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Gündem küresel, tek başlıklı ve çok boyutlu. Her bir başlık kendi içinde farklı kapılara
açılıyor. Ancak dönüp dolaşıp aynı kapıya çıkıyor: Küresel sağlık! Dünyayı etkisi altına alan
pandemi bir kez daha gösteriyor ki, hepimiz aynı gemideyiz. Dünyanın bir ucunda yaşanan
bir sorun hepimizi etkileyebiliyor. Bunu denizlerimiz özelinde, kurulduğumuz günden bugüne
her platformda dile getirmeye çalışıyorduk. Sadece sizin kıyılarınızın kirletilmiyor olması, tüm
denizlerin temiz kalması için maalesef yeterli olmuyor. Uluslararası bir mücadeleye ihtiyaç
duyuluyor. Sağlık konusunun da çevre gibi küresel iş birliğine ihtiyaç duyduğunu Covid-19
salgını ile bir kez daha gördük. Küreselleşen dünyada artık dertlerimiz de ortak olduğu için
küresel ve kalıcı çözümler bulmamız gerekiyor.
Tarihten de biliyoruz ki, yaşanan salgınların, tehdit oluşturan virüslerin doğayla bir bağlantısı
var. Doğanın dengesi değiştikçe onlar da değişiyor. Yaşadığımız bu ve benzeri durumlar aslında
ekolojik problemlere de dikkat çekiyor. Bu sebeple de günümüzde çevre ve deniz sorunlarının
insan-doğa ekseninde yeniden ele alınması gerektiği kaçınılmaz bir gerçek. Denizlere ve
çevreye göstereceğimiz saygı, iyileştireceğimiz, temizleyeceğimiz ama daha da önemlisi
kirletmeyeceğimiz her alan, kendi geleceğimize ve sağlığımıza bir yatırım.
Hiç şüphesiz, şu an tüm dünyanın gündeminde koronavirüs salgını var ve salgınla mücadele
konusunda devletler tarafından adeta bir seferberlik başlatılmış durumda. Kısa süre içinde
salgına bir çözüm bulunacağına inanıyorum ve salgın sonrası da insanların doğa ve çevreye
bakışında farkındalık oluşacağına inanıyorum.
İçinde bulunduğumuz süreçte dahi TURMEPA olarak, sosyal medya mesajlarımız, online
eğitim içeriklerimiz ve paylaşımlarımızla denizlerimiz için farkındalık yaratmaya devam
ediyoruz. Dergi içeriğine taşıdığımız konular ve röportajlarla da bu farkındalığı perçinliyoruz.
Dergimizin bu sayısında da denizlere, doğaya ve en nihayetinde gezegenin ve kendimizin
yararına olabilecek pek çok konuyu mercek altına aldık, dünyanın mavi güzelliklerini anlattık.
Keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Dünya balıklarının en büyüğü olan orkinos, dünyanın
mavi cennetlerinden Whitsunday Adaları, bir kuş cenneti olan Türkiye’nin kuş göç yolları
haritası, 2020’nin en başarılı yelken ve motoryatları, Karayipler’in panoramik manzarası
eşliğinde gerçekleşen Antigua Yelken Yarışları ve keyifle okuyacağınız birçok konu dergimizin
sayfaları arasında yer alıyor. Biraz daha kendimizle baş başa kaldığımız bu dönemde, keyifle
okuyacağınızı umuyorum.
Bu vesile ile başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi
sunuyorum.
Hepinize sağlıklı bir dünya diliyorum.
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Denizlerin Zenginliği

ORKiNOSLAR
Tükeniyor
Dünya balıklarının en büyük, en hızlı ve en değerli canlılarından olan orkinos, uluslararası
alandaki koruma çabalarına rağmen aşırı avlanma sebebiyle tükenme noktasına geldi.
Orkinosların özellikle üreme döneminden önce avlanması, süreci daha da hızlandırıyor.

8

KÜNYE
Ortak ad: Orkinos
Bilimsel isim: Thunnus
Ömür: 15 yıl
Maksimum Boy: 5-6 metre
Maksimum Ağırlık: 1 ton
Diyet: Etobur
Durum: Nesli tükenmekte

G

Günlük yaşantımızda ton balığı
olarak bildiğimiz orkinos, denizlerin
en değerli balıklarından.
Dünya balıklarının en büyüğü olan
orkinos, aynı zamanda denizlerin
en hızlı canlılarından biri; saatte 70
kilometre hızla yüzebiliyor. Torpido
şeklindeki aerodinamik gövdeleri
son derece dayanıklı. Üç sene
içinde 5-6 metre boya ve yaklaşık
bir tona ulaşabilen orkinos, başta
Atlas Okyanusu ve Akdeniz olmak
üzere tüm ılıman ve sıcak denizlerde
yaşayan göçmen bir balık.
Sürü halinde dolaşan orkinos,
kendinden küçük balıklar, kabuklular,
kalamar, zooplankton gibi canlılarla
besleniyor. Orkinosun vücut ısısı
bulunduğu suyun ısısından 14
derece daha fazla ve mavi suların tek
sıcakkanlı balığı. 14 tane türü bulunan
orkinosun en bilinen türlerini, yazılı,
beyaz, mavi yüzgeçli, sarı kanat,
kocagöz oluşturuyor. Bunlar içinde
mavi yüzgeçli orkinos hem ekonomik
olarak daha değerli olması hem de
türün en büyüğü olması sebebi ile
öne çıkıyor. Aynı zamanda mavi
yüzgeçli orkinos, bu balığın yok olma
eşiğindeki en kritik türü.

Orkinosun, nesli tehlikede
olan yabani hayvan ve bitki
türlerinin uluslararası ticaretine
ilişkin düzenlemeleri içeren
CITES Sözleşmesi’ne dahil
olması gerektiğini ifade eden
Uluslararası Atlantik Orkinoslarını
Koruma Komisyonu, Atlantik ve
Akdeniz’deki stokların önemli
ölçüde azaldığını belirtiyor.
9
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Son derece lezzetli ve değerli bir ete sahip
olan orkinos, pek çok ülke için büyük
bir geçim kaynağı. Ülkemizde daha çok
ton balığı olarak biliniyor ve konserveler
halinde bolca satılıp tüketiliyor. Bu balığın
konservelenmesindeki en büyük etken
ebatlarının çok büyük olması. İnsan sağlığı
açısından en yararlı besinlerden biri olarak
gösterilen ton balığı, her mevsim avlanabilen
ve dolayısıyla tüketilebilen bir balık.
Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında üreme
dönemine giren ton balığı, tek seferde bine
yakın yumurta bırakabiliyor. Ancak son 50
yılda artan aşırı ve üreme döneminden önce
avlanma sebebiyle tükenmenin eşiğine geldi.
Uzun zamandır devam eden uluslararası
koruma çabasına rağmen bazı ülkelerin
ekonomik olarak avlamaktan vazgeçmemesi
ve kaçak avcılık, stokların kendisini
yenilemesini engelliyor.

Son 60 Yılda %1000 Azalma
Yeni yapılan araştırmalara göre, son 60
yılda dünya sularından eksilen orkinos
miktarı yüzde 1000 arttı ve mevcut orkinos

%1000

son 60 yılda
azalan orkinos
miktarı

balıkçılığı miktarını sürdürülemez hale
getirdi. Araştırmalar endüstriyel avcılık
sebebiyle her yıl denizlerden 6,6 milyon ton
orkinos çekildiğini ortaya koyuyor.
Araştırmacılar, orkinos balıkçılığına küresel
bir bakış oluşturmak adına 1950’den 2016’ya
kadar beş bölgesel balıkçılık organizasyonun

Mavi Yüzgeçli Orkinosların Nesli Tükeniyor
Pasifik Okyanusu’nda mavi yüzgeçli orkinosları izleyen uluslararası bilim komitesinin
son verilerine göre, mavi yüzgeçli orkinosların nesli yüzde 96 oranında azaldı.
Komitenin yaptığı açıklamalara göre, avlanan mavi yüzgeçli orkinosların yaklaşık
yüzde 90’ını henüz üreme gerçekleştirememiş genç balıklar oluşturuyor.
Nesli hızla tükendiğinden, mavi yüzgeçli orkinoslar her geçen gün daha da değerli
oluyor. Geçtiğimiz sene Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir balık pazarında açık
artırmaya çıkarılan ve 3,1 milyon liraya satılan orkinos, türün nadirliğinin de simgesi
oldu. Okyanusun en başarılı sakinlerinden biri olan mavi yüzgeçli orkinos, gıda
zincirinde üst sıralarda yer alan bir balık. Denizlerin en lezzetli balıklarından biri
olan orkinos, ekonomik olarak çok değerli bir yerde duruyor. Ancak endüstriyel
balıkçılık yöntemlerinin ortaya çıkışı ve suşi lezzeti için
şart görülmesi, türü yok olma eşiğine getirdi.
Uzmanların uyarılarına göre, mevcut
eğilimin devam etmesi durumunda,
tür Pasifik’te işlevsel olarak yok
olacak ve Asya deposunda
tutulan donduruluş orkinoslar,
mavi yüzgeçlilerin son nefesi
olacak.
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları
Koruma Birliği’nin kırmızı
listesinde olan mavi yüzgeçli
orkinosun değer piramidinde üst
sıralarda yer alması sebebiyle
“yok olma tehlikesi” durumu, gıda
zincirini de etkiliyor.

%90

üreyemeden
avlanan mavi
yüzgeçli orkinos
oranı

%60

Japonya’nın ithal
ettiği mavi yüzgeçli
orkinos oranı

Hayallerimiz Benzer,
Bakış Açımız Farklı

Zer, tüm çözüm ortaklarını gelecek için sorumluluk
almaya davet etti. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri'nin Sorumlu Tüketim ve Üretim
maddesi doğrultusunda geliştirilen projeler, gelecek
nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma
amacıyla düzenlendi.
Detaylı bilgi için... hayalimizbenzer.koczer.com

mavicanlı

elde ettiği verileri bir araya getirdi.
50’li yıllarda, ton balığı avcılığı büyük
ölçüde Doğu Pasifik ve Batı Pasifik adaları
çevresindeki kıyılarda yoğunlaşmışken,
80’lere gelindiğinde ekvator boyunca
dünyanın dört bir yanına ve okyanusların
ılıman bölgelerine yayıldı.
Çalışma, endüstriyel balıkçılığın dünyadaki
her tropikal ve subtropikal bölgede ton
balığını avlandığını ortaya koyuyor.
Araştırmacılar, ton balığının yaklaşık
yüzde 70’inin Pasifik Okyanusu’nda, yüzde
12’sinin Atlantik ve yüzde 12’sinin Hint
Okyanusu’nda yapıldığını tespit ettiler.
Çalışma, en fazla yakalanan orkinos
türlerinin yazılı ve sarı yüzgeçli orkinos
olduğunu gösteriyor. Konserve kutularda
sunulan orkinos türü olan yazılı, küresel avın
yüzde 49’unu oluşturuyor. Sarı yüzgeç yüzde
22, büyük gözlü orkinos yüzde 10 ve beyaz
ton balığı avı ise yüzde 9 oranında. Suşi
üreticilerinin büyük miktarlarda paralarla
yaklaştığı kritik seviyedeki mavi yüzgeçli
orkinos avının ise yüzde 1 olduğunu ortaya
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her yıl avlanan
orkinos miktarı

Balıkların üreme dönemlerinde yakalanıp balık çiftliklerine
götürülüp, burada şişmanlatıldıktan sonra ihraç edilmesi,
türün neslinin devamlılığına büyük bir ket vuruyor.
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koyuyor. Çalışma aynı zamanda köpekbalığı
saldırılarının da ton balığı teminatını hasara
uğrattığını gösteriyor. Uzmanlar genel görüş
olarak, orkinos balıkçılığının av, istihdam
ve gelir rakamlarına günümüz seviyelerinde
devam edilmesi durumunda bu balıkçılık
ekosisteminin sürdürülebilir olamayacağına
dikkat çekiyor. Dünya Doğal Hayatı Koruma
Vakfı’nın (WWF) araştırmalarına göre,
mevcut av kotlarının aynı kalırsa üreme
çağındaki Atlantik ton balığının nesli birkaç
yıl içinde tükenebilir. Vakıf, balığın soyunu
devam ettirebilmesi için Akdeniz’de yüzdüğü
Mayıs-Haziran aylarında avlanmanın
tamamen yasaklanması gerektiğine dikkat
çekiyor. Japonların meşhur suşi yemeğinde
kullanılan orkinosa ülkenin son 10 yılda daha
fazla talep göstermesi, avcılığın da artmasına
sebep oldu. Çoğu balıkçı, ton balıklarını yasa
dışı şekilde takip ediyor.

Orkinos Çiftlikleri Ne Zarar Veriyor?
Büyük çoğunluğu yumurtlama dönemlerinde veya daha erken yaşlarda avlanan
orkinosların bir kısmı yakalandıktan sonra yağlanmaları için orkinos çiftliklerine
götürülüyor ve yeteri seviyeye ulaştıktan sonra hasat ediliyor. Ancak bu süre hem
orkinoslara hem de denizlere geri dönüşü zor zararlar veriyor. Balıkların
üreme dönemlerinde yakalanıp şişmanlatıldıktan sonra ihraç
edilmesi, türün neslinin devamlılığına büyük bir ket
vuruyor. Bu da zaten kritik olan durumu daha da
derinleştiriyor. Orkinosun çok para eden bir
balık olması (bir tanesinin yaklaşık değeri
100 bin dolar) bu çiftlikleri, dolayısıyla
yasak avcılığı artırıyor. Diğer yandan
üretim amaçlı balık çiftliklerinin
yarattığı kirlilik bu çiftlikler için de
geçerli. Her ne kadar yılın 6-7 ayında
açık olsalar da balıkların büyüklüğü ve eş olarak
kullanılan yemin miktarı düşünüldüğünde, yaratacağı
kirliliğin boyutu tahmin edilebilir.

Uzmanlar genel görüş olarak,
orkinos balıkçılığının av,
istihdam ve gelir rakamlarına
günümüz seviyelerinde devam
edilmesi durumunda bu balıkçılık
ekosisteminin sürdürülebilir
olamayacağına dikkat çekiyor.
En Çok Japonlar Tüketiyor
Meksika Körfezi’nden Suriye kıyılarına kadar
olan çok geniş bir coğrafyada gezgin olarak
yaşayan orkinos, en çok Japonlar tarafından
tüketiliyor ve suşi yapımında kullanılıyor.
Ülkede her yıl 400 bin tondan fazla (dünyanın
%25’i) orkinos tüketiliyor. Yine dünyada
avlanan mavi yüzgeçli orkinosların yüzde
60’ını Japonya ithal ediyor. Japonya, fazla suşi
talebi nedeniyle bu balığı çok yüksek fiyatlara
satın alıyor. Bu sebeple de dünyada ton avcılığı
yapan ülkelerin büyük çoğunluğu yakaladıkları
orkinosların büyük bir kısmını bu ülkeye ithal
ediyor. Buna Türkiye de dahil. Türkiye’de
avlanan türün yüzde 70-80’i Japonya’ya ihraç
14

ediliyor. Japonya, avcılık sayesinde büyük
bir gelir elde eden Kanada ve bazı yoksul
ülkeler, çevrecilerin ve Avrupa Birliği’nin tüm
uyarılarını reddederek, av yasağını delmeye
devam ediyor. Son derece zeki, çevik ve hızlı
olan orkinosun avlanması normalde epeyce
zor ancak gelişen teknolojinin yardımı ile
1960’lı yıllardan bu yana büyük miktarlarda
avlanıyorlar. Bu tarihten günümüze de
sayıları dramatik şekilde azaldı. Bunun
önüne geçmek için de 1969 yılından itibaren
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından koruma
altına alındı ve avlanma kotası konuldu. Bu
doğrultuda avın zaman ve miktarı kısıtlı
tutuluyor ve denetleniyor.

%96

Mavi yüzgeçli
orkinosların
AZALMA ORANI

maviyarış

Karayipler Yarış Dizisinin Finali

Bir grup arkadaşın kış sezonunu
uzatmak için hayata geçirdiği
AntIgua Yelken Haftası, bugün
dünya yat yarışları sıralamasında
en iyiler listesinde yer alıyor.
1968 senesinde 10 tekne ile başlayan
yarış, bugün 200’e yakın tekneyle
yoluna devam ediyor.

ANTIGUA
YELKEN HAFTASI
16
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Karayipler Yarış dizisinin yıl geçtikçe daha da
popüler hale gelen büyük finali Antigua Yelken
Haftası, 53. senesinde de çekişme, eğlence ve
sıcak bir ortam vadediyor. Her yıl Nisan’ın son
haftasında gerçekleşen bu beş günlük maraton,
dünya çapında bir prestije sahip. Antigua
Yelken Haftası, her yıl ortalama 30 ülkeden
150’ye yakın tekneyi, bin 500’e yakın yarışçıyı
ve bu kıyasıya mücadeleyi takip etmek isteyen
binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

DAHA UZUN BİR KIŞ SEZONU İÇİN
YELKEN YARIŞI
Antigua Yelken Haftası, bir grup arkadaşın
bir tekne yarışı düzenlemek için bir araya
geldiği 1968 yılında başladı. Bir kısmı otel
işletmecisi olan bu grubun yarışı yaratmadaki
temel hedefi, buraya gelen misafirleri adada
biraz daha uzun tutmak; yani kış sezonunu
uzatmaktı.
1968’de Antigua Oteller Birliği, ABD,
Kanada ve Karayipler’den katılan teknelerle
düzenlenen ilk Antigua Yelken Haftası’na
sponsor oldu. Davetiyeler, “Tüm Mevsimler
Adası Antigua”ya herkesin davetli olduğunu
yazıyordu. Yarış festivalinde 135 metreye varan
yelkenli yat yarışları, sürat teknesi yarışları,
sunfish yelken yarışları ve üç günlük “Lord
Nelson Regetta” vardı. Antigua Hükümeti
ve yarış komitesi, ziyaretçileri en iyi şekilde
ağırlamak ve keyifli vakit geçirmelerini
sağlamak için büyük bir çaba gösterdi; veranda
partileri, plaj partileri, yemekler, müzik,
dans… Sonuç son derece başarılıydı ve 1969
senesinde yarışmalara daha fazla gün ayrıldı. O
zamandan bu yana da tekne, ziyaretçi, ülke ve
sponsor sayısı sürekli arttı.

YARIŞ, KOVALA, KUTLA
Dünyanın dört bir yanından gezgini ve
denizciyi her yıl Nisan’ın son haftasında
Karayipler’in en çekici yerlerinden Antigua’ya
taşıyan Antigua Yelken Haftası, birinci sınıf
bir yat yarışı ve birçok uzmanca “Karayip
yat yarışı pistindeki en kapsamlı, zorlu ve
rekabetçi olanlardan biri” olarak tanımlanıyor.
Bu haftalık etkinlik, Antigua’nın merkezi
St. Johns’un tarihi ve pitoresk mekanı
Nelson Tersanesi’nde başlıyor.

AntIgua Yelken
Haftası Programı
25 Nisan. Adanın güney kıyısında
yapılan Peters and May Round Antigua
Yarışı, resmi start öncesi antrenman niteliği
taşıyor. Sabah 8’de başlayan yarıştan önce
ise Roadrunners Bisiklet yarışı yapılıyor.
Akşam saat 6’da ise Peters and May Round
Yarışı’nın ödül töreni düzenleniyor ve
aynı zamanda Yelken Haftası için açılış
partisi veriliyor.
26 Nisan. Resmi yarış takviminin birinci
günü. Yelken yarışı kuralları semineri ile
başlayan gün, Shirley Heights’te yapılan
kahvaltının ardından İngiliz Limanı Yarışı
ile devam ediyor. Yarışın sonunda ise ödül
töreni var.
27 Nisan. Yarışın ikinci gününde verilen
yarış rotası bilgilerinden sonra tekneler
yarışa başlıyor ve gün sonunda yine ödül
töreni yapılıyor.
28 Nisan. Yarışın üçüncü günü ikinci
gün ile aynı özellikleri taşıyor ancak
bugünü özel kılan 11 senedir düzenlenen
müzik festivali Reggea in the Park. Akşam
beşte kapılarını açacak olan etkinlik
kıyasıya rekabeti dostlukla pekiştiren bir
aktivite aynı zamanda.
29 Nisan. Mücadeleye bir günlük es
verilen bu günde, Piegon Point Plajı’nda
“Lay Day Plaj Partisi” ile Antigua’nın eşsiz
kum ve denizinin tadına varılıyor. Her
ne kadar “es” dense de misafirler başka
alanlarda mücadeleye devam ediyor.
30 Nisan. Yarış maratonun dördüncü
gününde tekneler aldıkları brifin ardından
yarışa başlıyor. Gün yine ödül töreni ile
devam ediyor.
1 Mayıs. Son yarış etabında günlük
ödüllerin ardından, akşam saatlerinde final
ödülleri töreni, sonrasında ise tarihi Nelson
Tersanesi’nde “After Parti” yapılıyor.
2 Mayıs. “Antigua için Milli
Parklar Otoritesi Tersane Günü” olan
organizasyonun son gününde hem çocuklar
hem de yetişkinler için birbirinden keyifli
parti ve etkinlikler düzenleniyor.
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maviyarış

mürettebatı, dışarıdan gelen ziyaretçileri ve ada
halkını bir sonraki yarış haftası için bir araya
getiriyor.

MÜCADELEDEN ÖNCE DOSTLUK

REGGEA IN THE PARK
Bu sene 11. kez yapılacak olan
bu efsanevi müzik organizasyonu
hem Antigua’nın hem de
Yelken Haftası’nın kilometre
taşlarından biri. Başladığı yıldan
bu yana her sene popülaritesi
artan ve bugün 4 bin kişilik
kitleye sahip olan Reggea in the
Park (Park’ta Reggea), geçen 10
sene içinde Third World, Maxi
Priest, Shaggy, Damian Marley,
Kymani Marley, Junior Kelly,
Christofer Martin gibi dünya
starlarını ağırladı. Müzik ve
dansa doyacağınız bu festivalin
bir artısı da sahnede sanatçılarla
karaoke yapılabiliyor olması.
Karayiplilerin kendi müziklerini
ve kültürlerini dünyaya açmayı
hedefledikleri bu uluslararası
etkinlik, adanın harikalarından
Milli Park’ta yapılacak. Dünyaca
ünlü reggea sanatçılarının eşsiz
performansları ile bir gövde
gösterisine dönüşecek olan
etkinlik, haftanın dördüncü
günü olan 28 Nisan Salı akşamı
gerçekleşecek.
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Mücadelelerde yılda ortalama 150 tekne
kıyasıya kapışıyor; bu sene ise yaklaşık 200
yatın yarışacağı ve ortalama 30 ülkeden bin
500’e yakın denizcinin birbirine rakip olacağı
tahmin ediliyor.
2020 yılında da “yarış, kovala, kutla” mantığı
ile mücadele ettirecek olan yarışın, 53. baskısı
25 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
Resmi etkinlik başlamadan bir gün önce 25
Nisan Cumartesi günü, antrenman yapmak
isteyen ekipler, Peter & May Round Antigua
Yarışı’na katılabilirler. Tamamen isteğe bağlı
olan yarış, şu an Amerikan Warrior teknesinin
elinde bulunan rekoru kırmak için de güzel bir
meydan okuma.
Resmi yarış takvimi 26 Nisan Pazar günü
başlıyor. Denizciler, masmavi Karayipler
sularında, çeşitli parkurlarda düelloya
tutuşuyorlar. Gün boyunca yarışan denizciler,
günün yorgunluğunu günlük ödüller ve
partilerle atıyorlar. Ayrıca beş gün süren
maratonda üçüncü yarıştan sonra bir günlük
mola veriliyor. “Lay Day” (Tembel Gün)
denilen bu molada isteyen farklı sporlardaki
keyfi yarışlara katılabiliyor, isteyen partilerin
tadını çıkarıyor.
Antigua Yelken Haftası her sene olduğu
gibi bu sene de tarihi Nelson Tersanesi’nde
son bulacak. 1 Mayıs’ta gerçekleşecek olan
nihai ödül töreni; organizatörleri, kaptanları,

Karayipler’deki diğer tüm yarışlarda olduğu
gibi Antigua’da da temel amaçlardan biri
kültür ve turizm elçiliği. Diğer yandan
Antigua Yelken Haftası’nın denizciler
arasındaki rekabeti sıcak tutmak ve burada
başlayıp senelere varan dostluklar oluşturmak
gibi bir hedefi de var. Bu sebeple Antigua
Yelken Kulübü ve yarış organizatörleri, yelken
haftasını yarışmacılar ve izleyiciler için özel
bir deneyim haline getirmek için ülkenin
lezzetlerini, müzik ve danslarını ve sıcakkanlı
insanlarını da yarışma programına dahil
ediyor.
Bu sebeple de Antigua’da denizdeki yarış
aktivitelerinin yanı sıra kara için de uzun
bir etkinlik listesi var. Antigua Yarış Haftası
köyündeki günlük ödül törenlerinin yanında
partiler, yarışmalar, canlı müzik ve dans
performansları, aile aktiviteleri gibi yarışı
“bahane” noktasına getirebilecek çok sayıda
eğlence organize ediliyor.
Tabii sadece parti sahneleri değil, Nelson
Tersanesi ile Falmout Limanı arasındaki şeride
kurulmuş birbirinden başarılı restoran, kafe
ve barları keşfetmek de kara listesine dahil.
Bu mekanların her birinde Karayipler’in
benzersiz deniz mahsulleri ve yerel tatlarını
deneyimleyebilmek mümkün.
Yarış Haftası’nın en doyumsuz olaylarından
biri de her gün yarışlar sonrasında
yarışmacıların ve izleyicilerin Antigua Yat
Kulübü’ndeki “Beer Garden”da (Bira Bahçesi)
bir araya gelerek, yarışların kritiğini yapması.

yakınrota

Asya-Avrupa-Afrika Üçgeninde Mola

TÜRKİYE’NİN KUŞ GÖÇÜ YOLLARI
Dünyanın iki büyük göç yolu üzerinde yer alan Türkiye, Rusya’dan sonra en önemli
kuş yollarına sahip ülke. Her yıl milyonlarca kuş, Türkiye'nin çok sayıda bölgesini varış
noktası için durak ve yaşam alanı olarak kullanıyor. türkiye’de 450 kuş türü bulunuyor.
Bunların 270’i de burada ürüyor.
Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında göç eden kuşlar için bir köprü görevi görüyor. Dünyanın iki büyük göç
yolu üzerinde yer alan Türkiye, Rusya’dan sonra en önemli kuş yollarına sahip ülke. Her yıl milyonlarca kuş, Türkiye'nin çok
sayıda bölgesini varış noktası için durak ve yaşam alanı olarak kullanıyor. Türkiye, sahip olduğu kuş türü bakımından birçok
Avrupa ülkesinden çok daha zengin. Avrupa kıtasında -okyanus kıtaları dahil- 350 kuş türü varken, Türkiye’de 450 kuş türü
bulunuyor. Bunların 270’i de Türkiye’de ürüyor. Türkiye’de genel hatları ile iki önemli göç yolu bulunuyor. Kuzeydoğu-güney
göç rotasını kullanan kuşlar, Çoruh Vadisi üzerinden Doğu Anadolu’ya yayılıyor. Bu noktada Hatay kuşlar için giriş kapısı
niteliğinde. Diğer ana rota olan kuzeybatı-güney hattında ise kuşlar, Trakya üzerinden ülkemize gelirken, İstanbul Boğazı
üzerinden Anadolu’ya geçiş yapıyorlar.
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Kıtalararası Geçiş Noktası
İSTANBUL BOĞAZI
İstanbul, tarihi, kültürel ve mimari öneminin yanı sıra,
doğal ve yaban hayatı ve buna olan katkısı ile de bir dünya
kenti. Asya, Avrupa ve Afrika kıtasına yakın stratejik
konumu, Karadeniz, Marmara Denizi ve Boğaz bağlantısı,
dört mevsim iklimi ve jeolojik yapısı ile İstanbul, zengin
bir biyoçeşitliliğe sahip. Dünyanın en önemli kuş göç
yollarından birinin İstanbul üzerinden geçmesi, İstanbul
ve Boğazı’nı bir kuş cenneti haline getiriyor. İlkbaharda
üremek için Avrupa’ya yol alan kuşlar, sonbaharda ise
Afrika’ya göç ediyor. Doğu Avrupa’nın göçmen kuşlarının
büyük bir çoğunluğu ise özellikle İstanbul’u tercih ediyor.
Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında mekik dokuyan
göçmen kuşları her sene İstanbul Boğazı üzerinden
geçiyorlar. Çeşitli sayımlara göre İstanbul Boğazı etrafında
500 bin civarında kuş barınıyor, ürüyor.
İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda her yıl 160 türü görülüyor.
Yıl içerisinde buradan süzülerek geçen kuş sayısı ise 800 bin.
Yapılan gözlemler, İstanbul’un kuzey kısmındaki ormanların
kuşların en önemli dinlenme yerleri olduğunu gösteriyor.
Bu bölge özellikle ilkbahar dönemini epey kalabalık
geçiriyor. Orta ve Doğu Avrupa’dan yola çıkan on binlerce
kartal, şahin ve leylek göçleri esnasında Çamlıca ve Beykoz
arasındaki tepeleri tercih ediyor. Küçük orman kartallarının
tamamı ise her yıl İstanbul Boğazı’nda dinleniyor. Leylek
türünün çok büyük popülasyonu da göç yolu olarak
Türkiye’yi seçiyor ve molalarını İstanbul’da veriyor.

Yapılan bilimsel çalışmalara göre,
yaklaşık 400 bin leylek ile 200
bin yırtıcı kuş, farklı mevsimlerde
ise yüz binlerce ötücü kuş,
binlerce su kuşu ve kıyı kuşu
İstanbul üzerinden göç ediyor.
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Bu Aralar Göçmenleri Ağırlıyor
MANYAS GÖLÜ
Balıkesir’in Bandırma ilçesi sınırları içinde kalan Manyas Kuş
Cenneti Milli Parkı, 1959 yılında milli park ilan edilmiş. 1975
yılında Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta
ölçeğinde değer taşıyan alanlara verilen Avrupa Diploması’nın en
üst seviyesi olan “A Sınıfı Diploma”ya layık görülen milli park,
uluslararası bir önem taşıyor.
24 hektarlık alana yayılan park, Afrika, Asya ve Avrupa’ya göç
eden su kuşlarının en önemli mola noktalarından biri. Bu kuş
cenneti, tepeli pelikan, ak pelikan, balıkçıl kuşu, kaşıkçı, karabatak,
yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuşun
ağaçlar ve sazlar üzerine yuva yaptığı büyük bir kuluçka kolonisi.
Bölgeyi her yıl 2-3 milyon civarında kuş ziyaret ediyor. 266
kuş türünü barındıran bölge, Avrupa Konseyi’nin önerisi ile
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uzaktan kamera sistemi ile denetleniyor. Tatlı suya sahip olan
Manyas Gölü’nde 23 balık türü yaşıyor. Binlerce kuşun gübresi
ile verimlileşen topraklar, tarım ve hayvancılık alanında oldukça
önem arz ediyor. 118 bitki türünün barındığı bölgede, yılda iki
defa hasat almak mümkün.
Manyas’ın verimli topraklarının sağladığı bir başka fayda ise şifa.
Yeraltından fışkıran suları sayesinde her yıl Manyas’ı binlerce
insan ziyaret ediyor. Manyas Kızköy Kaplıcalarının suları, içme ve
banyo suyu olarak kullanılabiliyor. Suların pek çok rahatsızlığa iyi
geldiği belirtiliyor.
Kuş Gölü Milli Parkı, doğal güzelliklerinin yanında kültürel
ve tarihi değerleri ile de büyük bir öneme sahip. Gölün
güneydoğusundaki Ergili Köyü’ndeki Daskyleon kazı alanı,
önemli eser ve kalıntıları barındırıyor. Kazı alanı, bölgenin
geçmişine dair de değerli ipuçları sağlıyor.

yakınrota

Modern Yaşamın İçinde Yaban Dünya
GEDİZ DELTASI
İzmir’in kuzeyinde giderek yabanlaşan kentin kuşattığı bir
kuş cenneti, Gediz Deltası. 40 bin hektarlık kocaman bir
alana yayılıyor. İzmir Kuş Cenneti ya da Çamaltı Tuzlası
isimleriyle de bilinen bölgenin yarısı sulak alanlardan
oluşuyor.
Biyoçeşitlilik açısından son derece önemli bir yerde bulunan
Gediz Deltası, özellikle barındırdığı kuşlar açısından büyük
bir öneme sahip. Başta nesli tükenme tehlikesi ile karşı
karşıya olan tepeli pelikan olmak üzere toplamda 287 kuş
türü tespit edilmiş. Bölge, tepeli pelikanları kadar flamingoları
ile de ön plana çıkıyor. Gediz Deltası, Türkiye’de tepeli
pelikanların (Manyas Gölü, Büyük Menderes Deltası, Aktaş
Gölü ve Kızılırmak Deltası ile birlikte) ürediği beş alandan
biri. Gediz Deltası’nı su kuşlarının yanı sıra ötücü kuşlar da
sıklıkla kullanıyor. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda birçok
kuş türüne rastlamak mümkün. Geniş bir fauna ve flora
zenginliğine sahip olan bölgede kuşların yanı sıra saz kedisi,
tilki, Hazar su samuru, Akdeniz foku, yaban kedisi, yaban
domuzu gibi türler de bulunuyor.
Tatlı, tuzlu ve acı su ekosistemini bir arada barındıran Gediz
Deltası’nda deniz sınırının büyük bir kısmı deniz börülceleri,
midye kabukları ve kum bantlarından oluşuyor. Kum
bantlarının ardında lagünler ve kıyı çayırları uzanıyor.
Tuzluk bölgeye tatlı su girişinin yüksek olduğu noktalarda
küçük sazlık alanlar ve geçici sulak çayırlar bulunuyor.
Deltadaki tepeler genellikle kısa boylu dikenli çalı toplulukları
ile örtülü. Bunun dışında kalan sahada tarım alanları,
ağaçlandırma sahaları ve bahçeler yer alıyor. Bölgede
Gediz Nehri boyunca uzanan iyi korunmuş galeri ormanları
da mevcut.
Çevre ve Orman İl Müdürlüğü himayesindeki Gediz Deltası,
özel koruma alanı statüsüne sahip. Buna rağmen bugün pek
çok sorunla mücadele ediyor. Büyükşehir sınırları içinde yer
aldığından hızlı yapılaşma, deltanın içine kaymaya başlamış
durumda. Diğer yandan delta içinde yer alan organize sanayi
bölgesinden gelen kirlilik buraya taşınıyor.
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328 Kuş Türü Burada Yaşıyor
GÖKSU DELTASI
Göksu Nehri’nin Akdeniz ile buluştuğu yerde doğan bu
doğa harikası, Mersin’in Silifke ilçesi sınırları içinde yer
alıyor. Deltayı irili ufaklı göller, sazlıklar, kumullar, kumsallar
ve yerleşim alanları oluşturuyor. Bozulmamış doğallığı
ile dikkatleri çeken Göksu, zengin bir sulak alan ve 14,5
kilometrekare boyunca yayılıyor. Özel Çevre Koruma
Alanı olan Göksu Deltası, “Göksu Kuş Cenneti” olarak da
biliniyor. Ayrıca, Akgöl ve Paradeniz Lagünü’nü de içinde
barındıran delta, AB projelerine de dahil edilen uluslararası
bir öneme sahip. Göç zamanlarında ve kış mevsimlerinde kuş
popülasyonun epeyce arttığı deltada, Türkiye’de gözlemlenen
450 kuş türünden 328’ini görmek mümkün. Aynı zamanda
ulusal ve uluslararası öneme sahip 140 kuş türünden 106’sı
burada yaşıyor. Yine, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan
24 türden 12’sine de ev sahipliği yapıyor.
Gediz Deltası kuş cenneti ile anılıyor olsa da mavi yengeç,
caretta caretta ve yumuşak kabuklu Nil kaplumbağaları
gibi özel türlerin de üreme bölgesi. Gediz Deltası, doğal
güzellikleri ile yerli yabancı turistlerin ilgisini çektiği
kadar, deniz ve kuş bilimciler ve fotoğraf sanatçılarının
da ilgi alanları içinde yer alıyor. Ayrıca bölgede Hitit
dönemine ait olduğu düşünülen kalıntılar da dikkat çekiyor.
Günümüzde deltanın büyük bir kısmı insan kullanımına
açılmış durumda. Delta civarında yaşayanların yüzde 80’i
bölgenin verimli topraklarını tarımda değerlendiriyor. Geniş
buğday tarlalarının uzandığı Göksu Deltası’nda zeytincilik,
bağcılık ve süs bitkisi yetiştiriciliği de yapılıyor. Diğer yandan
balıkçılık ve hayvancılık da önemli bir geçim kaynağı. Bugün
Göksu Deltası da Gediz Deltası gibi tarımsal ve doğal
alanların kaybolmasına neden olacak yapılaşma sorunları ile
uğraşıyor. Deltanın bir diğer sorunu da üzerine yapılması
planlanan barajlarla su dengesini kaybedeceği endişesi.
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Ankara’nın Kuş Cenneti
MOGAN GÖLÜ
Ankara’nın Gölbaşı ilçesine hayat veren Mogan Gölü, Manyas,
Gediz ve Göksu Deltaları kadar adını duyuramamış olsa da
barındırdığı kuş, canlı ve bitki çeşitliliği ile “doğal harika” tanımını
hak ediyor. 645 metrekare alan üzerine kurulu olan Mogan Gölü
ve kendisi ile aynı adı taşıyan doğa parkı, sazlıkları, bozkırları,
çayırları, tarımsal alanları ve sucul bölgeleri ile pek çok canlı türüne
ev sahipliği yapıyor. Yerli yabancı turistlerin en sık ziyaret ettiği
kent yerlerinden olan Mogan’ı ön plana çıkaran özelliklerinden
biri ise bir kuş cenneti olması. Türkiye üzerinden uçan 465
kuş türünün 227’si Mogan Gölü’nde mola veriyor ve bunların
yaklaşık 40’ı burada ürüyor. Bu türlerden 30’u gölde sene boyunca
gözlemlenebiliyor. Tam bir kuş cenneti olan Mogan Gölü, yaban
hayatı ve doğa fotoğrafçılığı için de büyük bir nimet. Mogan Gölü,
1990 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Çevre Koruma Alanı
olarak ilan edilmiş durumda olsa da hızla artan tesisler ve evsel,
tarımsal atıklar ve sazlık yangınları sebebiyle tehdit altında.

Her sene şehrin kültürel ve sosyal hayatını, lezzetlerini tanıtmak
amacıyla yapılan Çıldır Gölü Festivali, bu sene 18 Temmuz tarihinde
düzenlenecek. Gölün güzelliği, yaylaların manzarası ve mevsimin
renkliliği ile görsel şölene dönüşen festivalde pek çok etkinlik yapılıyor.

Görsel Şölen ve Kuş Gözlemciliği
ÇILDIR GÖLÜ
Kars ile Ardahan il sınırları içinde kalan Çıldır Gölü, Türkiye’nin
en büyük tatlı su gölü. Kışın yüzeyinin tamamıyla buz tutmasıyla
üzerinde Eskimo usulü balıkçılık yapılan ve atlı kızakla gezinti
yapılması ile dikkat çeken göl, yazın ise doğal güzellikleri ve
kendisini mesken tutan kuşlarla kalabalığı kendine çekiyor.
Baharla beraber, göçmen kuşları ağırlamaya başlayan bu kuş
cenneti göl, yakın bir süre içinde etrafındaki sazlıklarda ve
adacıklarda birçok kuş türü barındırıyor olacak. Çıldır, başta

Van Gölü martısı, yaban kazı, karabatak, pelikan olmak üzere
207 kuş türünü ağırlıyor. Gölde özellikle “Adalar Bölgesi”ndeki
adacıklara yumurtalarını bırakan kuşlar, yazın yavrularını büyütüp,
uçma eğitimlerini tamamladıktan sonra göç etmeye başlıyorlar.
Doğal güzellikleri ile Türkiye’nin en beğenilen yerlerinden biri
olan Çıldır Gölü, ilkbahar, sonbahar ve yaz mevsimlerinde kuş
gözlemciliği ve fotoğrafçılığa merak duyanların sıklıkla ziyaret
ettiği yerler arasında yer alıyor. Çıldır Gölü, doğal sit alanı
olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile koruma altına alınmış
yerlerden biri.
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İstanbul Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş

"DENİZYOLUNUN ULAŞIMDAKİ PAYINI
%10'A ÇIKARMA HEDEFİNDEYİZ"
İstanbul Şehir Hatları olarak “İstanbul’a hizmet” mantığı ile hareket ettiklerini
ifade eden Genel Müdür Sinem Dedetaş, İstanbul için sürdürülebilir bir yapı oluşturmak
istediklerini söylüyor ve “Ulaşım içindeki payımızı yolcularımızın
alışkanlıkları doğrultusunda artırmayı planlıyoruz” diyor.

K

Kısa bir süre önce İstanbul Şehir Hatları Genel Müdürü görevine
getirilen Sinem Dedetaş, Şehir Hatları’ndaki bu yeni dönem
ile oluşan enerji ve motivasyonu, İstanbul ve deniz ulaşımı
için avantaja çevirmek istediklerini söylüyor. Şehir Hatları’nın
bir işletme olmasının yanında temel odağını, sürdürülebilir ve
kaliteli hizmet anlayışının oluşturduğunun altını çizen Dedetaş;
ulaşımın kapsamının genişletilmesi, yolcu ve gemi sayısının
artırılması, çevreci sistemin tüm kurum ve araçlara kazandırılması
gibi çalışmalarının yanında sosyal sorumluluk ve kültür-sanat
anlamında da projeleri olduğunu belirtiyor.

28

İstanbul Şehir Hatları 150 yıldan fazla geçmişi olan
köklü bir kurum. Buraya atanan ilk kadın genel müdür
olmak nasıl bir duygu, sizin için ne ifade ediyor?
150 yıldan fazladır var olan bir kurumun başına gelmiş olmak,
benim için tarifi zor bir duygu. Gemilerin inşa edildiği, bakıma
alındığı, sivil yolcu taşımacılığına dair kararların alındığı yer
ve bir tersanenin üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla bir gemi
inşa mühendisi ve senelerdir denizcilik alanında yönetim
kademelerinde yer almış biri olarak, benim için sözün başladığı
yer. Her gün 600’ün üzerinde sefer yapıyoruz; yıllık 42 milyon

yolcu taşıyoruz. Yaptığımız işi asıl değerli kılan İstanbul’a
dokunuyor olması. İskelelerimiz, hatlarımız, vapurlarımız,
çalışanlarımız İstanbul ile iç içe. İnsanların mutlu ve güvenli
bir şekilde, istedikleri noktalara varmalarını sağlıyoruz.
İşlerin, günlük hayatın akışını devam ettirmenin yanında
senelerdir var olan vapur kültürünün de devamlılığını
sağlıyoruz. Her ne kadar tanımlı bir işten bahsediyor olsak
da İstanbul’un 24 saat yaşayan bir şehir olması bunu her gün
farklılaştırıyor.
Haliç Tersanesi, 1851’de kurulmuş ilk anonim şirket. Osmanlı
döneminden Cumhuriyet’e kalan tek “üreten” miras; yüzlerce
gemi ve hikaye barındırıyor. Dünün mirasının bugünle
birleşmesi çok katmanlı bir yapının doğmasını sağlamış; gemi
inşa sanayii, denizcilik kültürü, sanat, tarih, mimari… Bu
sebeple de önceliklerimiz arasında buradaki tarihi, kültürel
dokuyu korumak ve daha yıllarca var olmasını sağlamak da var.

Deniz ulaşımının toplam ulaşım içindeki payı şu an
için yüzde 3 civarında. Yakın dönemdeki hedefimiz ise
bunu yüzde 10’a çıkarmak. Bu oranın yakalanmasında
entegrasyon da önemli. İnsanları diğer ulaşım yöntemleri
ile denize taşımayı amaçlıyoruz.

Yakın bir tarihte Şehir Hatları Genel Müdürlüğüne atandınız.
Bu kısa süre zarfında ne değişti?
Şu an bir dönüşüm içindeyiz. Hem Şehir Hatları hem de
Büyükşehir Belediyesi için yeni bir dönem. Bu tür değişiklikler
beraberinde yeni bir enerjiyi, motivasyonu getiriyor. Biz de
bu olumlu havanın yarattığı ortamla, bizden öncekilerin
yaptıklarını daha da geliştirme ve ilerletme hedefindeyiz.
Ben göreve başladığımda Şehir Hatları bir küçülme içindeydi.
Şimdi ise yeniden büyümeye geçiyoruz. Bu, mücadeleci ancak
bir o kadar da heyecanlı bir başlangıç seviyesi oluşturdu,
benim adıma. Şehir Hatları elbette bir işletme ama temel
odağımızı “kaliteli, yolcu memnuniyetini öncelikleyen ve
sürdürülebilir” hizmet anlayışı oluşturuyor.
İstanbul bir deniz şehri ancak deniz ulaşımı noktasında, bu
özelliğinden yeterince faydalanılamadığı söyleniyor.
Bu konuda ne düşünüyorsunuz, ne gibi planlarınız var?
Deniz ulaşımının toplam ulaşım içindeki payı şu an için yüzde
3 civarında. Ancak bu değerlendirmenin çok sağlıklı olmadığı
kanaatindeyim. Bu oran, tüm ulaşım ve hareketlilik içindeki
pay. İstanbul’da denize kıyısı olmayan bölgelerdeki ulaşım
hareketliliği de bunun içinde değerlendiriliyor. Ancak durumu
bu şekilde oranladığımızda da yüzde 5’lik bir paya ulaşıyoruz.
Bu çok düşük bir oran.
Ulaşım içindeki payımızı ilk etapta yeni gemilerle ve
yeni hatlarla artırmaya çalışacağız. Hedefimiz yüzde
10. Bu oranın yakalanmasında entegrasyonda da önemli.
Açacağımız yeni hatlar için Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü ile istişare halindeyiz. İnsanları diğer ulaşım
yöntemleri ile denize taşımayı amaçlıyoruz. Herkesin
evinin önünde vapurlara çıkan duraklar yok ama bunu
raylı sistem ve kara yolu ile yapabiliriz.

Kaç hat devreye almayı planlıyorsunuz?
Bu konu ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcımız Sn.
Orhan Demir’in bilgisinde ilgili daire başkanlıkları ve iştirak
şirketleri ile birlikte çalıştığımız bir konu. Şu anda, yolcu
hareketliliğine bağlı simülasyonlar çalıştırılıyor ve İstanbulluların
karadan denize nasıl ulaştırılabileceğine bakılarak diğer toplu
taşıma araçları ile entegrasyonu optimize ediliyor.
Öncelikli hedefimiz deniz ulaşımına imkanı olan ancak henüz
bundan yararlanmayan bölgeler. 4-5 hattın devreye alınması için
yoğun çalışmalarımız var.
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Geçen seneler içinde bakışın hiçbir şekilde denize
döndürülmemiş olması da uğraştığımız meselelerden biri.
Bütün yatırım ve ilişkiler karasal. Bütünsel bakışta bir
eksiklik olduğunu düşünüyorum.
olduğunu görüyoruz. Adalar’ın altyapısının bu kadar insan için
yeterli olmadığı, çalıştayda bir kez daha dile getirildi; kalite ve
güvenlik sorunu olduğu ifade edildi. Yine Adalar halkının da bu
konuyla alakalı sıkıntıları olduğunu uzun süredir biliyoruz.
Evet, belki Adalar İstanbul içinde yer alıyor ama daha ziyade
turistik bir lokasyon algısına sahip. Biz de diğer tarifelerden farklı
olarak Adalar tarifesini daha pahalı tuttuk. Buradaki girişimimiz,
orada yerleşik olanlarla turisti ayırmak adınaydı. Adalılar ise
“Adalar Kartı” ile normal tarife üzerinden ödeme yapıyorlar. Şimdi
bunun etkilerine bakacağız. Aldığımız veriler doğrultusunda yeni
çalışmalarımız ve geliştirme süreçlerimiz olacak. Burada öncelikli
isteğimiz, halkın da içine dahil olduğu interaktif bir sistem
yaratmak.

Bunun haricinde sefer güncelleme talebi olan bölgelerimiz de var.
Örnek vermek gerekirse; Beykoz-Üsküdar arasında “ekspres” sefer
talebi var. Baktığımızda bu iki bölge arasında uğramalı olarak
günde sekiz seferimiz bulunuyor ve günlük toplamda taşıdığımız
yolcu sayısı 261. Son derece düşük bir sayı. Biz bu sayıya bakarak
olmaz demek yerine, talebi karşılayacak en ekonomik çözümü
bulmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu sırada da ilçe belediyelerimiz
ile temasa geçerek, o bölgede yaşayanların da ortak görüşünü
bulmaya çalışarak çözümü planlıyoruz.
Adalar’ın diğer yandan kirlilikle alakalı sıkıntıları var.
Her gelen turist Adalar halkı için bir kirlilik kaynağı.
Bu konu ile alakalı çalışmalarınız var mı?
Geçtiğimiz aylarda yaptığımız Adalar Çalıştayı’nda bu konuyu
ele aldık. Yaptığımız gözlemlerde Adalar’a inanılmaz bir trafik
olduğunu ve taşıdığımız insanların büyük çoğunluğunun turist
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Bunların dışında getirdiğiniz ya da getirmeyi
planladığınız başka yenilikler var mı?
Filomuza yeni nesil çevreci gemiler kazandırmak için
hazırlıklara başladık. Bu çalışmalarımızın bir ayağını, Ar-Ge
merkezi oluşturuyor. Kurduğumuz Ar-Ge bölümünde hat
optimizasyonları, elektrikli gemiler konusu ile alakalı çalışmalara
hızlı şekilde başladık. Sanayi Bakanlığı’nın 2023 Kalkınma
Planı’na dahil ettiği elektrikli tekne projesi var. Biz de bu projenin
hat ve gemi tipi belirleme başlıklarının koordinatörlüğünü
üstlendik. Takvim 2023 olarak belirlendi fakat elimizden
geldiğince erken bitirmeyi hedefliyoruz. Ancak biz kendi içimizde
hazırlayacağımız elektrikli geminin sularda yüzme tarihini daha
erkene alma hedefindeyiz.
Elektrikli tekneler için işin mühendisliği ve teknik kısmını
hallettik, hatta güzergahı dahi belirledik; Üsküdar-EminönüBeşiktaş hattında çalışmasını planlıyoruz. Bizim için soru işareti
olan, projenin altyapısı. Şarj istasyonu mevzusu Türkiye için yeni
bir uygulama. Şu an diğer paydaşlarla bu konu üzerine çalışıyoruz.
Diğer yandan işin nostalji tarafı, geminin formu hâlâ üzerine
düşündüğümüz başlıklar. Gelenekseli modernize etme konusunda
bir sıkıntım yok. Ancak benim için asıl modernizasyon, yeni
dünya kavramları ile alakalı; sürdürülebilirlik, çevreci olmak,
atıksız ortam, sevk sistemleri, işin inovatif, mühendisliği ve teknik
kısımları ile alakalı. Yani yolcunun görmediği kısım. Lakin
benim için işin görsel kısmı da önemli, üzerine düşünülmesi
gereken bir konu çünkü vapur, akıllarda klasik ve nostaljik bir
çağrışım yapıyor.

Bu pilot bir çalışma mı olacak?
Evet. Ancak “pilot”u planlarken büyük
resimden yola çıktık. Sadece “deneme”
tadında bir çalışma değil bizim için. Bunu
devreye alırken sistemi geliştirme hedefi
güdüyoruz.
Ana sistemi kademeli olarak değiştirmeyi
planlıyoruz.
Ar-Ge merkezinizde elektrikli araç üretimi
dışında başka ne gibi çalışmalarınız oluyor?
Mevcut araçların hibrit sisteme geçişi,
yakıt sistemlerinin dönüştürülmesi, egzoz
emisyonları, sistem optimizasyonları gibi
çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce
de dediğim gibi, muhatabımız İstanbul ve
yapacağımız çalışmalar ile İstanbul’un hem
kirlilik hem de trafik sorununa çözüm olmak
istiyoruz.
Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm noktasında
diğer çalışmalarınız neler?
Kurum olarak biz de sıfır atığa geçiş yaptık.
Ayrıca gemilerimizden bir tanesinde
“sıfır atık gemi” projesini hayata geçirme
aşamasındayız. Çevre danışmanımızla
beraber konuyu değerlendiriyoruz.
Denizle alakalı simge yerlerden biri olmamız
sebebiyle, hassas davranıyoruz. Sıkıntılı bir
konumuz yok ama daha da iyileştirmeye
çalışıyoruz. Yaptığımız tüm iş ve projeleri
belgelendiriyoruz.
Ve iskelelerimizdeki atıkların bertarafı
için TURMEPA ile çalışmaya başladık.
Tek kullanımlık plastiği tesislerimizden
kaldırıyoruz. Suyumuzu kendi arıtma
sistemimizden temin ediyoruz.
Daha önce de TURMEPA ile iş birlikleriniz
olmuştu. Bu yeni dönemde yeni gibi çalışmalara
imza atacaksınız?
TURMEPA İstanbul’a hatta Türkiye’ye
mal olmuş bir STK. Öncelikle bir vatandaş
olarak söylemeliyim ki; farkındalık yaratma
noktasında çok değerli bir yerde duruyor.
Gönüllülük esasını temel alarak yaptığınız
işlerde güven ve şeffaflık çok önemli.
TURMEPA’nın bu kadar sağlam durmasını
sağlayan da bu iki değer.

%3

Deniz ulaşımının
tüm hareketlilik
içindeki payı

%5

Deniz ulaşımının
mümkün olduğu
alanlardaki
hareketliliğin
tüm hareketlilik
içindeki payı

%10

Hedeflenen oran

“Haliç Tersanesi
yeniden
şekillenecek”
Üretim odağından
vazgeçmeyecek şekilde Haliç
Tersanesi’ni ve sahip olduğu
tarih, kültür ve hikayeleri
insanlarla buluşturma
amacındayız.
Günümüzde artık deneyim
çok değerli bir kavram. Bu
açıdan baktığımızda burası
çok güzel bir deneyim
merkezi aynı zamanda.
1800’lü yıllardan günümüze
Türk denizciliğinin ve
vapurlarının gelişim evrelerini,
katmanlarını bu mekanda
yakından görebilirsiniz.
Amacımız, interaktif bir müze
oluşturmak. Müzecilik, yaşam
alanları, eğitim gibi birbirini
destekleyecek alanları bir
arada sunacağız. İnsanların
sadece gelip gördüğü değil,
aynı zamanda katkıda
bulunduğu bir anlayış hakim
olacak.

Sosyal sorumluluk bugün tüm kurum ve
kuruluşların işinin ve şirket felsefesinin bir
parçası. Biz de İstanbul’a hizmet anlayışı
ile buradayız ve bunu yapmamız lazım
çünkü sosyal sorumluluk hizmetin ta
kendisi. Bu noktada da TURMEPA gibi
bir partnerimizin olması bizim adımıza
büyük bir şans. Umarım daha uzun seneler
iş birliğimiz devam eder.
Geçtiğimiz senelerde gerçekleşen
23 Nisan'da deniz görmemiş çocukları
denizle buluşturma projesi çok ilgi çekti.
Proje sizin için en ifade ediyor?
TURMEPA ile yaptığımız en anlamlı ortak
çalışmalardan biri de bu proje. Çocuklar ve
gençler, bizim için son derece kıymetli bir
yerde duruyor. Sürdürülebilir bir farkındalık,
bilinç ve nihayetinde gezegen için eğitimin
çok erken yaşlarda verilmesi gerekliliği
artık herkesçe kabul görüyor. İnsanlar
görmediğini, tanımadığını neden koruması
gerektiğini veya nasıl koruyacağını bilemez.
23 Nisanlarda dezavantajlı bölgelerdeki
çocukları mavi ile buluşturarak daha
mavi yarınlar adına güzel bir başlangıç
yaptığımıza inanıyorum. Bunun yanında
çocuklara denizi ve vapurları sevdirecek
fikirlerimiz de mevcut. Örneğin yakın bir
tarihte suya indirdiğimiz Moda Vapuru’nun
içine bir oyun alanı inşa ettik. Bu oyun
alanı, çocuklarda deniz ve çevre duyarlılığını
artırmaya yönelik içeriklere sahip.
Son olarak neler eklemek istersiniz?
Plastik ve kirlilik konusu artık uluslararası
kamuoyunun gündeminde ilk sıralarda yer
alıyor çünkü kirliliğin boyutu gözle görülür
seviyeye ulaştı. Ve çok yakın bir gelecekte
mutlaka çözüm bulunması gereken bir
noktada. Herkesin şunun farkında olması
lazım; dünya kapalı bir sistem. Burada
yaşanan bir olayın etkisi, dünyanın bir diğer
ucundaki denizlerde, okyanuslarda büyük
felaketlere yol açabiliyor. Ancak şu da bir
gerçek ki, geldiğimiz noktada en ufak bir
adımın, değişimin de etkisi aynı derece
büyük olabilir. Tek yapmamız gereken
herkesin küçük de olsa bir yerden başlaması.
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" DENİZİN BAZI
RENKLERİNİ ARTIK
FOTOĞRAFLARDAN
GÖREBİLİYORUZ”
TURGUT KIRAN
KIRAN HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI

İnsanın hayatı denizde geçince, her yanını mavi sular kaplayınca
buradaki olumlu ya da olumsuz değişime de tanık oluyor. Geçen yıllara
bakınca maalesef, denizlerimizi çok iyi koruyamadığımızı görüyorum. Kaldı ki,
bu teşhis için denizci olmaya da gerek yok. Biraz daha eskiyi bilen herkes,
denizlerin ve balıkların iç çekişine tanıktır.

R

Rizeli denizci bir ailenin üyesi olarak denizi çok severim…
Denizcilik, cesaret isteyen bir iştir. Fırtınanın sadece adını duyan
birçok insan çekinir. Gemiye bindiğin zaman günlerce denizin
ortasında gideceksin, dalgalarla, rüzgârla mücadele edeceksin.
Ancak deniz, insanı dinçleştirir, dinamizm getirir.

Ömrüm Denizlerde Çalışarak Geçti
İstanbul Perşembe Pazarı’nda, 1959 yılında kendi torna atölyemi
kurarak başladığım ticari hayatımda, 1973 yılında ilk gemimi satın
alarak denizcilik sektörüne girmiş oldum. Gerisi malum; ömrüm,
kıtalar arası denizlerde çocuklarımla birlikte hep çalışarak geçti.
Hedefimiz, hep daha büyümek, ülkemin bayrağını tüm denizlerde
dalgalandırmak, ülkeme daha çok kazandırmak, daha çok insana iş
ve aş sağlamak oldu. Çok şükür bu niyetlerimi ben ve benden sonra
işlerimi üstlenen çocuklarım, benden almış oldukları disiplinli ve
gayretli çalışmalarıyla daha da büyüterek yürütüyorlar.
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Çevre bilincini, başta çocuklarımız olmak üzere tüm
vatandaşlarımıza kazandırmamız gerekiyor.
“Mavi Vatan” olarak adlandırdığımız denizlerimizin
gelecek nesillere temiz olarak intikalinin sağlanması
başlıca hedefimiz olmalıdır.

Birçok Balık Bugün Artık Yok
İnsanın hayatı denizde geçince, her yanını mavi sular
kaplayınca buradaki olumlu ya da olumsuz değişime de tanık
oluyor. Geçen yıllara bakınca maalesef, denizlerimizi çok iyi
koruyamadığımızı görüyorum. Aslında bu teşhiste bulunmak
için hayatınızı denizde geçirmiş olmanız da gerekmiyor.
Bugün İstanbul’da yaşamını sürdüren, yaşını başını almış
birçok kişiden “nerede o eski balıklar” serzenişini duyabilir, iç
çekişine tanık olabilirsiniz. Hakikaten, bizim gençliğimizde
çok rahatlıkla ulaşıp afiyetle yediğimiz birçok balık çeşidini
bugün bulamıyoruz. Torunlarımız bu balık çeşitlerinin ancak
fotoğraflarını görebiliyorlar. Mavi suların başka renklere
büründüğünü görmek de hakikaten üzüntü veriyor. Özellikle
denize ilişkin çevre sorunlarının, balık türlerinin azalmasının
geleceğimize yönelik etkilerinin tüm insanları yakından
ilgilendirdiğini düşünüyorum.

Denizlerin Geleceğinin Teminatı
Çocuklar Olmalı
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizciliğimiz son 20
yılda gelişmeye başladı. Yeni tersaneler, marinalar kuruldu.
Gemi ve yat imalatlarında önemli mesafeler kat ettik. Türk
denizcilik sektörü de deniz çevresinin korunmasına atfettiği
öneme istinaden, bu yöndeki tüm uluslararası anlaşmalara taraf
oldu ve bunların gereklerini yerine getirmek için elinden geleni
büyük bir azim ve iyi niyetle yapmaya gayret ediyor. Ancak bu
yeterli olmuyor. Yapılan araştırmalar denizlerimizin maalesef,
yüzde 88’e varan oranlarda karadan gelen etkiler nedeniyle hızla
kirlendiğini gösteriyor.
Denize, bir sigara izmariti dahi atılmasına tahammülüm yok.
Bugün sadece İstanbul’da 15 milyondan fazla insan yaşıyor.
Bir an için herkesin ufakta olsa denize bir çöp parçası attığını
düşünün… Denize bırakılan bir sigara izmaritinin bir ila beş

yılda doğaya karıştığını bilmemiz, o hassasiyetle hareket etmemiz
gerekiyor.
Denizi öncelikle kirletmemeliyiz. Kirlettikten sonra temizlemeye
kalkmak hem daha meşakkatli hem de daha pahalı bir iş.
Dolayısıyla, bu konuda toplumun her kesiminin eğitilmesini
önemli görüyorum. Ama ilk hedefimiz de geleceğimizin teminatı
çocuklarımız olmalı.
Denizlerimizin temiz tutulması hususunda
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA önemli görevler üstleniyor.
Denizi temizleme çalışmalarının yanı sıra özellikle öğrencilere
yönelik eğitim programlarını önemsiyorum.
Çevre bilincini, başta çocuklarımız olmak üzere tüm
vatandaşlarımıza kazandırmamız gerekiyor.
“Mavi Vatan” olarak adlandırdığımız denizlerimizin
gelecek nesillere temiz olarak intikalinin sağlanması başlıca
hedefimiz olmalıdır.
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İKLİM EYLEMLERİNDE
ONLARIN SÖZÜ GEÇİYOR

KUŞAĞI

Küresel çapta çevresel eylemlere dönüşen “Gelecek İçin
Cuma Günleri Hareketi”nde 15 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg
ve onun açtığı yolda yaşı 7-20 arasında olan gençlerin imzası var.
Peki, bu Z Kuşağı kim ve ne istiyorlar?

B

“Bazı insanlar okulda olmam gerektiğini söylüyor.
Bazı insanlar okuyup bilim insanı olarak iklim krizini
çözümleyebileceğimi söylüyor. Lakin iklim krizi, çoktan
çözümlenmiştir. Bütün bilgiler ve çözümler bizde. Ve
bugün, geleceği savunan olmazsa, belki hiç olmayacak
bir gelecek için neden okuyayım ki? Ve öğretilen
bilgilerin çoğunun toplumumuz açısından hiçbir
değerinin olmadığı bir bilgiyi neden öğreneyim?”
Girişteki sözler 15 yaşındaki genç bir kıza, Greta
Thunberg’e ait. 20 Ağustos 2018’den başlayarak
üç hafta boyunca dersleri boykot etmesi ve
Stockholm’de bulunan İsveç parlamentosu önünde
oturma eylemi yapması yeni bir protestonun
fitilini ateşledi. Thunberg, İsveç’in önde gelen
gazetelerinden Svenska Dagbladet’in çevrecilikle
ilgili açtığı makale yarışmasının birincisiydi.
Parlamento önünde başlattığı eylemin amacı,
politikacıların dikkatini yeryüzünü felakete doğru
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sürükleyen iklim değişikliğine çekmekti. Greta’nın
temel talebi, İsveç’in Paris Anlaşması’na uymasıydı.
Eylemini Twitter ve Instagram’dan duyurunca
İsveç’te yer yerinden oynadı. Gazeteler, televizyonlar
genç öğrenciyi manşetlere çıkardılar. Greta
Thunberg, anne babasının da desteğiyle Birleşmiş
Milletler’in Polonya’da Katowice şehrindeki 24.
İklim Zirvesi’ne katıldı. Ardından Ocak ayında
Davos’un yolunu tuttu. Davos’ta arkasında bir lobi
olduğu yolundaki iddialara karşı harika bir konuşma
yaptı. Neticede, Thunberg’in göle çaldığı maya tuttu
ve eylemler dünya sathına yayıldı. “Gelecek için
Cuma Günleri Hareketi” (Fridays for Future/FFF)
farklı ülkelerden öğrenci gençliğin de ilgisini çekti
ve FFF İsveç’ten sonra Avustralya, İngiltere, İtalya,
Almanya, Hollanda, Belçika, Kanada, Fransa, İsviçre,
Avusturya, İrlanda ve İskoçya’dan başlayarak, Mart
2019’da ABD, Japonya, Meksika, Şili, Filipinler ve
Hindistan’a da yayıldı ve küresel bir harekete evrildi.
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Fransız öğrenciler Ekolojiye Geçiş Bakanlığı
önünde sürdürdükleri eylemde, hükümetten
ülke çapında sera gazlarını yüzde 4 civarında
indirmesini talep etti. İngiltere’de “Gençlik
İklim Koalisyonu”, “İklim için Gençlik Grevi”
gibi oluşumlar, öğrencilerini harekete geçmeye
çağırıyor. Açık Radyo, 94,9’da bir programa
katılan FFF Türkiye’den Robert Kolej öğrencisi
Selin Gören, iklim krizinin okullarda ders olarak
okutulması gerektiğini söylüyor. Selin ve diğer
genç arkadaşlarının geçtiğimiz sene 20 Eylül’de
düzenlenen İklim Grevi’ne ise Türkiye’de 10 bin
kişi katıldı. Bu ekoloji mücadelesinde yaşı 7 ile 20
arasında değişen gençlerin ön plana çıkması ise
dikkat çekici bir başka olgu. Eylemleri anlamanın
yolu da onları anlamaktan geçiyor.
Peki “Z Kuşağı” adı verilen bu gençler kim,
ne istiyor, dünyaya nasıl yaklaşıyor?

“İklim Değişikliği ve Çevre
Tahribatı” En Büyük Sorun

Konfor alanlarını terk
edip, daha yaşanabilir bir
gelecek için sokağa çıkan
yeni kuşağın kendileri ve
kendilerinden sonrakiler
için verdiği bu mücadelede
en büyük beklentilerinden
biri de yaktıkları bu
ateşin önceki nesillere de
bulaşması.
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Bugün dünyada yaşı 10-24 aralığında değişen 1,8
milyar genç yaşıyor. Türkiye’de bu rakam, Türkiye
İstatistik Kurumu’nun 2018 verilerine göre 14
milyondan fazla ve toplam nüfusun yüzde 17’sine
yakın. İnsanlığın karşılaştığı en büyük ve en

karmaşık sorunlardan biri olan iklim değişikliği
de bu genç nüfusun sosyal, ekonomik ve siyasal
yaşamlarına yeni sorumluluk alanları ekliyor.
Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl yaptırdığı
ve dünya çapında 30 bine yakın gencin katıldığı
yeni bir ankette, katılımcı gençlerin yaklaşık
yüzde 50’si, dünyanın yaşadığı en büyük
sorun nedir sorusuna “iklim değişikliği ve
çevre tahribatı” yanıtını verdi. Bu da gençlerin
iklim değişikliği mücadelesine ne kadar ciddi
baktıklarını ve dolayısıyla bu kadar yüksek
katılımcı olmalarını açıklıyor. Geleceğin
yöneticileri olacak gençler, yine geleceklerinin
en büyük problemi olarak gördükleri
iklim politikalarına dahil olmak ve çözüm
mekanizmalarını yaratmak istiyorlar.
Son yıllarda iklim kuşağının bu kararlı tavrı
ve mücadelesi, Birleşmiş Milletler tarafında
karşılık görmeye başladı. Birleşmiş Milletler son
dönemlerde düzenlediği çevre konferanslarında
ve zirvelerinde gençlerin bu mücadeledeki
rolünü içine alarak daha geniş bir tabana
yaymaya başladı. 2009 yılından bu yana
gençlik örgütlerinin iklim müzakerelerindeki
taleplerine cevap veren Birleşmiş Milletler’in
bu talebe daha etkin cevap vermesinde hiç
şüphesiz Greta öncülüğünde başlayan eylemlerin
payı büyük. Günümüzde pek çok ülkede
gençlik grupları, ulusal ve uluslararası karar
mekanizmalarında yer almaya başladı. Örneğin
Avrupa Komisyonu’nun oluşturduğu “İklim
Eylemi için Gençlik İnsiyatifi”, gençlerin Paris
Anlaşması’nda özetlenen hedefler için çalışmalar
yapmasına olanak sağlıyor. 2012 yılında Doha’da
düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 18. Taraflar
Toplantısı’nın ertesinde Kahire’de temelleri atılan
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Arap Gençlik İklim Hareketi de son yıllarda
misyonunu ve hareket alanını genişletmeye
başladı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin
iklim mücadelesindeki sözleşmelerine taraf
olan Türkiye’de de gençler sesini daha fazla
yükseltmeye başladı. Gençlerin son yıllarda karar
alma mekanizmalarında temsil edilmesinin;
iklim politikalarının planlanması, geliştirilmesi
ve uygulanmasında daha çözümcül ilerlenildiğini
de ortaya koyuyor. Daha da önemlisi tüm bu
katılımlar, genç nesillerin iklim değişikliği
ile mücadele ederken geleceklerini de daha
sürdürülebilir şekilde yapılandırabilmelerine
olanak tanıyor. Aslında istedikleri şey de aslında
tam olarak bu.

Küskünlük Yerine Umut
Günümüzde gençler, işsizlikten salgın
hastalıklara, yoksulluktan eğitimsizliğe, gıda
güvenliğinden susuzluğa kadar pek çok
farklı sorunla mücadele etmek zorundalar.
İklim değişikliği ise, tüm bu sorunları sosyoekonomik olarak daha zor bir duruma getiriyor.
Aynı zamanda dahil olmadıkları siyasal ve
ekonomik kararların sonuçlarına da katlanmak
zorunda kalıyorlar. Birleşmiş Milletler Dünya
Gençlik Raporu: Gençlik ve İklim Değişikliği
adlı rapor, gençlerin iklim değişikliğinden
nasıl etkileneceğini detaylandırmış. Buna
göre gelişmekte olan ülkelerdeki gençler,
iklim değişikliği ve sonuçlarından gelişmiş
ülkelerdekilere oranla çok daha fazla etkileniyor.
Beklenmeyen hava olayları, gıda ve su kaynakları
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kıtlığı, sağlıklı olmayan koşullar, yüksek
sıcaklıklar ve doğal kaynakların tükenmeye
başlaması ve bunlar neticesinde yaşanan
çatışmalar, gençleri ve geleceklerini etkiliyor.
Bunu da göçler ve iklimdeki istikrarsızlıklar
artırıyor. Ve iklim kuşağı bunların önüne geçmek
için sesini yükseltiyor. Aslında son dönemdeki
bu isyanlar, gençlerin küresel ısınmaya ve doğal
tahribata karşı ilk ayaklanması değil, ancak
kamuoyu durumun aciliyetinin ilk kez bu kadar
net farkında. Bu yeni kuşak, konunun insanlık
için taşıdığı risklerin bugüne kadarki tüm
kuşaklardan çok daha fazla farkında. Z kuşağının
sahip olduğu en yüksek duyarlılık, hayallerinin
gerçekleşmeyeceğini ve geleceklerinin kendi
istedikleri gibi olamayacağını, bunun için
yeterli finansmanın sağlanamayacağını söyleyen
geleneksel yöntemleri bir sorgulama biçimi.
Çünkü onlar, gezegeninin geleceğinin artık bu
söylemlerle kurtarılmayacağını biliyor. Bu yeni
kuşağın kendileri ve kendilerinden sonrakiler için
verdiği bu mücadelede en büyük beklentilerinden
biri de yaktıkları bu ateşin önceki nesillere
de bulaşması. Gençler bu sayede tüm dünya
toplumunu işin içine dahil ederek başarısızlığa
uğramış bu sistemi yıkıp, herkes için eşit ve
yaşanabilir bir gelecek yaratmaya çalışıyor.
Kabul etmek gerekir ki, İsveçli aktivist Greta
Thunberg’in başlattığı şey, umut vadeden
bir değişim. Onunla beraber diğer tüm gençlerin
gösterdiği ise küskün olmadıkları, hâlâ ümit
olduğu ancak artık yavaştan alacak bir
zamanın kalmadığı.

Günümüzde gençler,
işsizlikten salgın
hastalıklara, yoksulluktan
eğitimsizliğe, gıda
güvenliğinden susuzluğa
kadar pek çok farklı
sorunla mücadele
etmek zorundalar. İklim
değişikliği ise, tüm bu
sorunları sosyo-ekonomik
olarak onlar için daha da
zor bir duruma getiriyor.

WhItsun
U

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Büyük Set
Resifi’nin (Great Barrier Reef ) tam kalbinde yer alan Whitsunday
(Whitsundays), 74 tropik adadan oluşan bir kara topluluğu.
Avustralya’da Oueensland sahilinin hemen dışında yer alan adalar
topluluğu, inci gibi plajları, turkuaz denizi ve kırılgan ekosistemini
koruyan doğası ile balıkçılar, dalgıçlar, kampçılar, yelkenciler ve
kum-deniz-güneş meraklıları için kusursuz bir oyun alanı.
Ngaro halkının evi olan bu adalar, dünyanın geri kalan tatil
yörelerine göre çok daha az kullanılmış. Whitsunday, 74 adaya
sahip olmasına rağmen bunlardan yalnızca beş tanesi yaşam ve
konaklama alanı sağlıyor. Diğer adalar ise doğaya geri dönüş,
kamp ve mavi-yeşil bir atmosferde yürüyüş imkanı sunuyor.
Çok sayıda aktivite, bol uyku, dinlence ve yemek seçeneği sunan
Whitsunday, bugün tropik ve kalabalıktan uzak tatil severlerin en
gözde alanlarından biri olma yolunda hızla ilerliyor.
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Yüzde 70’i Milli Park
Whitsundays ilk olarak 1700’lerde Kaptan James Cook tarafından
keşfedilmiş olmasına rağmen, turizm sistemine dahil olması
1930’lu yıllara denk geliyor. Bugün olduğu gibi yıllardır yapım
aşamasında olan bu ada zinciri cennet, milyonlarca yıl önce
patlayan volkanların bir ürünü olarak oluştu.
1920’li yıllara kadar tenha ve yavaş zamanlar geçiren
Whitsundays, adalar arasındaki bağlantıyı sağlayan tekneler ve
çiftçilik için kullanılan kulübelerin sayısı arttıkça insan çekmeye
başladı. Endüstri potansiyeli arttıkça geziler düzenlenmeye
başlandı. Whitsunday Adası sakinlerinin misafirperver
davranışları gezginleri adada kalmaya ikna edince Hamilton,
Daydream ve Hayman adaları da aynı şeyi yapmaya başladı. Ve
Whitsundays’in giriş kapısı olan Airlie Plajı’nın 1936 yılında
kurulması ile adalar turizmi resmi olarak başlamış oldu. Ancak

tsunday
Adaları

Deniz kaplumbağaları ve gökkuşağı
rengindeki balıklarla yüzün. Büyük
Set Resifi’nin berrak sularına
yelken açın. Dünyanın en güzel
plajlarında yürüyüş yapın. Birinci
sınıf bir tesiste yüzlerce yıldızın
altında tertemiz bir uyku çekin…

zamanın çok yavaş aktığı bu coğrafyada büyüme de çok yavaş
oldu. 1970’lere kadar bilinirliğini yükseltemedi. Bu tarihten sonra
turizme daha da asılan adalar, bugün artık yılda yaklaşık 500
bin ziyaretçi ağırlıyor. Türevi bölgelere göre hâlâ konuk sayısı
bakımından geride olsa da yerlilerin bir şikayeti yok.
Bugün hâlâ doğal varlığını büyük oranda koruyan bölgenin yüzde
70’i milli parklardan oluşuyor. Burayı ziyaret edenler, sahil ve
adaların çarpıcı doğal manzarası için “ömür uzatır” yorumunda
bulunuyorlar.

bonuslarından biri de Hamilton’un az ilerisinde yer alan ve kısa bir
tekne yolculuğu ile ulaşılan Golf Kulübü. Bu 18 delikli parkurda,
oyunun içinde kalabilmenin yolu ise manzaraların atışlarınızı
engellemesine karşı koymaktan geçiyor.
Ada aynı zamanda tenha bir bölgede lüksü sınırsızca sunan Qualia
tatil köyüne de ev sahipliği yapıyor. Qualia, ödüllü bir SPA, iki
muhteşem restoran, bir kütüphane, iki bar ve mükemmel bir su
aktiviteleri kataloğu ile sadece yetişkinlere özel bir sığınak. Köy
ayrıca, yıllık yelken yarışının da ev sahibi.

HamIlton Adası’nda Lüksü Yaşayın

Ortak Sunu Mercanlar,
Doğal güzellikler ve Rahatlama

Hamilton Adası, ada zincirinin en gelişmiş ve en popüler
bölgesi. Tesisleşme anlamında, yaşam alanı olan diğer adalardan
epeyce önde olan adanın mağazaları, postanesi, restoranları,
barları ve çeşitli tiplerde konaklama birimleri bulunuyor. Adanın

Whitsunday grubunun en kuzeyindeki küçük Hayman, meşhur
Whitehaven Plajı’na ve resiflere erişmek için birinci sınıf bir
konuma sahip. Ormanlık tepeler, vadiler, plajlar ve beş yıldızlı lüks
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uzakrota

Great BarrIer Reef Festivali
Bundan 20 yıl önce hayata geçirilen Great Barrier Reef
Festivali, topluluk temelli bir etkinlik. Büyük Set Resifi’ne
bağlı bir toplulukta yaşamanın ne demek olduğunu kutlayan
festivalin amacı bu duyguyu Avustralya’nın geri kalanı
ile paylaşmak. Tutkulu gönüllüler tarafından organize
edilen festival bu sene 30 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri
arasında gerçekleşecek. Sokak partileri, yerel yemekler, geri
dönüşüm atölyeleri, yarışmalar, geçit törenleri ve havai fişek
gösterilerinin yer aldığı festivali zenginleştirecek bir diğer
olay ise aynı tarihlerde yelkenli yarışının da yapılacak olması.
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bir tatil köyüne sahip olan ada, Avustralya’nın en ünlü yerlerinden
biri ve zengin yaşam tarzına hitap eden başarılı bir platform.
Kano, yüzme, yelkencilik, doğal yaşamı gözetleme yerlerine
yürüyüş gibi popüler uğraşlar sunan Hayman’da yorgunluğun
keyfini çıkarmanın yöntemi ise lüks SPA. Huzur dolu adaya,
Hamilton Adası’ndan yat, helikopter veya deniz uçağı ile ulaşmak
mümkün.
Ada ailesinin en popüler ve en küçüğü olan Daydream, anakaraya
çok yakın olduğundan günübirlik geziler sayesinde çok fazla
ziyaretçi ağırlıyor. Yağmur ormanları ve mercanlarla kaplı olan
Daydream Adası, çoğu ziyaretçi için “doğal”ı arama sahası. Bazı
deniz biyologlarının kalıcı olarak yerleştiği adada birçok deniz
canlısı ve deniz yaşamı hakkında bilgi edinmek mümkün. Ada,
Daydream İsland Resort isimli bir tesise sahip. Küçük boyuna
rağmen bu çekici tesis, SPA, köpüklü lagün tarzı havuzlar, çocuk
kulübü, konukların vatoz ve köpekbalıklarını elle besleyebilecekleri
açık bir akvaryum gibi olanaklarla dolu. Üç sahil şeridi boyunca
bol miktarda su sporu imkanına sahip. Gezi seçenekleri arasında
yağmur ormanı yürüyüşleri, resif balıkçılığı ve mercan izleme
gezileri bulunuyor.
Aborjin denizcileri olan Ngaro halkına ait olan Lindeman Adası

WhItsundays’e Varış
Adalara ulaşmanın en kolay yolu uçakla gitmek.
Whitsundays’in en büyük tesis barındıran adası olan
Hamilton’ın havaalanı Great Barrier Reef ’e Brisbane,
Cairns, Sidney ve Melbourne şehirlerinden direkt uçuş
bulunuyor. Alternatif olarak, popüler sahil kasabası
Airline Beach’in yakınındaki Whitsunday Beach
Havaalanı’na da uçabilirsiniz ya da buraya feribot ve
helikopter transferi yapabilirsiniz.

WhItsundays’in En Fotojeniği
WhItehaven Plajı
ise meran resiflerini kucaklamanın en kestirme yolu. Adada şu an
için faaliyette olan bir işletme bulunmuyor. 1992 burada açılan
Med Club tesisi 2002 yılında kapanmış ve kendisini yeniden
geliştirecek sahiplerini bekliyor. Şimdilerde doğa fotoğrafçılarını,
dalış meraklılarını ve yürüyüşçüleri ağırlıyor.
Adını verdiği cennet grubunun en büyüğü olan Whitsunday
Adası, ılık, sığ ve mercanca zengin turkuaz sularla çevrili ormanlık
bir alan. Adalar topluğunun en fazla fotoğraflanan yerleri Airlie
Plajı ve Whitehaven Plajı’na sahip olan ada, yürüyüş parkurları ve
altı temel kamp alanı ile insanları kendine çekiyor.
Doğaya mükemmel bir kaçamak olan şık ve ince Long Island,
el değmemiş milli parklar ve mercan resifleriyle süslü. 13
kilometreden fazla yürüyüş parkurları ve tenha koyları ile tekneler
için güvenli demirleme imkanı sağlıyor. Ada, iki güzel butik tesise
ev sahipliği yapıyor. 2019’da açılan ve sadece yetişkinlere özel olan
lüks eko-resort Elysian Retreat, en fazla 20 şanslı konuğu ağırlıyor.
Denize doğru serpilmiş Bali tarzı villaların, süitlerin ve kişiye özel
evlerin oluşturduğu Palm Bay Resort Whitsunday ise daha uygun
fiyatlı. Bu tesiste kendi yemeklerinizi hazırlayabiliyorsunuz. Bu
adanın en özel deneyimi ise turkuaz denize bakan palmiye gölgeli
bir hamakta saatlerce tembellik yapmak.

Whitsunday sahilinde yer alan Airlie Plajı, su maceraları ve
masmavi sulara uzanan plajda dinlenmek için benzersiz bir
konum. Dünyaca ünlü ve ödüllü Whitehaven Plajı, gece hayatı,
sokak eğlenceleri, harika hava koşulları, muhteşem manzaralar
ve sıcakkanlı bölge halkı, insanların bu kasabayı ziyaret etmeyi
sevmesinin nedenlerinden bazıları.
Airlie Plajı turistler için sıcak bir Whitsundays başlangıcı.
Adaların bütçeye göre farklı olanaklar sunan bu bölgesinde hostel,
butik otel, pansiyon ve lüks otel gibi farklı konaklama seçenekleri
mevcut. Mutlak bir huzur sunan bu kasabada dilerseniz karavanda
da kalabilirsiniz ya da daha fazla macera olsun istiyorsanız kamp
alanlarından birinde yıldızların altında da yatabilirsiniz. Diğer
bölgelerin aksine aileler için çok daha fazla eğlence olanağı
barındıran bu kasabada birçok tatil parkı da bulunuyor.
Birçok otorite tarafından dünyanın en güzel plajı olarak kabul
edilen bu plajın kumunun yüzde 98’i silis ve o kadar beyaz ki,
gerçek dışı görünüyor. Issız Whitsunday Adası’nda bulunan plaja
deniz uçağı, helikopter veya tekne ile ulaşmak mümkün. Plajın
şovlarından biri de beyaz kum ve turkuaz suyun birbirine karışıp
yarattığı çarpıcı tablo. Gelgitlerin yarattığı bu şov, yalnızca plajın
kuzey ucundaki Hill Inlet Koyu’nda görülebiliyor.
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Tropikal ve Modern
Lezzetler Bir Arada

Büyük Set Resifi’ne Dalış
Berrak mercan denizinin altında parıldayan Dünya Mirası
Listesi’ndeki Büyük Set Resifi, uzaydan görülebilen tek yaşayan
canlı yapı. Resif, Whitsunday Adaları’na yelken, şnorkel, dalış
ve deniz yaşamını keşif için rahatlatıcı bir ortam sunma görevi
görüyor. Dünyanın en zengin ekosistemlerinden biri olan resif,
şaşırtıcı bir deniz yaşamı çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor; bin
600’den fazla balık türü ve bin 400’den fazla mercanın yanı
sıra dev vatozları, dev istiridyeleri, balinaları, köpekbalıklarını,
yunusları, kaplumbağaları, dugongları, deniz yılanlarını, rengarenk
balıkları besliyor. Büyük Set Resifi’ne günübirlik dalış turları için
tekneler, Hamilton Adası ve Airlie Plajı’ndan kalkıyor.

Muhteşem manzaraları ağız sulandıran lezzetlerle birleştirmek,
turizm kültüründe her zaman kazandıran bir yöntemdir.
Whitsundays de tropikal manzaraların tadını lezzetli yemekler
eşliğinde çıkarmanın doğru adreslerinden biri. Yerel deniz
ürünleri ve taze bölgesel ürünler çoğu menüde bulunuyor ve
tropikal bir bölgede beklenildiği gibi tüm vurgu, hassas tatlar
üzerine yoğunlaşıyor.
Volkanik minerallerin zenginleştirdiği yemyeşil tarım
arazileri ile çevrili olan Whitsundays, şeker kamışı, domates,
mango, kavun, kırmızı biber, fasulye, mısır ve daha pek çok
ürünün yerel olarak üretildiği bir bölge. Tüm yemeklerin taze
malzemelerle yapıldığı adalarda, yerel pazarlar da oldukça
renkli ve ilgi çeken alanlar içinde yer alıyor. Whitsundays
mutfağı; sahilde balık-cips, tam kapsamlı açık büfeler, beş
yıldızlı mutfaklar gibi seçenekler sunuyor. Restoranlar ve tatil
köyleri, yerel lezzetlerin yanında Meksika, İtalya, Asya, Avrupa
ve modern Avustralya mutfaklarından lezzetlerle de çeşitli
damaklara hitap ediyor.
Airlie’nin “yemek caddesi”, adalar topluluğunun en fazla rağbet
gören yerlerinden biri. Kendine has bir servis tarzı olan Airlie
Beach yemeklerin tadını çıkarırken tüm gün eğlenmeniz için
canlı müzik performanslarına da yer veriyor.

Yelken Gezileri
Bu cennet tasvirli bölgeyi gerçekten takdir etmenin en başarılı yolu bir yelken gezisi veya yüksek hızlı bir motor turundan geçiyor.
Bir günde daha fazla adayı görmenize olanak sağlayan deniz turları, bölgenin deneyimli rehberleri tarafından veriliyor ve toplamda
10 saat sürüyor. Birçok tur, resifte şnorkelli dalış durakları, Whitsunday Milli Parkı’ndaki patikalardaki yürüyüş rotaları ve tatil
köylerinde mola verme olanakları da sunuyor.
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Ayhan Sicimoğlu
ile Denizden EnstantAneler

Sanatçı ve gurme kişiliğinin yanında deniz merakı ile de bilinen Ayhan Sicimoğlu,
çocukluğunun denizini, Fransız maceraperest “Külot Bey” ve Mustafa Koç ile anılarını
anlattı. Onun hikayelerinden bakınca deniz çok mavi, ama her hikayenin arasına da
bugünün siyahını eklemekten kaçamıyor.

T

Türkiye’nin önde gelen sanatçı, gezgin ve gurmelerinden biri
Ayhan Sicimoğlu. Ancak bilen bilir kendisinin bunların yanında
bir de “deniz tutkunu” şapkası vardır. Deniz Temiz olarak daha
çok merak ettiğimiz konu da bu; Ayhan Sicimoğlu’nun denize
dair hikayeleri. Ayhan Sicimoğlu ile bir kez oturup muhabbet
etmişseniz, anlatacak, aktaracak ne çok hikayesi, mevzusu
olduğunu anlarsınız.
Sarıyer’de restoranda bir araya geldik kendisi ile mavi hikayelerini
dinlemek için. İlk olarak kendisine kıyının nerede bittiğini
sorduk; devamı zaten kendiliğinden geldi.
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“Mayom İçimde”
Çocukluk yazları dayısının Kadıköy Fenerbahçe’deki
köşkünde geçen Ayhan Sicimoğlu ilk etapta, bugün oradaki
dokunun ve mahalle ile insan ile iç içe olan denizin artık
olmayışından dolayı yaşadığı kalp kırıklığını dile getiriyor.
Ancak sonrasında kahvesinden bir yudum alıp bu görüntüyü
sildikten sonra dönemin romantizmini aktarmaya başlıyor:
“Dayımın Fenerbahçe’deki köşkünün önünden parke taşlı bir
yol geçerdi, sonra ağaçlı toprak bir kaldırım ve deniz. Yazın
üzeri bez pergola ile kaplı tramvaylar geçerdi bu yoldan,

biz yürürdük ama insanlar tramvayın arkasına takılı açık
vagonlar ile plaja gelirlerdi. Tramvayın geçtiği yoldan
sonra ağaçlıklı bir yol başlardı; sonrası ise denizdi. Eskiden
evlerin önünden, mahallelerden denize girmek mümkündü.
‘Mayom içimde’ diye bir tabir vardı. Sahile, denize ulaşmak
lüks değildi. Ancak şunu da samimiyetle belirtmeliyim ki, o
dönemde insanlar, bu avantajı bir nimet gibi değerlendirdi,
hakkını her daim teslim etti. Şimdi ise buraların tamamı
dolduruldu. İnsanlar, yine buralarda geziyorlar ancak üzücü
bir nokta var bilen için; eskisi kadar mavi olmayan denize
dokunamıyoruz ve sadece seyrediyoruz, bu bize lütuf gibi
geliyor.
Süreyya Plajı’nın ortasında bir Afrodit Heykeli vardı.
Bundan yaklaşık 70 sene önce Süreyya Paşa tarafından
yaptırılmış. Süreyya Plajı diğerlerine nazaran daha büyük
olduğundan buraya sık giderdik. Delikanlılar, genç kadınlar
bu heykele yüzerdi. Ancak bize yasaktı. 1957 senesinden
bahsediyorum, ben daha yedi yaşındayım. Buraya
yüzebilmenin bir şartı vardı: Ayak yere basarken kafanın
suyun üzerinde kalması. Simit gibi koruyucular kullansak
belki izin verilecek ama kullanmazdık. Çünkü o dönemde
deniz aynı zamanda büyük bir şov ve prestij sahnesiydi.
Ayrıca önemli bir sosyalleşme alanıydı.
Bu anlatım 1950-60’ların romantizmi. Bunun günümüzdeki
yansıması ise; bu heykelin şu an denizden 600 metre bir
parkın içinde kaderine terk edilmiş olması. Heykelden
arta kalanları parkın içinde bitap şekilde gördüğümde
gözümün önünde dünyanın sonuna işaret eden bilim kurgu
filmlerinden bir kare belirdi.”

Kürekli Kayıkla
Başlayan Yelken Tutkusu
Yelken tutkusu ile bilinen Ayhan Sicimoğlu’nun ilk
yelken deneyimi de 7-8 yaşlarında ve yine bir o kadar
romantik başlıyor; bir kayık iki kürekle: “O zamanlar her
köşkün önünde bir iskele ve bir tekne vardı. Dayım da bir
sürat teknesine sahipti ama yaş yedi olunca kullanmak
imkansızdı.
Fenerbahçe’de balıkçı Şişman Hasan vardı. Kürekli,
küçük bir kayığa sahipti. Hasan, o küçük kayığa yelken de
yapmıştı. İsteyenler kiralardı ancak bizden para almazdı.
Biz o kayık yelkenli ile Moda’ya gider gelirdik. Moda
Kulübü’nün önündeki plajın gayet yüksek, ahşap ve
merdiven ile çıkılan kulesi ve üstünde bir trampleni vardı.
Delikanlılar oradan şov olsun diye atlarlardı. Ben atlamaya
cesaret edemediğim için onları izlerdim. Çünkü eğer o
tramplenin üzerine çıkmışsanız, atlamalıydınız, yoksa
büyük madara olurdunuz. Dedim ya benim çocukluğumun
İstanbul’unda deniz aynı zamanda bir şov ve prestij

Benim çocukluğumun İstanbul’unda deniz
aynı zamanda bir şov ve prestij alanıydı.
Güzel yüzmek, modaya uygun giyinmek önemliydi.

alanıydı. Güzel yüzmek, modaya uygun giyinmek önemliydi.
Hasan’ın yelkenlisinde çıktığımız turlar benim ilk yelkenli
deneyimimdi aynı zamanda yelken tutkumun başlangıcıydı.”

“Ayhan Bey Ben Gavur
Toprağına Ayak Basmam”
Denizi de yelkeni de deneyimlediği ilk günden itibaren hep
sevdiğini söyleyen Sicimoğlu, 1980’lerin başında ilk yelkenlisini
alıp, Yunan Adaları turuna çıkmış. Bu ilk seyahatte ona eşlik eden
Mehmet Kaptan ise ilk seyahatin bir hikaye olmasında güzel bir
paya sahip. Marmara Adalı olan Mehmet Kaptan, Sicimoğlu ile
tanışana kadar İstanbul ile Marmara Adası arasında gemilerle
mermer taşımacılığı yapmış. Gerçek bir Türk ruhuna ve milli
duygulara sahip. Hikayenin tebessümünü de tam olarak bu durum
oluşturuyor aslında: “Bir gün bana dediler ki, adamın biri alıp
da pek kullanmadığı yelkenlisini satmaya karar vermiş, ilgilenir
misiniz? Olur deyip yelkenliye bakmaya gittim. İsmi Atılgan,
çok güzel bir tekne. Sahibi elden çıkarmaya o kadar hevesli ki,
neredeyse bedavaya verecek. Neden mi? Çünkü adam motoryatçı.
Yelken onun ruhuna uygun değil. Aynı anda yakın arkadaşım
Rıfat Edin de bir tekne aldı. Tekneleri Tuzla’ya tersaneye
götürdük, sonrasında da Muharrem Usta adında işinin ehli birini
bulduk, teknelerin elden geçirilmesi için. Bir gün Muharrem
Usta ile bir kamyona atladık, İzmit’te bir tersaneye gittik; burada
eski tankerleri söküp hurdaya alıyorlardı. Eski tankerlerin ambar
kapakları tik masif, koca kalaslardan oluşuyordu. Usta, bu tikleri
kesip biçip, bizim teknelere entegre etti. Yelkenlileri değiştirdik,
ağırlık sorununu da çözdükten sonra Atılgan yüzmeye hazırdı.
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Kazı çalışmaları döneminde haftada bir günümüzü berber
ve hamam günü olarak tayin etmiştik. Bu arada da anladık
ki, adımız defineciye çıkmış. Berberde öğrendiklerimize
göre; kazılardan bulduklarımızı sandıklara koyup,
Rodos’tan gelen gemiyle Yunanistan sınırına çıkarıyor,
buradan yurt dışına satıyormuşuz.
Şimdilerde kendisi bir motoryatta kaptan. Beyaz, apoletli
kıyafetler içinde gördüm kendisini yakın bir tarihte. “Ayhan Bey,
çok özlüyorum günleri” diye anlattı bana şu anki durumunu…”

“İki Yaz Önce İstemeden
Rib Almak Zorunda Kaldım”
Atılgan’ı Türkiye’nin en eski kotrasına sahip ve tekne merakı üst
düzey olan arkadaşı Rıfat Edin’e veren Sicimoğlu, geçtiğimiz
iki sene evvel, marina sahibi İtalyan Arkadaşı Federico’nun ve
babasının ısrarı ile hypalon şişme bot almış. Ancak bu süreç
tamamıyla bir talihsizlik.
“Federico’nun marinasına gittiğimde yüzlerce lastik bot ile
karşılaştım. Nedeni sordum. Limanın yanardağ patlaması sonucu
doğal bir şekilde oluştuğunu ve denizin altının çok fazla kayalık
olduğunu anlattı. Bu sebeple de burada sadece rib botlar var;
yelkenliler giremiyor, dedi. Üretip sattıkları ribleri sergiledikleri
showroom’a gittik. Orada kırmızı, şık bir ribe denk geldim, çok
beğendim. Anında bana satmak istedi. Bense birtakım bahaneler
uydurup oradan çıktım. Ertesi gün bir telefon. Fedeico’nun babası,
beni sempatik bulup, tüm bahanelerimi pazarlık maddesi şeklinde
değerlendirip, bana tekneyi bir şekilde aldırdı. Ben aslında
istemiyordum da diyemedim, mecbur kaldım. Şimdi de marinada
duruyor. Hem vaktim yok hem de ben ruhen yelkenci olduğum
için zor geliyor.

AstypalaIa Adası’nda
Balkabağı Tatlısı Öğretirken…
Kendime bir kaptan buldum, Mehmet Kaptan. Hayatında ilk
defa yelkenliye biniyordu: ‘Şu Allah’ın hikmetine bak, koca gemi
motorsuz nasıl gidiyor?’ Şaşkınlığı geçtikten sonra yelkenliye ilgi
duymaya başladı. Mehmet Kaptan yaptığı işe hakim, denizleri
ve denizciliği iyi bilen biriydi. Onu da alıp Yunan Adaları turuna
çıktık. Çıktık diyorum ama Mehmet Kaptan hiçbir Yunan adasına
ayak basmadı. ‘Ayhan Bey, ben gavur toprağına ayak basmam’
derdi. Ben gezerdim, o teknede beklerdi. Bu arada bu kadar milli
duyguya sahip aynı Mehmet Kaptan, yardıma ihtiyacı olan hiçbir
‘gavur’u da geride bırakmamıştır.

48

“Geçen iki yaz önce Edhem Dirvana ve eşi Tanem Sivar’ı alıp,
Ege’nin ortasındaki Astypalaia Adası'na götürdüm. Ege’de en
başarılı koylara sahip adalardan biridir. Oraya gitmeden önce Kos
Adası’nın arkasındaki Nisiroz Adası'nı gezdirdim onlara. Geceyi
de adada bir marinada geçirdik. Sabah adadan çıkarken Alman
bandıralı bir charter gemisine denk geldik. Biz de kendisine yol
verdik ve selamlaşarak ayrıldık. Bu arada tekneyi Edhem kullandı.
Kendisi yelkenci ama hız tutkusu da var.
Neyse adaya vardık. İki genç Rum kadının işlettiği bir kafeye
girdik. Adı “Kolikiti”, anlamı da balkabağı. Ben de ‘balkabağı
tatlısı yapıyorsunuz herhalde’ dedim; anlamadılar. Birçok
ortak tatlımız var ama balkabağını atlamışlar. Ben de bu

durumdan istifade edip, bir deniz turunu gastronomi macerası
ile birleştirmek istedim. Kadınlara, size balkabağı tatlısının
nasıl yapıldığını öğretmek istiyorum ve bunu filme çekeceğim,
dedim Çok hoşlarına gitti. Balkabaklarını soydum, şekerli suya
yatırdım. Bu arada İz TV için adayı anlatmak adına dolaşmaya
başladık. Akşam üstü kaleye çıktık, güneş batarken balkabağını
bitirmek için kafeye geri döndük. Bu arada aradan 8-10 saat
zaman geçmişti. Derken içeri sabah karşılaştığımız Alman girdi.
Düşünün, ben kahvemi içtim, kahvaltımı ettim, tüm adayı gezdim
ve balkabağı yaptım adam yeni bağlamıştı teknesini. Aslında bu
ribi almamdaki sebep, daha hızlı iş yapmaktı yelkenci olmak beni
kısıtlıyor. Bu yüzden de satmayı düşünüyorum. Ancak yelken
almayı da düşünüyorum. Çünkü şu an için vaktim yok.
Yelken alacaksam içinde yaşamalıyım.”

“Külot Bey” ile Sualtı
Arkeolojisi Çalışmaları
Aynı zamanda bir dalgıç olan Ayhan Sicimoğlu, artık eskisi kadar
dalmadığını söylüyor. Bunun nedenini ise “Benimkisi şımarıklık.
Bu saatten sonra elimin tarihe değmeyeceği yerlere dalmak
istemiyorum. Evet, deniz canlıları çok güzel, egzotik, estetik ama
benim tarzım farklı. Turistik dalışçı değilim. Şımarıklığım bu
saatten sonra kolayca törpüleyebileceğim bir yerde değil” diyor
ve bu “şımarıklık”ının hikayesini anlatıyor: “Dünyadaki sualtı
arkeoloji biliminin kurulduğu yer Türkiye’dir. Bunu da kuran
Prof. Dr. George Bass’dir. Kendisi 60’larda Türkiye’ye gelmiş ve
bir kazı yapmış. Bu kazı esnasında da sualtı arkeolojisi teknikleri
bulunmuş. Bir 10 sene kadar ara verildikten sonra da 76’da
Türkiye’ye ekibi ile beraber yeniden gelmiş. Bu yeni dönemde bir
arkadaşım dedi ki, Amerikalılar Bodrum’da dalış yapıyorlar. İlgimi
çekti, ben de birkaç arkadaşımla gönüllü olmak üzere ekibe dahil
olmak için Bodrum’a gittim.
İçinde benim, Prof. Dr. Bass’ın, Claude Duthuit Matisse isimli
Fransız bir zenginin ve bilim insanlarının olduğu bir ekip, bir
balıkçı teknesi ile gezip, batıklar keşfediyorduk. Claude, Fransız
ressam Henri Matisse’nin torunuydu. Kendisi ile çok ortak
noktamız vardı; deniz, dalış, yemek, sanat... Bu sebeple de çok
yakın arkadaş olduk. Bir Karadeniz takası alıp, onunla Bodrum’a
gitmiş. Tabi bu arada pek çok Bodrumlu da ilk kez taka görüyor
ve şaşkın. Dalış yerleri için bize yol gösterici olan süngerciler
kendisine ‘Külot Bey’ diyor, ismini bu şekilde telaffuz ediyorlar.
1960’larda Türkiye’ye gelmiş bu maceraperest isim aynı zamanda
Amerika’daki İNA’nın (Sualtı Arkeoloji Vakfı) idari heyetinde
görev yapıyordu. Kendisi ile olan yakın arkadaşlığım sualtı
arkeolojisine olan merakı artırdı. Bu arada ben Claude ve ekibe
kazı çalışmaları esnasında epeyce bir yardım ettim, özellikle de
işin medya ve bürokratik ayağında.
Külot Bey, beni İNA'nın bir toplantısına götürdü. Burada

beni Yönetim Kurulu Üyesi seçtiler. Amerika’ya yerleştikten
sonra da tüm toplantılara katılmaya başladım. Yönetim Kurulu
Üyelerinden biri bana bir gün ‘Biz her sene Türkiye’ye kazılar için
1-2 milyon dolar para yolluyoruz, sizi fonlayacak iş adamı yok
mu’ diye sordu. ‘Neden yok cidden’ diye kendime sorduktan sonra
aklıma Mustafa Koç geldi.

“Mustafa Koç ile TİNA’yı Kurduk”
Türkiye’ye döndükten sonra onu ve eşi Caroline’i alıp, Kaş
açıklarındaki Uluburun batığına götürdüm. MÖ 1600’lü yıllara
tarihli bu batık, dünyanın tarihini değiştiren batıklardan bir
tanesidir. Mustafa Koç, gördükleri karşısında muazzam şaşırdı
ve çok hoşuna gitti. Bu arada kara arkeolojisi ile sualtı arkeolojisi
birbirinden çok farklıdır. Karadaki kazılarda bir tarihe denk
geldiğinizde her şey bitmez, bir metre altında bin sene öncesinden
bir nesneye denk gelirsiniz ve medeniyet, tarih yeniden değişir.
Sualtı arkeolojisinde ise, gemi ya da nesne battığı andan itibaren
zaman ve kare donuyor. O geminin içindeki her şey o ana ait.
Bu dalıştan sonra Mustafa Koç’u da Amerika’daki toplantılara
götürmeye başladım. Sonra oturduk, konuştuk ve TİNA’yı
(Türkiye Sualtı Arkeoloji Vakfı) kurmaya karar verdik.
Ben şu an vakfın Onursal Başkanlığını yürütüyorum. Vakıf, aktif
olarak çalışmalarına devam ediyor. Açıkçası ilk kurduğumuz
zaman, bu kadar başarılı olacağını düşünmemiştim. Bu sebeple de
gururluyum.

“Mustafa Koç ile Ölümden Döndük Ama
Herkes Makarna Tarifini Sordu”
Bir gün Fethiye’deyken, oradaki dalış kulübünden biri bir
mağaradan bahsetti. Suyun 25 metre altında, karanlık bir mağara.
Mustafa Koç ile konuştuk, bir rehber bulup dalmaya karar
verdik. Ben de bu dalışı, İz TV için filme dönüştürmek istedim.
Mustafa’ya ‘Ben kameramanları ayarlayacağım’ dedikten sonra
‘Sualtı kameramanı ben olurum’ diye cevap verdi. Harika, her şeyi
ayarladık, dalışa hazırız.
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Önde rehber, arkada ben, benim arkamda Mustafa Koç mağaraya
doğru yüzmeye başladık. Dar bir koridordan ilerliyorduk ve
yol aldıkça darlaşıyordu. Öyle ki, herhangi bir aksilik olsa geri
dönmenize ihtimal yok. Açıkçası korktum. Çünkü dönememenin
yanında birimize bir şey olsa diğerleri müdahale de edemez.
Neyse ki, sonunda mağaraya vardık. İçerisi muazzam karanlık,
hiçbir yerden ışık gelmiyor. Kafamızı suyun üzerine çıkardık ama
maskeleri çıkarma konusunda tereddütte kaldık çünkü gaz kaçağı
olabilirdi. Deneme yanılma yöntemi ile gaz olmadığını anlayınca
maskeleri çıkardık. İçerisi buz gibi çünkü hiç ışık görmemiş ve
simsiyah. Aynı yolu benzer korkuyla kat edip gemiye geri çıktık.
Derken Mustafa’nın kızı Esra, ‘Ayhan Abi bana makarna yapar
mısın’ diye sordu. Fi tarihinde ben çocuklara makarna yapmışım
ve onu unutmamış. Mutfağa girdim, dolabı kurcaladıktan sonra
İtalyanların ‘carbonara’ makarnasının Türk versiyonunu yapmaya
karar verdim; yumurta ve sucukla. Muhteşem oldu, herkes bayıla
bayıla yedi. Bu arada diğer kamera hâlâ devrede. Sonrasında filmi
yayınladık. Peşi sıra reaksiyonlar geldi: ‘Ayhan Bey makarnanın
tarifini verir misiniz?..’ Zorlu bir mağara dalışı gerçekleştirdik,
kameran Mustafa Koç ama herkes makarnayla ilgilenmiş.

“TURMEPA’YA FİLM ÇEKTİM”
Rahmi Koç ile eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Bir gün
kendisine dedim ki, Rahmi Bey, sizinle beraber Koç Müzesi’nde
bir program yapmak istiyorum, müzeyi sizin ağzınızdan
anlatalım. Vaktim yok demesini beklerken, ‘Kabul ederim
ama bir şartla; sen de TURMEPA’ya bir film çekeceksin’
dedi. Bu pazarlık TURMEPA’yı tanımama vesile oldu. Bir
gün ofisinde bana TURMEPA’nın kuruluş hikayesini anlattı.
Yunanistan’ın HELMEPA’sından türüyor, bizim TİNA gibi.
Hikayenin ardından kameramanları aldım, TURMEPA’nın
İstanbul’daki deniz temizleme aracına bindim ve çekime başladım.
Oradan Göçek’e geçtim; burada TURMEPA’nın yaptığı gemi
bağlama dubalarını, gemilerden alınan atıkları çektim. Ama
TURMEPA’nın gemilerin ayağına kadar gitmesine rağmen
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Deniz adamı olmak sadece tekne almakla olmuyor.
Bilgi, saygı ve bilinç kavramlarını bir arada gerektiriyor.
Umuyorum ki, TURMEPA’nın bu yılmaz ve özverili
çalışmaları, bu bilinci yakalayıp güçlendirmemizi sağlar.
sintinesini hâlâ denize dökenlerin olduğunu görmek ve bilmek
çok acı.
Atılgan'ın banyosu küçük olduğundan bazen tenha bölgelerde,
güvertede duş alırdım. 30 sene evvel Atılgan ile Gaydaros
Adası’nda (Eşek Adası) yine güvertede duş alırken yaşlı bir adam
geldi. O zamanlar Adalar’dakiler İtalyanca konuşurdu. Bana
“adamıza hoş geldin” dedi. Biraz muhabbetten sonra bana ‘Komşu,
şu an şampuanınla balıkları öldürüyorsun. Ben sana yeşil sabun
hediye edeyim. Hem saçına hem vücuduna hem de denizlere
iyi gelir’ dedi ve gitti. Çok utandım yaptığım şeyden. Senelerdir
denizdeydim ama hiç bu açıdan yaklaşmamıştım, öyle bir bilincim
yoktu. Maalesef, bu sadece bana özgü bir şey değil, bizde genel
olarak deniz bilinci yok. Deniz adamı olmak sadece tekne almakla
olmuyor. Bilgi, saygı ve bilinç kavramlarını bir arada gerektiriyor.
Umuyorum ki, TURMEPA’nın bu yılmaz ve özverili çalışmaları,
bu bilinci yakalayıp güçlendirmemizi sağlar.
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Gelecek için Balık

GIDA GÜVENLİĞİ

Dünyanın, ticareti yapılan en büyük gıda ürünü kategorisini
oluşturan deniz ürünleri, dünya çapında milyarlarca insana
besin sağlıyor. Dünyada yaklaşık üç milyar insan, birincil protein
kaynağı olarak balık ve diğer deniz ürünlerine güveniyor.

İ

İnsanlık tarihi boyunca gıda söz konusu
olduğunda öncelik gıdanın yeterliliği ve
güvencesi oldu. Geçtiğimiz 20 yıl içinde ise
bunun yerini gıda güvenliği almaya başladı.
Uzun yıllar boyunca balıkçılık ve su
ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği; gıda
güvenliği çalışmalarında, tartışmalarında
ve politika yapımında genellikle gıda ve
tarım sistemlerinin dışında bırakıldı. Ancak
son zamanlarda hem denizlerdeki biyolojik
çeşitliliğin azalması hem de denizlerdeki
kirlilik sebebiyle su ürünlerinin gıda
güvenliği sorunu yaşaması, durumu tersine
çevirdi. Bu durumun tartışmaya açılmasında
BM Dünya Gıda Güvenliği Komitesi’nin
ve diğer uluslararası kuruluş ve STK’ların
çabası büyük. Bunun sonucunda da diğer
gıda ürünlerinde olduğu gibi “sudan sofraya
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balık güvenliği” konusu, günümüzde
üzerine büyük bir titizlikle eğinilen
konulardan biri oldu.
BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün tanımına
göre gıda güvenliği; herkesin her an,
sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürülebilmek
için gerekli beslenme ihtiyaçlarını ve
gıda tercihlerini karşılayabilen, ekonomik
ve fiziki açıdan yeterli, sağlıklı gıdaya
ulaşılabilmesini ifade ediyor. Bu tanım dört
önemli kritere işaret ediyor: Bulunabilirlik,
erişilebilirlik, istikrar ve güvenilirlik ile
kalite. Deniz ürünleri insanlık için birincil
protein ve temel besin kaynaklarından. Her
geçen gün besleyiciliği ve sağlığı geliştirici
niteliklerinin tanımı artan deniz ürünleri,
insan diyetinin yüksek kaliteli yapıya
dönüştürülmesinde en etkili yöntemlerden

biri. Balık ve denizle ilgili ürünler, dünya
çapında çok sayıda topluluk için gelir ve
geçim kaynağı. Su ürünleri yetiştiriciliği ve
avcılığının günümüzde ve gelecekte, gıda
güvenliği ve beslenmeye katkısı; çeşitli
çevre, kalkınma, politikalar ve yönetişim
konuları arasındaki birçok etkileşimden
etkileniyor. Diğer yandan büyüyen küresel
nüfusu besleme ve artan balık talebini
karşılanma ihtiyacı, doğal kaynaklar
üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor
ve denizler, balıkçılık ve su ürünleri
yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğine ket
vuruyor. Bu da balıkçı toplulukların yiyecek
hakkını devam ettirme ve balığı herkes
için kullanılabilir hale getirmek için balık
değer zincirinin yönetimi ile alakalı çeşitli
konuları gündeme getiriyor.
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Dünyada Balık Talebi Her
Yıl %2,5’ten Fazla Artıyor
Okyanus ve denizlere farklı şekillerde
bakabiliriz: Canlı bir ekosistem, ticaret
ve seyahat ortamı, karbon emilimi
için bir lavabo, sağlık sektörünün
garantörlerinden, terapi alanı…
Ancak tüm bunların ötesinde mavi
alanlar, insan toplumunun en önemli
gıda sağlayıcılarından ve geçim
kaynaklarından biri.
Günümüzde su ürünleri avcılığı ve su
ürünleri yetiştiriciliği, 3 milyar insana
ortalama kişi başına hayvansal protein
alımının yaklaşık yüzde 20’sini ve diğer
1,3 milyar insana kişi başına alımın
yaklaşık yüzde 15’ini sağlıyor. Bu pay
bazı ülkelerde yüzde 50’leri aşabiliyor.
Dünya nüfusunun büyümesi ancak daha
da önemlisi, kentleşme, artan kalkınma
seviyeleri, yaşam standartları ve gelir
kombinasyonu, balık ve deniz ürünleri
talebinin ve balıkçılık gelişiminin
artmasının temel nedenleri arasında yer
alıyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte
olan dünyada 1950’lerden bu yana
talep, yılda yüzde 2,5’ten fazla artıyor.
Tahminler, balık üretimine yönelik
talebin, özellikle gelişmekte olan
ülkelerde, artan nüfus ve kentleşmenin
etkisi ile önümüzdeki 10 yıl boyunca
artmaya devam edeceğini gösteriyor.
Dünyanın en hızlı gelişen gıda sektörü
olan su ürünleri yetiştiriciliği; gıda
güvenliği ve gelişmekte olan bölgelerde
artan diyet beslenmesi için olası
sürdürülebilir çözüm olarak kabul
ediliyor. Ancak hassas davranılmadığı
sürece, su ürünleri yetiştiriciliğinin
ve küresel balıkçılığın başarılı şekilde
genişlemesini engelleyecek birtakım
sınırlamalar mevcut; çevresel kirlenme,
düşük su kalitesi, hastalıklar, denizlerde
artan balık yemi ekstraksiyonu, üretim
yönetimi ve düzenleme eksikliği gibi.
Diğer yandan ortaya çıkabilecek bir
başka sorun da küresel fiyat artışları ve
su ürünlerinin bazı kesimlerce ulaşımının
daha da zorlaşacak olması.
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BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün
tanımına göre gıda güvenliği;
herkesin her an, sağlıklı ve aktif bir
yaşam sürdürülebilmek için gerekli
beslenme ihtiyaçlarını ve gıda
tercihlerini karşılayabilen, ekonomik
ve fiziki açıdan yeterli, sağlıklı
gıdaya ulaşılabilmesini ifade ediyor.
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Yoksul Kesimler için
Gıda Güvenliği
Balıkların göç etme eğilimdeki canlılar
olması ve ulusal sınırlarla kısıtlanamamaları
kaynakların korunması ve yönetimi
ile alakalı yerel çabaların yetersiz
kalması dolayısıyla uluslararası iletişim
sistemlerinin gelişmesini zorunlu kılıyor.
Deniz mahsulleri, özellikle ekonomik
açıdan dezavantajlı kesimlerde temel bir
gıda, gelir ve geçim kaynağı olmasının
yanında sahip olduğu proteinler sebebiyle
beslenmede ve gıda güvenliğinde de büyük
bir rol oynuyor.
Balıkların gıda olarak büyük önem arz
ettiği ülkelerin neredeyse yüzde 75’ini,
gelir bakımından fakir ve gıda eksikliği
yaşayan Asya ve Afrika ülkeleri oluşturuyor.
Balığın düşük gelirli kişiler için önemi,
kişi başına ne kadar ürün tüketildiği ile
alakalı olmaktan ziyade genel diyetteki
göreceli konumu ile alakalı. Bu nedenle,
monoton bir diyette haftada bir “mütevazi
sardalya”, zengin bir insanın diyetindeki
aynı sardalyadan küresel gıda güvenliğine
çok daha önemli bir katkı.
İkincisi balık sektörü, bugün 660
milyondan fazla insana gelir sağlıyor. Değer
zinciri boyunca balıkların satılması ve
pazarlanması yoluyla elde edilen gelir, gıda
maddelerini alabilmek için kritik önem
taşıyor.
Küçük ölçekli balıkçılık büyük ölçekli
balıkçılıktan çok daha önemli. Küçük
ölçekli balıkçılık sadece büyük miktarda
istihdam sağlamakla kalmıyor, aynı

zamanda küçük ölçekli balıkçılar
tarafından tutulan balıklar, su ürünleri
yetiştiriciliği için balık yeminin ihracatında
da kullanılıyor.

Mavi Büyüme
Dünyanın dört bir yanındaki uluslar,
denizcilik alanının ekonomideki
durumunu yükseltmeye çalışırken, “Mavi
Büyüme” yeni bir vızıltı haline geldi.
Avrupa Komisyonu, mavi büyümeyi,
denizcilik sektöründe sürdürülebilir
büyümeyi desteklemek için uzun vadeli
bir strateji olarak tanımlıyor. Benzer
şekilde, yakın zamanda yapılan bir Hint
Okyanusları Diyalogu konferansı, mavi
ekonomiyi “insanlığın yararına okyanus
kaynaklarının sürdürülebilir gelişimine
dayanak olması” şeklinde vurguladı.
Okyanusun sanayileşmesi olarak başlayan
mavi büyüme, ardından daha yoğun ve
çeşitlendirilmiş deniz kullanımı eğilimine
dönüştü. Enerji ve maden sömürüsü,
rekreasyon ve kıyı mühendisliği gibi
yeni kavramları içine alan mavi büyüme,
günümüzde “koruma” odaklı bir hal aldı.
Daha sağlıklı okyanusların yaratılmasına
ve ekonomik aktivitenin rasyonel
planlamasına dayanarak, mavi büyümenin
dili herkes için fayda sağlamayı vaat ediyor.
Kurumsal yatırımcılara, ulusal ekonomilere,
biyolojik çeşitliliğe, yerel halka, batılı
tüketicilere, kalkınma ajanslarına ve
koruma kuruluşlarına fayda sağlayan mavi
büyüme, “kazan-kazan” çözümü olarak
nitelendiriliyor. Bununla birlikte mavi
büyüme savunucularının önerdiği gibi
yoksulların gıda güvenliği ihtiyaçlarını
korumak için kapsayıcı ve yararlı olup
olmayacağı birtakım soru işaretleri
barındırıyor. Burada iki rahatsız edici
eğilim söz konusu. İlki, denizin rekabet
halindeki kullanımının artmasıyla gıda
üretiminin öncelikte yerini kaybetmeye
başlaması. Tüm dünyada balıkçılar, diğer
deniz endüstrileri için toprak kaybetmeye
devam ediyor. Örneğin deniz rüzgar
çiftliklerinin balıkçılık ve deniz ürünleri
yetiştiriciliğine faydalı olduğu iddia edilse

Aşırı Avlanma Krizi
2000 yılında Deniz Ekolojisti ve Kanada Dalhouise Üniversitesi Profesörü Boris
Worm liderliğindeki bir grup bilim insanı, 2048 yılı için “boş okyanuslar”ın olduğu
bir kıyamet senaryosu hazırladı. Diğer yandan çok sayıda belgesel ve makale de
balıkçılığın ve okyanusların çöküşüne dikkat çekiyor. 2013 yılında Gıda ve Tarım
Örgütü’nün yaptığı araştırmaya göre, günümüzde dünya balık stoklarının yüzde
10’u, 1970’lerde ise yüzde 32’si sürdürülebilir sınırların ötesinde kullanılıyordu.
Artık durumun ciddiyeti inkar edilmiyor ancak durumun nedenleri ve algılanan
sonuçları ile baskın bir anlayışla mücadele edilmiyor. Çözüm ise; balıkçı sayısını
azaltma, yasa dışı balıkçılıkla mücadele etme, deniz koruma alanları oluşturma,
mülkiyet hakları oluşturma ve balık sübvansiyonlarını azaltmaktan geçiyor. Bir grup
İsveçli araştırmacının ortaya koyduğu verilere göre, dünyanın en büyük 13 balıkçılık
şirketi, küresel denizcilik avcılığının yüzde 11-16’sını, en değerli stokların ise yüzde
%19-40’ını kontrol ediyor. Hint Okyanusu Orkinos Komisyonu’ndan elde edilen
veriler, 2014 yılında, AB'den sadece 81 balıkçı gemisinin Hint Okyanusu'nda, Sri
Lanka ve Hint filosunun (binlerce tekneden oluşan) toplamından daha fazla ton
balığı yakaladığını gösteriyor. Sınırlı sayıda firmanın elindeki bu yakalama ve gelir
yoğunluğu, aşırı avlanma konusunu fazla önemsememekle birlikte, mevcut üretim
biçimini zorluyor ve dağıtım sorularını merkezi hale getiriyor. Uzmanlar ise kıtlık ve
aşırı nüfus çerçevesinde bu avlanmanın sürdürülebilirliği baltalayacağını söylüyor.

de bu çiftliklerin temel amacı bu değil.
İkincisi, mavi büyümenin bir parçası
olan kıyı bölgelerinin sanayileşmesi de
karasal yaşam alanını, özellikle küçük
ölçekli balıkçılık popülasyonlarını
etkiliyor. Balıkçılık mezralarının iç
mekana kaydırılması ve daha kârlı turist
işletmeleriyle değiştirilmesi, küçük
ölçekli balıkçılar ve bakmakla yükümlü
oldukları kişilerin geçim kaynaklarını
potansiyel olarak etkiliyor. Asya, Afrika
ve Latin Amerika'daki alternatif geçim
kaynaklarının halihazırda mevcut olmaması
nedeniyle, şu anda küçük ölçekli balık avına
uygulanan baskı, gelecekte uygulayıcıların
gıda güvenliğini de azaltabilir.

%25

Yıllık dünya
balık talebi

Günümüzde su ürünleri avcılığı ve
su ürünleri yetiştiriciliği,
3 milyar insana ortalama kişi başına
hayvansal protein alımının yaklaşık
yüzde 20’sini ve diğer 1,3 milyar
insana kişi başına alımın yaklaşık
yüzde 15’ini sağlıyor.
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İklim değişikliği
Büyük Etken
Çevre, üretim ekosistemleri ve kaynak
tabanları bozulduğunda veya aşırı
sömürüldüğünde, sektörün gıda güvenliği
ve beslenme işlevlerini yerine getirme
kapasitesi sınırlanır veya azalır. Balıkçılığın
çevresel ve doğal kaynak boyutlarında
sürdürülebilirliği bu nedenle gıda güvenliği
ve beslenmesinin olmazsa olmaz koşulu
olarak kabul ediliyor. Ayrıca, balıkçılığın
gıda güvenliği ve beslenme sonuçları sadece
stok geri kazanımına değil, aynı zamanda
hasadın erişimine ve dağıtımına da bağlı.
Petrol sondajı, enerji tesisatları, limanların
geliştirilmesi, limanların ve diğer kıyı
altyapılarının inşası, barajlar ve su akışı
yönetimi vb. faaliyetlerin su verimliliği,
habitatlar üzerinde büyük etkileri var.
Bunlar, balıkçı topluluklarının geçim
kaynaklarının sürdürülebilirliğini
zedeliyor. Bu sebeple, koruma
faaliyetleri ve deniz koruma alanlarının
varlığına ihtiyaç duyuluyor.
Diğer yandan iklim değişikliğinin
etkileri, türlerin kutuplara doğru coğrafi
dağılımındaki değişiklikler, okyanus
asitlenmesi ve habitatları etkileyen
kıyı koşullarındaki değişikliklerle bu
sürdürülebilirliği zaten olumsuz etkiliyor.
Bunun üretim üzerinde çeşitli etkileri
var. Ülke içi balıkçılık ve su ürünleri
yetiştiriciliği, sıcak hava dalgaları, su
kıtlığı ve su rekabeti nedeniyle daha
yüksek ölüm oranlarıyla karşılaşabilir.
İklim değişikliğinin balığa bağlı

popülasyonlar üzerindeki etkileri,
balıkçılık fırsatlarının evrimine (mevcut
kaynakların değişmesi, balıkların
kapasiteleri, üretim ve pazarlamadaki
işletme maliyetlerinin evrimi) ve fiyatların
evrimine bağlı olacaktır. Aşırı olayların
etkileri artıyor, daha fazla hasar ve altyapı
ve konut kaybı riski söz konusu. Deniz
seviyesinin yükselmesi de toplulukların
zorunlu yer değiştirmesine yol açıyor, bu
da alanların daha da bölünmesine sebep
oluyor.

Balık Avından Balık
Yetiştiriciliğine
Öngörülen nüfus artış eğilimleri, gelecekte
her insanın beslenip beslenemeyeceğini
sorgulayan kıyamet senaryoları yaratıyor.
9-10 milyarlık bir dünya nüfusuna
ulaşılacak olması, toplu gıda üretiminin
nasıl genişletileceği sorusunu beraberinde
getiriyor. Argüman: Eğer balık, gıda
güvenliği için önemliyse, büyüyen dünya
nüfusunu beslemek için daha fazla balık
üretilmesi gerekiyor.
Yabani balık üretimi 1990’lardan beri
durgunlaştığı için, küresel su ürünleri
yetiştiriciliği üretimi son zamanlarda dik
bir şekilde büyüyor. Bu açıdan bakıldığında,
gıda güvenliği söz konusu olduğunda, su
ürünleri yetiştiriciliğinin gıda azlığına
cevap olduğuna şüphe yok. Su ürünleri
yetiştiriciliği, küresel gıda-balık arzının
artan bir oranını oluşturuyor ve kişi başına
küresel gıda-balık arzını artırdı.
1930 ve 1940’larda yaşanan büyük

kıtlıklardan çıkarılan derslere göre,
gıda güvenliğinin sadece gıdaların
kullanılabilirliği değil, dağıtımının da
önemli bir işlevi var.

Yönetişim ve
Pazara Erişim
Devlet teşvikleriyle yüksek değerli balık
ihraç kültürü devam ediyor ancak bu
faydalar daha zengin üreticileri tercih etme
eğiliminde ve düşük ücretli kesim bunların
dışında veya çok çok az yararlanabiliyor.
Ancak uzmanlar, gelecekteki politikalar ve
yönetişim, yoksulluğu azaltmanın ve gıda
güvenliğini artırmanın bir aracı olarak
küçük ölçekli su ürünleri yetiştiriciliğine
odaklanmalı diyor. Düşük gelirli çiftçilerin
teknolojiye ve pazar fırsatlarına erişmelerine
izin verildiğinde üretim seviyeleri
üzerindeki olumlu etkilerin sağlanacağı
belirtiliyor.
Ticari çiftçilik ve ihracata odaklanan
politikalar yerine, geçim düzeyindeki hane
halkları için istikrar ve gıda güvenliğini
sağlamak amacıyla politikalar ve destek
sistemlerinin küçük ölçekli çiftçilerin
ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Artan
üretkenlik, su ürünleri yetiştiriciliğinin
genişlemesi ve fakirlere yönelik stratejilerin
uygulanması, su ürünleri yetiştiriciliğinin
gıda güvenliği üzerinde çok daha fazla
etkiye sahip olmasını sağlayacak. Bunu
zorlayacak yerel hareket için ise çözüm,
uluslararası düzenlemelere uygun olarak
standart düzenlemeler ve uygulamalar
geliştirmek olacak.

2013 yılında Gıda ve Tarım
Örgütü’nün yaptığı araştırmaya
göre, günümüzde dünya
balık stoklarının yüzde 10’u,
1970’lerde ise yüzde 32’si
sürdürülebilir sınırların ötesinde
kullanılıyordu.
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İş İnsanı Erdem Cever

TÜRK
SİVİL
DENİZCİLİK
TARİHİNİN
"
GÖRSEL ARŞİVİNİ OLUŞTURDUM"
Çocukluktan gelen bir merakın tablolara resmedilmesi sonucu oluşan Erdem Cever’in
“Zaman Yolcusu Vapurlar” sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.
Türk sivil denizcilik tarihine bir bakış olan sergi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki
yolcu taşımacılığının da resmedilmiş hali.

İ

İş insanı Erdem Cever’in Rahmi M. Koç
Müzesi'nde 19 Nisan tarihine kadar sergilenecek
olan sergisi “Zaman Yolcusu Vapurlar”, Osmanlı
döneminden Cumhuriyet'e uzanan yolcu
vapurlarının aslına uygun şekilde resmedilmesi
sonucu oluşmuş. Cever’in çocukluğundan gelen
merakının bir yansıması olan sergi, sekiz senelik bir
çalışmanın sonucunda oluşmuş.
Sergi ile alakalı olarak “Türk sivil denizcilik
tarihinin görsel arşivini oluşturdum” diyen Cever, en
büyük hedefinin "Bu gemilerin özellikle çocuklarla
buluşması ve onların dağarcığında bir yer etmesi"
olduğunu söylüyor.
Serginin hikayesi nasıl oluştu?
Neden bu konuya dikkat çektiniz?
Serginin hikayesinin temelinde benim gemilere olan
merakım yatıyor. Bu, çocukluktan gelen bir merak.
Köprünün olmadığı, karşıdan karşıya vapurlarla
geçildiği dönemde onları izler, merak ettiklerimi
babama, dedeme sorardım. Lisedeyken de gemileri
izleme, detaylandırma ve bilme isteğim devam etti.
Okuduğum lise, Karaköy ve Sirkeci rıhtımlarına
bakıyordu. Kuleli Askeri Lisesi’ne kadar uzanan
mavi bir manzara vardı, hele çatıya çıktıysanız, Haliç
ayaklarınızın altında olurdu. Ders esnasında dahi
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denizi ve vapurları izlerdim. Derslerden arta kalan vakitlerimi
limana gideip, gemileri seyrederek geçirirdim.
Üniversite yıllarımı geçirdiğim Viyana’nın denizden uzak bir
şehir olması sebebiyle denize ve vapurlara dair bir aktivitem
olmadı. Ancak daha ortaokuldan itibaren alıp okumaya,
biriktirmeye başladığım vapurları anlatan kitapları takip etmeye
devam ettim. Üniversiteyi bitirip yeniden İstanbul’a dönünce ilgi
ve alakamdan bir şey kaybetmeden vapurları izlemeye devam
ettim ve hatta onları tablolaştırdım.
Gemileri tabloya dönüştürme isteği nasıl doğdu?
Eşim tablolara çok meraklı. Onun bu merakı, bende vapur
tabloları biriktirme isteği doğurdu. Koleksiyona başladıktan
bir süre sonra aldığım vapur tabloları arasında hiç Türk gemisi
olmadığını fark ettim, hepsi denizci ülkelere ait gemilerdi.
Derken “neden” kısmını sorgulamaya ve bu gemileri aramaya
başladım. Müzayedelerde birkaç tanesine denk geldim fakat
bu benim için yeterli değildi. Bu sebeple de çizdirmeye
karar verdim. Bu arada gemilerin resimleri ve fotoğrafları
armatörlerde dahi yok.
Elbette işin en zor kısmını çizim safhası oluşturdu.
Birkaç ressam ile çalıştım ancak bana istediğim görselleri
veremediler. Bir gün tesadüfen, Batum’da (Gürcistan)
bir sanat galerisinde gezerken, limandan kalkan bir gemi
tablosu gördüm. Çizimi, açısı ve detaycılığı çok hoşuma
gitti. Ressamının kim olduğunu sordum ve hemen irtibata

geçtim. Kendisine bana gemi resimleri çizip çizemeyeceğini
sordum; kabul etti. Örnek göndermesi için bildiği iki gemi
çizmesini istedim. Çizdiği gemilerden bir tanesi, bizim
1938’te Almanya’ya sipariş ettiğimiz ancak savaş çıktığı için
Sovyetlerin el koyduğu “Doğu”ydu, şimdiki adıyla Büyük
Petro. Çok hoşuma gitti, güzel bir tesadüftü ayrıca tabloları da
beğendim. Böylece Zura Koçalidse ile çalışmaya başladık. Ben
kendisine resimleri ve bilgileri gönderiyordum, o da çiziyordu.
Zamanla fark ettim ki, bu uğraştan büyük bir keyif alıyorum.
Bunun üzerine kendime bir hedef koydum ve yolcu taşımış
bütün Türk gemilerini çizdirmeye karar verdim. Başlangıç
noktası olarak da buharın gemilere uyarlanmasını seçtim ve
1838 tarihli Peyk-i Şevket ile çizimlere başladık ve bugüne
kadar getirdim. Yaklaşık 150 tane yolcu ve yük taşımacılığı
yapmış gemi tablosu çizdirmiş oldum. Birkaç tablo hariç
tümünü Zura Koçalidse yaptı.
Daha önceki ressamlarla anlaşamamanızın sebebi neydi?
Ben manzara temalı resim istemiyorum çünkü biriktiriciliğe
başladıktan sonra aslında yaptığım şeyin görsel arşiv oluşturmak
olduğunu fark ettim. Bu sebeple de ressamın kendi tarzını
yansıtmadığı, geminin oranlarını, renklerini, teknik detaylarını
da verebildiği "çizilmiş fotoğraflar" olmasını istedim. Koçalidse
ile devam etmemdeki temel sebep, onun ressamlıkla beraber,
grafik de okumasıydı. Ayrıca denizden de anlıyor. Bu artılarını
tablolara baktığınızda da görüyorsunuz, hatlar çok net.
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Koleksiyon yapmaya
başladıktan sonra fark ettim
ki, bu uğraştan büyük bir
keyif alıyorum. Bunun üzerine
kendime bir hedef koydum
ve yolcu taşımış bütün Türk
gemilerini çizdirmeye karar
verdim. Başlangıç noktası
olarak da buharın gemilere
uyarlanmasını seçtim ve
çizimlere başladık.
Tabloların sayısı artmaya başladığında kendime şunu
dedim; “Bu tablolar sadece evime asacağım nesneler değil.”
Oluşturduğum bu arşiv ve bilgi birikimini gençlerin ve özellikle
çocukların dağarcığına açmaya karar verdim. Çocukların gelip
görebileceği, sorup öğrenebileceği bir yerde olmalıydı. Bin
çocuktan bir tanesi bile benim gibi etkilense yaptığım işin bir
anlamı olur. Koleksiyonerliğimi işin eğitim ayağıyla birleştirmek
adına kendime iki yer belirledim; Beşiktaş Deniz Müzesi
ve Rahmi M. Koç Müzesi. İlk isteğim Deniz Müzesi’nde
sergilenmesiydi ancak onlar mevzuya ticari yaklaştılar. Bunun
üzerine ikinci alternatifim olan Rahmi M. Koç Müzesi için
harekete geçtim. Bir dostum aracılığı ile Rahmi Koç ile tanıştım.
Kendisi konu ile yakından ilgilendi ve müze müdürü ile
görüşmemi sağladı. Müzenin prime yerlerinden birinde sergiyi
açmama yardımcı oldular. Rahmi M. Koç Müzesi’nin yıllık 300
bin civarında ziyaretçisi var ve bunun 120 bini öğrenci. Diğer
yandan burada dersler de veriliyor. Bu sebeple de sergime
koyduğum amaç için en ideal ortamı yakalamış oldum.
Peki, bu tablolar ne kadar sürede ortaya çıktı?
Uğraşımın en zahmetli tarafını malzemeleri toplama kısmı
oluşturdu; fotoğrafı, çizim eskizleri, detayları, hikayesi vs. Son
50-60 senenin gemilerine yönelik fotoğraflar var ama onlar
bile pek düzgün değil. Bu sebeple de bilhassa Osmanlı dönemi
gemilerinde araştırmaya daha fazla zaman harcadım. Şu an
kütüphanemde sivil yolcu ve yük taşımacılığına ait 700 kitabım
var. Bu gemilerden sadece birkaç tanesi bizim tersanelerde
yapılmış, gerisi satın alınmış. Bunların çoğu da 3., 4., 5. el
gemiler. Gemilere dair dataları daha ziyade bu kitaplardan
edindim; bu arada gemilerin çoğu İngiliz. Elde ettiğim
gemi fotoğraflarını Türk gemisi olarak çizdirdim. Yaptığım
araştırmalar sayesinde bir dönem içindeki bir geminin ne gibi
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özelliklere sahip olabileceğini biliyordum; baca forsunu, rengini,
yelken donanımlarını... Bu bilgileri Zura ile paylaştım,
o da gemileri devşirdi.
Tüm bu süreç hayatımın yaklaşık sekiz senesine tekabül ediyor.
Rahmi M. Koç Müzesi’nde bu tabloların
tamamını görmek mümkün mü?
Tabi 150 tablonun hepsini aynı anda sergilemek zor olduğundan
kronolojik bir ayrıştırma yaptım: Osmanlı dönemi (1838-1922)
ve Cumhuriyet dönemi. Cumhuriyet dönemini de “armatör”
(özel sektör) ve “kamu” gemileri diye kendi içinde ikiye ayırdım.
Armatörler 1922 tarihi ile sivil taşımacılığa başlamışlar ve
1936’ya kadar devam etmişler. 1934 senesinde çıkarılan bir yasa
ile denizlerde yolcu taşıma işi devlet kontrolüne geçmiş. Onlar
da gemilerini satmak zorunda kalmışlar ve yük taşımacılığına
yönelmişler.
Sergi, Türk deniz (sivil) taşımacılığına ve
kültürüne nasıl bir ışık tutuyor, katkı sağlıyor?
Ben bir tarihçi, analist, uzman ya da gemici değilim, sadece
gemileri seven, merak eden biriyim. Ancak tüm bu araştırmayı
yaparken de bazı intibalar ve fikirler edindim. Örneğin;
Osmanlı’da 1850’li, 60’lı yıllarda uzak yol tarifeli seferler
başlamış ama hem yük hem de yolcu birlikte taşınıyormuş.
Zaten o dönemde şilepler hariç gemiler yük de taşıyor, yolcu da.
Kruvaziyer sistemi 1900’lerin başında görülüyor o da çok az.
Kaldı ki, 1850’lerde insanlar da bir yere gezmeye gitmiyorlar ya
memurdur ya da atanıyordur çünkü 1930’lara 40’lara kadar doğru
düzgün yol yok. Cumhuriyet’in kurulduğu dönemde eldeki filo
çok kötü durumda. Osmanlı’nın sürekli savaş halinde olması
ve gemilerin sürekli donanmaya hizmet etmesi, yıpranmalarına
neden olmuş. Diğer yandan içeride üretilen gemi sayısı çok

sınırlı, hep dışarıdan alınmış ve çoğunlukla ikinci, üçüncü el.
Diğer yandan tarihsel açıdan denizci bir ülke olmamamız
gemilerle sınırlı bir ilişki yaşamamıza neden olmuş. Sularımızda
ticaret yapan gemiler genellikle başka ülkelere ait olmuş. Ancak
kabotaj ile beraber en azından kendi kıyılarımızda bu işi ele
almışız ve bugüne kadar gelmişiz.
Dediğim gibi ben Türk sivil denizcilik tarihinin bir görsel
arşivini oluşturdum. Sergide gemilerin sadece resimleri değil,
bilgileri, hikayeleri de mevcut. Böylesi bir tablo koleksiyonun
türevi henüz Türkiye’de yok.

Gemi üretmeye başladıkları ilk andan bu arşivi oluşturmaya
başlamışlar, ayrıca gemilerin akıbetini de takip etmişler.
Maalesef, bizde böyle bir arşiv ya da kayıt sistemi yok.
Durum böyleyken evet, buldukça, denk geldikçe gemileri
tablolaştırmaya devam edeceğim ama bundan sonra en fazla
10-15 tane eklenir diye düşünüyorum. Yalnız şunu belirtmeliyim
ki, şu haliyle bile çok büyük bir koleksiyondan bahsediyoruz.

Koleksiyonun bundan sonra akıbeti ne olacak?
Şu an için dediğim gibi en büyük hayalim bu koleksiyonu
daha fazla çocuğa, insana ulaştırmak. Farklı şehirlerde sergi
açmak, koleksiyonu görünür kılmak.
Aramaya devam edecek misiniz?
Benim eksik olan yanlarımdan
Elbette, buldukça arşive almaya
devam edeceğim ama artık bulmak
Bu tablolar sadece evime asacağım nesneler biri, bu eserleri insanlarla nasıl
çok daha zor. Nedenini size birkaç
değil. Oluşturduğum bu arşiv ve bilgi birikimini buluşturacağımı bilememek. Umarım,
örnek ile anlatayım. 1931-38 arası
gençlerin ve özellikle çocukların dağarcığına derginiz sayesinde daha duyulur
dönemde Türkiye’de yolcu taşımış
eklemek istiyorum. Bunun için de tablolarımı olmuşumdur. Çünkü ben, ilerleyen
dönemlerde kurumlar koleksiyonu
“Gerze” isimli bir gemiye denk
Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergiledim.
alıp göstermek için kendiliğinden
geldim, araştırmalarım esnasında.
talepte bulunsunlar istiyorum.
Gerze, Sinop’un güneyinde bir
Geçtiğimiz senelerde Yunanistan
ilçe aynı zamanda. Geminin kıç
Pire’de gittiğim deniz müzelerinden
tarafından çekilmiş bir fotoğrafını
birinde şöyle bir sahne ile
buldum ancak başka hiçbir görsele
karşılaşmıştım: Bütün bir sınıf
rastlayamadım; bu arada gemiye
müzede oturmuş, bir kadın eğitmen
dair tüm bilgiler mevcut. Gerze
elinde bir gemi tablosu, normal
Belediyesi’ni aradım ve ilçe ile aynı
ders anlatır gibi anlatıyor. Ben de
adı taşıyan bu geminin fotoğrafını
müzeye böyle bir teklifte bulundum.
bulma konusunda yardım istedim.
Eğer uygun görülürse, haftada bir
Oraya gelen tüm gemilerin dosyasını
gün öğrencilerle buluşup, onlara
ilettiler bana ama içinde Gerze
gemilerin ve dönemlerin hikayelerini
yoktu. Düşünün, ilçenin adını taşıyan
anlatabileceğimi söyledim. Maalesef,
geminin akıbetini bilmiyorlar. Yine
tarihimize hakim bir ülke değiliz
Osmanlı döneminde merkez Bağdat
ve bu eksiklik, merakımızı da
olan bir denizcilik şirketinde çalışan
törpülüyor; bu sebeple de denize
yandan çarklı Babil isimli geminin
ve denizciliğe ilgi duyamıyoruz.
tüm datalarına ulaşmama rağmen,
görselini elde edemedim. Bu iki gemi hep aklımda. Ayrıca resmi
Son olarak neler eklemek istersiniz?
olup, kendisine dair bilgi bulunmayan gemiler de var.
Temel isteğim, çok fazla çocuğa ulaşmak, onlara sivil
Bir de datalara ulaşmak hem zaman açısından hem de
denizciliği, gemileri anlatmak. Türkiye son zamanlarda
ekonomik olarak maliyetli. Örneğin, ilk çizdirdiğim gemi
denizcilik anlamında önemli adımlar atmaya başladı ama
Peyk-i Şevket’in bilgisi vardı ama resmi yoktu. Geminin
hâlâ halkın bundan uzak olduğunu görüyoruz çünkü
Fransa’da Marsilya’da yapıldığını biliyordum. Bunun için
görmüyorlar. Örneğin, Türkiye, deniz müzeciliği anlamında
Marsilya’da üretildiği tersaneye gitti. Bunun gibi görseline ya
çok zayıf ki, sivil deniz müzeciliği yok. İnsanları denizlerle,
da bilgisine ulaşmak için üretildikleri ülkeleri ziyaret etmek
denizcilikle buluşturmalıyız. Bu sadece tarihsel bir kazanım
zorunda kaldığım pek çok gemi var koleksiyonumda. Ancak
değil, sürdürülebilir denizcilik ve denizler adına bir kazanım ve
tüm araştırmalar ve ziyaretler bana, denizci ülkelerin ne
mavi bir geleceğin garantisi olacak.
denli düzenli ve zengin bir arşive sahip olduklarını gösterdi.
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2020 DENİZLERİNİN EN YENİ

MÜHENDiSLiK
HARiKALARI
Dev boyutları ve hükmeden tasarımları ile dikkatleri
üzerine çeken mühendislik harikası lüks donatılar
spor, keşif, seyahat amaçlı hizmet ediyor. Her yıl sulara
indirilen bu lüks yüzen yapılar, doğal olarak “en”ler
listesinin de her yıl güncellenmesine neden oluyor.
Lüks yatlar ve yelkenliler sahip oldukları iç ve dış dizaynları ile benzersiz
bir seyahat deneyimi sunarken, barındırdıkları teknoloji ile ultra konforlu
ve güvenli bir seyir imkanı sunuyor. En iyi tersaneler ve dizayn firmalarının
kusursuz iş birliği ile ortaya çıkan bu deniz mekanları, diğer yandan yüz
yıllık yat sektörünün geçirdiği evrimi gözler önüne seriyor. Dev boyutları ve
hükmeden tasarımları ile dikkatleri üzerine çeken bu mühendislik harikası lüks
donatılar; spor, keşif, seyahat amaçlı hizmet ediyor. Her yıl sulara indirilen bu
lüks yüzen yapılar, doğal olarak “en”ler listesinin de her yıl güncellenmesine
neden oluyor. Bu sene de suya inen ve inecek olan pek çok model listede yerleri
değiştirdi. Bunların içinde bazıları en büyük, bazıları en teknolojik, bazıları en
geniş alanlara sahipken bazıları ise ömür boyu garanti sunuyor.
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En etkili ve zorlu gereksinimleri karşılayabilen ve lüks özellikler içeren
en yüksek standartlara sahip Foiler, birden fazla düzen seçeneği sunan
modüler bir platform ve türünün en çekicisi.

FOILER
Hidrofil Güç Botu
Sharjah (Birleşik Arap Emirlikleri) merkezli Enata Marine’nin
“America’s Cup” (Amerika Kupası) teknelerindeki ruhu motoryata
uyarlaması ile ortaya çıkan Foiler Flying Yacht, 2020 model bir
hibrit. İlk kez geçtiğimiz seneki Abu Dhabi Uluslararası Bot
Show’da görücüye çıkan teknenin en farklı özelliği, içeri alınabilir
dört kanadı sayesinde sudan 1,5 metre yukarı çıkıp, uçma hissi

yaratması. 2019 modelinden çok daha hızlı ve güçlü bir versiyon
olan Foiler 2020, ful karbon fiber ve uçma özelliği sayesinde yakıt
tasarrufu sağlıyor. Teknede ful hibrit yerine endüstriyel hidrolik
tahrik sistemi bulunuyor ve karbon fiber konstrüksiyon karışımı
bir yapıya sahip. 18 knot seyir hızına sahip olan tekne toplam 740
beygirlik iki adet V8 marin dizel motoru sayesinde 40 knot hıza
ulaşabiliyor. 9,8 metre boyundaki motoryat, sekiz kişilik taşıma
kapasitesine sahip.

Boy: 9,8 metre Maksimum Hız: 40 knot Kapasite: 8 kişi Fiyat: 850.000 $
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Dayanıklı ve güçlü dış tasarımının aksine, iç kısımları
tik ve meşe paneller, ipek halılar, metalik boyalar
ve mermer zeminlerle donatılan Bold, yumuşak ve
sofistike geçişlere sahip.

BOLD
Ultra Lüks, Ultra Konfor
2019’un en unutulmaz lansmanlarından biri olan Bold, SilverYachts
tarafından hayata geçirildi ve ilk kez 2020 Monaco Yat Fuarı’nda görücüye
çıkıyor. Agresif çizgilere ve minimal bir tasarıma olan tekne, konukları
için sonsuz bir konfora sahip. Bar, teppanyaki ızgarası, açık hava sineması,
güneşlenme terasında sekiz kişilik bir jakuzinin bulunduğu geniş açık hava
eğlence alanları barındırıyor. Çok yönlü 34 metrelik ana güvertesi pek çok
etkinliğe olanak tanıyor. Ayrıca helihanger alanı, başarılı bir disco pistine
dönüşebiliyor. Dayanıklı ve güçlü dış tasarımının aksine, iç kısımları tik ve
meşe paneller, ipek halılar, metalik boyalar ve mermer zeminlerle donatılan
Bold, yumuşak ve sofistike geçişlere sahip. Film geceleri için medya duvarlı
300 metrekarelik bir skylounge ve olağanüstü deniz manzarası için 3,75
metre yüksekliğinde tavandan tabana pencereler de teknenin romantik
tarafının yansımaları.
Türünün en büyüklerinden olan tekne, 85,3 metre boyunda. Bu boyuttaki
bir tekne için son derece hızlı olan Bold, 23 deniz miline ulaşabiliyor.
Bir süit, iki VIP ve beş misafir kabini olmak üzere sekiz kabine sahip
olan Bold, 16 konuk ağırlayabilir. 13 kabin ise 20 kişilik mürettebata
ayrılmış durumda. Bir charter teknesi olan Bold, Hill Robinson tarafından
kiralanıyor. Teknenin haftalık kiralama ücreti 950 bin dolardan başlıyor.

Boy: 85,3 metre Maksimum Hız: 23 knot Kapasite: 12 konuk+20 müretebat Haftalık Kiralama Bedeli: 950.000 $
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Teknenin üst tarafındaki 25 metrelik mükemmel
pürüzsüz cam hattının etkileyici mühendisliği sayesinde,
kesintisiz bir manzara keyfi sürülebiliyor.
EXCELLENCE
Mükemmel Bir Keyif Seyri
2019’un bir diğer başarılı lansmanlarından olan Excellence, Monaco Yat
Show’un akabinde charter yatları grubuna katılmak için Karayipler’e doğru
yola çıkacak. Charter sisteminin en pahalı yatlarından biri olan Excellence
daha önce de bu adı kullanmış altıncı süperyat. Teknenin çığır açan tasarımının
arkasında Winch Design ve Abeking&Rasmussen iş birliği var. Excellence,
geçtiğimiz sene yeniden elden geçirilerek, daha çağdaş bir görüntüye
kavuşturuldu. Teknenin üst katı tamamıyla camlarla donatıldı. 25 metrelik
mükemmel pürüzsüz cam hattının etkileyici mühendisliği sayesinde, kesintisiz
bir manzara keyfi sürülebiliyor. Yatın göze çarpan özellikleri arasında yüksek
cam atriyum ve katmanlı sinema yer alıyor. Yatak odası ve salonda ışığın ve
manzaranın içeri dolmasına izin veren manzaranın yanında, güneşlenme alanı,
özel jakuzi, teras, havuz, bar, özel spor salonu ve SPA alanı bulunan teknede
sağlıklı yaşam üzerine daha pek çok detay bulunuyor. Tekne ayrıca suya ulaşımı
kolaylaştıran bir deniz terası ve yüzme platformlu büyük bir plaj kulübü de
mevcut. Altı çift kabinin her biri benzersiz bir renk düzenine sahip ve rahat
bir uyku için gerekli her şeyi barındırıyor. 14 deniz mili ile yolculuk yapan
yatın hızı 17 knota kadar ulaşabiliyor. 14 kişinin rahat şekilde konaklayabildiği
Excellence’da 20 mürettebat hizmet veriyor. Burgess tarafından kiralanan
Excellence’ın haftalık ücreti 1 milyon 100 bin dolardan başlıyor.

Boy: 80 metre Maksimum Hız: 17 knot Kapasite: 14 kişi + 20 mürettebat Haftalık Kiralama Bedeli: 1.100.000 $
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Amel 60, yat ödüllerinin Oscar’ı kabul edilen
“Avrupa Yılın Yatı 2020” (Europe Yacht of the Year) ödülleri
“Luxury Cruiser” kategorisinde yılın yatı olmaya hak kazandı.

AMEL 60
Yüksek Güvenlik Faktörü
Geniş çevre, ultra kaliteli malzeme, bağlantı parçalarının sağladığı
rahatlık, detaylara gösterilen özen ve son bir bakım… Amel’in
tüm bilgi ve birikiminin aktarıldığı 60 modeli, dolu dolu bir yelken
zevkine hitap ediyor. Tek elle kullanım için tamamen uygun olan
Amel 60, maksimum kolay sunuyor. Çok yüksek güvenlik faktörüne
sahip ve su geçirmez çarpışma bölgeleri sayesinde neredeyse
batmıyor. Tamamen kapalı kokpitinde, ağır havalarda bile rotada
kalmasını sağlayacak korumalı bir direksiyon pozisyonu bulunuyor.
Büyük makine dairesine merkezi olarak erişilebiliyor. Ayrıca güverte

altında yeteri depolama alanı da mevcut. Amel 60, selefi Amel
64’ten dört feet daha küçük olmasına rağmen, kullanılabilir alan
olarak daha büyük. Öte yandan daha kullanışlı, hızlı ve manevra
kabiliyeti daha fazla. İyi dengelenmiş yapısına ek olarak, standart
karbon rollmast da bu dengenin yapısını koruyor. Bu, seyir yatları
segmentinde mutlak bir yenilik. Diğer yandan Amel 60, kapsamlı ve
yüksek kaliteli ekipmanı ile de etkiliyor; lityum pili, elektrikli vinçler,
geri çekilebilir yay pervanesi, otomatik pilot, karbon iskelenin
yanı sıra çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve diğer elektronik
ekipmanlara da sahip. Amel 60’ın, büyük bir süitin yanında her biri
kendi banyosuna sahip iki geniş lüks konuk kabini de var.

Boy: 19 metre Maksimum Hız: 20 knot Kapasite: 6 kişi Fiyat: 1.650.000 $
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İngiliz tersanesi Oyster, çiftlerin ve ailelerin
mürettebatsız yelken açabilmesini sağlayan yeni
nesil bir yelkenli yat tasarladı: Oyster 565.
OYSTER 565
Aile Tipi Yelkenli
İngiliz tersanesi Oyster’ın filosuna kattığı son ürün olan 565,
giriş seviyesinde bir yelken kruvazörü. Oyster tekne modellerinin
üzerine Humphreys Yacht Design firmasının yaptığı tasarımın
oturtulması ile ortaya çıkan model, küçük bir keşif teknesi ve
profesyonel mürettebata gerek olmadan kullanılabiliyor. Bu
özelliği sayesinde gerçek bir aile dostu. Bu yeni nesil Oyster,
firmanın yat filosunun altıncı nesli. Çift dümenli gövde
formuna ve dengeli bir direksiyon sistemine sahip. 565, ralli,
tekne yarışı veya kıyı gezintileri için farklı yelken ve teçhizat
kombinasyonlarını barındırıyor. Müşteriler, çok sayıda salma ve
düzen seçenekleri arasından seçim yapabiliyorlar. Ayrıca sığ su
yelkenleri ile müthiş bir deniz keyfi yaşamayı tercih edebilecekleri
gibi daha yüksek performans için spor paketini de seçebilirler.

Boy: 18 metre Maksimum Hız: 20 knot Fiyat: 1.85 milyon $
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Bu yeni nesil, rüzgardan daha kolay yararlanılması ve yelkenlere
daha rahat ulaşılması için kalıplaşmış yay spritlerine sahip; aynı
zamanda daha az sürtünme artı deşarj için çift dümeni var. Ürün
yelpazesi, eskisinden daha iyi depolama alanına ve daha fazla
boşluğa sahip. Güneşlenmek veya suya kolay erişim sağlamak
isteyenler için standart omurgayla genişletilmiş kıç bölgesi olan
Oyster 565, cömert bir yelkenli dolabı, lazerette ve gerekli tüm
yelken ekipmanlarını ve dalış malzemelerini saklayabilecek
alanlar barındırıyor. Son derece kişiselleştirilebilir bir iç dekor
sistemi olan Oyster 565, bir VIP kabin, iki misafir kabini ve kıç
tarafındaki bir bonus kabine sahip. VIP kabin ve salon yüksek
ışıklı tavanlar ve büyük pencereler sayesinde deniz manzarasından
ve gün ışığından tamamıyla yararlanılmasını sağlıyor. VIP
salonunda, su manzarasının yanında gökyüzü manzarası sunan
skyscape penceresi de mevcut.

gençmavi

“FARK ET!”

Koç OKULU-Lisesi Mavi Dedektifleri
Temel amaçlarının farkındalığı bireyselliğe indirerek, gezegenin yarınlarına
daha etkili ve hızlı etki etmek olduğunu söyleyen TURMEPA’nın yeni Mavi Dedektifleri,
dünyanın karşı karşıya olduğu doğa sorunlarından kurtulabilmesinin yolunun
tüm insanların birlikte hareket etmesinden geçtiğinin altını çiziyorlar.

G

Gelecek nesillerle temiz denizlerin kucaklaştığı yaşanabilir
bir dünya için çalışan TURMEPA’nın çocuklara deniz sevgisi
aşılamak, korumak ve farkındalık kazandırmak amacıyla hayata
geçirdiği “Mavi Dedektif ” kulübünün yeni üyeleri
Koç Okulu-Lisesi Öğrencileri oldu.
Koç Topluluğu’nun sıfır atık misyonunu kurumun tüm
birimlerinde hayata geçiren Koç Okulu-Lisesi, öğrencilerin,
iklim değişikliği, küresel ısınma, atık sorunu gibi konularda
bilinç kazanması adına başarılı, özendirici ve ikna edici proje ve
çalışmalara sahip. Öğrencilerinin bu ve benzeri konulardaki fikir
ve projelerinin her daim arkasında olduğunu ifade eden Koç
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Okulu-Lisesi’nin TURMEPA ile iş birliği kapsamında hayata
geçirdiği Mavi Dedektif projesi hem okul içinde hem farklı
okullarda etkin olmaya başladı.
Lisenin Mavi Dedektifleri, TURMEPA’dan aldıkları eğitim
sonrası edindikleri bilgi, bilinç ve farkındalığı hem akranlarına
hem de daha genç olanlara aktarmaya başladılar. Temel
amaçlarının farkındalığı bireyselliğe indirerek, gezegenin
yarınlarına daha kararlı ve hızlı etki etmek olduğunu söyleyen
dedektifler, dünyanın karşı karşıya olduğu doğa sorunlarından
kurtulabilmesinin tüm insanların birlikte hareket etmesinden
geçtiğinin altını çiziyorlar.

Yağmur Yetkin
“MAVİ DEDEKTİF EĞİTİMLERİ İLE EDİNDİĞİMİZ
DONANIMI AKTARMA GAYRETİNDEYİZ”
Çevreye, doğaya ve denizlere dair sahip olduğu bilinç ve
farkındalığın temellerinin ailesinde ve ardından okulda
atıldığını belirten Yağmur Yetkin, TURMEPA’nın kendilerine
verdikleri Mavi Dedektif eğitiminin bu temeli yapılaştırdığını
söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Bu sene itibarıyla, sahip
olduğumuz farkındalık çalışmalarını TURMEPA’nın bizlere
vermiş olduğu ‘Mavi Dedektif ’ eğitimleri ile bir adım daha ileri
taşıdık. Bu eğitim sayesinde ilk olarak kendi farkındalığımızı
ve bilgilerimizi güncelledik ve geliştirdik. Şimdi ise göğsümüze
taktığımız 'Mavi Dedektif ' rozetleri ile edindiğimiz donanımı
bizden daha küçük olan arkadaşlara aktarma gayretindeyiz.
Özellikle daha dezavantajlı bölgelerdeki okullara gidip, oradaki
çocukları, gençleri ve yetişkinleri bilgilendirerek, aldığımız
eğitime katma değer katmak istiyoruz. Kendimiz de daha yolun
başında bireyler olarak, erken yaşlardan alınan eğitim ve bilincin
ne denli kıymetli olduğunu biliyoruz. Maalesef ki, bizden önceki
nesillerin yapmadıkları ve pek umursamadıkları bu durum,
bu kıymeti pekiştiren en önemli faktör.”
Çevre tahribatı, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi meselelerin
son yıllarda gençler tarafından sahiplenildiğini ve bu sahiplenişle
gurur duyduğunu ifade eden Yetkin, “Şu an dünyada hem özel
hem de kamu alanında yönetim kademelerinde yer alan insanlar
genç olmayanlar. Bu sebeple de bizim sözümüz, çağrımız onlara:
Bugün değilse, ne zaman? Biz artık ekonomik garanti ile beraber
ekolojik güvence de istiyoruz. Ayrıca bu gezegenin gelecekteki
garantörleri olarak bazı noktalarda fikirlerimizi beyan edebilmek
en büyük arzumuz” diyor.

Berin Naz Burdu
“ÖNEMLİ OLAN GÖNÜLLÜLÜK”
“Geçtiğimiz aylarda ben ve birkaç arkadaşım eğitim
gördüğümüz ilkokula giderek, burada iklim değişikliği ve
deniz kirliliği üzerine bir sunum yaptık. Şunu fark ettik ki, bu
tür kavramlarla ilk defa karşılaşıyorlardı. Diğer yandan kendi
adıma şunu söylemeliyim, bu kavramlara aşinalığım vardı
ancak ne kadar yıkıcı olabileceğini ve geleceğimiz için ne kadar
dezavantajlı olduğunu TURMEPA ile öğrendim.
TURMEPA’nın bizlere verdiği Mavi Dedektif eğitimi, içinde
bulunduğumuz durumun ehemmiyetini net şekilde anlamamızı
sağladı. Diğer yandan günlük hayatımızda uygulayabileceğimiz
pratiklerle, küçük 'şey'leri nasıl bir çığa dönüştürebileceğimizi
fark ettik; atıkların nasıl ayrışacağını, sürdürülebilir enerjileri,
sıfır atık yaşayabilmenin mümkün olduğunu öğrendik. Şimdi de
bunları arkadaşlarımıza, bizden genç olanlara aktarıyoruz” diyen

Berin Naz Burdu, gittikleri okullarda yaptıkları sunumlardan
hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin memnun kalıyor
olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ekliyor.
Eğitim alan herkesin Mavi Dedektif olamayacağına vurgu
yapan Berin Naz Burdu, “Önemli olan gönüllülük ve gerçekten
istemek. Bir de iyi bir iletken olmanız gerekiyor. Mavi Dedektif
olarak bizler, bilincin ve farkındalığın daha zayıf olduğu yerleri
tespit etmek ve bu bölgeleri aydınlatmak zorundayız. Bunu
yapabiliyorsak taktığımız rozet anlam kazanır" diyor.

“iklim değişikliğinden
herkeS sorumlu”
Kendilerinin en büyük şanslarının internet çağı çocukları
olduğu gerçeğine dikkat çeken Burdu, şöyle devam ediyor:
“Greta’nın başlattığı ve tüm dünyaya yayılan süreci internet
destekledi. Bu sayede bilgiyi sınırsız kılıyoruz. Başladığımız bu
işte yavaşlamadan daha fazla insanı, en hızlı şekilde çemberin
içine dahil edersek, daha hızlı gözle görülebilir sonuçlar elde
edebiliriz. İklim değişikliği ve beraberinde getirdikleri, tüm
dünya insanın sırtında büyük bir yük ve bu yükten kurtulmak
için el ele verip sırtlamalıyız.”

Alp Baran Erkul
“ARTIK SORUN ÇÖZME EVRESİNDEYİZ”
Sıfır atık, aşırı tüketim, iklim değişikliği vb. konuların çok uzun
zamandır gündeminde olduğunu aktaran Alp Baran Erkul,
TURMEPA’nın verdiği Mavi Dedektif eğitiminin, mevzuyu
bireysellikten çıkarıp, “doğa ve iklim” savunucularının sayısının
artırılması noktasında kendilerine büyük bir şans ve sorumluluk
yüklediğini söylüyor.
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TURMEPA ile ilk tanışıklığının Caddebostan sahilindeki kıyı
temizliği etkinliği ile olduğunu belirten Erkul, bu temizlik
etkinliğinde geçirdiği bir buçuk saatin kendisi üzerinde büyük
bir etki ve umut oluşturduğunu dile getiriyor ve ekliyor: “Bu
sebeple, okulda Mavi Dedektif kulübü kurulacağını duyunca
hemen katılmak istedim. Çünkü o etkinlikte, TURMEPA’nın
ne kadar sahiplenici çalıştığını ve konuya ne denli hakim
olduğunu gördüm. Bizlerin şu an için en çok ihtiyaç duyduğu
şey de aslında tam olarak bu; ayağı yere sağlam basabilirlik.
Artık sorunları konuşup, tartışma kısmını geçtik; sorun çözme
aşamasındayız ve hızlı olmalıyız.”
“Son yıllarda dünyadaki atık sayısının hızla artması ve artık
görmezden gelemeyeceğimiz seviye ulaşması insanların bu
durumu fark etmesini sağladı ancak kimse bunu üstlenmek
istemedi, duyarsız kalındı” diyen Alp Baran Erkul, “Birinin
bu işe dur, demesi gerekiyordu, bunu da biz gençler yaptık.
Çünkü biz daha yenilikçi bir jenerasyonuz, bu da ne yapacağını
bilemeyen yetişkinlere bir umut kapısı oldu. Artık beraber
hareket ediyoruz. Bu, sonuca daha çabuk varmamız adına güzel
bir gelişme” şeklinde konuşuyor.

Ekin Ünlü
“YARATTIĞIMIZ TAHRİBATIN BENDEKİ
İLK TEPKİMESİ VİCDANİ OLDU”
Mavi Dedektif Kulübü'ne katılma hikayesini “İnternet çağı
nesli olmanın avantajlarından biri de bilgiye anında ulaşabilmek.
Arkadaşlarımın da bahsettiği tüm bu kavramlara öncelikle sosyal
medya ve internet aracılığıyla vakıf oldum. İklim değişikliği,
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plastik artışı, doğa ve denizel zedelenme başlıklarının bendeki
ilk tepkimesi vicdani oldu. Bu dünyayı bitkiler ve hayvanlar
ile birlikte kullanıyoruz ama sadece onlar için değil, kendimiz
için bile bu yaşam alanını kısıtladık. Buna rağmen, diğer
canlılar bizden çok daha zor durumdalar. İnsanoğlunun sahip
olduğu bencilliğin vardığı bu son nokta, bir vicdan muhasebesi
yapmamı sağladı. Ancak diğer canlılar bizden çok daha zor
durumdalar, çünkü bencillik bize has bir şey. TURMEPA’nın
burada Mavi Dedektifler kulübünü açtığını duyunca da katıldım
çünkü elimi taşın altına koymak istiyorum” şeklinde paylaşan
Ekin Ünlü, herkesin kendi muhasebesini yapması ve bir yerden
sisteme dahil olması gerektiğine dikkat çekiyor.

“Sadece Ekonomik
Bir Gelecek Kaygısı Değil”
Gençlerin son yıllarda çevre meselelerini kendilerine vazife
bilmesinin sadece ekonomik bir kaygı olmadığını dile getiren
Ünlü, “Sadece gençleri alakadar eden bir şeyden bahsediyormuş
gibi bir algı var. Burada yetişkinlerin de hatta en çok onların
sorumlulukları bulunuyor” diyerek birlikte hareket edilmediği
sürece kesin sonuca ulaşılmasının çok zor olduğuna dikkat
çekiyor.

Ece Çağıl Balık
“FARKINDALIĞIN RUTİN
BİR ALIŞKANLIK OLMASINI İSTİYORUZ”
“Öncelikle okulumuzun sürdürülebilirlik ve atık yönetimi
konusunda örnek okullardan biri olduğunu belirtmek isterim.

Ancak okulun popülasyonu ile doğru orantılı olarak ister
istemez ambalaj ve gıda noktasında bir atık oluşumu söz
konusu. Ambalaj atıklarını atık kutuları ve benzeri sistemlerle
yönetebiliyoruz ancak gıda atıkları için aynı durum söz konusu
değil. Burada ise anlatma, eğitme yöntemini devreye sokuyoruz”
diyen Ece Çağıl Balık, bu noktada TURMEPA’dan aldıkları
Mavi Dedektif eğitiminin kendilerine son derece yardımcı bir
kaynak oluşturduğunu söylüyor.
Farkındalık çalışmalarına ilk olarak kendi okullarından
başladıklarını dile getiren Ece Çağıl, “Okula girişteki avluda yer
alan ‘Fark Et’ pankartımız sürekli bir hatırlatıcı konumunda.
Diğer yandan bir atık piramidi yaptık. Okulumuzdan en fazla
çıkan atıkları sayılarına göre yerleştirdik. Bunu önce kantinde
sergiledik şimdi ise fen binasına taşıdık. Bir süre sonra başka
bir alana taşıyıp, herkesin farkında olmasını sağlamak istiyoruz”
diyor. Eğitimin önemini “ağaç yaşken eğilir” sözü ile özetleyen
Ece Çağıl, erken yaşta alınan eğitimin doğa için onarma
aşamasına gerek bırakmayacağını söylüyor ve “Ailelere de bunu
empoze etmek lazım çünkü ilk eğitimin alındığı yer orası” diyor.

Doğa Peynircioğlu
“İKİNCİ BİR GEZEGEN YOK”
Hayata geçirdikleri eylemler ve söylemlerle yetişkinlerin de
farkındalığını artırdıklarını belirten Doğa Peynircioğlu, doğaya
ve denizlere faydalı olacak projelerin içinde yer almanın eğitim
sisteminin bir parçası olması gerektiğini söylüyor.
“Biz gençlerin hayata geçirdikleri projelerde, yarattığımız
söylemlerde temel eksikliğin yetişkinlerin yeteri desteği
veremiyor oluşu” diyen Peynircioğlu, okul yönetiminin,
öğretmenlerinin ve TURMEPA’nın kendilerine verdiği desteğin
çok kıymetli olduğuna vurgu yapıyor.
İkinci bir gezegenin olmadığına dikkat çeken Doğa
Peynircioğlu, dünyanın geleceğine verilen zararın insanlığın
geleceğine eksiler olarak yazıldığını söylüyor ve ekliyor: “Doğa
ve denizler, tüm insanların ortak değerleri ancak bencilliğimiz
ve egolarımız, onları kendi kişisel eşyamız, mülkümüzmüş gibi
kullanmamıza sebep oluyor. Diğer bir yanılgımız ise sonsuz
kaynaklar olduğunu düşünmek. Fakat artık herkes biliyor ki,
onların da bir sonu var ve tükenmeye başladılar. Hedefimiz,
denizlerin ve doğanın popüler birer nesne değil, bir yaşam
biçimi olarak algılanmasını sağlamak.”

Batuhan Işık
“DOĞANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, TÜM
CANLILARIN DEVAMLILIĞINI İLGİLENDİRİYOR”
Gönüllülük anlamında daha önce de başka projelerin içinde
yer aldığını söyleyen Batuhan Işık, iklim değişikliği, küresel

Daha önce de TURMEPA ile iş birliğinde bulunan
Koç Okulu-Lisesi’nin öğrencileri geçtiğimiz sene,
okul içindeki cam şişe kullanımını azaltmak için
gerçekleştirdikleri termos satışından elde ettikleri gelirin
bir kısmını TURMEPA’ya bağışladı.
ısınma, plastik sorunu gibi başlıkların uzun bir süredir kendisinin
gündemindeki konular olduğunu belirtiyor. TURMEPA’nın da
bu konudaki çalışmaları sebebiyle Mavi Dedektif kulübünden
haberdar olduğunda hemen dahil olduğunu ifade eden Işık,
temel motivasyonlarının daha fazla insan kazanımı olduğunu
söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Aslında bizler, geçmiş ve gelecek
olan tüm nesillerin yapması gerekeni yapıyoruz. Bugüne kadar
göz ardı edilen bu konu, dünyanın ve dolayısıyla, tüm canlıların
devamlılığını ilgilendiriyor. Artık bahane üretmekten kurtulup,
düşünceleri ve bugüne dek biriken bilgiyi eyleme dönüştürmeliyiz.”
Okullarının ve öğretmenlerinin sahip oldukları misyon
sayesinde kendilerine büyük bir destek olduğunu dile getiren
Işık, okul yönetiminden aldıkları olumlu ve cesaretlendirici
dönüşlerin kendilerini daha motive hissettirdiğini söylüyor ve
şöyle devam ediyor: “Aldığımız bu olumlu dönüşler öncelikle
gençler olarak yalnız bırakılmadığımızı da gösteriyor. Şuna
inanıyorum, biz ne kadar cesur ve kararlı olursak, sesimizi daha
üst kademelere o kadar yüksek duyururuz.”

MAVİ DEDEKTİF KULÜBÜ,
EĞİTİMİN PRATİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ ALAN
Mavi Dedektif kulübünün danışmanlarından olan biyoloji
öğretmeni Seda Tunca, bu sene faaliyete geçen kulübün
sadece öğrenciler için değil, kendileri için de çok değerli ve
anlamlı olduğunu ifade ediyor. Senelerdir verdikleri ekoloji
eğitiminin bu kulüple beraber vücut bulduğunu ve aktif hale
geldiğini belirten Tunca, “Öğrencilerle yapmış olduğumuz bu
farkındalık çalışmaları bizi çok mutlu ediyor. Okul olarak da
sürdürülebilirlik temel misyonlarımızdan biri. Bu sene hayata
geçirdiğimiz sıfır atık projesinde her geçen gün daha atıksız bir
ortam yakalıyoruz. Umuyorum ki, öğrencilerimiz ile beraber bu
misyonu okulun dışına taşıyacağız” diyor.
Kulübün bir diğer danışman öğretmeni olan Ece Avcı ise, bu
kulüp ile Koç Topluluğu’nun “Üzerimize Vazife” temasının ve
verdikleri eğitimin pratiğe dönüştüğünü söylüyor ve devam ediyor:
“Öğrencilerin okul içinde yaptığı küçük farkındalık çalışmaları,
uzun vadede kalıcı değişikliklere dönüşüyor ve kendilerinden
öncekiler için güzel birer örnek teşkil ediyorlar. Bu bir özveri akışı
ve umuyorum ki, herkesi içine alacak bir yapıya dönüşür.”
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Utku Akkurt, Murat Göllü, Sertaç Aksoy

AKBANK KURUMSAL İLETİŞİM BÖLÜM BAŞKANI MURAT GÖLLÜ

“ YAPTIĞIMIZ ÇAĞRIYA İLGİ
BEŞ YILDA BİNLERE ULAŞTI”

“Yaptığımız gönüllülük çağrısı beş yıl içinde binlerce kişiye ulaştı” diyen Akbank Kurumsal
İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, Şehrin İyi Hali projesi ile toplumun her yerine iyilik
taşıdıklarını ve Türkiye’de gönüllülük kavramının yaygınlığının ve farkındalığının
artmasına katkı sağladıklarını söylüyor.

A

“Akbanklı Gönüllüler” ile senelerdir Türkiye’nin dört bir yanında
çalışmalar gerçekleştiren Akbank’ın bu sosyal sorumluluk
çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği “Şehrin İyi Hali”
projesi, beşinci yılında 13 sivil toplum kuruluşu ile binlere ulaştı
ve şehrin geleceğine katkı sundu.
Yaptıkları gönüllülük çağrısının ulaştığı sayının kendileri için
gurur verici olduğunu ifade eden Akbank Kurumsal İletişim
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Bölüm Başkanı Murat Göllü, Şehrin İyi Hali projesi ile toplum
tüm kesimlerine iyilik götürdüklerini söylüyor.
Şehrin İyi Hali projesi ile her yıl topluma binlerce gönüllü
kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Murat
Göllü, Akbank Şehrin İyi Hali projesini, kurumsal sosyal
sorumluluk çalışmalarını ve TURMEPA ile iş birliklerini
dergimize değerlendirdi.

İlk yıl projeye 400 genci dahil etmeyi
hedefledik, daha duyurunun çıktığı ilk
günlerde başvurular tamamlandı.
Bu heyecan ve istek bizleri de çok etkiledi ve
ikinci yıl 500 gönüllü, üçüncü yıl bin
gönüllü, dördüncü yıl 2 bin 600 ve bu yıl da
3 bin 200 gönüllüye ulaştık.
İlk olarak “Şehrin İyi Hali” projesini ortaya çıkaran
motivasyon ya da gereklilik neydi?
Yıllardır Akbanklı gönüllüler ile Türkiye’nin dört bir yanında
gerçekleştirdiğimiz gönüllülük çalışmalarımızı bankamızın
dışına taşıyarak etki alanını daha da genişletmek istedik. Bu
amaçla yaptığımız değerlendirmelerin sonunda üniversiteli
gençlerin bu konuda zaten hazır ve istekli olduklarını gördük
ve kapsamı onlarla genişletmeye karar verdik. Bu sayede
“Şehrin İyi Hali” gönüllülük projesi doğmuş oldu. Projeyle
gönüllü gençlerin, ilgi duydukları alanı keşfetmelerini, o
alandaki ihtiyaçları öğrenmelerini ve çözümün bir parçası
olmalarını sağlıyoruz. Hayatlarında ilk defa gönüllülük yapan
gençler, böylelikle STK’lar ile birlikte gönüllülüğün ne anlama
geldiğini, paylaşmanın ve topluma değer katmanın önemini
deneyimleyebiliyorlar.
Henüz beş yıllık bir proje olmasına rağmen gördüğü ilgi
ve gelişen etki alanı ile Şehrin İyi Hali’nin, daha çok uzun
yıllar devam edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca bu yıl Akbanklı
yöneticilerden de Şehrin İyi Hali projeleri konusunda büyük
destek aldık. Genel müdürümüz ve bankamızın genel müdür

yardımcıları da gençlerimizle birlikte STK etkinliklerine
katılarak onlara destek verdiler.
Türkiye, gönüllülük alanında henüz yeterli seviyeye gelmiş değil.
Böylesi bir projenin gönüllülüğün yayılması ve
bilincin kazanılması noktasında ne gibi artıları oldu?
Üniversiteli gençlere birlikte “Şehrin İyi Hali Gönüllülük”
projesi ile toplumun tüm kesimlerine “iyilikler” götürüyoruz.
Projeye katılan üniversiteli gönüllü gençler, kıyı temizliğinden
okul boyamaya, hayvan barınaklarına yardımdan huzurevi
ziyaretine, yaptıkları birçok “iyilik” ile gönüllerde taht kurdular.
Şehrin İyi Hali’nin beşinci yılında 13 sivil toplum kuruluşu
ile iş birliği yaptık. Gençler, Toplum Gönüllüleri Vakfı,
TURMEPA, HAYTAP, Yedikule Hayvan Dostları, Tohum
Otizm Vakfı, Hayat Sende Derneği, DEM Derneği, Yaşlı
Hakları Derneği, Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Down
Sendromu Derneği, Ahtapot Gönüllüleri Derneği, Türkiye
Omurilik Felçlileri Derneği ve Gülmek İyileştirir Derneği’nde
sosyal sorumluluk projelerine gönüllü oldular. Okul boyadılar;
engellilerle spor etkinliklerine, yaşlılarla hobi atölyelerine
katıldılar ve devlet koruması altındaki gençlerle birlikte vakit
geçirdiler. Kıyı temizliği yaptılar, çorba dağıttılar, barınak
hayvanlarının bakımını üstlendiler, işaret dili atölyesine
katıldılar. Bu çalışmaların ölçülebilir sonuçlarını, yaklaşık 400
genç ile başladığımız ilk yılından beş yıl içinde on binlere
ulaşmasında görüyoruz. Beşinci yılımızda 12 bin başvuru
aldık ve her yıl sivil toplum örgütü çeşitliliği, öğrenci sayısı ve
gerçekleştirilen gönüllülük projelerimizdeki artış, bizim için
oldukça memnuniyet verici. Önümüzdeki yıllarda farkındalığın
artmasıyla birlikte bu sayıların daha da artacağına inanıyoruz.
Ölçüyle tanımlanamayacak sonuçlarını da toplum yararına
çalışmalardaki heyecan ve coşkularında, tamamladıkları her
çalışmanın sonunda tüm gönüllülerimizin yüzlerine yansıyan
mutlulukta görüyoruz. Kısacası, Şehrin İyi Hali Projesi ile her
yıl topluma binlerce gönüllü genç kazandırıyoruz; bununla da
gurur duyuyoruz.
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Son yıllarda özel sektör tarafında, gönüllülük ve sosyal sorumluluk
projelerine yönelik pek çok çalışma ve katılım oluyor. Bu konuyu
nasıl değerlendirirsiniz? İş dünyasının bu agresif tavrı kamu
tarafında nasıl veya ne kadarlık bir istek uyandırıyor sizce?
Dinamik, bilinçli ve iletişime açık genç bir nüfusa sahibiz.
Gençlerden oluşturulacak bir gönüllülük ekibinin pek çok
sorunla mücadelede büyük bir güç olacağını düşünüyoruz,
zaten yola çıkış nedenlerimizden biri de bu. Üniversite
gençliğimiz, yoğun eğitim ve sosyal hayatları nedeniyle kimi
zaman toplumsal sorunlara eğilecek fırsat bulamıyor. Biz bu
projeyle toplumsal konulara dikkatlerini çekerek onları bir
araya getiriyor, sivil toplum örgütleriyle tanışma imkânı sağlıyor,
gönüllü olmanın ve iyilik yapmanın gücüyle tanıştırıyoruz.
Ülkemizin istikrarlı büyümesine ve toplumsal bakımdan
gelişmesine destek olmak özel sektörün de her zaman
gündeminde olan bir konu. Kamu, özel sektör ile birlikte
hareket ettiğinde projelerin hem etki alanları hem de etkinliği
daha fazla hissediliyor. Türkiye, genç nüfusu ile çok önemli bir
avantaja sahip konumda ve bu genç nüfusun toplumsal fayda
konularında bilinçlenmeye ve bilgilendirilmeye ihtiyacı var. İşte
bu noktada özel sektörün yürüteceği farkındalık projeleri çok
kıymetli. Bu iki bileşeni tek bir potada eritmek bizim için çok
önemli bir sorumluluk.
Şehrin İyi Hali projesinde gönüllülük ve sosyal sorumluluğa dair
ne gibi veriler elde ettiniz, geri dönüşleri ölçebiliyor musunuz?
İlk yıl projeye 400 genci dahil etmeyi hedefledik, daha
duyurunun çıktığı ilk günlerde başvurular tamamlandı. Bu
heyecan ve istek bizleri de çok etkiledi ve ikinci yıl 500 gönüllü,
üçüncü yıl bin gönüllü, dördüncü yıl 2 bin 600 ve bu yıl da 3
bin 200 gönüllüye ulaştık. 18-26 yaş aralığında yer alan tüm
üniversiteli gençler, önümüzdeki yıl için www.sehriniyihali.com
sayfası üzerinden projemize başvurabilirler.
Bu proje kapsamında pek çok STK ile çalışıyorsunuz.
Bunlardan biri de TURMEPA. Neden TURMEPA?
Hayata geçirdiği projelerle gerek ulusal gerekse uluslararası
alanda kamuoyunun yakından tanıdığı TURMEPA ile
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Şehrin İyi Hali projesi kapsamında iş birliğimiz, bu projeyi
başlattığımız 2015 yılında başladı. TURMEPA, bir sivil
toplum kuruluşu olarak, projemizin başından itibaren,
gönüllü gençlerimizle bir arada oldu, gençlerimizin gönüllü
katılımlarının arkasında durdu. Gençlerimizin de proje boyunca
en çok tercih ettikleri sivil toplum kuruluşları arasında bulunan
TURMEPA ile bundan sonra da iş birliğimiz sürecek.
Bu iş birliğinin denizlere ve doğaya yansıması ne şekilde oldu?
Ayrıca TURMEPA’ya kazandırdığınız pek çok gönüllü de oldu.
Buna dair ne söylemek istersiniz?
Üniversiteli gençler, Akbank’ın çağrısına beş yıl boyunca giderek
artan bir oranda büyük ilgi gösterdi; her yıl projeye, binlerce
genç başvurdu. Bu gençlerin içinden yüzlercesi, TURMEPA’nın
öncülüğünde denizlerin temizlenmesi çalışmalarına katıldı.
Dolayısıyla her yıl binlerce genç, TURMEPA’yı ve onun
yaptığı çalışmaları öğrendi, yüzlercesi de bu çalışmalara bizzat
katılarak, ülkemizin denizlerinin, kıyılarının temizlenmesine
aktif olarak katkıda bulundu. Bu bizim için değer biçilemeyecek
bir gurur kaynağı; bir yandan gençlerimizin toplum için
gönüllülük çalışmalarında yer almalarını sağlarken, bir yandan
da denizlerimizin temizlenerek, oradaki canlı hayatın devamını,
insanlarımızın da temiz denizlerde yüzüp, deniz ekosistemini
korumamızı sağlayan çalışmalara ön ayak olduğumuz için gurur
duyuyoruz.
Son olarak henüz gönüllü olmayanlar için mesajınız nedir?
Bugüne kadar gönüllülük etkinliklerimize katılan gençlerdeki
gözlemlerimiz şu yönde oldu; iyilik ve dünyayı güzelleştirmek
adına yapılan bir işin parçası olmak, günlük yaşamlarında
görünmeyen bir taraflarını fark etmek açısından onları
inanılmaz mutlu etti. TURMEPA Gönüllüsü olarak yaşadıkları
deneyim de aslında tam bu noktada somut bir yaklaşımdı. Tek
tek topladıkları atıkların bir araya gelince insan, doğa ve gelecek
için ne kadar korkutucu olduğunu bizzat yaşadılar. İnsanlık için,
yaşam için ve dünya için iyi bir şeyler yapmanın kazandırdığı
iç huzur, her şeyden önemli. Biz de bu yıl da tüm üniversiteli
gençlerimizi gönüllü olmaya davet ediyoruz.

mavihaber

DENİZİN İNCİLERİ İZMİR’DE BİR ARAYA GELDİ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
Mezunları Derneği tarafından organize edilen “Denizin İncileri” paneli, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kadınları
bir araya getirdi. Panele, sektörün farklı kesimlerinden çok sayıda isim katıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Deniz Ticaret Odası İzmir
Şubesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
Mezunları Derneği (DEFMED) iş birliğinde organize edilen
“Denizin İncileri” isimli panel; AK Parti İzmir Milletvekili
Ceyda Bölünmez Çankırı, DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı Yusuf Öztürk, Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi
(BİMCO) Başkanı, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı ve
Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu,
Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik
Grubu İcra Kurulu Başkanı Diane Arcas Göçmez’in yanı sıra
aralarında kaptan, yönetici ve çalışanların da olduğu sektörden
pek çok ismi ağırladı.
Panelin ardından Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Lucien Arkas, konuşmacılara katılımlarından ötürü plaketlerini
takdim etti. İzmir’in Konak ilçesinde, Mövenpick Hotel’de
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gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını DTO İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk yaptı. Öztürk,
Türkiye'nin geleceğinin kadınların elinde olduğunu söyleyerek
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey kadının eseridir”
sözünü hatırlattı.

“YÖNETİMDEKİ KADINLAR TOPLUMU İLERİ TAŞIYOR”
Panelde konuşan Şadan Kaptanoğlu, denizciliğin zihinsel ve
fiziksel olarak emek istediğini söyleyerek, tam da bundan dolayı
denizciliğin kadınların doğasıyla birebir örtüştüğünü dile getirdi.
Kadınların sektörü üretken hale getirdiğini aktaran Kaptanoğlu,
“Yönetimdeki kadınlar toplumu ileri taşıyor. Kadınların karar
mekanizmasında olması siyasetten sosyal sorumluluğa kadar
her şeyi değiştiriyor. STK’lar da iş dünyası da hükümetler
de kadının istihdama etkin katılımına ortam sağlayacak

adımlar atıyor. Cinsiyet eşitliği kavramını rakamlardan ibaret
görmemeliyiz. Kadınlar denizcilik sektöründe çok başarılılar.
Sadece görünür değiller. Kadınlara fırsat verildiğinde başarıları
ortadadır” dedi.
Deniz ve su varlıklarının temizliği için başlatılan Sıfır Atık Mavi
projesinin önemine de değinen Şadan Kaptanoğlu, özellikle
kadınların duyarlılığının projeye katkı sağlayacağını belirterek
şöyle devam etti: “Ülkemizde bir yılda oluşan atık miktarı 32
milyon tonu aştı. 28 kıyı ilimizde 180 bin metreküp deniz çöpü
toplandı. Denizleri korumanın en kolay yolu hiç kirletmemektir.
Sıfır atık hareketi ve çevre seferberliği çocuklarımızın geleceği
için önemlidir. Türkiye tüm paydaşların gayretiyle sıfır atık için
model ülke olacak. Özellikle kadınların duyarlılığı bu proje için
önemli."

“DENİZCİLERİN SADECE %2’Sİ KADIN”
Panelin bir diğer konuşmacısı olan Diane Arcas Göçmez,
denizciliğin erkek egemen bir sektör olduğuna dikkat çekerek,
“IMO verilerine göre dünyada 1.2 milyon denizcinin sadece
yüzde 2’si kadın. Denizcilik sektörüne nitelikli eleman
kazandırmanın yanında uygun alanlarında cinsiyet eşitliği
sağlamak, sektörü kadınlar için de tercih edilme noktasına
getirmek hepimizin sorumluluğu” diye konuştu.
Arkas Holding olarak sektörün en fazla kadın istihdam eden
firması olduklarına dikkat çeken Arcas Göçmez “Bununla
gurur duyuyoruz dedi ve devam etti: “Filomuzda toplam 50
kadın çalışıyor. Bu rakam deniz ticaret filolarında en çok kadın

Diane Arcas Göçmez: “Arkas Holding beyaz yakalı
çalışanlarımızın içinde kadın çalışan oranımız yüzde 41 ve
2019 yılında kadın istihdam oranımız yüzde 61. Türkiye
ortalamasının oldukça üzerinde bir tablo sunuyoruz.”

Şadan Kaptanoğlu: “Cinsiyet eşitliği kavramını
rakamlardan ibaret görmemeliyiz. Kadınlar denizcilik
sektöründe çok başarılılar. Sadece görünür değiller.
Kadınlara fırsat verildiğinde başarıları ortadadır.”
çalışanın bizde olduğunu gösteriyor. Arkas Holding beyaz
yakalı çalışanlarımızın içinde kadın çalışan oranımız yüzde 41
ve 2019 yılında kadın istihdam oranımız yüzde 61. Türkiye
ortalamasının oldukça üzerinde bir tablo sunuyoruz. Sadece
yönetim kadrosunda değil şirket genelinde bu politikamızı
özenle sürdürerek Türkiye’de denizcilik alanında en fazla kadın
staj başvurusu alan ve en fazla kadın stajyer kabul eden şirket
olmaya devam ediyoruz. Biz en başından itibaren kadınların bu
sektörde başarılı olacağına inandık ve zaman içinde başarılarına
tanıklık ettik” dedi.
Arcas Göçmez, denizcilikte ve lojistikte kadınlara yönelik
projelere imza attıklarını belirterek her iki sektöre de kadınların
yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti ve devamında şunları söyledi:
“Kadınlar için sadece istihdam yaratmak değil, aynı zamanda
kariyerlerinde yükselmelerine de imkân sağlamak eğitimden
başlayarak yön vermek gerekiyor. Bu anlamda üniversite-özel
sektör iş birliğini önemsiyoruz. Bu nedenle Arkas bünyesinde
birçok proje üzerinde çalışıyoruz.”
Arkas Göçmez, sektöre gençleri kazandırmak için de çalışmalar
yaptıklarını ekledi. Bu noktada Dokuz Eylül Üniversitesi
Denizcilik Fakültesi ile iş birliği içinde olduklarını aktardı.
Panelin bir diğer konuşmacısı olan AK Parti İzmir Milletvekili
Ceyda Bölünmez Çankırı da denizciliğin özellikle ağır ve
çetin mücadele gerektiren bir iş kolu olduğunu hatırlatarak,
bu işin erkek mesleği gibi görünse de kadın farkındalığının
artırılması vizyonuyla tecrübelerini paylaşan kadın denizcilerin
bulunduğunu ve onlara minnettar olduğunu vurguladı. Çankırı,
“Kadına seçme ve seçilme hakkını bize tanıyan Atatürk’e
şükranlarımızı bildiriyoruz. Çoğu ülkeden önce bu hakkımızı
kullandık. Kendimizi ötekileştirmeden ortaya çıkmalıyız.
Anneler olarak, kız çocuklarımızın okumasına sahip çıkıp, rol
modelleri olmalıyız” dedi.
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Başlangıcından Bugüne Sıfır Atık Mavi Seferberliği
TURMEPA, Sıfır Atık Mavi projesi ve bu proje ile ortaya koyduğu başarı ile 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sivil toplum kategorisinde özel ödüle layık görüldü.
TURMEPA, 25 yıldır sürdürdüğü denizleri koruma
mücadelesini 2019 yılında ülke çapında bir seferbeliğe
dönüştürdü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık – Zero
Waste hareketine denizleri koruma seferberliğini dahil etti.
TURMEPA’nın girişimiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş
birliğiyle 10 Haziran 2019’da yeni bir adım atıldı ve ülkemizi
çevreleyen denizlerin korunmasını hedefleyen Sıfır Atık
Mavi projesi hayata geçirildi. Proje ile doğal kaynaklarımızın
korunarak verimli ve etkin bir şekilde kullanılması, gelecek
nesillere berrak denizler ve temiz bir çevre bırakmak amacıyla
bu mavi yolculuğa toplumun tüm kesimlerini dahil etmek
amaçlandı.
Sıfır Atık Mavi projesi, denizleri korumanın önemine dikkat
çekmek amacıyla deniz dibi temizliğinin yanı sıra bir dizi
farkındalık etkinliğiyle başlatıldı. İstanbul’da gerçekleşen
Sıfır Atık Mavi etkinliğine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı
Emniyet Genel Müdürlüğü botları, İMEAK DTO Meslek
Komitelerine bağlı tekneler, TURYOL, Dentur Avrasya,
BOĞAZİÇİ YOL TUR, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve
TURMEPA’nın çalıştırdığı deniz süpürgeleri ile tur tekneleri
denizden eşlik etti.
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TURMEPA’YA “SIFIR ATIK MAVİ” ÖDÜLÜ
TURMEPA, bu başarılı projeyle 2. Uluslararası Sıfır Atık
Zirvesi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sivil
toplum örgütü kategorisinde özel ödüle layık görüldü. 1
Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törende,
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, ödülü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine
Erdoğan’ın elinden aldı.

SIFIR ATIK MAVİ DÖNÜŞÜMÜ İLE KIYILARDA FARK YARATTIK
Onlarca kurum, okul, oda ve yüzlerce özel sektör çalışanıyla
Sıfır Atık Mavi’yi buluşturduk.
Ülke genelinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Mavi” etkinlikleri
kapsamında verdiğimiz eğitimlerle 40 bini aşkın öğrenciye
ulaştık, çocuk, genç ve yetişkin 4 bini aşkın kişiyle 11 bin
kilogram katı atığın denizlerimize karışmasını önledik. Kişiler
ve kurumların topladıkları atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sıfır Atık Mavi web sitesine aktarıldı. Binlerce deniz sever Sıfır
Atık Mavi Sözü verdi.
TURMEPA’nın kıyı temizleme hareketine 2019 yılında katılan
kurumlar şunlar oldu: Aras Kargo, Sanofi, DeFacto, Nestle,
Mersin DTO, Bayer, Axa Sigorta, Dialog Semiconductor, Dell,
Rehau, Levi’s, Ford Trucks, Marsh & Mercer, Oris, Firmenich,
Akbank, VF Türkiye, Ditaş, Amadeus, Koç Üniversitesi
Hastanesi, GİSBİR&GİSAŞ, Fenerbahçe Spor Kulübü.

KOYLARIMIZ “SIFIR ATIK MAVİ” KORUMASINDA
Derneğimizin Güney ve Ege koylarındaki simgesi haline gelen
sıvı atık toplama teknelerimiz, 2019 yaz sezonunda yoğun
faaliyetlerini sürdürdü. Altı tekneden oluşan TURMEPA
filosu, 3.401 yat, tur teknesi ve motoryat gibi çok sayıda deniz
aracından 1.769.092 litre gri ve siyah suyun denizlerimize
karışmasını önleyerek yaklaşık 14 milyon litre deniz suyunun
temiz kalmasını sağladı.
Marmaris’te İMEAK Deniz Ticaret Odası bünyesinde faaliyet
gösteren atık toplama tekneleri 7 bin torba, Bodrum Deniz
Ticaret Odası bünyesinde çalışmalarını sürdüren tekne ise 3 bin
500 torba katı atık toplayarak Sıfır Atık Mavi’ye destek verdi.

Sıfır Atık Mavi projesi ile doğal kaynaklarımızın
korunarak verimli ve etkin bir şekilde kullanılması,
gelecek nesillere berrak denizler ve temiz bir çevre
bırakmak amacıyla bu mavi yolculuğa toplumun
tüm kesimlerini dahil etmek amaçlandı.
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DÜNYAYLA EŞ ZAMANLI ULUSLARARASI
KIYI TEMİZLEME SEFERBERLİĞİ
InternatIonal Coastal Cleanup –
ICC - Uluslararası Kıyı Temizliği Günü’nde
1000’e Yakın Gönüllü 3 Ton Atık Topladı
Deniz gönüllüleri, 21 Eylül Uluslararası Kıyı Temizliği
Günü’nde TURMEPA öncülüğünde kıyılara akın ederek
Sıfır Atık Mavi seferberliğine katıldı. 17 yıldır ülkemizde
TURMEPA koordinatörlüğünde tüm dünyada eş zamanlı
yürütülen ve bu yıl Sıfır Atık Mavi temasıyla hayat bulan ICC
etkinliğinin İstanbul ayağı Caddebostan’da gerçekleştirildi.
300’ü aşkın deniz sever etkinlikte bir saat içinde plastik, metal,
cam ve sigara izmaritlerinden oluşan yaklaşık 200 kg atık
topladı. Türkiye’de Antalya, Bodrum, Fethiye, İzmir, Kuşadası
ve Samsun kıyılarına da uzanan gönüllüler, toplam 2 bin 350
kilogram atık topladı.
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Clean up the Med - Akdeniz Ülkeleriyle Aynı Anda
Yüzlerce Kilogram Atığı Kıyılardan Uzaklaştırdık
21 Akdeniz ülkesinin denizdeki kirliliğe dikkat çekmek
amacıyla eşzamanlı gerçekleştirdiği Clean up the Med
(Akdeniz'i Temiz Tutalım) adlı kıyı ve sualtı temizliği, 2019
yılında yine TURMEPA’nın koordinatörlüğünde birçok
kıyıda aynı anda gerçekleştirildi. Gönüllüler ve halkın
katılımıyla yüzlerce kilogram atığın denize karışmasını önleyen
TURMEPA, toplanan verileri etkinliğin ana yürütücüsü olan
İtalyan sivil toplum kuruluşu Legambiente ile paylaşarak kayıt
altına aldı.

KURUMSAL İŞ BİRLİKLERİYLE
DÜNYAYA SIFIR ATIK MAVİ’Yİ ANLATTIK
HAVADAN SIFIR ATIK MAVİ’YE DESTEK
TURMEPA, Sıfır Atık Mavi seferberliğini
yaygınlaştırmak için uluslararası markalarla
iş birlikleri de yaptı. Türk Hava Yolları
uçuşlarında gösterimine başladığı tanıtım
filmi ile Sıfır Atık Mavi’ye söz verdi. Filmde
TURMEPA verilerinden yola çıkan THY
"Deniz Varsa Hayat Var" diyerek dernek
çalışmalarına destek oldu. TURMEPA
logosu ile gösterimi gerçekleştirilen kısa film,
tüm uçuşlarda binlerce yerli yabancı yolcuya
ulaşarak Sıfır Atık Mavi’yi anlatıyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
SIFIR ATIK MAVİ DÖNÜŞÜMÜNE KATILDI
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
TURMEPA iş birliğiye 500 havalimanı
personeline Sıfır Atık Mavi ve deniz
ekosistemi eğitimi verildi. ISG Sıfır
Atık Mavi Dönüşümü, havalimanında
düzenlenen sualtı atık sergisiyle devam
etti. Havalimanında yolcu trafiğinin en
yoğun olduğu bölgede konumlandırılan
Sualtı Atık sergisi ziyaretçilerden yoğun ilgi
gördü. Uluslararası İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı yolcuları bir ay boyunca sergiyi
ziyaret ederek Sıfır Atık Mavi sözünü
imzaladı.

SIFIR ATIK MAVİ EĞİTİMLERİ
COCA COLA “KIZ KARDEŞİM” PROJESİ’NDE
Coca-Cola sponsorluğunda, Habitat Derneği
tarafından yürütülen Kız Kardeşim Projesi
kapsamında 40 ilden 60 kadın gönüllüye
TURMEPA tarafından Sıfır Atık Mavi
eğitici eğitimi verildi. Sıfır Atık Mavi’nin
öneminin anlatıldığı ve grup çalışmaları
ile çözüm önerilerinin tartışıldığı eğitimde
dijital eğitim setleri eğitmenlerle paylaşıldı.
Eğitmenler her eğitim sonrası ulaştıkları
hedef kitle ve geri bildirimler hakkında
TURMEPA’ya bilgi verecek.
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VAN GÖLÜ’NÜ KURTARMAK İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda düzenlenen Van Gölü’nü
kurtarma konusunda hazırlanan eylem planı toplantısına
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve
Genel Müdürü Semiha Öztürk katıldı. Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü ve ilgili tüm daire başkanları, Van Büyükşehir ve
tüm ilçe belediye başkanları ile bir araya gelinen toplantıda
katılımcı tek sivil toplum kuruluşu olarak TURMEPA, halkı
bilgilendirme konusunda alacağı görevleri eylem planına ekledi.
Planın önceliği, kanalizasyon sistemleri, arıtma tesisleri ve katı
atık depolama alanlarının hızla tamamlanması.

SAMSUN, KARADENİZ'İN ÇEVRE EĞİTİM ÜSSÜ OLDU
TURMEPA Samsun Şubesi 10 yıldır bölgede denizlerin
korunması için eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.
Şube, bugüne kadar eğitimlerle 44 binden fazla kişiye ulaştı.
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu,
Samsun Şubesi’nin çalışmalarını aktarmak üzere Samsun Valisi
Osman Kaymak’ı makamında ziyaret etti. Samsun ve Karadeniz
Bölgesi’nde yapılacak çevre çalışmalarının görüşüldüğü
ziyarete derneğin Denetim Kurulu Üyesi Cengiz Kaptanoğlu,
TURMEPA Samsun Şubesi Başkanı Tuncer Üçüncüoğlu ve
Genel Müdür Semiha Öztürk de katıldı. TURMEPA yönetimi
daha sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Demir’i ziyaret etti.
TURMEPA heyeti Samsun seyahatinde Samsunport ve
Yeşilyurt Port yönetimlerine de ziyaretler gerçekleştirdi.
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WISTA TÜRKİYE DENİZCİ KADINLARI BULUŞTURDU
Denizcilik sektörünün tek kadın
derneği olan WISTA Türkiye, İMEAK
Deniz Ticaret Odası’nın da desteği
ile 9 Mart Pazartesi akşamı denizcilik
camiasını bir araya getiren “Geleneksel
Dünya Kadınlar Günü Yemeği”ni
düzenledi. Wista Türkiye ve DTO
yönetiminin katıldığı etkinlikte, DTO
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
da olan Şadan Kaptanoğlu kadın
denizcilerle mesajlarını paylaştı.

TURMEPA TEKNELERİ SPONSORLARININ DESTEĞİYLE SEZONA HAZIRLANIYOR
TURMEPA, kirlilik tehdidiyle karşı karşıya kalan cennet
koylarımızı korumak için çalışan sıvı atık toplama tekneleri ile
milyonlarca litre sıvı ve binlerce ton katı atığın denize karışmasını
önleyerek yerel yönetimlere örnek olmaya devam ediyor.

Çeşme koyları 14. yıldır
Arkas desteğiyle daha mavi
ARKAS Holding’in 2006 yılından itibaren yapımını ve işletimini
üstlendiği TURMEPA II adlı atık toplama teknesi, bu yıl da
Çeşme koylarının temiz kalması için çalışacak. TURMEPA’nın
atık toplama çalışmalarında 14 yıldır desteğini sürdüren Arkas’a
bir ziyaret gerçekleştirildi. TURMEPA Genel Müdürü Semiha
Öztürk, Genel Müdür Yardımcıları Namık Ünalp ve Can
Kıygı eşliğinde, Arkas Denizcilik Başkan Yardımcısı İbrahim
Kontaytekin ve Filo Genel Müdürü Haluk İribaş ile bir araya
gelerek desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Göcek Körfezi 9. yılında da
SANKO Enerji desteğiyle korunuyor
Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ülkemize temiz enerji sağlayan
SANKO Enerji, TURMEPA’nın mavi mücadelesine 9 yıldır
destek veriyor. Göcek’te yat ve turistik teknelerden atık toplayan
“TURMEPA I” teknesi, SANKO Enerji’nin desteğiyle bu yılda
Göcek Körfezi’ni koruma misyonunu sürdürüyor.

TÜPRAŞ mavi kıyılar için 5. kez sponsor oldu
2016 yılında İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi
tarafından TURMEPA’ya devredilen DTO Fethiye teknesi, bu yıl
da kirliliğin önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğinin korunması için
Tüpraş sponsorluğunda Göcek’te hizmet verecek.
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ANADOLU SİGORTA 10 YILDIR MAVİ KIYILARA DESTEK VERİYOR
Anadolu Sigorta, TURMEPA ile 2011 yılında imzaladığı
protokol kapsamında her yıl deniz araçları sigortalarından
elde edilen gelirin bir kısmını derneğe bağışlayarak denizlerin
korunmasına katkı sunuyor. TURMEPA Genel Müdürü
Semiha Öztürk, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet
Şencan’a yaptığı ziyarette, duyarlılıkları için teşekkür ederek
bu iş birliği modelinin diğer finans ve sigorta şirketlerine
örnek olması gerektiğini ifade etti. Şencan ise, gelecek
nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmek ve denizlerden
yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren
TURMEPA’ya desteklerinin süreceğini söyledi.

DAHA MAVİ BİR GELECEK İÇİN
Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege’ye uzanan
TURMEPA eğitimleri hız kesmeden devam
ediyor. 2020 Ocak - Şubat aylarında 3.000 km

yol kat ederek 6 il, 26 ilçede, 32 kurumda 9.772
kişiye 6.360 dakika boyunca denizlerin önemi ve
Sıfır Atık Mavi anlatıldı!

ŞEHİR HATLARI GENEL MÜDÜRÜ
ZİYARET EDİLDİ

HÜSNÜ ÖZYEĞİN VAKFI OKULLARINDA
SIFIR ATIK MAVİ EĞİTİMİ!

TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, İstanbul Şehir
Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’ı ziyaret etti. Geçmişte 23
Nisan İstanbul’un Çocukları Denizle Buluşuyor etkinliği başta
olmak üzere pek çok anlamlı çalışmaya imza atan TURMEPA ve
Şehir Hatları’nın iş birliği yeni projelerle artarak devam edecek.

Hüsnü Özyeğin Vakfı okul ve kurumlarında 2019 yılında
başlatılan eğitim çalışmaları, bu sene de devam ediyor. Bu
iş birliği kapsamında Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi’nde
yaklaşık 300 öğrenci ile bir araya gelinerek Sıfır Atık Mavi
eğitimi verildi.
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ÇOCUKLAR SUYU KODLUYOR. H2OKULLU OLDU!
PROJESİ KAPANIŞ PANAYIRI’NA HAZIR!
TURMEPA’nın İSTKA hibesi ile 2018 yılında hayata geçirdiği
Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu! projesinin son
öğretmen buluşması gerçekleştirildi. Projenin tamamlanmasına
bir ay kala öğretmenlerim son soruları cevaplanarak kapanış
panayırı hakkındaki merakları giderildi. STEAM projelerinde
son düzenlemeleri yapan öğretmen ve öğrenciler, proje
kapanışına hazır. İki yıldır devam eden serüvenin tüm
aşamalarını, destekçilerini ve öğrencilerin hazırladıkları projeleri
anlatan proje kitabı ve filmi de hazırlandı.

Kapanış Panayırı ileri bir tarihe ertelendi
Tüm hazırlıkları tamamlanan ve 21 Mart 2020 tarihinde
İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür
Merkezi’nde yapılması planlanan Kapanış Panayırı, Clariant,
G-Tech, Arçelik Garage, ERTEV, IEEE, Maker Atölye,
Öğretmen Ağı ve TİNK Okulları’nın destekleriyle ileri bir
tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelendi. Proje süresince bizden
desteklerini esirgemeyen bütün destekçilerimize teşekkür ederiz.

Panayır destekçilerine ziyaretler gerçekleştirildi
Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı’na ait Maker Karavanı
ve ben MAKER STEAM atölyeleri ziyaret edildi. Yaptıkları
çalışmalarla ilham kaynağı olan ERTEV, Çocuklar Suyu
Kodluyor. H2Okullu Oldu! projesinin Kapanış Panayırı’nda
TURMEPA’nın destekçisi olacak.
TURMEPA Eğitim ekibi Çocuklar Suyu Kodluyor.
H2Okullu Oldu! projesi kapanış etkinliği sponsorlarından
Arçelik Garage’ın tasarım atölyelerini ziyaret etti. STEAM
teknolojilerinin endüstriyel alanda kullanıldığı atölye, özellikle
genç nesile gelecek ile ilgili ilham veriyor.

Panayırda yer alacak atölyeler
21. Yüzyıl Becerileri - Maker Çocuk
Ahşap Roket – BenMaker
l İnsanlık İçin Gelişen Teknoloji - IEEE Sight
l Kağıt ve Geri Dönüşüm – AGED
l Nasıl Mavi Dedektif Oldum? - Herkese Eğitim
l Soru Merak Kütüphanesi - Hayal Gücü Merkezi
l Tasarım Odaklı Düşünme - Öğretmen Ağı
l Evcil Hayvanlar için Yapay Uzuv ve
3D Uygulamaları - Vet. Gürkan Gülamber
l Yaşamımızda Geri Dönüşüm - Arçelik Garage
l Çocuk Paneli: Z Kuşağı Zaman Kapsülü
l
l
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HERKESE EĞİTİM PLATFORMU
MAVİ DEDEKTİFLERİ SIFIR ATIK
EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR!
Sosyal sorumluluğa, sivil toplumculuğa gönül vermiş lise
öğrencileri tarafından yönetilen Herkese Eğitim Platformu’nun
TURMEPA Genç Temsilcileri, deniz ve çevre eğitimlerini
yaygınlaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda platform
üyelerinden Can ve İpek de İstanbul’da minik arkadaşlarına
akran eğitimi verdi.

AB SİVİL DÜŞÜN
TOPLANTISINA KATILDIK
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’ndan iletişim, savunuculuk
ve kampanya destekleri alan çalışma sahiplerinin katılımıyla
gerçekleşen odak grup toplantısına TURMEPA da katıldı. Proje
süreçlerinin, Sivil Düşün desteklerinin ve ortak ağların gelişimi
ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı, oldukça verimli geçen
toplantıya TURMEPA ekibi de görüşleriyle katkıda bulundu.

MDTO VE SAHİL GÜVENLİK AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI İLE EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ
Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ve Sahil Güvenlik
Akdeniz Bölge Komutanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde
bölgede “TURMEPA Su Döngüsü ve Su Hayattır” konulu
eğitimler yaygınlaştırılıyor.
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ERYETİŞ REİS DENİZCİLİK MESLEK
LİSESİ DENİZ ELÇİLİĞİ TOPLULUĞU
4. YAŞINA GİRDİ
Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi’nde 25 topluluk gönüllüsü
ile yeni dönem topluluk yapılanması tamamlanarak iletişim
ve organizasyon becerisi geliştirme atölyesi yapıldı. Denizler
Yaşasın Diye, Siz de Gönüllü Olun!

21. GÖNÜLLÜ ORYANTASYONU
IMEAK Deniz Ticaret Odası ev sahipliğinde 21. Gönüllü
Oryantasyonu, 40 gönüllü adayı ile gerçekleştirildi.
Oryantasyonda Gönüllü Dalış Eğitmeni Begüm Karahan,
“Mavi Yuvamız” başlıklı sunumuyla gönüllü adaylarına tüplü
dalış hakkında bilgiler verdi, katılımcıları sualtı ekosistemi ile
tanıştırdı.

TURMEPA DENİZ ELÇİLERİ MERSİN
KIYILARINI KORUMAYA HAZIR!
13 Şubat’ta Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek
Okulu ve Denizcilik Fakültesi topluluk kurulumu ve
topluluk güçlendirme çalışmaları 60 gönüllünün katılımı ile
gerçekleştirildi. Aynı tarihte Mersin Deniz Ticaret Odası Genel
Sekreter Yardımcısı Halil Delibaş ziyaret edilerek teşekkür
edildi. Mersin’de 2020 yılı için kıyı temizliği analiz çalışması
yapılarak genç gönüllülere teslim edildi.

KOÇ LİSESİ ÖĞRENCİLERİ TURMEPA’YA
DESTEK OLMAYI SÜRDÜRÜYOR
Koç Lisesi öğrencileri denizleri korumak amacıyla gönüllülüğü
destekliyor. Geçtiğimiz dönemde kendi aralarında bağış
toplayarak dernek çalışmalarına destek olan Koç Lisesi
öğrencilerinden bir müjdeli haber daha geldi. VKV Koç Lisesi
11. sınıf öğrencilerinden Tan Emci, Eylül 2019’da Kilyos’ta
düzenlenen 2. El Festivali'nde ikinci el kitaplarını satarak elde
ettiği geliri temiz bir gelecek için TURMEPA’nın gönüllülük
çalışmalarına bağışladı.
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GÖNÜLLÜ ATÖLYELERİNE YOĞUN İLGİ
TURMEPA Gönüllü Atölyeleri 2020 takvimi, dikkat çeken,
faydalı paylaşımlarla dopdolu bir şekilde devam ediyor.
Tüm gönüllülere Gönüllü Evi’nin kapılarını açan atölyeler,
gönüllülüğün önemini anlatırken herkesi gönüllü olmaya
davet ediyor. Yılın ilk çeyreğinde bu kapsamda Gönüllülük
Nedir?, mikroplastik ve ilk yardım atölyeleri gerçekleştirildi.
Katkılarından dolayı Üsküdar Üniversitesi Mikromoleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Korkut Furkan’a, ilkyardım
atölyesine destek veren KaliteGroup’a, İlkyardım Eğitmeni
Pınar Mehri Şanlıer ve İrem Sürü’ye teşekkür ederiz.

KIYILARIMIZ HER MEVSİM KORUMA ALTINDA

TURMEPA Kıyı Koruma Programı kapsamında
kıyı temizliği etkinliklerine devam ediyor. 21 Ocak’ta
25 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte
261 kg atık toplanarak belediye ekiplerine teslim
edildi. 6 Şubat’ta temiz kıyılar için Loreal çalışanları
ile buluşularak deniz ve kıyı ekosistemi hakkında
bilgiler paylaşıldı. Son olarak Barry Call Baut Turkey
ekibi gönüllüleriyle Caddebostan sahilinde yapılan
etkinlikte, ayrıştırılmış 47 kg atık ve 941 adet sigara
izmariti belediye ekiplerine teslim edildi.

TURMEPA GÖNÜLLÜLERİ SULAK
ALANLARIN KORUNMASINA DİKKAT ÇEKTİ

VAN’DA VE ÇANAKKALE’DE
DENİZ ELÇİLERİMİZ SAHADA

TURMEPA Gönüllüleri,
Dünya Doğa ve Doğal
Kaynakları Koruma
Birliği’nin 2 Şubat Dünya
Sulak Alanlar Günü için
belirlediği Sulak Alanlar
ve Biyoçeşitlilik temasını
destekleyerek “İklim
Değişikliğine Doğal
Çözüm: Sulak Alanlar ve
Biyoçeşitlilik” mesajını sosyal
medya üzerinden paylaştı.
“Biyoçeşitlilik için sen de
Sulak Alanları kirletme!
Onar! Koru! Akıllıca kullan!
Kurutma! Üzerine inşa
etme!”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Elçileri
Topluluğu, 3 Mart Yaban Hayatı Günü’nde denizlerdeki
yaban hayatı ve tehdit altındaki türleri konuşmak için
buluştu ve kampüslerine nesli tehdit altındaki canlılara
dikkat çekmek amacıyla afişler astı. Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu ise 11 Mart’ta
deniz ve kıyı ekosistemi hakkında üniversite genelinde
paylaşım yaptı. Ardından mimarlık ve tasarım fakültesi
öğrencileri atık malzemelerden ürettikleri maket
çalışmalarını üniversitede sergiledi.
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ŞUBELERDEN HABERLER
KOCAELİ’DE TURMEPA’NIN
FAALİYETLERİ TANITILDI
Koaceli tarihinde bir ilk olan Marmara Boat Show, İMEAK
Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin katkılarıyla
gerçekleştirildi. Aynı zamanda İMEAK DTO Kocaeli Şube
Başkanı da olan TURMEPA Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat
Doğusel, fuarın Kocaeli’de denizler konusunda bir farkındalık
yaratmasının amaçlandığını söyledi. Fuarda açılan TURMEPA
standı, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

2020 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE BÖLGELERİMİZDE
EĞİTİMLER TÜM HIZIYLA DEVAM ETTİ

ANTALYA

İZMİR

FETHİYE

SAMSUN

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol
kapsamında 636 ilkokul öğrencisine Sıfır Atık Mavi
eğitimi verildi.

Muğla’da çeşitli yaş gruplarından 2.132 kişiye Sıfır Atık Mavi
eğitimi verildi, Fethiye Tazelenme Üniversitesi’ndeki çevre
eğitimleri de sürdürüldü.

İzmir’de Sıfır Atık Mavi eğitimleri ile çeşitli yaş gruplarından
yaklaşık 1000 öğrenciye ulaşıldı.

Samsun’da 750 km kat ederek 4.070 öğrenciye Sıfır Atık Mavi
eğitimi verildi.
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denizden sayfalara taşanlar...

İskeleye
Yanaşan…

“Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz” sözü, genellikle sıkıcı bir ders
kitabı nakaratından ibaret kalıyor veya jeopolitik “koz” olarak anılıyor.
Bereket versin, o üç denize -aslında bütün denizlere- tutkuyla bakanlar, o
denizlerle kucaklaşan gemilere, vapurlara, teknelere vurgun olanlar da var!
Murat Koraltürk ve Orhan Berent’in derlediği İskeleye Yanaşan Denizler,
Gemiler, Denizciler isimli kitap, denizi ve gemileri bir yurt gibi görenler
için başucu niteliğinde. Kitapta denizcilik tarihinin efsaneleşmiş konuları
da var, balıklar da, İstanbul ve İzmir de, sıradan gemiler de.

İlk Defa
Tek Başına

Yelkenle, ‘tek başına dünyayı dolaşmak’ pek çok denizcinin en büyük hayali...
Joshua Slocum, bu hayali gerçekleştiren dünyadaki ilk denizci. Üstelik motoru
bile olmayan küçük bir tekneyle hem de tek başına ve Güney Amerika’yı
dolaşarak. Sadun Boro Türk denizcileri için ne ise Slocum da dünya
yelkencileri için o. Bugün dünya denizlerinde, 10 binin üzerinde, Slocum’un
teknesi Spray’in benzeri dolaşıyor. Naviga Yayınları etiketini taşıyan “İlk Defa
Tek Başına Yelkenle Dünya Turu”, kaptanı Joshua Slocum’un bundan 113 yıl
önce kendi kalemiyle yazdığı hikayesini konu alıyor.
92

Üçüncü
Türün
Ülkesi

Denizcilerin “Rüzgar Baba” diye seslendiği Haldun Sevel, denizciler
için yol gösterici bir deniz feneri. Rüzgâr Baba, sis ve esintilerin
âlimidir. Hikâyelerini, denemelerini okuduğunuzda hayatınızı saran sis
dağılır, yaşam büyüsünün rüzgârı içinize üfürmeye başlar. Üçüncü bir
türün denizlerdeki ilk temsilcisi o. Birinci türün amansız ve yayılmacı
egosunun düşmanı, ikinci türün umudu. Masmavi denizler ülkesinin
derya yürekli düşünürü olan Sevel’in Üçüncü Türün Ülkesi kitabında
da öncekilerde olduğu olumsuzluklardan sıyrılmış bir mavi var.

Deniz
Fenerleri

M. Vefa Toroslu’nun kaleme aldığı Deniz Fenerleri isimli kitap, kültür
miraslarımızdan olan tarihi nitelikteki deniz fenerlerinin ve fenercilik
mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılmasına ve tarihe tanıklık edilmesine
katkı niteliğinde. Toroslu, çalışmaları esnasında tanıdığı yok olmaya yüz
tutmuş fener bekçiliği mesleğini ve fenerlere yaptığı seyahatleri anlatıyor.
Yazar, babadan oğula geçen bu mesleği anlatırken gelenekselin teknolojiye
olan yenilgisine de ışık tutuyor: "Birçok fener, uydudan elektronik
sistemlerle kontrol ediliyor. "

Çevre Dostu TURMEPA Temizlik Ürünleri

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

TURMEPA Ürünleri

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

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

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

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

/deniztemizdernegi

0 (216) 310 93 01

www.turmepa.org.tr

mavietkinlik

Denize Bir de Buradan Bakın
Müzik dinlemenin, yemek yemenin, dans etmenin, yeni arkadaşlıklar edinmenin daha eğlenceli ve keyifli
bir hal almasının yolu bazen ıslanmaktan ve kuma batmaktan geçiyor. Dünyanın farklı yerlerinde
birbirinden keyifli, lezzetli ve bol eğlence garantili çok sayıda festival gerçekleşiyor.
Bu festivaller aynı zamanda eşsiz kumların üzerinde güneşlenmek, masmavi sularda serinlemek,
sörf yapmak veya tembelliği en eğlenceli hale getirmek anlamına da geliyor.

Hangout Müzik Festivali
ABD’de bir plajda gerçekleşen tek büyük müzik festivali olma
statüsüne sahip olan Hangout, büyük ölçekli bir müzik festivalinin
barındırdığı tüm öğeleri Alabama’nın eşsiz güzellikteki plajlarına
taşıyor. Birbirinden değerli setlerin sahiller boyunca kurulduğu
festivalde rock, indie, hip hop, elektronik gibi birbirinden hareketli
müzik türleri çalınıyor. Çeşitli etkinliklerle desteklenen festival,
her yaştan insana açık. Müziğin ötesinde bembeyaz plajların
unutulmaz kıldığı Hangout, bu sene 15-18 Mayıs tarihleri arasında
gerçekleşecek.

Corpathlon Sportif Eğlence Festivali
Bu sene ikinci kez gerçekleşecek olan Corpathlon Sportif Eğlence
Festivali; bir koşucu, bir yüzücü ve bir bisikletçiden oluşan üç kişilik
takımların mücadele ettiği yorucu ancak bir o kadar da keyifli bir
etkinlik. Onlarca spor kulübü ve dernek tarafından organize edilen
iki günlük festivalde yarışların yanında eğitimler, oyunlar ve atölyeler
de düzenleniyor. Festival, 17-18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşiyor.
Festival takımları 18-77 yaş arası kadın ve erkek takımlarından
oluşacak.
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Long Beach Deniz Ürünleri Festivali

Connemara Midye Festivali

Kaliforniya’nın etkinlikler listesine yeni eklediği Long Beach Deniz
Ürünleri Festivali, bu yıl ikinci kez gerçekleşiyor. ABD ve dünyanın
farklı yerlerinden deniz ve su ürünleri severleri ağırlayan etkinlik,
bölgenin en lezzetli deniz mahsullerini yerel şeflerin eşsiz tarifleri
eşliğinde kutluyor. Okyanusun çapıcı manzarasında gerçekleşen
festival, her yaşa açık. Festivalde ayrıca gün boyu canlı müzik var.
DJ’lerin ve performans gruplarının sahne aldığı Long Beach’te dans
etkinliklerine de katılabilirsiniz. Ayrıca gıda şov ve seminerleri de
düzenleniyor. Festival 2 Mayıs tarihinde saat 11’de başlayacak.

İrlanda’nın dört bir yanındaki kıyı toplulukları, denizin kendilerine
sunduklarını festivallerle kutluyorlar. Bu lezzetli etkinliklerden biri
de Galway’in kültürel bölgelerinden Connemara’da gerçekleşen
Midye Festivali. İlk zamanlarda Killary Limanı’nın midyelerinin
mükemmelliğini tanıtmak amacıyla yapılan festival bugün yerel
halkın, yemeklerin, kültürün ve mirasın bir kutlaması haline geldi.
Harika bir atmosfer eşliğinde birbirinden eğlenceli aktivitelerle,
eşsiz midye lezzetlerinin yendiği festival bu sene 2-4 Mayıs tarihleri
arasında gerçekleşecek.

Lost & Found Festival

Best Fest – Açık Su Yüzme Festivali

Malta’da St. Paul Körfezi’nde bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan
Lost & Found, bir yaz macerası başlangıcı. Havuz, tekne, plaj
partilerinin yanı sıra antik kaleler arasına yayılan etkinliklere ev
sahipliği yapan festival, son derece yüksek bir enerjiye sahip. Bol
bol müzik, dans ve lezzetli yiyeceklerin yanında mavi-yeşil plajlar,
kültürel kalıntılar, romantik kasabalar ve şimdiye kadar gördüğünüz
en iyi manzaralar eşliğinde Avrupa’nın bu nadide adasını keşfetme
imkanı da bulacaksınız. Festival, 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında.

Heyecan verici ve dostluk dolu bu organizasyon, bu sene sekizinci
baskısını yapıyor. En seçkin sporcular, gelecek vadeden yetenekler ve
yüzmeyi eğlence haline getirmiş herkesin dahil olabildiği Best Fest,
bir haftalık bir mücadele. İspanya’nın Mallorca kentindeki Colonia
Sant Jordi Kasabası’nda düzenlenen etkinlikte havuz bazlı teknik
seansların yanı sıra kristal berraklığındaki sularda gerçekleşen yarışlar
da var. Geniş bir yüzme topluluğuna hizmet eden Best Fest, bu sene
23-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Soul Beach Müzik Festivali
Karayip plaj-müzik kültürünün köşe taşı olan Soul Beach, Aruba
Adası’nın güneşle yıkanan plajlarında gece gündüz devam eden
müzik ve lezzetli yiyeceklerin dokunuşu ile tamamlanan üç
günlük bir eğlence resitali. Plaj partileri, komedi şovları, havuz
partileri ve birinci sınıf sanatçıların yer aldığı Soul Beach, pek çok
otorite tarafından Karayipler’in bir numaralı “yaz festivali” olarak
gösteriliyor. Aruba Adası’nda samimi bir ortam ve sofistike bir
kombinasyon sunan 20 yıllık festival bu sene 22-25 Mayıs tarihleri
arasında düzenlenecek.
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12 Ay Balık Keyfi

Ü

Deniz mahsullerini sevenler
ve balık yeme keyfini yıl
boyu yaşamak isteyenler
için oldukça uygun bir balık
olan alabalık, çiftlik balığı
olmasından dolayı 12 ay
boyunca tüketilebilir.
Her daim taze ve lezzetli
olan alabalık, zengin bir
protein kaynağı olmasının
yanı sıra içerdiği vitamin ve
mineral değerleriyle de
ön plana çıkıyor.

Ülkemizde halk arasında alabalıklara ‘dere alası’, ‘göl alası’, ‘dağ alası’, ‘deniz alası’ ve
‘yerli somon’ gibi adlar verilir. Yerli somon denmesindeki sebeplerden biri somon
balığıyla aynı aileden gelmesidir.
Alabalıklar yaşam ortamlarına göre ikiye ayrılırlar; doğal ve çiftlik alabalıkları.
Doğal alabalıklar tatlı suda doğup denizlere göç ederler. Yumurtlama zamanı
tekrar tatlı suya geri dönerler. Binlerce kilometre mesafe tutan göç yolları süresince
inanılmaz engeller aşarlar, sığ sularda yüzerler, hatta ufak çaptaki şelalelerden
atlayarak geçerler, bazı durumlarda bu şelaleleri yer çekimine karşı yüzerek geçecek
kadar güçlüdürler.
Çiftlik alabalıkları ise baraj göllerinde 200-400 gram ağırlığa ulaştıktan sonra
Karadeniz’de yer alan çiftliklere alınırlar ve Karadeniz’in soğuk sularında yaşam
serüvenlerine devam ederler. 3-4 kilogram ağırlığa ulaştıklarında ise hasat edilerek
satışa sunulurlar.
Eylül ayıyla birlikte başlayan av yasağı genel olarak Mart ayına kadar devam
eder. Av yasağının dışında kalan zamanlarda ise alabalığın avı kadar yaşadığı yerlere
ulaşım da oldukça zor olduğundan pek avlanamazlar; usta ve profesyonel alabalık
ustaları da av yerlerini asla söylemezler. Alabalık, avlanması ve bulunması oldukça
zor olduğundan dolayı da genel olarak tüketilen alabalıklar, çiftlik alabalıklarıdır.
Deniz mahsullerini sevenler ve balık yeme keyfini yıl boyu yaşamak isteyenler
için oldukça uygun bir balık olan alabalık, çiftlik balığı olmasından dolayı 12 ay
boyunca tüketilebilir. Her daim taze ve lezzetli olan alabalık, zengin bir protein
kaynağı olmasının yanı sıra içerdiği vitamin ve mineral değerleriyle de ön plana
çıkıyor. Ayrıca omega-3 ve potasyum açısından oldukça zengin olması, somonun
tadını sevmeyenler için oldukça iyi bir alternatif olmasını sağlıyor.
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ÇITIR ALABALIK
KÖFTESİ
Malzemeler
500 gr derisi alınmış fileto alabalık, 500 gr patates,
4 adet yeşil soğan, 1 tutam maydanoz, 1 yarım limon, tuz
karabiber, 1 yumurta, 150 gr ekmek kırıntısı
Kızartmak için; sıvı yağ

Yapılışı
Filetoları önceden ısınmış 180 derecelik fırında 15-20
dakika, çatalla ayrılana kadar pişirin. Kenarda soğumaya
bırakın. Patatesleri yumuşayana kadar haşlayın ve çatal
yardımıyla iyice ezin. Patates püresi soğuyana kadar bir
kenarda 4 adet yeşil soğanı ve maydanozları ince ince
doğrayın. Patates püresinin içine doğranmış yeşillikleri,
yarım limonun suyunu, tuz, karabiber ve çatal yardımıyla
küçük parçalara böldüğünüz alabalık parçalarını koyun
ve birbirleriyle iyice harmanlanana kadar karıştırın.
Karışımdan parça parça alıp köfte şeklini verin ve önce
yumurtaya, sonra ekmek kırıntılarına bulayıp, renk alıp
kızarana kadar kızgın yağda pişirin. İsteğinize göre
salatayla servis edin.

ASYA USULÜ
ALABALIK
Malzemeler
4 porsiyon alabalık filetosu, 1 küçük boy soğan,
3 yemek kaşığı soya sosu, 4 yemek kaşığı bal,
2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı beyaz sirke,
1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil, 1 adet acı biber, 1 diş sarımsak,
1 yemek kaşığı susam yağı, 1 tatlı kaşığı nişasta, tuz, karabiber
Üzeri için; maydanoz

Yapılışı
İnce ince doğranmış soğanı ve acı biberi, ezilmiş
sarımsak, zencefil ve bütün sıvı malzemeleri karıştırın.
İçine, topaklanmamasına dikkat ederek, nişastayı
ekleyin. Alabalık filetolarını karışımın içine koyup
en az yarım saat marine edin. Fırını önceden 200
derecede ısıtın. Marine edilmiş alabalık filetolarını
fırın tepsisine yerleştirip sosun tamamını üzerlerine
gezdirin. 15-20 dakika pişirin. Buharda pişmiş pilavla,
üzerine doğranmış maydanozları koyup servis edin.
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BADEM SOSLU
KIZARMIŞ ALABALIK
Malzemeler
2 parça derisi alınmamış alabalık filetosu, 50 gr un,
2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 50 gr file badem,
15 gr kapari, 1 yarım limon, 1 tutam maydanoz, tuz, karabiber

Yapılışı
Tavanızı orta derece ateşte ocağa alın, zeytinyağını koyun. Unun
içine tuz ve karabiberi karıştırın. Alabalıkları una bulayıp derisi
aşağı gelecek şekilde 3 dakika kızartın. Alabalıkları ters çevirip 2-3
dakika daha pişirin ve balıkları kenara alın.
Tavanın içindeki fazla yağı bir peçete yardımıyla alın. 2 yemek
kaşığı tereyağını tavaya koyun ve eritin. İçine bademleri koyup
renk alana kadar kavurun. Ateşten alın, içine kaparileri, yarım
limonun suyunu ve doğranmış maydanozu koyup karıştırın.
Tabaklara aldığınız filetoların üzerine sosu gezdirin. Arzuya göre
limon dilimleriyle servis edebilirsiniz.

LİMON VE SARIMSAK
SOSLU ALABALIK
Malzemeler
2 büyük parça derisi alınmamış alabalık filetosu, 2 yemek kaşığı
zeytinyağı, 1 yemek kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, tuz,
karabiber, 4 dış sarımsak, 1 yarım limon, 2 yemek kaşığı beyaz şarap,
2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tutam maydanoz

Yapılışı
Balık filetolarının üzerine kekik, toz kırmızı biber, tuz ve
karabiberi serpiştirin. Büyük bir tavanın içine zeytinyağını
koyun ve orta derece ateşte duman çıkmamasına dikkat ederek
iyice ısıtın. Balıkları derisi yukarı bakacak şekilde tavaya
yerleştirin ve 3-5 dakika orta ateşte hafif renk alana kadar
pişirin. Balıkları çevirip 2-3 dakika daha pişirin ve balıkları
kenara alın. Aynı tavanın içine ince doğranmış sarımsakları,
yarım limonun suyunu ve beyaz şarabı ekleyip 1-2 dakika
pişirin. Ocaktan alıp içine 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyip
hızlı bir şekilde karıştırın. Balıkları tekrar tencereye alın,
doğranmış maydanozları üzerine serpin ve servis yapın.
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mavilezzet

FIRINDA SEBZE
DOLGULU ALABALIK
Malzemeler
2 bütün alabalık, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 limon
1 orta boy soğan, 2 diş sarımsak, 1 tutam maydanoz,
1 tutam dereotu, 4-5 dal taze kekik, tuz

Yapılışı
Fırını 220 derecede ısıtın. Limon, soğan ve sarımsakları
ince ince dilimleyin. Maydanoz, dereotunu ve taze kekikleri
dal dal ayırın. Alabalıkları fırın tepsisine alıp içini ve dışını
iyice tuzlayın. Doğranmış sebzelerle doldurun ve üzerine
zeytinyağını gezdirin. Önceden ısıttığınız fırında 20-25
dakika, üzerleri iyice kızarana kadar pişirin. Arzuya göre servis
esnasında üzerlerine limon sıkarak servis edebilirsiniz.

ALABALIKLI
SEBZE ÇORBASI
Malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet pırasa, 1 orta boy soğan,
Yarım kilo patates, 1 litre balık suyu, 1 limonun kabuğu,
300 ml süt, 1 küçük boy mısır konservesi,
500 gr derisi alınmış alabalık filetosu (küp küp doğranmış),
3 adet yeşil soğan, 1 tutam dereotu

Yapılışı
Büyük bir tencerenin içine zeytinyağını koyun. İnce ince
doğranmış pırasayı ve soğanı koyup yumuşayana kadar
soteleyin. Küçük küpler halinde doğranmış patatesleri ve
balık suyunu ekleyip 12-15 dakika patatesler yumuşayana
kadar pişirin. Süzdürmüş olduğunuz konserve mısırı, limon
kabuğu rendesini, balıkları ve sütü ekleyip kısık ateşte
kaynamamasına dikkat ederek balıklar pişene kadar pişirin.
Ocaktan alın, ince ince doğradığınız yeşil soğanları ve
dereotunu içine karıştırıp servis yapın.
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