğu “Uluslararası Kıyı Temizliği Sempozyumu” Norveç’in
başkenti Oslo’da gerçekleştirildi. Avrupa ve Orta Doğu’dan 27 ülke
temsilcisinin katılımı ile düzenlenen koordinatörler toplantısına
etkinliğin Türkiye koordinatörü TURMEPA’yı temsilen Eğitim
Bölümü Yönetmeni Çağıl Toparlak Alkan katılarak dernek
faaliyetlerini aktardı, geliştirilebilecek global iş birlikleri hakkında
görüşmeler gerçekleştirdi.

DAHA MAVİ BİR GELECEK İÇİN
TURMEPA eğitimleri ile 2019 Ocak ayından bu yana
24 bin 339 kilometre yol kat edilerek 14 il, 64 ilçe ve
204 kurumda 33 bin 45 kişiye denizlerin önemi ve Sıfır
Atık hareketi anlatıldı! TURMEPA eğitmenleri, çevre
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eğitimleriyle yıl boyunca Bursa, Antalya, Gaziantep, Hatay,
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Rize, Samsun,
Tekirdağ’a uzandı. Siz de egitim@turmepa.org.tr’ye eğitim
taleplerinizi iletebilirsiniz.

DENİZ GÖNÜLLÜLERİ ULUSLARARASI KIYI
TEMİZLEME GÜNÜ’NDE TURMEPA İLE SIFIR ATIK
MAVİ SEFERBERLİĞİNE KATILDI

“Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup – ICC)
Kampanyası” kapsamında Türkiye dahil 100’den fazla ülkede yüz
binlerce gönüllü, 21 Eylül’de eşzamanlı olarak deniz kıyılarına akın
etti. Etkinliğin Türkiye koordinatörlüğünü 2002 yılından bu yana
yürüten TURMEPA, bu yıl da üç denizimizin kıyılarını temizlemek
için kolları sıvadı. Etkinlik ile deniz kirliliğine dikkat çekmek ve deniz
temizliğinin önemi konusunda bilinç kazandırmak amaçlanıyor.
Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliği bu yıl Emine Erdoğan’ın
himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle 10 Haziran’da
başlatılan Sıfır Atık Mavi seferberliği kapsamında gerçekleştirildi.
Doğal kaynaklarımızın korunarak verimli ve etkin bir şekilde
kullanılması, gelecek nesillere berrak denizler ve temiz bir çevre
bırakmak amacıyla çıkılan bu mavi yolculukta Haziran ayından bu
yana onlarca kurum, okul, yüzlerce özel sektör çalışanı Sıfır Atık
Mavi sözü verdi. Bu yıl Sıfır Atık Mavi temasıyla gerçekleştirilen

Uluslararası Kıyı Temizleme (ICC) etkinliğinin İstanbul ayağı,
Caddebostan sahilinde gerçekleştirildi. 10 aktif TURMEPA
Gönüllüsü’nün idari desteğiyle yapılan etkinlikte Tüpraş, Coca Cola,
Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bankası, C&A Foundation, Dow
Türkiye, Akademi Çevre İstanbul, Goodyear, Koç Lisesi, İtalyan
Lisesi, Saint Michel Fransız Lisesi, Esayan Ermeni Lisesi, Üsküdar
Sev Koleji ve FMV Işık Okulları’dan gönüllülerin yanı sıra farklı
yaş ve meslek gruplarından 300’ü aşkın kişi, kıyı temizliği için bir
araya geldi. Etkinlikte, bir saat içinde plastik, metal, cam ve sigara
izmaritleri başta olmak üzere yaklaşık 170 kilogram atık toplandı.
Toplanan atıklar arasında çok sayıda plastik şişe ve kapakları, gıda
ambalajı, sigara izmariti, metal içecek kapakları, pipetler ve plastik
poşetler dikkat çekti. Etkinlik sonunda katılımcılar, hep bir ağızdan
Sıfır Atık Mavi Sözü vererek parmak bastı. Toplanan atıklar İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.
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TURMEPA, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI’NDA SIFIR ATIK MAVİ
DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞLATTI

TURMEPA’nın 10 Haziran’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş
birliğiyle hayata geçirdiği Sıfır Atık Mavi Projesi’ne çevreye duyarlı
kurumlar da destek veriyor. Ekim ayında TURMEPA ile İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı arasında başlatılan proje ile havalimanı
personelinden oluşan 500 kişiye Sıfır Atık Mavi ile deniz ekosistemi
konusunda eğitimler verilerek, Sıfır Atık Mavi dönüşümünün ilk

adımı atılmış oldu. İş birliği kapsamında ayrıca TURMEPA’nın
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Sualtı Atık Sergisi, İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı’na taşınarak Aralık ayı boyunca
havalimanı yolcularının ziyaretine açık olacak. Böylece binlerce
havalimanı yolcusunun denizler konusunda farkındalığının artırılması
amaçlanıyor.

TUMUTUMU’DAN ALACAĞINIZ ÜRÜNLER
DENİZE NEFES VERECEK

Son dönemde dünyada gittikçe yaygınlaşan sosyal girişimlerin bir benzeri
olarak kurulan giyim markası TumuTumu, çeşitli sivil toplum kuruluşları
ile iş birliği yaparak sosyal bir fayda sağlamayı amaçlıyor. Bu doğrultuda,
TumuTumu’dan yapacağınız çevre temalı ürün alışverişlerinin yüzde 10’luk
tutarı denizlerin temizlenmesi ve korunmasına katkıda bulunmak amacıyla
TURMEPA’ya bağışlanacak. TumuTumu, müşterilerine satın alınan her
ürün ile birlikte bağış sertifikaları göndererek bağışların nereye ulaştırıldığı
konusunda bilgi verecek.
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AÇI OKULLARI
ÖĞRENCİLERİ İLE
BOĞAZ’DA EĞİTİM
Açı Okulları’nın İstanbul Boğazı’nın coğrafi, siyasi, ekolojik, mitolojik
kimliğini öğrencilerine anlatmak üzere gerçekleştirmiş olduğu Boğaz
eğitimine katılan TURMEPA eğitmenleri, İstanbul Boğazı’nın
ekolojik özelliklerini ve Sıfır Atık Mavi projesini anlattı.

TURMEPA 9. SUALTI
ATIK SERGİSİ VE EĞİTİM
ATÖLYESİ SONA ERDİ
“Sıfır Atık” temasıyla gerçekleşen TURMEPA 9. Sualtı Atık Sergisi
ve Eğitim Atölyesi, 15 Kasım’da sona erdi. Sergi ve atölye kapsamında,
Mayıs ayından itibaren 33 kurumdan 1.651 kişiye Sıfır Atık ve
Bireysel Sorumluluklarımız temalı eğitimler verildi. Çocuklar, aldıkları
eğitimin ardından Sıfır Atık Mavi Sözü vererek birer Mavi Dedektif
oldu. Bireysel sorumluluklarını yerine getirmeleri için 21 adımda neler
yapmaları gerektiğini öğrenen çocuklar, yerinde uygulamalı eğitimle
atıkların dönüşümü hakkında bilgi sahibi oldu.

YEĞİTEK KAPSAMINDA
81 İLDEN GELEN EĞİTİM
TALEPLERİNE CEVAP
VERİYORUZ!
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)
protokolü kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen eğitim
talepleriyle okullarda eğitim verilmeye devam ediyor.
Protokol kapsamında Bursa’da lise çağındaki yaklaşık 250 öğrenciye
eğitim verildi. Ayrıca İskenderun Bilfen Okulları’nda lise çağındaki
öğrencilerle yapılan akran eğitici eğitimi ile İskenderun’da “Mavi Dedektif
Timi” kuruldu. Bu eğitimi alan öğrenciler, öncelikle kendi okullarındaki
akranları ve devamında çevrelerindekilerle aldıkları eğitimi paylaşacaklar.
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“ÇOCUKLAR SUYU
KODLUYOR. H2OKULLU
OLDU!” PROJESİ TÜM
HIZIYLA SÜRÜYOR
Proje kapsamında öğretmen buluşmaları devam ediyor. Öğretmenler
ile STEAM uzmanlarının bir araya geldiği bu buluşmalarda proje
başlangıcından bu yana neler geliştirdiklerini, meraklarını, sorularını
paylaşan öğretmenler, artık paylaşımlarını İTÜ tabanlı Ninova
sistemiyle gerçekleştirecek. TURMEPA, ayrıca proje ile 2018 yılı
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı hibesinden yararlanıcı 29
kurumun katıldığı İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe Paylaşımı
Toplantısı’na katılarak deneyimlerini aktardı.

AKBANK ŞEHRİN İYİ
HALİ PROJESİ İLE
BU YIL DA YENİ
GÖNÜLLÜLER KAZANDIK
Üniversiteli gençleri gönüllülüğe teşvik etmek amacıyla bu yıl beşinci
kez iş birliği yapılan Akbank Şehrin İyi Hali projesinde binlerce
genç, TURMEPA ile birlikte Toplum Gönüllüleri Vakfı, HAÇİKO,
Yedikule Hayvan Dostları, Hayat Sende, DEM, Darülaceze Başkanlığı,
Çorbada Tuzun Olsun, Down Sendromu Derneği ve 65+ Yaşlı Hakları
Derneği gibi kurumların çalışmalarına katılarak gönüllü oldu. Gençler,
eğitimden gençliğe, çevreden hayvan haklarına, sokakta yaşamak
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zorunda kalan insanlara yardımdan, okul boyama çalışmalarına kadar
pek çok topluma katkı projesini hayata geçirdi. TURMEPA’nın bu
yıl da kıyı temizleme etkinlikleriyle bir parçası olduğu Şehrin İyi Hali
Projesi’ne 200 genç başvurdu. Katılımcılarla Kilyos kıyı şeridinde iki
farklı günde 505 kilogram atık toplanarak, Sarıyer Belediyesi ekiplerine
teslim edildi. Destek veren gönüllüler, Şehrin İyi Hali konserleri için
23 Kasım’da Volkswagen Arena’da buluşacak.

KOÇ LİSESİ’NDEN
İTALYA’DAN
GÖNÜLLÜ EVİ’NE BAĞIŞ İSTANBUL’A ÇALIŞMA
ZİYARETİ - GLOCAL
RECOGNITION PROJESİ
TURMEPA Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliğine katılan
Koç Lisesi öğrencileri, etkinlik öncesi Gönüllü Evi’ne bağışta
bulundu. Dayanışmanın önemini ve denizler için her bireyin katkı
sunabileceğini hatırlatan Koç Lisesi gönüllü öğrencilerine teşekkür
ederiz.

Öğrenme Tasarımları Atölyesi, 7 - 14 Eylül tarihleri arasında İtalya'da
aktif gönüllülük çalışmaları yapan 8 STK’nın çalışanlarını İstanbul'da
ağırladı. TURMEPA’nın da dahil olduğu proje kapsamında Glocal
adlı online bir platform oluşturulacak ve bu platformda iş birliği
yapılan organizasyonlarla, gönüllülerinin yetkinliklerini uluslararası
ölçekte tanıtmak için gönüllü sertifikasyonu yapılabilecek. Proje
kapsamında TURMEPA Gönüllüsü olan Ahmet Murat Erayvaz da
gönüllülük deneyimlerini paylaşmak üzere İtalya’yı ziyaret etti.

TURMEPA GÖNÜLLÜ EVİ'NDE
PAYLAŞIMLARIMIZ SÜRÜYOR
l TURMEPA

20. Gönüllü Oryantasyonu, 40 gönüllü
adayının katılımıyla gerçekleşti. Oryantasyonda, denizkıyı ekosistemi ve gönüllülüğün yanı sıra Denizcilik
Bölümü U.Y. Kaptanı Can Kıygı’nın katkılarıyla,
ülkemiz ve dünya denizciliği ile TURMEPA atık alım
tekneleri ve ülkemizdeki atık alım tesisleri hakkında
paylaşımlarda bulunuldu.
l TURMEPA Gönüllüsü olan Esayan Ermeni Lisesi
Coğrafya Öğretmeni Esra Sezer, ekolojik duyarlılığı
anlatmak için öğrencileriyle Gönüllü Evi’nde buluştu.
Sezer ders içeriğinde öğrencilere deniz ve kıyı
ekosisteminin yanı sıra gönüllülük hakkında da bilgiler
aktardı.
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MERSİN BABA
ÇOCUK KAMPI’NDA
GÖNÜLLÜLÜK ÇAĞRISI

ONSEKİZ MART
ÜNİVERSİTESİ DENİZLERİ
KORUMAYA HAZIR

Mersin Rotary Kulüpleri’nin (Kızkalesi, Akdeniz ve Olba) ortak etkinliği
olarak 21 Eylül’de gerçekleşen Baba Çocuk Kampı’na öğrenciler, babaları
ve kulüp üyeleri olmak üzere 40 kişi katıldı. Aynı zamanda TURMEPA
Gönüllüsü de olan Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreter
Yardımcısı Halil Delibaş’ın katıldığı etkinlikte çocuklara denizlerin ve
suyun önemi ile gönüllülük hakkında bilinçlendirme çalışması yapıldı ve
çocuklar, TURMEPA Gönüllüsü olmaya davet edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 25 Ekim’de 18 öğrencinin
katılımıyla Deniz Elçileri Topluluğu oryantasyonu gerçekleştirildi.
Topluluğun iletişim stratejisi ve hedeflerinin kurgulandığı atölye,
Prof. Dr. Sezginer Tuncer ve Dr. Özgür Emek İnanmaz’in katkılarıyla
düzenlendi. Ardından Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik’e teşekkür edilerek, üniversite
Deniz Elçileri Topluluğu kurulumu tamamlandı.

GÖNÜLLÜ
ATÖLYELERİ EKİBİ
GERİ DÖNÜŞÜMÜ
KONUŞTU
TURMEPA Gönüllüleri, Gönüllü
Evi’nde “Kıyı Temizliği ve Geri Dönüşüm
Atölyesi” gerçekleştirdi. Atölyede, kıyı
temizliği hakkında paylaşılan bilgilerle
birlikte geri dönüşümün aşamaları, geri
dönüşümde doğru bilinen yanlışlar gibi
konular da tartışıldı. Bir araya gelen 20
gönüllü, önümüzdeki günlerde bir kıyı
temizliği etkinliği gerçekleştirerek gönüllü
buluşmalarına bir yenisini daha ekleyecek.
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ÖZEL SEKTÖR KURUMLARIYLA KIYI TEMİZLİĞİ
ETKİNLİKLERİMİZ SÜRÜYOR
Bu yıl sadece özel sektör kurumlarıyla gerçekleştirilen 23 kıyı temizleme
etkinliği ile beş ilde yaklaşık 3,5 ton atık, kıyılardan uzaklaştırılarak
belediyelere teslim edildi. Ekim ayında ORİS, FIRMENICH, VF
TÜRKİYE, DİTAŞ ve AMADEUS gibi çok sayıda kurumla birlikte
toplam 998 özel sektör gönüllüsü, deniz koruma ve farkındalık atölye
çalışmaları eşliğinde TURMEPA’nın kıyı temizleme hareketine katıldı.

BİR TENEFFÜS YETER
Helal Vedat Fıratlı İlkokulu’nda çocukların sosyal hayata uyumunu
sağlamak amacıyla gerçekleştirilen “@The Heart of Communities” isimli
projede “Su olmazsa, Yaşam olmaz!” diyen öğrencilerle bir araya gelindi.
30 öğrenci, 3 öğretmen ve 6 ebeveynin katılımıyla, Mersin kıyı şeridinde
kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirilerek bir ders ve teneffüs süreci
boyunca 28 kilogram atık ve 825 adet sigara izmariti toplandı.
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ŞUBELERDEN HABERLER
GELECEĞIN
DENIZCILERIYLE BIR
ARAYA GELDIK
Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde geleceğin denizcileriyle denizlerimizi,
denizciliği ve “Sıfır Atık Mavi” projesini konuştuk.

NARLIDERE DENIZ FESTIVALI IÇIN KOLLARI SIVADIK!
TURMEPA İzmir Şubesi, Narlıdere Belediyesi ile ortak
yürüttüğü Narlıdere Deniz Festivali’nin ilk etkinliğinde
TEMA Narlıdere İlçe Sorumluluğu ve Çevreci
Enerji Derneği iş birliğiyle “Deniz, Çevre ve Sıfır
Atık” panelini düzenledi. Yoğun protokol katılımının
gerçekleştiği panelin ardından Narlıdere Belediyesi ve
TURMEPA öncülüğünde Sahilevleri’nde kıyı temizliği
etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Narlıdere Belediye
Başkanı Ali Engin, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

SALESFORCE ILE KIYILARA UZANDIK
TURMEPA’nın Konyaaltı sahilinde
SalesForce firması ile iş birliği yaparak
gerçekleştirdiği kıyı temizleme
etkinliğinde, Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi,
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı,
DTO Antalya Şubesi ve Setur
Marinas’ın da katılımıyla, çoğunluğu
sigara izmaritinden oluşan yaklaşık
30 kilogram çöp toplanarak belediye
görevlilerine teslim edildi.

BIREYSEL SORUMLULUKLARIM FILMIMIZ İZMIR ŞEHIRIÇI VAPURLARI’NDA
TURMEPA’nın hazırladığı “Bireysel Sorumluluklarım” filmi, İzmir halkını bilinçlendirmek için Şehiriçi Vapurları’nda gösteriliyor!
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FETHIYE TAZELENME
ÜNIVERSITESI EĞITIME
BAŞLADI!

MAVI DALGA
PROJESINDE SONA
GELINDI

2018 kurulan Fethiye Tazelenme Üniversitesi Eylül ayı itibariyle eğitim
hayatına başladı. Tamamen gönüllülük esasıyla faaliyete geçen ve ücretsiz
eğitim veren üniversite öğrencilerinin tamamı 60 yaş üstü kişilerden
oluşuyor. Farklı üniversitelerde görevli eğitmenlerin yanı sıra Fethiye’de
yaşayan emekli öğretim üyeleri ve akademisyenlerin de eğitim verdiği
üniversiteye TURMEPA Sıfır Atık ve deniz eğitimleriyle destek veriyor.

Fethiye Valiliği, Fethiye Belediyesi ve DTO Fethiye Şubesi ile D-Marin
ve The Travel Foundation iş birliğiyle gerçekleştirilen Mavi Dalga
Projesi’nde sona gelindi. 2016-2019 yılları arasında sürdürülen proje
kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklerle binlerce öğretmen,
öğrenci ve kaptana ulaşıldı, toplam 500 kilogram atık toplanarak
kıyılardan uzaklaştırıldı. Bugüne kadar 130’dan fazla farklı sektörden
katılımın gerçekleştiği projenin kapanış töreni Fethiye’de gerçekleştirildi.
Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Fethiye Belediye Başkanı Alim
Karaca, DTO Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, Koç Bilgi ve
Savunma Sistemleri ve TURMEPA Yöneticileri katıldı. TURMEPA
Fethiye Şubesi tarafından başarıyla sürdürülen Mavi Dalga Projesi’nin
tüm TURMEPA şubelerinde DTO iş birliğiyle hayata geçirilmesi
hedefleniyor.

“DENIZLERI HAYALET AĞLARDAN TEMIZLIYORUZ”
Kaybolan veya bilerek sualtına bırakılan
uzatma ve misina ağları, hayalet ağ olarak
adlandırılıyor. Birçok bilimsel çalışmaya göre,
deniz ve içsulardaki hayalet ağların çoğu doğada
çözünmediği gibi, pasif olarak avlanmaya
devam ediyor. Fethiye Rotary Kulübü de bu
deniz atıklarına dikkat çekmek ve farkındalık

yaratmak için “Denizlerimizi Hayalet Ağlardan
Temizliyoruz!” projesi kapsamında Fethiye
Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye
Şubesi ve TURMEPA paydaşlığında dip temizliği
etkinliği gerçekleştirdi. 6 Ekim’de Fethiye Dalyan
ve Sarıgerme koylarında gerçekleşen hayalet
ağ temizliğinde dalgıçların yaklaşık 1 km’lik
alanda ve 18 – 20 m derinliğinde yaptıkları
tarama neticesinde, deniz dibinden 30 kilogram
ağırlığında kurşun ve mantarları üzerinde olan
ağ ve dört adet balıkçı sepeti çıkarıldı. Etkinlik,
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın DTO
Fethiye isimli atık alım teknesi ve gönüllü
dalgıçların desteği ile gerçekleşti.
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bizdenhaberler

TURMEPA ŞUBELERI ULUSLARARASI KIYI
TEMIZLEME GÜNÜ’NDE KIYILARA AKIN ETTI

ANTALYA: 300 GÖNÜLLÜ, 350 KG ATIK

BODRUM: 90 GÖNÜLLÜ, 162 KG ATIK

FETHIYE: 34 GÖNÜLLÜ, 171 KG ATIK
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Yedi noktada yüzlerce gönüllünün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte
2 bin 370 kilograma yakın atık kıyılardan bertaraf edildi.

İZMIR: 250 GÖNÜLLÜ, 190 KG ATIK

KUŞADASI: 250 GÖNÜLLÜ, 220 KG ATIK

SAMSUN: 163 GÖNÜLLÜ, 1200 KG ATIK
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DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...

GÖKYÜZÜMÜZDÜ
OKYANUS

DeliDolu Yayınevi tarafından yayımlanan, Herman Melville’in
ölümsüz eseri Moby Dick’e bir güzelleme olan “Gökyüzümüzdü
Okyanus”, Carnegie Madalyalı Patrick Ness imzası taşıyor. Etkileyici
üslubu ve Rovina Cai’nin resimleriyle zihinlere kazınan sürükleyici
roman, okyanusların en güçlü balinalarından birinin, efsanevi bir insan
avcıyı yakalamak için giriştiği amansız mücadeleyi konu ediniyor.
Yazar, “İnsan dediğin dururken, kimin şeytana ihtiyacı vardır ki?”
sorusuyla okuru derin bir yolculuğa çıkarırken, metaforik anlatımıyla da
kehanetin en saf hali üzerine düşünmeye itiyor.

OSMANLI
SULARINDA
BALIK AVCILIĞI

Yazar Şenay Özdemir’in Kitap Yayınevi'nden çıkan, Osmanlı Sularında
Balık Avcılığı isimli kitabı, Osmanlı Devleti’ndeki balıkçılığa dair birçok
konuyu ele alan derinlemesine bir eser. Kitap, Osmanlı sularındaki balıkçılık
faaliyetleri, av araç gereçlerinin avlanma hakkı ve vergilendirme üzerindeki
etkileri, Osmanlı’nın balık avlama hakkını nasıl düzenlediği, sularında
yabancıların avlanma hakkı, suların sınır oluşturduğu bölgelerde balık avıyla
ilgili uygulamalar ve balık avından alınan verginin miktarı gibi balıkçılığa
dair önemli konular hakkında okuru bilgilendiriyor.
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SUYUN
HİKAYESİ

Kırmızı Kedi etiketli Suyun Hikayesi’nde yazar Rochelle Strauss,
günümüzün en büyük sorunlarından birine değiniyor: Hızla artan
dünya nüfusuyla birlikte su kaynakları günden güne azalıyor.
Yazar, suyun korunması ve gelecekte yaşanabilecek sorunlara karşı
farkındalığın artması için okurlarını, suyun bu hızlı tükenişi konusunda
aydınlatıyor. Suyun Hikayesi, dünyadaki bütün canlıların suya ihtiyacı
olduğu ve bunun bilincinde olarak ona göre yaşamamız gerektiğini
vurgulayan, her yaştan çocuğa uygun bir kitap.

DENİZCİLİK VE
YELKENCİLİK

İmleç Kitap'tan çıkan Denizcilik ve Yelkencilik, Kaptan Fuat Fahir
Okan’ın mesleğinin ayrılmaz bir parçası olan yelkenciliğin topluma
öğretilmesine katkıda bulunmak için hazırladığı notlardan oluşuyor.
Bu notlar, Denizcilik Meslek Lisesi öğrencileri ve İstanbul Yelken
Kulübü’ndeki yetişkin yelkenci kursiyerler için geliştirilmiş. Yazar, teorik
bilginin yanı sıra yeni yetişen gençlerin denizde yaşayabilme alışkanlığı
kazanmalarının ve uygulamaya dönük olmalarının bireysel kalitenin
olmazsa olmaz olduğunu anlatmaya çalışmış.

mavilezzet

DENİZLERİN ŞÖVALYESİ
TÜRKIYE’DE ÖZELLIKLE İSTANBUL BOĞAZI’NDA,
AĞUSTOS AYININ ORTASINDAN KASIM AYINA
KADAR AVLANABILEN KILIÇ BALIĞI KILÇIKSIZ VE
LEZZETLI ETI SAYESINDE OLDUKÇA TALEP GÖREN
BIR BALIK. BU ARALAR EN LEZZETLI DÖNEMLERINI
YAŞAYAN BALIĞIN TEZGAHLARDA NADIREN
YER ALMASININ SEBEBI ISE POPÜLASYONUNUN
AZALMAYA BAŞLAMASI.

F

Fransa’da “imparator balığı” olarak anılan
kılıç bağlığı hem lezzeti hem de ekonomik
değeri oldukça fazla bir balık. Evliya Çelebi,
Seyahatname’sinde “Taşıdığı silaha değmez
bir balık” diye bahsetse de kılıç balığı, bir
dönem, devletlilerin sofrasında resmi bir
statüye kavuşmuş. Osmanlı’da özellikle de
ikinci Mahmut ve elit çevreler tarafından
fazlaca tercih edilen kılıç balığı, öyle sevilen
bir balık olmuş ki, bir dönem Osmanlı saray
mutfağının en sevilen yemekler listesinde,
kılıç balığı yahnisi ilk sıralarda yer almış.
Adını, burnundaki kılıca benzeyen sivri
ve uzun çıkıntıdan alan kılıç balığı, saatte 60
kilometre hızla yüzer ve bu hızı saatte 120
kilometreye kadar çıkarabilen denizlerin
en hızlı balıklarından biridir. Oldukça
büyük boyutlara ulaşabilen kılıç balığının
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ağırlığı 500-600 kiloya, boyu ise 3-4 metre
uzunluğa kadar çıkabiliyor.
Tüm denizler ve okyanuslarda
yaşayabilen kılıç balığının en lezzetli
zamanları ise Eylül ayı sonrasıdır.
Türkiye’de özellikle İstanbul Boğazı’nda,
Ağustos ayının ortasından Kasım ayına
kadar avlanabilen kılıç balıklarının eti
kılçıksız ve çok lezzetlidir. Taze tüketme
şansına sahip olduğumuz bu balığın
yahnisi ve şiş ızgarası oldukça meşhurdur.
Konservesi de yapılan kılıç balığı, diğer
balıklar gibi protein ve Omega 3 yağ asitleri
bakımından zengin besin değerine sahiptir.
Kılıç balığı şu an en lezzetli dönemlerini
yaşamasına rağmen, tezgahlarda nadiren
görülebiliyor. Bunun da nedeni zamansız ve
aşırı avlanma.
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Malzemeler

SİCİLYA USULÜ
KILIÇ BALIĞI

1 dilim kılıç balığı,
1 adet kırmızı
soğan, 350 gr çeri
domates, 6-7 dal
taze kekik, 1 tatlı
kaşığı tuzlu kapari,
10 adet çekirdeği
çıkarılmış salamur
a
zeytin, 2 yemek ka
şığı zeytinyağı, tu
z
ve karabiber

Yapılışı
Soğanları söğüş şeklinde doğrayın.
Domatesleri ortadan ikiye bölün ve
kekiği ince olarak kıyın. Zeytinyağını
tavaya ekleyip, ısıtın. Kılıç balığının
iki yüzünü de kızartın. Kızarttığınız
balığı ayrı bir yere alın ve soğanları
tavaya koyup biraz kavurduktan sonra
sırayla domatesi, kekiği, kapariyi
ve zeytini ekleyip biraz karıştırın.
Sebzelerin ortasını açın ve kızarttığınız
kılıç balığını tavaya yerleştirin. Tuz ve
karabiberi ekleyip ağzını kapatın ve
beş dakika bu şekilde pişirdikten sonra
servis edin.

Malzemlenemleişrkılıç balığı, 2 yemek
2 adet dilim
, 2 yemek kaşığı
kaşığı zeytinyağı
nı,
kaşığı frenk soğa
tereyağı, 1 yemek
on
yemek kaşığı lim
2 diş sarımsak, 1
şığı limon kabuğu
ka
suyu, 1 yemek
biber
rendesi, tuz, kara
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LİMON SOSLU
KILIÇ BALIĞI
Yapılışı

Soğanı doğrayın. Sarımsakları ezin.
Küçük bir tavada balık, zeytinyağı
ve tereyağı hariç tüm malzemeleri
karıştırın. Yıkayıp iyice kurulanmış
kılıç balıklarını tuz ve karabiber ile
marine edin ve 10 dakika bekletin.
Isınmış bir tavaya zeytinyağını
ekleyin ve kılıç filetolarını yaklaşık
üç dakika kızartın. Filetoları
önceden ısıtılmış, 200 derece fırında
5-6 dakika daha pişirin. Balığı
fırından almadan bir iki dakika
önce, bir tavada tereyağını eritip,
hazırladığınız sosu orta derece
ateşte bir dakika kadar pişirin ve
fırından çıkardığınız sıcak filetoları
limon sosu ile birleştirin.

Malzemeler
ığı, 2 diş sarımsak,

4-5 parça kılıç bal
ı, 3 yemek kaşığı
5 yemek kaşığı zeytinyağ
kimyon,
limon suyu, 1,5 çay kaşığı
ığı pul biber,
kaş
1 çay kaşığı kişniş, 1 çay
karabiber, tuz

AKDENİZ
USULÜ IZGARA
KILIÇ BALIĞI
Yapılışı
Sarımsak, limon suyu, zeytinyağı,
baharatlar ve tuzu bir mutfak
robotuna alın ve üç dakika karıştırın.
Yıkanmış kılıç balıklarını iyice
kurulayın ve robotta karışan baharat
sosunu tüm balık parçalarına iyice
sürüp kapalı bir kapta bir saat kadar
dinlendirin. Isınmış ızgaraya balıkları
koyun ve her bir tarafını 5-6 dakika
yüksek ısıda pişirin.

LİMON VE ZENCEFİL
AROMALI KILIÇ BALIĞI
Yapılışı

Balık ve zeytinyağı dışındaki
tüm malzemeleri mutfak
robotunda karıştırın.
Hazırladığınız karışımın
yarısını filetoların
üzerine dökün. Filetoları
buzdolabında 45 dakika
kadar marine edin. Bir
tavaya zeytinyağını koyun
ve kızdırın. Marine edilmiş
balıkları tavaya dizin ve
arkalı önlü 8-9 dakika kadar
pişirin. Pişirme işlemi devam
ederken kalan karışımı bir
fırça ile balıklara sürün.

Malzemeler

4 adet kılıç balığı fil
etosu, 2 diş
sarımsak, 1 yemek ka
şığı bal, 1 adet
limon suyu, 1 çay ka
şığı zencef il, yarım
limon kabuğu rende
si, 1 tatlı kaşığı pul
biber, yarım demet
maydanoz, bir dal
biberiye, zeytinyağı,
tuz
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PORTAKAL VE
KİŞNİŞ AROMALI
KILIÇBALIĞI

Malzemeler

2 adet kılıç balığı fil
etosu, 2 yemek ka
şığı
doğranmış kişniş,
1 limon kabuğu ren
desi,
1 portakal kabuğu
rendesi, 1 yemek ka
şığı
zeytinyağı, 1 çay ka
şığı susam yağı, 1
çorba kaşığı
narenciye baharat
lı soya sosu, tuz

Yapılışı
Fırını önceden 200 dereceye ayarlayın.
Kılıç balığı haricindeki tüm malzemeleri
mutfak robotunda 2-3 dakika kadar
karıştırın. İyice kurulanmış balıkları
bir tabağa alın ve karıştırdığınız sosu
balıklara sürün ve bir saat marine olması
için bekletin. Marine işleminden sonra
balıkları fırında 25 dakika pişirin.

Malzemeler
na, 250 gr kılıç balığı,

360 gram makar
ek kaşığı kapari,
250 gr domates, 1 yem
diş sarımsak,
1 adet kırmızı biber, 1
az şarap, kekik,
siyah zeytin, 50 ml bey
karabiber, tuz
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SİCİLYA SOSLU KILIÇ
BALIKLI MAKARNA
Yapılışı

Derisi çıkarılmış kılıç balığını
küçük parçalar halinde
doğrayın. Isınmış tavaya
zeytinyağını koyup, balıkları
tavada hafif renk değiştirinceye
kadar kavurun. Balıkları ayrı
bir yere alın ve aynı tavaya
zeytinyağı koyun. Kıyılmış
sarımsakları düşük ısıda çok az
kavurun. Doğranmış biber ve
domatesleri ekleyin. Sırasıyla
kapari, siyah zeytin, kekik,
karabiber, beyaz şarap ve tuzu
ekleyip beş dakika kavurduktan
sonra balıkları ekleyin.
Haşladığınız makarnayı sosla
birleştirin.

Geleceğinizi düşünüyorsanız denizlerimiz
için çok geç olmadan “Kıyı Temizleme
Hareketi”nde siz de yerinizi alın!
Takımınızı kurun ve bağışınızı yaparak
harekete siz de katılın.

DETAYLI BİLGİ İÇİN
gonulluyum@turmepa.org.tr
0 216 310 93 01

tu r m epa . o rg. tr

gönüllü olun!
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