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Bu yaz mevsimi denizlerimiz için de masmavi bir başlangıca vesile oldu.
10 Haziran’da İstanbul’da ilk adımını Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile attığımız Sıfır Atık Mavi seferberliği
dalga dalga yayıldı. Denizlere Sıfır Atık Mavi ile verdiğimiz sözü yerine getirmek
için yoğun bir gayret gösterdik. Art arda düzenlediğimz farkındalık ve koruma
etkinlikleriyle, gönüllülerimiz ve teknelerimizle, deniz ve kıyılarda olmadığımız
bir gün geçmedi. Eğitimlerimizle yüzlerce çocuğumuzun akıllarına ve kalplerine
denizi koyduk.
Oksijen kaynağı denizlerimize nefes vermek için deniz ve kıyılarda atık toplama
çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etti. Yaz boyunca gerek ülke geneline
yayılan gönüllülerimiz gerekse özel sektörün denize duyarlı kurumlarının
katılımlarıyla kıyı temizliği etkinliklerimizi yoğun şekilde sürdürdük. Bu
etkinliklerle toplulumuzda yerleşmeye başlayan çevre farkındalığını daha da
artırdığımızı görmek bizlere sevinç ve gururu bir arada yaşatıyor.
Görüyoruz ki, insanlar artık kirletmemenin, temizlemekten daha ucuz ve daha az
zahmetli olduğunu öğrendiler. Yaklaşık bin yıl önce yaşamış Türk düşünür Yusuf
Has Hacip şöyle bir soru sormuştur: “İnsan, temiz olmayan şeyleri su ile yıkayıp
temizler, eğer su kirlenirse, o ne ile nasıl temizlenir?”
Bugün dahi bu sorunun cevabı, kirletmeden temizlemektir. Sıfır Atık Mavi
seferberliğinin felsefesinde de bu sorunun yattığını söyleyebiliriz. Bu açıdan,
kurduğumuz iş birlikleri ve destekleri çok önemsiyorum. Bu iş birliklerinin
en güzel örneklerinden biri ise atık toplama filomuz. Deniz turizminin gözde
merkezlerinde hizmet veren filomuz, bu yıl altı tekneye ulaştı. Teknelerimiz,
sponsorlarımızın desteğiyle Ege ve Akdeniz’de cennet koylarımızın temiz kalması
için yaz boyunca her tekneye ulaşmaya çalıştı ve sezon sonuna kadar hizmet
vermeye devam edecek. Aynı zamanda bu yıl itibariyle, İMEAK Deniz Ticaret
Odası Bodrum ve Marmaris şubelerinin Muğla’da başlatmış katı atık toplama
çalışmalarına destek veriyoruz.
TURMEPA, deniz dostlarının desteğiyle denizlerimize sahip çıkarak korumayı
ve dokunduğu her yeri değiştirerek değer katmayı sürdürecek. Bu değişimi
sürdürülebilir kılmak için tüm halkımızı Sıfır Atık Mavi seferberliğine dahil
olmaya davet ediyorum. Sıfır Atık Mavi yolculuğu sadece bu seneyle sınırlı
olmayacak, önümüzde büyük bir serüven var. Bu sebeple, bu bilinci yediden
yetmişe toplumumuzun tüm kesimlerine yaymak için çalışmaya devam edeceğiz.
Keyifli okumalar.
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yakınplan

GELECEK İÇİN YENİ VİZYON

MAVI BIYOTEKNOLOJI

B

Biyoteknoloji, bünyesinde barındırdığı farklı disiplinleri belirtmek
adına çeşitli renkler kullanıyor. Renkler, her biri belirli bir
biyoteknoloji aktivitesine benzeyen kırmızı, sarı, mavi, yeşil,
kahverengi, mor, beyaz, altın ve gri renklerini içeriyor.
Biyoteknolojinin alt dallarından biri olan “mavi biyoteknoloji”,
su ürünleri yetiştiriciliği, kıyı ve deniz biyoteknolojisine atıfta
bulunan bir alan. Bu disiplin, deniz hayvanlarının şekli, yapısı,
fizyolojisi ve kimyası dahil, deniz ortamlarında bulunan çeşitliliği
kullanıyor. Mavi biyoteknoloji, moleküler biyolojik yöntemlerin
deniz veya tatlı su organizmalarına uygulanarak, deniz kaynaklı
gıdaların artırılması, güvenliğinin sağlanması, su kaynaklı
organizmaların izlenmesi ve bu kaynakların yeni ilaç yapımında
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kullanılmasını sağlıyor.
Aslında mavi biyoteknolojinin uygulamaları yeni değil, onlarca
yıldır denizdeki mikroorganizmalardan bir şekilde faydalanıyoruz.
Bundan seneler önce AIDS virüsünün tedavisi için deniz
süngerlerindeki dokuları kullanmamız, morina balığının yağını
karaciğer tedavisinde kullanmamız, yosunu cilt sorunlarında
kullanmamız birkaç örnek. Bununla birlikte teknolojinin sürekli
gelişmesi ve bilim dünyasının denizlerin altında olup bitenlere dair
sürekli yeni keşiflerde bulunması, mavi biyoteknolojinin modern
bir alana dönüşmesini sağladı. Esnek, sürekli ilerleyen, her dakika
yeni şeyler sunan bu alan, ilaç ve sağlık sektörü başta olmak üzere,
pek çok sektörün yeni laboratuvar alanına dönüştü.

MAVI BIYOTEKNOLOJI KANSERE
ÇÖZÜM OLABILIR
Okyanuslar, yeryüzünün yaklaşık yüzde 70’ini kaplıyor ve binlerce
hatta muhtemelen milyonlarca bitki ve hayvan türüne ev sahipliği
yapıyor. Ancak karadaki bitki ve hayvan yaşamı iyi bir şekilde
belgelenmişken, denizlerdeki yaşamın çoğu henüz bilinmeyen bölge
olarak duruyor. Ancak bilim ve teknoloji dünyasındaki ilerleyiş
sayesinde; sıcak su menfezlerinden kutuplara, binlerce farklı deniz
habibatına sahip olduğunu bildiğimiz mavi suların artık milyarlarca
mikrobiyal çeşitliliğe sahip olabileceğini söylüyoruz. Geçtiğimiz
yıllarda ABD, İspanya ve Hollanda’dan bilim insanları, yeni bir DNA
dizilim aracı kullanarak, bir litre deniz suyunda 20 binden fazla
bakteri keşfettiğini bildirmişti. Araştırmacılardan Massachusetts
Woods Hole’deki Biyoloji Laboratuvarı Müdürü Mitchell Sogin, “Bu
gözlem, okyanustaki bakteriyel çeşitlilikle ilgili önceki tüm tahminleri
ortadan kaldırıyor” diyerek, denizin ne kadar daha araştırılması
gerektiğine dikkat çekmişti.
Şimdiye kadar ilaç, sanayi ve tarım alanında sıklıkla kullanılan mavi
biyoteknoloji, son birkaç yıldır sağlık sektöründe tedavisi henüz
bulunmayan hastalıkların çözümü için ele alınmaya başlandı. Son
yıllarda pek çok Avrupalı ve Amerikalı firmanın kanser tedavisi
için mavi biyoteknolojiden yararlanarak ortaya koyduğu çözümler,
bu sektörün hem sağlık hem de diğer alanlarda bir dönüm noktası
olabileceğini ortaya koydu. Meme kanseri tedavisinde kullanılan,
ABD’de ve Avrupa’da onay alan Halaven isimli ilaç, dokuz denizden
ilham alınarak hazırlandı.
Denizden kaynaklanan bileşikler için potansiyel pazarlar -farmasötik,
kozmetik, gıda, tarım, ilaç- milyarlarca dolar değerinde. Ancak mavi
biyoteknoloji endüstrisi henüz işin başında. Derinlerde potansiyelin
büyüklüğü göz önüne alındığında, şu ana kadar yapılan, eli suya
sokmaktan ibaret.
Okyanus kaynağı ile nihai ürün arasındaki boşluğu kapatmaya çalışan
bu mavi “gelecek”in 2017-2023 yılı arasında yüzde 10,2 gibi güçlü bir
büyüme gerçekleştirmesi bekleniyor.

MAVI BIYOTEKNOLOJININ KULLANIM ALANLARI
Gıda temini. Deniz biyoteknolojisinin en göze çarpan

uygulamalarından biri gıda arzını güvenceye almak. Balıkçılık ve
su ürünleri yetiştiriciliğinde, yüksek kaliteli ve sağlıklı ürünlere
olan talebin sürdürülebilir bir şekilde karşılanması son yıllarda tüm
dünya ülkelerinin gündeminde. Deniz kaynaklı gıda ürünleri ve
nutrasötikler, dünyanın birçok yerinde insan beslenmesinin ayrılmaz
bir parçası. Örneğin, balık yağı, deniz yosunu ve fitoplanktondan
elde edilen omega-3 yağ asitleri, insan diyetinde ve fizyolojisinde
önemli bir rol oynuyor. Deniz ortamından geliştirilen diğer ürünler
ise; nutrasötikler, biyoaktif peptitler, balık proteinleri, deniz yosunları,
makro algler, mikro algler, amino asitler ve fitokimyasallar, kitin,
kitosan vb.

Mavi biyoteknolojiye büyük fayda sağlayan canlılardan
biri olan denizanasının Aequorea Victoria türünün
sahip olduğu ışıltı, insan beynindeki nöronların
haritalanmasına yardımcı olmak için kullanılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda ABD, İspanya ve Hollanda’dan bilim
insanları, yeni bir DNA dizilim aracı kullanarak, bir
litre deniz suyunda 20 binden fazla bakteri keşfettiğini
bildirmişti. Araştırmacılardan Massachusetts Woods
Hole’deki Biyoloji Laboratuvarı Müdürü Mitchell Sogin,
“Bu gözlem, okyanustaki bakteriyel çeşitlilikle ilgili önceki
tüm tahminleri ortadan kaldırıyor” diyerek, denizlerin
ne kadar daha araştırılması gerektiğine dikkat çekmişti.
Alternatif enerji kaynağı. Deniz ortamı, sürdürülebilir bir

biyoenerji kaynağı olduğundan mavi biyoteknoloji, alternatif enerji
kaynaklarını da sağlayabiliyor. Bilim insanlarının son yıllarda
üzerinde çalıştığı mikro alglerden biyoyakıt üretimi, oldukça umut
verici bir gelişme. Algal biyokütle, tarımsal ürünler ile rekabet
etmeden yapay göletlerde veya biyoreaktörlerde yetiştirilebiliyor. Bu,
bugünün dünyasında kapsamlı bir araştırma alanı. Çalışmalar, deniz
yosunlarının biyo-terbiye için uygun ham maddeler olabileceğini
ortaya koyuyor.
9
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Endüstriyel biyoteknoloji. Endüstriyel sektörler, deniz

biyoteknolojisinin en büyük kullanıcıları arasında yer alıyor çünkü
insanlar tarafından tüketilen her ürün, gıda, nutrasötikler veya ilaçlar,
endüstriyel biyoteknoloji sektörünün çıktıları. Proteinler, enzimler,
biyopolimerler, biyo-yapıştırıcılar ve biyomalzemeler büyük ölçüde
deniz ekosisteminden üretiliyor. Deniz biyoteknolojisi ürünlerinin
dikkat çekici örnekleri denizanasından “yeşil floresan protein” ve
vibrio fischeri’den (bir bakteri türü) gelen lusiferaz enzimi; her ikisi
de raportör proteinler olarak moleküler biyolojide kullanılıyor. Benzer
şekilde, alkalin fosfataz ve ısıya dayanıklı özelliklere sahip diğer
deniz kaynaklı enzimler, PCR gibi çeşitli moleküler uygulamalarda
kullanılıyor.

Transgenik balık. Bu kavram, genetik mühendislik teknikleri

kullanılarak DNA’sı, genetiği değiştirilmiş bir balığı tanımlıyor.
Deniz hayvanlarına gen teslimi, deniz biyoteknolojisinin en önemli
uygulamalarından biri. Balıklarda transgenezinin temel amacı,
balığının kalitesini, büyümesini, direncini ve verimliliğini artırmak.
Bu yöntemle balığın büyüme hormonu ekspresyonu değiştirilip gıda
üretimi için balık yetiştiriciliği kontrol altında tutuluyor. Genetiği
değiştirilmiş balıklar, bilimsel araştırmalarda ve önemli proteinler
üretmek için ticari olarak temin edilebilir balıkların özelliklerini
geliştirmek, memeli olmayan hayvan modelleri geliştirmek
ve fonksiyonel genomik çalışmalar için çeşitli amaçlarla ilgili
çalışmalarda kullanılıyor. İnsan tüketimi için ABD FDA onaylı
AquAdvantage somonu, buna en güzel örnek. Genetiği değiştirilmiş
balıklarının diğer yaygın örnekleri Atlantik somonu, tilapia, sazanlar,
gökkuşağı alabalığı, çamur otudur.

Çevre. Doğaya yönelik kirleticilerin artışı, dünya genelinde
önemli bir konu. Çalışmalar, deniz mikroorganizmalarının, çeşitli
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Deniz ortamı, sürdürülebilir bir biyoenerji kaynağı
olduğundan mavi biyoteknoloji, alternatif enerji
kaynaklarını da sağlayabiliyor. Bilim insanlarının son
yıllarda üzerinde çalıştığı mikro alglerden biyoyakıt
üretimi oldukça umut verici bir gelişme.
organik kirleticileri parçalamak için benzersiz biyolojik bozulma
yolları sergilediğini gösteriyor. İmmobilize edilmiş pseudomonas
chlororaphis bakterisinin hücreleri, deniz suyunda toksik organotin
bileşiklerinin parçalanmasını hızlandıran pyoverdin üretiyor. Diğer
çalışmalar, bazı deniz organizmalarının, çevresel atık yönetimi ve
arıtımında kullanılabilecek biyopolimerler ve biyolojik yüzey aktif
maddeleri gibi çevre dostu kimyasallar ürettiklerini ortaya koyuyor.
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TURMEPA VE ZEN PIRLANTA
YÖNETIM KURULU ÜYESI ŞÜKRAN GÜZELIŞ

“TURMEPA ILE
KOYLARIMIZI
‘PIRLANTA GIBI’
YAPMAK ÜZERE
YOLA ÇIKTIK”
"BIR MARKAYI MARKA YAPAN EN ÖNEMLI
UNSUR, TÜKETICIYLE KURDUĞU DUYGUSAL
BAĞDIR. BU DUYGUSAL BAĞIN KURULMASI,
EN DOĞRU ŞEKILDE KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK VESILESIYLE SAĞLANIYOR."

İ

İş dünyasındaki başarılarının yanında hem bireysel hem de yönetiminde
yer aldığı Zen Pırlanta ile dahil olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile
anılan Şükran Güzeliş, marka olmanın ve başarının sadece üretmekten
değil, aynı zamanda hayata değer katmaktan geçtiğini belirtiyor. En
büyük değerin de doğaya ve çevreye verilmesi gerektiğini ve her şeyden
önce bunun bir insanlık borcu olduğunu ifade eden Şükran Güzeliş tam
da bu sebepten dolayı TURMEPA ile beraber çalışmaya başlamış.
TURMEPA’da Yönetim Kurulu Üyeliğini uzun yıllardır sürdüren
Şükran Güzeliş, TURMEPA’nın denizlerin geleceği adına
önemli bir yol gösterici olduğunu söyleyerek, derneğin bir parçası
olmaktan gurur duyduğunu söylüyor.

destek verdik. Bu yıl da yine Mavi Kıyılar projesi kapsamında
Hisarönü Körfezi’ndeki 17 koyu temizleyen TURMEPA
D-Marin teknesinin sponsorluğunu üstlendik. Bunun dışında
Rahmi Koç Müzesi’nin destekçilerindeniz. Burhan Doğançay
Müzesi ile eğitime katkı sağlamak adına bir proje gerçekleştirdik.
Yine sanatla ilintili olan KÜSAV ile ortak bir çalışmamız oldu.
AÇEV, TOG, TEYEV, TOGEM gibi değerli dernekler ve
kuruluşlara desteklerimiz her zaman devam ediyor.

İş dünyasının, sosyal sorumluluk tarafındaki en duyarlı
isimlerinden biri olarak lanse ediliyorsunuz. Bireysel ve
Zen Pırlanta olarak dahil olduğunuz projeler neler?

Marka olmak, sadece kaliteli ve farklı ürünler sunmak değildir. Ürün
ve hizmetin yanında hayata kattığınız değerler sizi marka haline getirir.
Biz, toplumsal gelişime katkı sağlamak adına dernek ve kuruluşlarla
sürekli iletişim halindeyiz. Kadının toplumda yükselmesini amaçlayan,
özellikle kız çocuklarının eğitimini ön plana çıkaran projeler dikkatimizi
çekiyor. Bu amaçla da AÇEV, TOG, TEYEV,

TURMEPA ile yaptığımız çalışmalar 12 yıldır devam ediyor.
Zen Pırlanta olarak hem TURMEPA’nın düzenlediği geleneksel
organizasyonlara hem de Mavi Dalga, Büyülü Mavi gibi projelere
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Çok fazla projeye ve işin gönüllü tarafına hakimiyet, bu
alanda bir kriter süzgeci oluşturuyor mu? Projeleri
neye göre belirliyorsunuz?

TOGEM gibi değerli dernekler ve kuruluşlara desteklerimiz
sürekli devam ediyor.

Toplumsal hayatın kalitesinin artırılmasında kurumsal
sosyal sorumluluk projelerinin misyonu ne olmalı?
Eğitim, çevre, sanat, kültür, spor, sağlık… gibi her alanda
yapılan projelerle, gelecek nesillere yaşanabilir bir Türkiye
bırakmak adına farkındalık yaratmak ve bunu sürdürmek
çok önemli. Bu projelerin hayata geçirilmesi adına gerekli
finansman için de ticari işletmelere büyük görev düşüyor.

Kurumsal sosyal sorumluluğun şirketlere ne gibi faydaları var?
Kamuoyu, özellikle büyük şirketlerden, herhangi bir çıkar beklentisi
içinde olmadan, faaliyet gösterdikleri ülkenin insanlarına yararlı
olmalarını bekliyor. Bu nedenle, bugün hemen her ülkede, orta ve büyük
ölçekli şirketlerin çoğu, eğitim, sağlık, kültür ve çevre konularında
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üstleniyor ve özellikle engellilerin,
kadınların ve gençlerin/çocukların gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Tüketicilerin artan duyarlılıkları, firmaları bu doğrultuda
hareket etmeye yönlendiriyor. Sizce bu durum markalaşmayı
nasıl bir yere oturtuyor/oturtacak?
Bir markayı marka yapan en önemli unsur, tüketiciyle kurduğu duygusal
bağdır. Bu duygusal bağın kurulması, en doğru şekilde kurumsal sosyal
sorumluluk vesilesiyle sağlanıyor. Burada önemli olan markanın önem
verdiği alanlarla, tüketicinin öncelikli olarak desteklenmesini düşündüğü
alanların örtüşüyor olmasıdır. Örneğin çevre, kadınlar, çocuklar ve
sanat, Zen Pırlanta olarak bizim üzerine çalıştığımız, sosyal sorumluluk

bütçemizi aktardığımız, organizasyonel olarak kendimizi adadığımız
alanlar. Bizim kitlemiz de bu alanlarda benzer hassasiyetler taşıdığı için
bahsettiğimiz duygusal bağ güçleniyor.
Duyarlılık ve sosyal sorumluluk anlamında toplumun yoğun
bir talepte bulunmaya başlaması firmalara ne gibi bir baskı
oluşturuyor? Hayata geçirilen projelerin hedeflenen amaca
ulaşabilmesi için kriterler belirlenmesi ne kadar elzem?
Günümüzde işletmeler açısından güven ve itibar kavramlarının önemi
gittikçe artıyor. Tüketiciler artık rasyonel veya fonksiyonel marka
değerleri bir yana, duygusal ve psikolojik marka özelliklerinin de
ötesinde değerler arıyor. Satın aldıkları ürünün/hizmetin arkasında nasıl
bir marka olduğunu ve ürününü kullanarak kimi onayladıklarını bilmek
istiyor. Sosyal sorumluluklarını yerine getiren markalar ise rakiplerinden
farklılaşarak, saygınlık kazanıyor ve itibarları artıyor. Burada
markaların kendi iş alanlarına ve en önemlisi DNA’larına uygun olarak
sahiplenecekleri alan veya alanları belirlemeleri ve bunlara odaklanarak
stratejiler geliştirip, sürdürülebilir çalışmalar yapmaları çok önemli.

Şirketlerin projelerini tam duyuramamak ve iletişim
stratejilerinde yaşanan problemler, şirket-toplum
diyaloğunda nasıl bir sorun yaratıyor? Bu bağlamda neler
yapılmalı? Zen Pırlanta olarak siz nasıl bir iletişim
stratejisi güdüyorsunuz?
Dernek ve kuruluşların, tüm projeler için maddi desteğe ihtiyacı var.
Bu nedenle, ticari işletmelerin desteği çok önemli. Sosyal sorumluluk
projelerine desteğin özendirilmesi ve toplumu bilgilendirmek,
farkındalık yaratmak için de medyanın desteği önemli. Dernek
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ve kuruluşların çalışmalarını kamuoyuna duyurmanın en etkili
aracı medya. Bu anlamda medyanın da bu konuda sorumluluğu
üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz. İletişimde, ülkemizde çok yoğun
kullanılan sosyal medyanın da gücüne inanıyoruz. Hem derneklerin
hem de sponsor olan firmaların sosyal medya üzerinden yapacakları
paylaşımlar, projelerin geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Pek çok konuda sosyal sorumluluk projesinde yer alıyorsunuz
ama TURMEPA ile bağlarınız çok güçlü ki, yönetim
kurulunda da yer alıyorsunuz? TURMEPA ile yolunuz
nasıl kesişti?
2007 yılında TURMEPA için deniz temalı çok güçlü bir koleksiyon
hazırlamıştık. Bu koleksiyon vesilesiyle, geleneksel yemeğimizin
ana sponsorluğunu yapmıştık. Bu vesileyle zaten tanıdığım
TURMEPA’nın güçlü yapısına ve iş disiplinine hayranlık duymuştum.
Ülkemiz, denizlerin temizliği konusunda böylesine deneyimli, kıymetli
bir yol göstericiye sahip olduğu için çok şanslı diye düşünmüştüm.
O gün bugündür bağlarımız giderek güçlendi. Uzun zamandır
da gururla yönetim kurulu üyeliğini yaptığım derneğimizin başta
Kurucu ve Onursal Başkanımız Sayın Rahmi M. Koç, ardından diğer
başkanlarımız Eşref Cerrahoğlu, Tezcan Yaramancı ve şu anda Şadan
Kaptanoğlu olmak üzere, kıymetli yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve
idare kadrosuyla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

TURMEPA’yı Türkiye’de gönüllülük ve bilinç kavramları
nezdinde nerede konumlandırıyorsunuz?
Halkımızın çoğunluğu hâlâ denizi kendi yaşamsal önceliği olarak
görmüyor. Oysa aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor.
İhtiyaç duyduğumuz oksijenin yüzde 50 - 70’ini denizlerimiz
üretiyor. TURMEPA da gelecek nesillere temiz bir çevre, temiz
denizler bırakmayı amaçlayan, önemli projeleri hayata geçiren
ve bu konudaki farkındalığı artırmak için ciddi çalışmalar yapan
bir dernek. TURMEPA olarak bugüne kadar çok sayıda eğitim
projemizle yaklaşık 8 milyon 300 bin öğrenciye çevre dersleri
vererek denizlerimizi sevdirmeye çalıştık; 13 bini aşkın, deniz ve
çevre konusunda eğitimci yetiştirdik. Onlarca farkındalık projesini
hayata geçirerek 20 milyonu aşkın kişiye ulaştık. Yaşamsal öneme
sahip denizlerimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek ve doğamıza,
denizlerimize saygı göstermeyi bir davranış biçimi haline getiren
bir toplumun oluşması için daha çok çalışacağız, daha çok proje
üreteceğiz. Bu mavi dönüşüme tüm toplumu davet edeceğiz.
Zen Pırlanta olarak, 10 yılı aşkın bir süredir çeşitli projelerde birlikte
çalışıyoruz. 2016’da Marmaris’e bağlı Hisarönü Körfezi’nde çalışan
teknenin sponsorluğunu üstlenmiştik. Bu yıl da yine, ziyaretçi
teknelerin denizlerimize bıraktıkları sıvı atıkları toplamak amacıyla
Hisarönü Körfezi’nde çalışacak TURMEPA D-Marin teknesinin
sponsorluğunu üstlendik. Özellikle yaz aylarında muhteşem
sahillerimiz yerli-yabancı binlerce tekne tarafından ziyaret ediliyor.
Ancak ne yazık ki, teknelerin çok büyük çoğunluğu gerekli kurallara
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uymuyor ve sıvı atıklarını denizlerimize boşaltıyor. TURMEPA ile
yaptığımız iş birliği çerçevesinde Hisarönü Körfezi’ni “pırlanta gibi”
yapmak üzere yola çıktık. Denizlerimizin daha temiz kalmasına bir
nebze de olsa faydamız olacak ve bundan büyük gurur duyuyoruz.

İş dünyasında “kurumsal sosyal sorumluluk” için çok fazla
çalışma yapılıyor ama bunlar daha ziyade gönüllülerce
oluşturulup, iş dünyasının sonradan dahil olduğu bir yapıda
ilerliyor. TURMEPA’da ise Sayın Rahmi M. Koç başta olmak
üzere sizin gibi iş dünyasının önde gelen isimleri gerek
yönetimde, kademelerde, gerekse de iletişim ayağında önemli
çalışmalar yapıyor. Bu, derneğe nasıl bir avantaj sağlıyor?
İş dünyasının kıymetli insanlarının sahip oldukları deneyimleri,
yaklaşımları, kavrayışları bir sivil toplum kuruluşuna aktarmaları, o
kurum için tarifsiz bir avantaj sağlıyor. Bir kurumun başarısındaki
en önemli unsurun yönetilme biçimi olduğunu düşünürsek, değerli
liderlerin bir araya gelmesi ile ileriye doğru ivmenin çok daha güçlü
olacağını söylemek mümkün.

Bu tür yapılar sizce artmalı mı? Neden?
Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarını artık çok daha geniş bir
çerçeveye oturtmamız gerektiğini düşünüyorum. Yüzlerce hatta
binlerce gönüllüye ulaşan yapıların yanı sıra güçlü içerikleri ile bu
potansiyeli taşıyan daha küçük STK’lar bulunuyor. Yönetimsel
bağlamda vatandaş katılımının, özgürlüklerin temsilcisi
diyebileceğimiz bu kuruluşların layıkıyla yönetilmesi, hangi alanda
olursa olsun kolektif bilincin artırılmasına ve domino etkisinin
güçlenmesine kuşkusuz büyük
fayda sağlayacaktır.

Son olarak, denizlerin ve gezegenin geleceği için
neler söylersiniz?
İnsanoğlunun büyük resmi görmesi ve ekosistemdeki kırılgan
döngünün farkına varması gerektiğini düşünüyorum.

Kısa Kısa
Birkaç kelimeyle deniz:
Nefes, huzur, yaşam.
Denize dair en büyük zevkiniz:
Dalgaları hissetmek.
En sevdiğiniz yurt içi rotası:
Fethiye- Bodrum rotasını ayrı seviyorum. Koylarımızın
hepsi çok kıymetli.
En beğendiğiniz deniz mutfağı/yemeği:
Lobster ve balık çeşitlerimiz.
En son izlediğiniz deniz filmi:
TURMEPA’nın desteği ile Türk izleyicisiyle de buluşan
A Plastic Ocean isimli belgesel. Herkese tavsiye ederim.

Madde 4
Dernek’in mevzuu ve gayesi: Dernek’e üye olan tersane sahipleri lüzumlu tesanüdü
temin etmek, lokal tesis etmek, Milli gemi inşa sanayiini inkişaf ettirmek, gerek
mevcut tersanelere gerekse Devletin göstereceği mahalde acilen kurulacak
tersanelere Devlet himaye, teşvik ve yardımını temin etmek üzere ilgili bütün
Bakanlıklarla, özel ve kamu kuruluşları nezdinde çalışmalar yapmaktadır.

maviyarış

ARKAS AEGEAN LINK REGATTA
RENKLI GÖRÜNTÜLERLE SONA ERDI

RÜZGAR AÇISINDAN DÜNYADA YELKEN VE YAT YARIŞI YAPILABILECEK EN IYI PARKURLARDAN
BIRI OLAN ÇEŞME’DE DÜZENLENEN ARKAS AEGEAN LINK REGATTA’DA BIRINCI ARKAS-M.A.T.
SAILING TEAM, IKINCI ORSA CHEESE VE ÜÇÜNCÜ ARNES OLDU.
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arkas
Aegean Link Regatta bu yıl da 56 tekne
ve 500’ün üzerinde yarışçıyı ağırladı.
Çeşmeliler Ovacık’tan itibaren Çeşme’nin
tüm koylarında renkli yelkenlilerin
görsel şölenine tanıklık edip, yarışın
keyfine ortak oldu. Rüzgarın sert olduğu
denizdeki mücadeleyi dört gün boyunca
500 bin kişi izledi.
Organizasyona geçen yıl olduğu gibi
bu yıl da yanında büyük bir destek var.
Sürdürülebilir ve geleneksel hale gelmesi
hedeflenen yarış, ilk yıl gösterdiği
başarının ardından adını uluslararası
arenada da duyurarak değerli markalarla
birlikte yürümüştü.
Bu yıl ise Türkiye’nin bayrak taşıyıcı global
markası Türk Hava Yolları, Arkas Aegean
Link Regatta’nın ana sponsorluğunu
üstlendi. Yarışın destekçilerinden biri de
yine İsviçre merkezli dünyanın en büyük
varlık yönetim şirketlerinden UBS oldu.
Firma, Arkas Aegean Link Regatta’nın
üçüncü yılında da sponsorluk üstlendi.
Çeşme’deki işletmelerin de sahiplendiği
ve desteklediği yarışın bu seneki yeni
destekçileri ise Bernadet Hotel ve
Aya Yorgi Hotel By T.

KUPANIN YENI SAHIBI
ARKAS-M.A.T. SAILING TEAM
28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında
Çeşme açıklarını yelkenlerle donatan

yarışta ekipler IRC A 0-1-2-34, IRC B 1-2-3 ve Destek 1-2-3
kategorilerinde mücadele etti.
Dört gün boyunca gerçekleştirilen
beş yarışın ardından her kategorinin
birinci, ikinci ve üçüncüleri ile birlikte
Overall kategorisinde de ilk üç ekip
kupalarına kavuştu. Yarış sonuçlarına
göre overall kategorisinde birinci
Arkas-M.A.T. Sailing Team ikinci
Orsa Cheese ve üçüncü Arnes oldu.
Son gün yapılan yarışın ardından
yarışçılar Before Sunset Beach
Club’ta, Sunshine Band eşliğinde
hem yorgunluklarını attı hem de
düzenlenen ödül töreninde
kupalarını aldı.

YARIŞ SEYRI
İlk gün düzenlenen UBS Çeşme
Şamandıra Yarışı’nda 16-18 knot
arasında değişen rüzgar hızı ile keyifli
bir mücadeleye sahne olan Çeşme
açıklarında ekipler, IRC sınıfında üç
turlu sosis rotalı şamandıra yarışı,
destek sınıfında ise iki turlu sosis rotalı
şamandıra yarışının tadını çıkardı.
UBS Çeşme Şamandıra Yarışı’nın
IRC 0 kategorisinde kazanan Comet
A teknesiyle Arkas- M.A.T. Sailing
Team olurken IRC A1 kategorisinde
Lemon Sailing, IRC A2’de Ladies
First, IRC A3’te Cygnus, IRC A4’te
Farmer, IRC B1’de Meltem, IRC
B2’de Goodday Sunshine, IRC B3’te
Allegro, Destek 1 sınıfında ise Egem,
Destek 2’de Um Uysal Fun Lemon ve
Destek 3’te Lune birinci oldu.
Yarışın ardından gruplarında birinci
olanlar UBS özel etabını kazananlar
akşam Dilaila Beach’te düzenlenen
UBS Kokteyl ve Ödül Töreni’nde
kupalarına kavuştu. Törenin ardından
düzenlenen konserde ise katılımcılar
Evrim Özkaynak ile yarışın
yorgunluğunu attı.

4 GÜN 5 YARIŞ
56 TEKNE
500+ YARIŞÇI
500.000
IZLEYICI
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Bu sene yarışın
30 Ağustos’ta Çeşme’de
yapılan ayağına Çeşme
Belediyesi ismini verirken
“Çeşme Belediyesi
30 Ağustos Zafer Kupası”nın
ödül töreni de 30 Ağustos
Zafer Bayramı kutlamaları
kapsamında Çeşme Belediye
Başkanı Ekrem Oran’ın ev
sahipliğinde yapıldı.

30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI ILE
DENIZ KIRMIZIYA BOYANDI
Bu sene yarışın 30 Ağustos’ta Çeşme’de yapılan ayağına Çeşme
Belediyesi ismini verirken “Çeşme Belediyesi 30 Ağustos
Zafer Kupası”nın ödül töreni de 30 Ağustos Zafer Bayramı
kutlamaları kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın
ev sahipliğinde yapıldı.
Yarışın ikinci günü gerçekleştirilen ayakta, Türk bayraklarıyla
Çeşme’den denize açılan tekneler, denizi kırmızıya boyadı.
İlk yarışta IRC sınıflarının Ilıca Şamandıra yarışının ardından tüm
ekipler, Çeşme Marina’ya doğru coğrafi rotada yarıştılar. Anything/
Dere Construction yarışın birincisi olurken, ikinci Boreas ve üçüncü
Arkas-M.A.T. Sailing Team oldu.
20-26 knot arasında değişen rüzgar hızı ile çetin bir mücadeleye
sahne olan Çeşme’de denizde yorulan ekipler akşam ise Türk
Bayraklı T-Shirtler ve cep telefonu ışıkları ile Çeşme Çarşısından,
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin yapıldığı
Çeşme Meydanı’na yürüdü.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın konuşmasıyla başlayan
18

törende Arkas Aegean Link Regatta’da gruplarında birinci olan
ekipler kupalarını Oran’ın elinden aldı.
Denizde yorulan yarışçılar yorgunluklarını Ayhan Sicimoğlu ve Latin
Allstar eşliğinde attı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.
Arkas Aegean Link Regatta’nın ana sponsorluğunu üstlenen
Türkiye’nin bayrak taşıyıcı global markası Türk Hava Yolları, son
gün gerçekleşen yarışa adını verdi. Turkish Airlines Yarışı’nda
yatlar coğrafi rotayı izledi. Arkas-M.A.T. Sailing Team IRC 0
kategorisinde yarışın birincisi olurken, Boreas ikinci oldu. IRC A1’de
Lemon birinci, Shaker 2 ve Mersin Yelken Akademisi üçüncü oldu.
IRC A2’de Orsa Cheese Sailing’i Arnes ve Ladies First izledi. IRC
A3’te Cygnus birinci, Stormy ikinci ve Blue Miles oldu. IRC A4’te
ise Fermer’i Çeşme Marina Ventus ve Lady Sun izledi. IRC B1’de
Meltemi, Müge ve Aiolos ilk üç takım oldu. IRC B2’de Goodday
Sunshine’ı Kairos Rainbow Followers izledi. IRC B3’te ise Allegro
birinci, Anya ikinci ve Enkon üçüncü oldu. Destek sınıflarında ise
yapılan tek yarış sonucu Destek 1’de Egem, Blues Brothers ve Final
ilk üç ekip oldu. Destek 2’de Um Uysal Fun Lemon birinci, Happy
Lemon ikinci ve Rakı üçüncü oldu. Destek 3’te Prenses-d birinci,
Lune ikinci ve Porto Novo üçüncü oldu.

maviyarış

DOSTLUKLA ŞEKİLLENEN REKABET

RIXOS SAILING CUP

ÜÇ YILDIR YERLI VE YABANCI BIRÇOK SPORCUYU AĞIRLAYAN RIXOS SAILING CUP,
DAHA ŞIMDIDEN TÜRKIYE’NIN PRESTIJLI YELKEN YARIŞLARI ARASINA ADINI YAZDIRDI.
BU YIL DÖRDÜNCÜ KEZ GERÇEKLEŞECEK OLAN YARIŞ, YINE, GÖCEK’IN BENZERSIZ KOYLARINDA
UNUTULMAZ BIR DENEYIM FIRSATI SUNUYOR.

20

Düzenlendiği günden bu yana “Dostluk Kazansın”
sloganı ile hareket eden Rixos Sailing Cup, bir yandan
üç gün boyunca devam edecek olan kıyasıya bir
rekabete davet ederken diğer yandan ise yarışın finish
noktasının “birliktelik” olmasını sağlıyor.
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Yelken Federasyonu,
Göcek Yelken Kulübü ve hakem komiteleri tarafından belirlenen rota
takip edilecek.
23-24 Ekim tarihlerinde ikişer yarışın yapılacağı programda, son
gün olan 25 Ekim’de tek yarış yapılacak. Yarışların hepsi, Göcek
Marintürk’ten saat 11.00’da başlayacak. Yarışların ödül törenleri aynı
gün içinde yapılacak.

K

Karayipler’den sonra dünyanın en önemli ikinci yatçılık merkezi olan
Göcek, üç yıldır, masmavi koylarında heyecanın doruğa ulaştığı bir
yarışa ev sahipliği yapıyor: Rixos Sailing Cup. İlk kez 2016 yılında
yapılan yarış, hayatında hiç yelken yapmamış, cesaret edememiş
veya bunu hiç düşünmemiş kişileri, yelken sporu ile tanıştırmak;
yelken sporunu sevdirmek ve daha fazla insan tarafından tanınmasını
sağlamak üzere hayata geçirilmiş, rekabet ve eğlenceyi aynı sularda
eritmiş bir organizasyon.
Eşi benzeri olmayan bir yat alanı olmasıyla dünya nam salmış olan
Göcek, en sert havalarda dahi tehlike arz etmeyen hava koşulları
sayesinde yatçılar ve yelkenciler için konfor ve güven anlamını taşıyor.
Rixos Sailing Cup da Göcek’in mavi sularının sunduğu bu olumlu
havayı, herkesin yelken sporunu deneyimleyebilmesini sağlayan bir
sıçrama tahtası.

“DOSTLUK KAZANSIN”
Akdeniz bölgesinin huzur veren doğasında, Göcek Koyu’ndan start
alacak olan Rixos Sailing Cup 2019, bu sene de Rixos Premium
Göcek’in ev sahipliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu, Göcek Yat
Kulübü ve Marintürk’ün desteği ile yapılıyor.
Düzenlendiği günden bu yana “Dostluk Kazansın” sloganı ile hareket
eden Rixos Sailing Cup, bir yandan üç gün boyunca devam edecek
olan kıyasıya bir rekabete davet ederken diğer yandan ise yarışın
finish noktasının “birliktelik” olmasını sağlıyor.
Her yıl yurt içinden ve yurt dışından 200’den fazla sporcunun
25 tekneyle mücadele verdiği yarış, bu sene 22-25 Ekim
tarihlerinde düzenleniyor.
IRC1 IRC2 ve Freshman kategorilerinde yapılacak yarışta,

YARIŞTAN ÖNCE EĞLENCE
22 Ekim Salı günü sabah saatlerinde yelkenlilerin ve sporcuların
kayıtları ile başlayacak olan yarış programı, ardından yarış
organizatörlerinin ve deneyimli kaptanların yapacağı sunum ile devam
edecek. Yarışmacılara yarışın kuralları hakkında bilginin verileceği
sunumda aynı zamanda yaşanabilecek tehlikeler ve olumsuzluklara dair
alınabilecek tedbirlere yönelik de açıklama yapılıyor.
Yarış programının ilk gün finali ise 20.00’da başlayacak olan
açılış partisi olacak. “Dostluk Kazansın” sloganına vücut olan
parti, yarışmacıların mücadeleden önce birbirleriyle keyifli zaman
geçirmesini ve deneyimlerini paylaşmasını sağlıyor.
Yarış boyunca düzenlenen barbekü partileri, DJ performanslar
ve canlı performanslar sayesinde kıyasıya rekabet, bir eğlence
platformuna dönüştürülüyor. Yarış, kapışma ve eğlencenin ardından
25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan gala gecesi ve ödül töreni
ile son bulacak.

ÜNLÜLER YARIŞA İLGI GÖSTERIYOR
Bu sene dördüncü kez gerçekleştirilecek olan yarışa geçtiğimiz yıllarda,
aralarında Özge Ulusoy, Gül Gölge, Simge Sağın, Jülide Ateş gibi
pek çok ünlü isim de katıldı. Bu sene de çok sayıda ünlünün katılım
göstermesi bekleniyor.

YARIŞ PROGRAMI

PROGRAM SAAT YER
YARIŞ 1/2
YARIŞ 3/4
YARIŞ 5

11.00
11.00
11.00

Marintürk
Marintürk
Marintürk
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SULARIN DİRAYETLİ CANLISI

MİDYE
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Sert kabuklar
Midye, kelime kökeni bakımından
arasında iki
Yunanca ve bir deniz kabuklusu manasına
çift solungaç
gelen ‘midia’ şeklinde yazılır. Evliya
vardır.
Çelebi’nin Seyahatname’sinde de ‘midya’
Solungaçlar
olarak çıkar karşımıza.
üzerlerinde bulunan sakallar yardımı
Kimi yanından bile geçmez kimi bir
ile deliklerden giren su, tüm vücudu
seferde bir tepsi midye dolmasını afiyetle
dolaşarak alttaki delikten dışarı atılır. Bu
indirir mideye. Hakkındaki spekülasyonlar
su ile birlikte içeri giren minik besinler
oldum olası devam eder. Lezzeti malum
ile beslenmelerini gerçekleştirirler.
ama ne kadar masumdur midye, hâlâ
Midye hayvanının ağzı, üzeri sakallar
fikir birliğine varılabilmiş değil. Temiz
ile kaplı ağız kolunun uzantısı arasında
yapılırsa ve denizlerde değil de çiftliklerde
yer alır. Ağız boşluğunda çene ve dişler
yetiştirilen midye kullanılırsa daha güvenli
bulunur. Midyenin sindirim sistemi ise
olur denir ama bir kısım buna da çok
küçük bir mide ve çok
itibar etmez.
kısa bir bağırsaktan
Biz; onu sadece
meydana gelir. Kalp
dolmasıyla, tavasıyla
ise bir karıncık ve iki
kabul etsek de bu deniz
Korunaklı iki sert kabuk
kulakçıktan oluşur.
canlısının hikayesi
arasında, manto olarak
Yaşam süreleri farklılık
uzundur.
bilinen yumuşak bir zarla
gösteren midyelerin
Kimi içinde dünyanın
sarılı
olan
midye,
kabuklarını
tatlı sularda olanlarının
en değerli incisini taşır,
kasları sayesinde yapışık
daha uzun yaşadığı
kimi hızla yayılmasıyla
olarak tutar. Bir midyenin
bilinir. Tatlı sularda
ülke ekonomisine
canlı ve taze olup olmadığını yaşayan birçok midye
zarar verir. Çok
çeşidinin ömrünün bir
çeşitlidir midye.
kabuklarına bakarak
insan ömründen uzun
Deniz kulağı, zebra
anlamak mümkündür.
olduğu bilinir. Ama
midyesi, dev midye,
Eğer kabukları kapalı ise
deniz midyelerinin
tarak midyesi, mavi
canlı,
kabuklar
açık
ise
ortalama ömrünün,
midye, kelebek midye,
midye ölüdür.
10 – 15 yıl arası olduğu
pina, Çin şapkası ve
tespit edilmiştir.
tadına doyulmayan kum
Çoğu eşeyli olan midye hayvanı, erkeklik
midyesi... Denizlerde 11 binden fazla
ve dişilik özelliklerine sahiptir. Dişi bir
midye türü olduğundan bahsedilir.
midye hayvanı, ortalama 45 bin civarında
yumurta bırakabilir.
MİDYENİN BİLİNMEYEN
Midyeler besinlerini manto boşluğunun
DÜNYASI
büyük bir kısmını doldurmuş olan
Korunaklı iki sert kabuk arasında, manto
solungaç kirpikleri aracılığıyla sağlar.
olarak bilinen yumuşak bir zarla sarılı
Bu kirpiklerin oluşturduğu su
olan midye, kabuklarını kasları sayesinde
akımının içinde bulunan besin
yapışık olarak tutar. Bir midyenin canlı ve
parçacıklarıyla beslenir.
taze olup olmadığını kabuklarına bakarak
Yenebilir midye, yumurtalarını mart ile
anlamak mümkündür. Eğer kabukları
haziranın ilk günleri arasında döker.
kapalı ise canlı, kabuklar açık ise,
Döllenmenin en yoğun olduğu günlerin,
midye ölüdür.
ayın dolunay ve yeni ay biçiminde
Midyelerin başları yoktur, fakat
bulunduğu zamana rastlaması ilginçtir.
kaslardan oluşan ayakları vardır. Midye
Midyelere dair bir diğer ilginç özellik
hayvanlarına “balta ayaklılar” da denir.
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olarak, bazılarının sıçrayabilmesi
gösterilebilir. Midyelerin bazı türleri
kendilerini çamurlara veya ıslak kumlara
gömerler. Nadir olarak bazı midyelerde
de göz bulunur.
Halk arasında yayılan bir tevatür de
midyelerin adet gördüğüne yöneliktir.
Ama bilimsel kaynaklar bu söylentiyi
şu şekilde açıklar: Midyeler üreme
dönemlerinde dişi olanlar pembe ve
turuncu, erkek olanlar ise beyaz üreme
hücrelerini suya bırakırlar. Bu salgılardan
dolayı midyenin adet olabileceği
düşünülmektedir.

Dev Midye: En büyük midye çeşididir. Boyu

MİDYE ÇEŞİTLERİ

Tarak Midyesi: İki parçalı yelpaze

Midye türleri bulunduğu su çeşidine ve
yere göre farklılık gösterir. 11 bin çeşidi
olduğundan bahsettiğimiz midyelerin
yaşadığı yere göre farklı özellikleri vardır.

Deniz Kulağı: Şekli kulağa benzer.

Kabuklu bir midyedir. Su yosunu ile
beslenir. Deniz kenarlarında ve özellikle
kayalık alanlarda kayalıklara tutunarak
yaşarlar. Ülkemizde boyları yaklaşık beş
santimdir ancak yaşadığı bölgeye göre
otuz santimetreye kadar uzamaktadır.

Zebra Midyesi: Genellikle Hazar

Denizi ve Karadeniz’de görülen bu midye
türünün boyu iki santim ile beş santim
arasında değişmektedir. Kabuğundaki
çizgiler zebra çizgisine benzetildiği için
bu ismi almıştır. Türkiye için yerli midye
türü olarak kabul edilmektedir. Diğer
midye türlerine yapışarak onlardan
beslenir ve midyelerin ölmesine neden
olur. Gemilerin taban kısmına yapışarak
yer değiştirebilirler ve gittiği yeri istila
ederler. Doğal ekosistemde sorun
yaratmayan zebra midyeleri, içme suyu
tesisleri, hidroelektrik santralları ve
baraj göllerinde büyük sorunlara sebep
olabiliyor. Amerika, zebra midyelerini
temizlemek için yılda 5 milyar dolar
harcama yapıyor. Zebra midye, 150
yıllık bir barajın ömrünü yarı yarıya
düşürebilecek kadar zarar verebilir.
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yüz elli santim ve ağırlığı yaklaşık iki yüz
elli gramdır. Diğer türleri gibi su yosunu ile
beslenmektedir.

Mavi Midye: Mavimsi çizgileri ve siyah

kabuğu vardır. Kabuğundaki mavi çizgilerden
dolayı bu adı almıştır. Boyları beş santim ile
yirmi santim arasında değişmektedir. Yaşam
süreleri on beş yılı bulabilir. Sualtında oldukça
derin yerlerde yaşayan mavi midye, kırk
metreyi geçen su derinliklerinde bulunabilir.
Suda yüzebilme yetenekleri bulunan bu
midyeler, besinlerini yüzerek elde ederler.

şeklindedir ve üzerinde oluk şeklinde
oyuklar vardır. Su içerisinde bulunan
mikroorganizmalar ile beslenirler. Ülkemiz
sularında bulunmayan tarak midyesi, deniz
altında oldukça derinlerde yaşamaktadır. İki
yüz elli metre derinliğine kadar yaşayabilen bu
midye türünün boyu, bir buçuk santim ile on
beş santim arasında değişmektedir.

Kelebek Midye: Ülkemiz sularında

bulunmayan bu midye türü, deniz kıyılarında
ve özellikle dalgalı bölgelerde yaşar.
Mikroorganizmalar ile beslenen bu midye
türünün deniz kıyılarını tercih etmesinin
nedeni, bu alanların besin açısından zengin
olmasıdır. Oldukça sığ alanlarda yaşayan
kelebek midye, sürüklenmemek için kendini
kuma gömmektedir. İki parçalı kabuğu nedeni
ile kelebeğe benzetilmiş ve bu adı almıştır.
Boyu ise bir buçuk santim ile üç santim
arasında değişmektedir.

Pina: Açık kahverengi kabuğu olan bu
midye, kürek şeklindedir ve sivri olan uç
kısmı ile kendini deniz tabanına gömer.
Mikroorganizmalar ile beslenirler ve bu
midyelerin içinden inci çıkabilir. Soyu
tükenmek üzere olan bu midye çeşidinin
avlanması ve toplanması yasaktır.
Akivades (Kum midyesi): Ülkemizde
Çanakkale, İzmir, Enez üçgeninde bol
olarak bulunur.
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DATÇA’YA UĞRANMAZ,

DATÇA YAŞANIR
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Büyük şehirlerin hızı ve hengamesine karşın Datça’da zaman, tadına
varılarak usul usul ilerler. “Acelen varsa ne işin var Datça’da” diye boşuna
söylenmez. Datça, bakılmaktan çok görülmek ister, yaşanmaktan çok
hissedilmek ister. Elinle değil ruhunla dokunursun Datça’ya. Eğer bu güzel
şehri solumaya vaktin yoksa, yakınından geçme çünkü aklın kalır Datça’da.
Limon ve mandalina ağaçlarının altında kahveni huzurla yudumlamak
istersen, hüzünlü ve mağrur yel değirmenlerinde şarabını içerken kendini
başka bir zaman dilimine bırakmak istersen düşür yolunu Datça’ya.
Rüzgarını teninde hissetmek ya da rüzgarına sörfünle kendini bırakmak
istersen bekler, Datça seni.
Balığına, bademine, balına doymak istersen, vur patlasın çal oynasın
restoranlarda eğlenmek yerine, yemeğini manzaranın seyrine dalıp keyifle ve
romantizmi iliklerinde hissederek yemek istersen doğru yerdir Datça.
Simi adasına elini uzattığında dokunmaksa arzun git Datça’ya.
Tüm bunları yapmak, üstüne bir de ruhuna şifa aramaksa niyetin, Datça açar
kollarını. Zaten bir süre sonra büyüsü sarar ve bırakmaz. Bakmışsın ya yılın
en özel dönemlerinde ya da hayatının tümünde Datçalı olmuşsundur artık.

şarabı, el yazısı şiirleri ile ölümünden sonra bile sahip çıkar Datça’sına.
Dünya gözüyle de ölümünden sonra da mekanı Datça olur büyük ustanın.
Datça’da Can Baba’yı ziyaret etmek isterseniz, rotanızı merkeze üç buçuk
kilometre mesafede bulunan Eski Datça’daki Can Yücel Sokağı’na kırmanız
gerekecek. Can Yücel’e ait fotoğraflar, notlar ve kitapların yer aldığı eve
uğramak için 12 Ağustos’u denk getirirseniz, ustayı anma törenini izleyebilir
ve Can Evi Kütüphanesi’nde Can Baba’ya not bırakabilirsiniz.

ÜÇ GÜZELLER VE DATÇA’NIN KOYLARI
Bodrum’un, Çeşme’nin, Alaçatı’nın kalabalığı debdebesi yoktur ama
sükûneti ve gizemi çoktur Datça’nın.
Datça’nın adını duyduktan sonra hemen ardından gelir Palamutbükü. “Üç
güzeller” olarak anılan Hayıtbükü, Palamutbükü, Kızılbük, “üç güzeller”
yakıştırmasının hakkını ziyadesiyle verir.
Datça’nın şehir merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Palamutbükü,
hem şehrin göz bebeğidir hem de yarımadanın en uzun sahiline sahiptir.

CAN BABA’NIN DATÇA’SI
Hüseyin Rahmi Gürpınar Heybeliada’dır, Sait Faik Abasıyanık
Burgazada… Cevat Şakir Kabaağaçlı yani nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı
Bodrum’dur, Yaşar Kemal Çukurova… Orhan Veli Kanık, Yahya Kemal
Beyatlı İstanbul’dur, Can Yücel ise Datça.
Datça mı ona benzemiş zamanla, o mu Datça’ya bilinmez ama Edip
Cansever’in dediği gibi “İnsan yaşadığı yere benzer”.
Hem tadına varmak istersin, hem tadını bozmak istemezsin Datça’nın, hem
ayan beyan ortadadır hem sunturlu… Hem geçmişte yaşar hem günceli
kovalar ama her koşulda güzelliğine zerre gölge düşürmez.
“Tanrı sevdiği kulunu Datça’ya gönderir” der Strabon ve Can baba ekler;
“Mekanım Datça olsun” diye.
Öyle de olur. Begonvillerle süslü dar sokaklarında, çatlamış nar ağaçlarının
arasında geçirir ömrünü. Eski Datça’nın girişindeki kahvede yarım kalan
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Günü Palamutbükü’nde geçirip, badem ağaçlarının uzandığı içerilere doğru
enfes bir yürüyüş yapabilirsiniz.
Mesudiye Köyü’nün denize bakan iki kıyısından biri olan Hayıtbükü,
görenlere denizden çok bir göl hissi verir. Plajı kum olan Hayıtbükü sezonda
oldukça kalabalık karşılar sizi.
Günü denizde batırıp plajda kurulan masalarda romantik bir yemeğin
tadını çıkarabilirsiniz.
Üç güzellerin en küçük kardeşi sayılan Kızılbük, Mesudiye Köyü’nün
bir diğer koyudur ve adını gün batımındaki renklerden alır. Palmiyelerle
çevrili Kızılbük’ün sahillerinde kum ve çakıl karışıktır. Cam gibi berrak
denizin keyfini çıkardıktan sonra Kızılbük’te bulunan ahşap evlerde bir gece
konaklamadan dönmemenizi tavsiye ederiz.
Eğer sükûnet arzu ediyorsanız, Mesudiye Köyü’nün bir diğer koyu Ovabük
sizi sessizliğine ve huzuruna almak için hazır bekler. Bahçe içerisindeki
samimi aile işletmelerinde kalabilir, sabah deniz ve dağ manzarasına
uyanabilir, yemyeşil yürüyüş parkurlarında yürüyüşünüzü yapabilir ya da
dilerseniz balık tutarak güne başlayabilirsiniz Ovabükü’nde.
Datça şehir merkezine 15 kilometre mesafede, Marmaris yolu üzerinde
bulunan Karaincir Koyu sığ denizi ve pudra gibi ince kumu ve sükunetiyle
bir diğer tercih noktası.
Datça’nın en özel koylarından bir diğeri de Murdala koyu. Datça’nın
merkezine 38 kilometre, Cumalı Köyü’ne 10 kilometre mesafedeki Murdala
Koyu’nda yeşilin ve mavinin her tonunu görebilirsiniz.
Datça Yazı Köyü’nde, badem ve zeytin ağaçları içerisinde yer alan Bağlarözü
Koyu ve Datça’ya 30 kilometre mesafedeki Çiftlik Koyu da ilçenin diğer iki
önemli koyları arasında yer alır.

Hem ticari hem de kültürel anlamda dönemin en ünlü liman kenti
sayılır Knidos.
Zaman içinde önce Lidya, sonrasında Pers egemenliğine giren Knidos,
tarihi boyunca Atinalılardan Mısırlılara pek çok kez el değiştirir. 1282’de
Menteşoğlu Beyliği’ne geçen yer, 1413’te Osmanlı hakimiyetine girer. Datça
Yarımadası, bölgenin tümü ile birlikte 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Millî
Mücadele yıllarında kısa bir süre İtalyanlar tarafından da işgal edilir.
Eudoksus’un geliştirdiği ve dönemin büyük buluşu olan güneş saati ise antik
kentteki yerini hâlâ koruyor.
Knidos şarabı, hemen hepinizin kulağına bir yerlerden çalınmıştır mutlaka.
Döneminde şarap ihraç eden önemli bir ticaret merkeziydi Knidos.
Ticaretten çok iyi paralar kazanan Knidoslular, bu coğrafyada iki tiyatro,
sayısız tapınak ve büyük bir agora kurarlar.
Antik Çağ iki çıplak Afrodit heykeli Knidos’un dünyadaki tanınırlığını
artırır. Heykel günümüze kadar hâlâ bulunamasa da kaidesi Knidos Antik
Kenti’nde ziyaretçilerini bekliyor.
Knidos Krallığı’nın simgelerinden olan Knidos aslanı ise Osmanlı
yönetiminden alınan kazı izni ile 1858’te yerinden sökülüp
İngiltere’ye götürüldü.
Antik kentte denize girebilir, kafelerinde oturup yorgunluğunuzu giderebilir
yarım saatlik bir yürüyüşün ardından deniz fenerine ulaşıp panoramik olarak
Akdeniz ve Ege’nin muhteşem manzarasını seyredebilirsiniz.
Görmeden gitmemenizi tavsiye edeceğimiz Knidos Antik Kenti’ne müze
giriş ücretini ödeyerek ya da müze kart ile giriş yapabilirsiniz.

KNİDOS ANTİK KENTİ
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Datça merkezden başlayan ve kıvrıla kıvrıla Marmaris’e uzanan yolun 38’inci
kilometresi, sizi tarihin büyük astronomi ve matematik bilimcisi Eudoksus,
Doktor Euryphon, ünlü ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından
biri sayılan İskenderiye Feneri’nin mimarı Sostratos’a çıkarır. Evet evet,
geldiğiniz yer tam olarak Knidos Antik Kenti.
Milattan Önce 2 binlere tarihlenen Knidos Antik Kenti’ni ünlü tarihçi
Heredot, Lakedaimonlu göçmenlerin kurduğunu söyler. Hatta antik tarihte
kentin kuruluşu Dor kökenine ve Spartalı kahraman Triopas’a bağlanır.

YAPMADAN DÖNME

Eski Datça’yı görmeden,
Can Baba’yı ziyaret etmeden,
Rüzgar sörfü yapmadan,
Kızlan yel değirmenlerinde şarap içmeden,
Koylarını keşfetmeden,
Knidos Antik Kenti’ni gezmeden,
Knidos Feneri’nden Ege ve Akdeniz’i izlemeden,
3B (balık, bal, badem) yemeden ve almadan,
Taşlık Plajı’nda denize girmeden,
Datça Limanında bulunan birbirinden güzel mekanlarda yemek
yemeden,
Sevgi Yolu’nda akşam yürüyüşü yapıp el emeği ürünlerden
almadan,
Köylerini gezmeden (Mesudiye, Hızırşah, Cennet köyü) dönme.

mavisürgün
röportaj. Peri Erbul

MILLI DALGIÇ

ŞAHiKA ERCÜMEN
n
i
ç
i
a
ğ
o
D
e
v
r
e
l
z
i
“Den
m
e
l
n
Ö
e
v
m
e
l
y
E
l
i
c
A
”
ı
l
a
m
n
a
l
r
ı
z
a
H
ı
r
a
Planl
30

DÜNYA REKORU KIRMANIN VE ÜLKEYI GLOBAL
ANLAMDA BAŞARI ILE TEMSIL ETMENIN
ÇOK DEĞERLI OLDUĞUNU IFADE EDEN
MILLI DALGIÇ ŞAHIKA ERCÜMEN,
BUNDAN DAHA DEĞERLI OLANIN
ISE BAŞKA YAŞAMLARA
DOKUNMAK VE DÜNYAYI
DAHA YAŞANABILIR
KILMAK OLDUĞUNU
SÖYLÜYOR.
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Son yıllarda rekorlarının yanında dahil olduğu sosyal
sorumluluk projeleri ile de adından sıkça söz ettiren
başarılı dalgıç Şahika Ercümen, rekorların sosyal
sorumluluk ve daha yaşanabilir bir gezegen mantığı
ile birleştiğinde, daha anlamlı olduğunu söylüyor.
Denizin “ev”i olduğunu vurgulayan Şahika Ercümen
bulduğu her fırsatta denizlerin içinde bulunduğu
durumu anlatıyor, bunun için farkındalık oluşturuyor.
Adı denizlerle özdeşleşen TURMEPA ile sık
sık projelerde bir araya gelen Ercümen, sosyal
sorumluluğun önemli olduğunu ancak daha etkili
olabilmesi için eğitim, denetim gibi sistemlerle
desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

TURMEPA ile “Sıfır Atık
Mavi” projesi öncesi bir
araya geldik ve denizler için
daha fazla ne yapılabileceği
üzerine beyin fırtınası yaptık.
Doğaya duyarlı, üretme
isteği olan ekiplerle çok hızlı
şekilde, büyük yollar kat
edilebiliyor. Biz de birkaç ay
gibi kısa bir zaman içerisinde,
duyarlılığımızın verdiği istekle,
yıllık planlarımızı hazırladık.

Sizi, -özellikle son yıllarda- rekorlarınızın
yanında dahil olduğunuz sosyal sorumluluk
projeleriyle de anar olduk. Biri amaç, biri
araç diyemiyoruz artık. İç içe geçmiş durumdalar. Bu
“sosyal dalış” mekaniği nasıl gelişti? Nasıl bir misyonunuz var?
Dünya rekoru kırmak ve ülkemizi temsil etmek çok kıymetli. Ancak
bunun yanında başka yaşamlara dokunabilmek, dünyamızı yaşanabilir
halde koruyabilmek, en az rekorlar kadar değerli ve onun ötesinde bir
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anlam taşıyor. Bugüne dek, her rekor denememi
bir sosyal sorumluluk projesi ile özdeşleştirdim.
Spor sayesinde yaşama dönmüş biri olarak,
kendimi sorumlu hissediyorum ve bir çocuğa bile
ulaşabilmenin çok büyük kazanım
olduğuna inanıyorum.

Son yıllarda sosyal sorumluluk projelerine
destek veren isim sayısı epeyce arttı. Ünlü
kimliği, aktivist bir eylemin ya da sosyal
sorumluluğun hedefine ulaşmasında
sizce nasıl bir iletişim kanalı sağlıyor?

Bilinirlik kimliği; farkındalık oluşturmak,
bilinçlendirmek adına hızlı bir şekilde
birçok insana ulaşıyor fakat destek veren
ünlü ne kadar gerçekse, yani elini
taşın altına ne kadar sokuyorsa,
onu takip edenlerde de o kadar büyük
etki oluşturuyor. Bu aynı zamanda
sahip olduğumuz görünür kimliklerin
bize sağladığı bir misyon bence.
Ancak dediğim gibi burada önemli olan

yaptığımız işi gerçekten benimsiyor, onu önemsiyor olmak. O projeye
önce “kişi” değer vermeli.

Bu, aynı zamanda bir rol modellik. Bir ünlü ismin rol
model olma zorunluluğu olduğunu düşünüyor musunuz?
Kesinlikle inanıyorum fakat bu, her şeyden önce bir tercih. Bence,
hele ki gezegenimizin bizim duyarlılığımıza ihtiyacı olduğu bu kritik
dönemde, bütüncül yaklaşımlarla, doğru ve pratik bilgi paylaşımları
çok kritik bir noktada duruyor. Düşünen, üreten bir jenerasyon için
bu şart.
Ancak dediğim gibi inanmak çok önemli. Çünkü toplumun büyük
kesiminde rol modellik algısı -özellikle bizim ülkemizde- en ufak bir
yanlışta silinmeye müsait. Bunu reklama dönüştürmemek gerekiyor.

Farklı toplumsal konulardaki destekler arasında denizler
ve çevre, hâlâ yeteri desteği görebiliyor değil. Bu alanda
sadece sosyal sorumluluk temelli ilerlemek yeterli mi?
Önümüzdeki süreçte bilim insanları ne içecek suyumuzun ne de
soluyacak havamızın kalacağını
söylüyor. Acil eylem ve önlem
planları ile hareket edilip, yaptırımlar
uygulanmalı diye düşünüyorum.
Bu kadar hassas bir konuda elbette
sosyal sorumluluk önemli ama işe denetim
mekanizmalarının, eğitim temelli sistemin
entegre edilmesi gerekiyor.

Sık olarak ortak projelerde yer
aldığınız kurumlardan biri TURMEPA.
Yollarınız nasıl kesişti? TURMEPA’yı
nasıl ifade ediyorsunuz?
2003 yılında TURMEPA’nın “Deniz Temiz” projesi
kapsamında takım arkadaşlarımla bir hafta süren
kıyı temizliği etkinliğine gönüllü olarak katılmıştım.
Sonrasında TURMEPA’nın sıkı bir takipçisi oldum. Şimdi
birlikte pek çok projede yer alıyoruz.

TURMEPA’nın öncülüğünde hayata geçirilen “Mavi
Kıyılar” ve “Sıfır Atık Mavi” projelerinin en önemli
destekçilerinden birisiniz. Bu projelere nasıl bir katkı
sağlıyorsunuz/ sağlayacaksınız?
TURMEPA Başkanımız Şadan Kaptanoğlu ve Genel Müdürümüz
Semiha Hanım ile “Sıfır Atık Mavi” projesi öncesi bir araya geldik ve
denizler için daha fazla ne yapılacağı üzerine beyin fırtınası yaptık.
Doğaya duyarlı, üretme isteği olan ekiplerle çok hızlı şekilde, büyük
yollar kat edilebiliyor. Biz de birkaç ay gibi kısa bir zaman içerisinde,
duyarlılığımızın verdiği istekle, yıllık planlarımızı hazırladık. Sıfır
Atık Mavi kapsamında İstanbul’da deniz temizliği etkinlikleri
ve eğitim atölyeleri ile projemiz başladı. Önümüzdeki dönemler

Antrenmanlar, dalışlar ve projelerle, yoğun devam eden bir yıl
yaşıyorum. Diğer yandan yeni bir dünya rekoru için Ekim ayına
hazırlanıyorum. Tüm bunların yanında ise sualtı canlılarını
korumamız gerektiğini maceralı bir hikaye üzerinden
anlattığım bir çocuk kitabı yazdım, yakında raflardaki yerini
almış olacak. Yazmayı, daha çok çocuğa ulaşmanın yeni bir
yolu olarak çok keyifli bulduğumu da belirtmeliyim.
için, kısa film, belgesel, eğitimler ve pek çok etkinlik, planlarımız
dahilinde bulunuyor.
“Mavi Kıyılar” projesi de Sıfır Atık Hareketi’nin bir parçası olarak
hayata geçti. Persil ve TURMEPA’nın iş birliği ile hayata geçen bu
projede de Bebek’te bir dalış gerçekleştirdim. Projenin başlamasında
küçük de olsa bir payım olduğundan mutluyum. Ayrıca Persil’in bu
duyarlı davranışı örnek teşkil etmek adına çok kıymetli.

Bu projelerin çıktılarının ve sonuçlarının takipçisi olma
anlamında bir sorumluluk üstlendiniz mi?
Bugün yapılan bir projenin etkilerini bazen hemen bazense yıllar
sonra görüyoruz. Örneğin 15 sene önce katıldığım deniz temizliği
çalışmalarını, daha şimdi aktif olarak yürütüyorum.
Sıfır Atık Mavi projesinde, kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen,
güzel dönüşler oldu ancak bu projelerin olumlu etkilerinin uzun
vadede görüleceğine inanıyorum.

Denizlere dair başka ne gibi sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştiriyorsunuz? Engelli dalgıçlara eğitim projesi hâlâ
devam ediyor mu?
Denizlerimizin korunması yanında, uzun süredir, engelliler ile
dalış ve çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimine destek olduğumuz
projeler yapıyoruz. Örneğin 100 metre dalışımda sponsorum,
100 çocuğun eğitim hayatları boyunca tüm masraflarını karşılamıştı.

Şimdilerle neyle uğraşıyorsunuz? Önümüzdeki dönemde
yeni projeler ne olacak?
2019 yılı çok aktif ve yoğun geçiyor. Önce Antarktika dalışı, sonra
yeni sualtı fotoğrafı sergimiz için Güney Amerika’da çekimler
gerçekleştirdik, dalış kampları yaptık. Ayrıca Sıfır Atık Mavi hareketi
ve TURMEPA ile yaptığımız etkinlikler oldu. Fakat bu yoğun
süreçte antrenmanlarımı aksatmadan yapmaya devam ettim. Ekim
ayında dünya rekorunu kırmak istiyoruz.
Bunun dışında ise sualtı canlılarını korumamız gerektiğini maceralı
bir hikaye üzerinden anlattığım bir çocuk kitabı yazdım, yakında
raflardaki yerini almış olacak. Yazmayı, daha çok çocuğa ulaşmanın
yeni bir yolu olarak çok keyifli bulduğumu da belirtmeliyim.
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HENKEL TÜRKIYE ÇAMAŞIR VE EV BAKIM
GENEL MÜDÜRÜ GÜRAY YILDIZ

“ÇEVRESEL BAZLI STRATEJIK HAMLELER,
ŞIRKETLER IÇIN ARTIK ZORUNLULUK”
135 ÜLKEDE FAALIYET GÖSTEREN HENKEL’IN GERÇEKLEŞTIRDIĞI ÇALIŞMALARIN ÜLKELER
BAZINDA, MÜŞTERI HASSASIYETI VE ISTEKLERI DOĞRULTUSUNDA DEĞIŞIKLIK GÖSTERDIĞINI
IFADE EDEN HENKEL TÜRKIYE ÇAMAŞIR VE EV BAKIM GENEL MÜDÜRÜ GÜRAY YILDIZ,
HENKEL’IN BAŞLICA STRATEJILERI ARASINDA YER ALAN SÜRDÜRÜLEBILIRLIK VE DOĞAYA
SAYGI YAKLAŞIMININ ISE TÜM BÖLGELERDE ÖNCELIKLENDIRILDIĞINI SÖYLÜYOR.
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Sürdürülebilirlik alanında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen
markalarından biri olan Henkel’in Türkiye Çamaşır ve Ev
Bakım Genel Müdürü Güray Yıldız, bunun kurumsal kültür
ve stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyerek,
“Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma konusunda her geçen gün
daha fazla ilerleme kaydediyoruz” diyor.
Yıldız, sürdürülebilirlik ve çevre adına yaptıkları çalışmaların
rakiplerinden ayrışmanın ötesinde durduğunu ve bunu kurumsal
bir bilinçle yaptıklarını ifade ederek, “Bugün tüm firmalar, çevresel
anlamda benzer stratejik hamlelerde bulunuyor. Çünkü bu, artık bir
gereklilik ve herkes farkında” diyerek kimya sektörünün rotasının da
bu yönde şekilleneceğine dikkat çekiyor.

Henkel’in Türkiye pazarındaki 56 yılı
aşkın hikayesini özetler misiniz? Henkel,
Türkiye’de neler yapıyor?

Türkiye’deki büyüme politikanız nedir? Yakın
zamanda yeni fabrika kurulumu ya da çalışmalar
söz konusu mu?
İstanbul, Ankara ve Kocaeli’nde olmak üzere üç
fabrikamız bulunuyor.
Bundan 50 sene önce satın aldığımız Turyağ fabrikasını
10 sene önce boşaltıp, bize daha fazla lojistik avantaj sağlayacağını
hesaplayarak Ankara’ya taşındık. Fabrikayı satın aldığımız yıldan
bu yana yaptığımız yatırımlarla daha da büyüttük. Fabrikalarımızda
yeni hat yatırımlarını sürdürüyoruz. Çamaşır ve Ev Bakım
fabrikamızın yüzde 95’i iç pazara hizmet veriyor. Diğer yandan
raporlama merkezimizde bir değişiklik yaptık. Daha önce Viyana’ya
raporlama yaparken şimdi Dubai’ye yapıyoruz. Bu sayede Orta
Doğu ülkelerine biraz daha yakın olduk. Bu da
önümüzdeki dönemlerde bu bölgedeki ülkelerle iş
birlikleri kurma ihtimalini beraberinde getiriyor.

Henkel’in başlıca

Henkel, Türkiye’de 1963 yılından bu yana
stratejilerinden birini
faaliyet gösteriyor. Türkiye ayağı ilk olarak
Ar-Ge’ye ne kadar pay ayrılıyor?
sürdürülebilir
değerler
Gebze’de kurulan fabrikada, yapıştırıcı
Ar-Ge çalışmalarımızın çok büyük bir kısmı
oluşturuyor. Dolayısıyla
teknolojileri ile başladı. Türk Henkel, bundan iki
yurt dışında gerçekleşiyor. Hem merkezimiz olan
yıl sonra İzmir’de satın alınan Turyağ fabrikası ile
Düsseldorf ’ta hem de Dubai, Rusya,
benimsediğimiz bu
Türkiye’deki ayak izini daha da geliştirdi. İzmir’de
bütünsel yaklaşım ışığında Amerika, Uzak Doğu’daki laboratuvarlarımızda
çok uzun yıllar, çamaşır ve ev bakım ürünleri
ciddi çalışmalar yapılıyor. Biz de bu
tüketicilerimizin güvenliği
ürettik. Diğer yandan bu fabrikada, Türkiye’de
laboratuvarlarda ulaşılan bilgileri kullanıyor ve
ve sağlığını oluşturmaya
hayata geçirdiğimiz pek çok ilki de tüketiciyle
içgörülerden faydalanıyoruz.
çalışırken, doğanın
buluşturduk.
Kullandığımız ürünlerin bir kısmı özel teknolojiler
korunmasına dair de üst
Henkel, globalde üç kategoride faaliyetlerini
gerektiriyor. Bu nedenle bu teknolojileri tüm
düzey
sorumluluk
bilinci
sürdürüyor: Yapıştırıcı teknolojileri, çamaşır ve ev
fabrikalara yaymak yerine, tek bir fabrikada üretip
bakım ile beauty care (güzellik ve bakım). 2000’li
dünyaya ihraç ediyoruz. Bunun temelinde ise bu
ile hareket ediyoruz. Bu,
yıllarda, beauty care kategorisini de Türkiye’ye
teknolojileri diğer ülkelerdeki Henkel’lere entegre
kurumsal stratejimizin
taşıyarak, Henkel Global’deki tüm birimleri
etmenin maliyetli olması yatıyor. Biz, teknolojiyi
ayrılmaz bir parçası.
tüketiciyle buluşturduk.
transfer etmeyi tercih ediyoruz.
Bugün Henkel Türkiye olarak, bine yakın
Kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti
çalışanımız ile her biri kendi kategorisinde pazar lideri olan veya pazar
önceliklerimiz arasında... Henkel büyük bir marka, ürettiği
liderliğine oynayan ürünlerimizle, Türkiye’deki tüketicilere hizmet ve
teknoloji ve inovasyonu faaliyet gösterdiği ülkelerde aynı kalite ve
fayda sunuyoruz.
güvencede sunuyor.

Henkel Türkiye’nin Henkel Global içindeki
konumu nedir?
Henkel, 135 ülkede faaliyet gösteriyor. Ancak bu ülkelerin hepsinde
üç iş birimi aynı anda faaliyette bulunmuyor. Henkel Türkiye, üç iş
biriminde de faaliyet gösteren ülkeler arasında ilk 10’da yer alan büyük
bir şirkettir. Türkiye, bu iş kolları adına çok önemli bir pazar ve sürekli
bir büyüme potansiyeline sahip. Coğrafi özelliklerinin yanı sıra nüfus
büyüklüğü ile de cezbediyor. Henkel Türkiye de bu büyük pazara, çapını
genişleterek, üretim ve satış potansiyelini artırarak cevap veriyor. Bu
aynı zamanda Henkel Global tarafından da destekleniyor.

Henkel Türkiye’nin gerçekleştirdiği çalışmalar
şirketin global yapısı ile aynı paralellikte mi ilerliyor,
yoksa ülkelerin yerellikleri çalışmalarınızda kriter
olarak baz alınıyor mu?
Kurumsal politika ve stratejiler tüm dünyada aynı anda
uygulanıyor. Teknoloji, ürün ve hizmetlerimiz tüketici istekleri ve
pazarın dinamikleri doğrultusunda şekilleniyor.
Sürekli olarak yaptığımız tüketici anketlerimiz ışığında tüketiciye
yakın olmaya, kullanım alışkanlıklarındaki değişiklikleri görmeye
çabalıyoruz. Bu bağlamda Türkiye’ye özel çözümler geliştiriyoruz.
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Plastik atıkları azaltan ve döngüsel ekonomiye katkı
sağlayan akıllı ambalajlama çözümleri ve inovatif
yöntemler geliştiriyoruz. Henkel olarak Haiti’de
“Plastic Bank” isimli oluşum tarafından toplanan
okyanus atıklarını fabrikalarımıza getirerek işleyip,
yüzde 100 geri dönüşümlü ambalajlar üretiyoruz.
Denizler ve çevre için en yıpratıcı sektörler arasında
gösterilen kimya sektörü için son yıllarda, ortaya atılan
çözüm yollarından biri “Yeşil Kimya”. Küresel ısınma,
kirlilik ve çevresel anlamda değişen tüketici trendleri,
kimya sektörünü nasıl şekillendiriyor?
Henkel’in başlıca stratejilerinden birini de sürdürülebilir değerler
oluşturuyor. Dolayısıyla benimsediğimiz bu bütünsel yaklaşım
ışığında tüketicilerimizin güvenliğini ve sağlığını ön planda tutarken,
doğanın korunmasına dair de üst düzey sorumluluk bilinci ile hareket
ediyoruz. Bu, kurumsal stratejimizin ayrılmaz bir parçası.
Faaliyet ve hizmetlerimizin tüm değer zinciri boyunca yaptığı
etkiyi değerlendirerek, kararlarımızda yol göstermesini sağlıyoruz
ve süreçlere dair edindiğimiz içgörülerimiz sayesinde de
paydaşlarımızı sürekli olarak bilgilendiriyoruz. Tüm çalışanlarımız
ve paydaşlarımızla, içinde bulunduğumuz toplum için sürdürülebilir
değer yaratma amacıyla birlikte çalışıyoruz. 135 ülkedeki tedarikçi
ve ortaklarımızla beraber, sürdürülebilirlik alanlarında birtakım
standartlar ve bu standartları belirlemek için ortaya koyduğumuz
çözüm odaklı yaklaşımımız var.
“Together for Sustainability” girişiminin 2011 yılından beri aktif
bir üyesiyiz. Bu oluşum, kimya firmalarını sürdürülebilir bir tedarik
zinciri için bir araya getiriyor. Mayıs 2019’da da bu girişimin
başkanlığını üstlendik. Together for Sustainability, küresel çapta
bir programı geliştirmek ve uygulamak amacıyla kimya sanayii
içindeki tedarik zincirinde yer alan sürdürülebilirlik uygulamalarını
değerlendirme, denetleme ve ileri taşıma misyonuyla kurulmuş bir
şirket. Bu hedefler çerçevesinde, biz de sektördeki gelişim noktalarını
tedarik zinciri içinde standart oluşturmak adına bir araya getirmeye
gayret ediyoruz. Bunu yaparken bir yandan da farkındalık yaratmaya,
olumlu sonuçları daimi kılmaya ve sektörün ilerlemesine ön ayak
olmaya çalışıyoruz.
Bunun tüketiciye yansıması nasıl oluyor diye soracak olursanız;
örneğin biz çamaşır yıkama deterjanlarını sürekli iyileştirerek şu anda
çamaşırların, çok daha düşük ısılarda ve çok daha az su kullanılarak
yıkanmasını sağlıyoruz. Çevreye fayda sunacak sistemleri kullanıp
bunları da sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.
Plastik atıkları azaltan ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan akıllı
ambalajlama çözümleri ve inovatif yöntemler geliştiriyoruz. Haiti’de
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“Plastik Bank” isimli, okyanustaki plastik atıkları toplayarak çevreye
ve denizlere olan zararı azaltmaya ve Haiti halkı için ekonomik
kaynak sağlamaya çalışan bir oluşum bulunuyor. Henkel olarak
biz de bu toplanan okyanus atıklarını fabrikalarımıza getirerek,
işleyip yüzde 100 geri dönüşümlü ambalajlar üretiyoruz. Elbette
portföyümüzdeki tüm ürünler geri dönüşümlü değil ama kademe
kademe portföyümüzü yeşil hale getiriyoruz. Hem çevreci hem de
bütçeye uygun ürün ve hizmet sunmak adına araştırmalarımız ve
Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor.
Kimya sektörü çevreye en fazla etki eden sektör ancak çevreye fayda
sağlayacak bazı etkiler için de yine kimyaya büyük görevler düşüyor.
Atıkların ve ambalajların doğru yöntemlerle yeniden ekonomiye
kazandırılması ve etkilerinin azaltılması için de kimyaya ihtiyaç
var. Bu tür çalışmaların da kimyanın geleceğini daha çevreci şekilde
yönlendireceğini düşünüyorum.
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Sürdürülebilirlik ve çevre adına gerçekleştirdiğiniz
çalışmalar, rakiplerinizden ayrışmada nasıl bir
fayda sağlıyor?
Yaptığımız bu çalışmalar rakiplerimizden ayrışma isteğinin
ötesinde, şirketimizin kurumsal kültürünün bir parçası.
Bugün tüm firmalar, çevresel anlamda benzer stratejik hamlelerde
bulunuyor. Çünkü bu, artık bir gereklilik ve herkes farkında. Öte
yandan hem tüketicilerin hem de perakendecilerin istekleri bizi bu
doğrultuda yönlendiriyor.
Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar özellikle Avrupa’da
çok uzun süre önce başladı. Daha fazla birikim, içgörü, Ar-Ge
ve teknoloji söz konusu. Henkel Türkiye olarak biz de global
bir marka olmamızın avantajını kullanıyoruz. Yakın gelecekte
karşılaşacağımız tüketici taleplerine ve pazar değişkenlerine karşı
hazır durumdayız. Bu da bize ciddi bir avantaj sağlıyor.

TURMEPA’nın öncüsü olduğu “Mavi Kıyılar” projesine
destek oldunuz. TURMEPA ile tanışıklığınız nasıl
başladı? Neden TURMEPA’yı tercih ettiniz?
Aslında TURMEPA ile eskilere dayanan bir iş birliğimiz
bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda yeni bir ürün piyasaya sunduk:
Persil Perwol. Ürünün konsepti üzerinde çalışırken “derin temizlik”
fikrinden yola çıktık. Derin ve dip temizlik konsepti bize, bir
bilinçaltı başlığı gibi, denizlerin dibinin ve kıyıların temizlenmesi
konusunu ve dolayısıyla TURMEPA’yı hatırlattı. Diğer yandan
çevreci tarafımızı da duyurmak ve sosyal sorumluluk projesi de
geliştirmek istediğimizden TURMEPA ile Bebek Şenliği’nde bir
araya geldik.
TURMEPA ile Kasım ayı sonuna dek devam edecek bir
sponsorluk çalışmamız bulunuyor. Deniz Temiz 4 teknesine
sponsor olduk. Tekne, Hisarönü’nde görev yapıyor. Bu sponsorluk,
iş birliği projemizin ilk ayağı diyebiliriz. Yaz dönemi sonunda
yeniden bir araya gelip, birlikte farklı neler yapabileceğimiz üzerine
fikir alışverişinde bulunacağız.
Daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak için yürüttüğü projelerle
bizlere ilham kaynağı olan TURMEPA’nın varlığı çok önemli.
Bizlere rehberlik eden ve sunduğu katkılarla projemizi değerli kılan
TURMEPA’ya bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Şahika Ercümen, Mavi Kıyılar projesi kapmasında
özel bir dalış gerçekleştirerek denizden atık topladı.
Türk Henkel olarak ayrıca Türkiye’de çocukları bilimin ışığıyla
tanıştırmak için 2015 yılından bu yana Yaratıcı Çocuklar Derneği
iş birliği ile hayata geçirdiğimiz ve yaklaşık dört yılda 15 binden
fazla çocukla buluşan Keşif Dünyası projemizi sürdürmekteyiz.
Projemiz kapsamında dünyadaki üçüncü, Türkiye’deki ilk
merkezimizi de Aralık 2018’de ülkemizin en saygın eğitim
kurumlarından Darüşşafaka’da açtık. Açılan bu merkez, sadece
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın öğrencilerine değil, diğer
okulların öğrencilerine de eğitim veriyor. Yaşanabilir bir dünya için
ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmasını
arzuladığımız Keşif Dünyası projesini ilk günkü heyecanımızla
minik kaşiflerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.

Firma olarak benzeri başka ne tür çalışmaların
içinde yer alıyorsunuz?
Kurumsal olarak gerçekleştirdiğimiz “Yarınlarda Etkimiz
Olsun” (MIT-Make an Impact on Tomorrow) çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Henkel çalışanlarının, şirkete sunduğu sosyal
sorumluluk projeleri bütçelendirilerek yardıma dönüşüyor.
Özellikle Doğu Bölgesi’ndeki okullara eğitim konusunda
yardımlarda bulunuyoruz.
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Daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak için yürüttüğü
projelerle bizlere ilham kaynağı olan TURMEPA’nın
varlığı çok önemli. Bizlere rehberlik eden ve sunduğu
katkılarla projemizi değerli kılan TURMEPA’ya
bir kez daha teşekkür ediyoruz.
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Kimine göre kuzeyin Venedik’i, kimine
göre Almanya’nın Amsterdam’ı. Elbe
Nehri’ni İstanbul Boğazı’na benzeteni
mi dersiniz, Reeperbahn’ı İstiklal
Caddesi’yle eş tutanı mı yoksa St.
Pauli’de kendisini Kadıköy Moda’da
zannedeni mi... Hem her yerden bir
parça anımsatacak, hem hiçbir yere
benzemeyecek kadar özgün. Özgür ve
özgün bir Avrupa şehri Hamburg.
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından
“Avrupa Yeşil Başkenti” unvanına layık
görülecek kadar yeşilin envai çeşidine
sahip. Almanya’nın en yeşil şehri olan
Hamburg, dünyanın da dokuzuncu
en yeşil şehri olarak biliniyor. Hatta
öyle ki ‘su kenarında yeşil metropol’
yakıştırmasını göğsünü gere gere
taşıyor. Berlin’den sonra Almanya’nın
ikinci büyük kenti olmasının yanı
sıra, New York ve Londra’dan sonra
dünyanın üçüncü büyük müzikal şehri.
Hamburg’u tanımlamak için; zengin,
sakin, şık, yeşil gibi öyle çok sıfat yan
yana dizilir ki hiç görmeyenin bile
aklına düşer, hayallerini süsler.
Orta ve Kuzey Avrupa ticaretini
dünyaya ulaştıran kapı görevi gören
Hamburg Limanı dünyanın en büyük
dokuzuncu, Avrupa’nın ise en büyük
ikinci limanıdır. Kuzey Denizi’ne
akan Elbe Nehri’nin kıyısında
bulunan Hamburg, sular ve yeşillikler
arasında saklı bir cennet gibidir.
Şehrin içinde akan onlarca nehir ve
üzerlerinde bulunan köprülerle adeta
Venedik ve Amsterdam’ı andırmasına
rağmen Hamburg’da bulunan köprü
sayısının diğer iki şehirdeki köprülerin
toplamından daha fazla olduğunun da
altını çizmek gerekir. Elbe Nehri’nin
yanı sıra Alster, Bille, Düpenau, Eilbek,
Este, Flottbek, İsebek, Kollau, Osterbek
ve Wandse nehirleri yer alır şehirde.
Nehirlerde kano keyfinize yeşilin
bin bir tonu ve kuğular eşlik eder.
Hatta öyle ki, Elbe Nehri’nde kuğular
dolaştıkça Hamburg’un özgür olacağına
inanılır. Bu yüzden senato, zamanında

‘kuğulara zarar vermek, öldürmek,
yemek yasaktır’ diye bir yasa çıkararak
kuğuları koruma altına almıştır.
Şehrin merkezinde dolaşırken karşınıza
bir anda sincaplar, ördekler, kirpiler,
tavşanlar çıkabilir. Dedik ya Hamburg
özgür ve özgün bir şehir. Bu yüzden
özgürlüğün tadını doğadaki tüm
canlılar da doyasıya yaşar.
‘Yaz aylarında güneşin batmadığı şehir’
demek de Hamburg için yerinde bir
tanımlama olacaktır. Gün ışığından
uzun yararlanmasına rağmen güneşten
yana muzdariptir şehir. Yağmuruna
yakalandıysanız hakkıyla ıslanırsınız,
soğuğu nam salmıştır. Bir günde dört
mevsimi yaşayabilirsiniz Hamburg’da.
Ama güneşli bir günde Hamburg’da
bulunmadıysanız, kendinizi Almanya’yı
görmüş saymayın. Çünkü güneşle
beraber ortaya serer tüm servetini.
Çoğunlukla gri ve yağmurlu olan şehrin
insanları, havasına tezatmışçasına
sıcakkanlı ve mutlu insanlardır.
Şehirde yaşayan Türk sayısının da
oldukça yüksek olduğunu belirttikten
sonra şu bilgiyi vermek çok da şaşırtıcı
olmayacaktır. Hamburg, adına türkü
yazılan şehirdir. Merak edenler
‘Hamburg Türküsü’ diye arattıklarında
dinleyebilirler.

İKİNCİ KEZ
KURULAN ŞEHİR
1200 yıllık tarihi geçmişe sahip olan
Hamburg, 2. Dünya Savaşı’ndan
ziyadesiyle nasibini almış ve savaşın
karşıt güçleri tarafından hedef nokta
olarak belirlenmiş, bombalarla yerle
bir edilmiştir. Hamburg’da birçok evin
üzerinde “1943’te bombalandı, 1956’da
yeniden yapıldı” diye yazar.
Savaş sonrası bazı yapılar aslına
uygun olarak yeniden inşa edilse de
‘savaşın ardından yeniden kuruldu’
demek daha doğru olur Hamburg için.
Günümüzde modern ve tarihi mimari
hem iç içe hem birbirine dokunmadan
durur şehirde.
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THE BEATLES’IN HAMBURG’U
John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison ve Stuart Sutcliff ’li efsanevi
İngiliz müzik grubu The Beatles için
Hamburg’un önemi bir başka oldu her
zaman. 17 Ağustos 1960 senesinde ilk
konserlerini Reeperbahn semtindeki
Indra müzik kulübünde veren grup, daha
sonra Reeperbahn Caddesi civarındaki
kulüplerde uzun süre sahneye çıktılar.
Adlarına Hamburg’ta eğlence sektörünün
tavan yaptığı Reeperbahn Caddesi’nde
“Beatlemania” isimli bir müze açılsa da
günümüzde maalesef, müze faaliyette değil.

HAMBURG LİMANI
2. Dünya Savaşı’nda Atlantik
Okyanusu’nu baştan aşağı kuşatan Alman
denizaltılarının merkez olarak kullandığı
Hamburg Limanı’nın tarihteki bir diğer
önemi de Yavuz Zırhlısı ve Bismark savaş
gemisinin bu limandaki tersanelerde inşa
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edilmiş olmasıdır. Günümüzde dünyanın
dokuzuncu, Avrupa’nın da ikinci en büyük
limanı olan Hamburg Limanı, Orta ve
Kuzey Avrupa ticaretindeki öneminin yanı
sıra ziyarete gelen devasa yolcu gemilerine
de ev sahipliği yapmaktadır.

GECE HAYATININ SON DURAĞI
FISCHMARKT
Elbe Nehri’nin sahilinde büyük bir alana
kurulan Fischmarkt: Balık Pazarı, etrafında
yer alan alternatif kulüpler nedeniyle,
daha çok gençlerin rağbet ettiği bir yer
haline gelmiştir.
Pazar günleri sabaha karşı dört civarı
kurulmaya başlayan Fischmarkt, günün ilk
ışıklarıyla önce gençleri eşsiz lezzetleriyle
doyuruyor, öğleden sonra ise ailelere açıyor
kapılarını. Adının balık pazarı olması sizi
yanıltmasın, balıktan yapılan birbirinden
lezzetli tatlar yanında unlu mamuller,
meyve, sebze, çiçek, süs eşyası ve giyim

eşyaları da bulunan Fischmarkt, her pazar
renkli görüntülere sahne oluyor.

<

HAMBURGLU ÜNLÜLER
Türklerin yoğunlukla yaşadığı Avrupa
şehirlerinden biri olan Hamburg, çektiği
filmlerle dünyaya adını duyuran Türk asıllı
Alman yönetmen Fatih Akın’ın da yaşadığı
şehir olarak biliniyor. Altona Mahallesi’nde
büyüyen yönetmen, çektiği filmlerin
başrolünde çoğunlukla Hamburg’u
oynatmayı uygun görmüştür.
Fatih Akın’ın ‘Duvara Karşı’ filmiyle ilk
defa kamera karşısına geçip sonrasında
yolu Hollywood’a uzanan Sibel Kekilli ve
2015 yılında kaybettiğimiz dünyaca ünlü
boksör Sinan Şamil Şam da Hamburg’un
Türk ünlü isimleri arasındadır.

HAMBURG FESTİVALLERİ

•Uluslararası Hamburg Film Festivali
•Mart, Ağustos ve Kasım aylarında olmak
üzere yılda üç kez yapılan Dom Festivali,
•Mayıs ayında yapılan Hafen Geburtstag –
Hamburg Büyük Liman Festivali,
•Eylül ayında gerçekleştirilen Reeperbahn
Festivali,
•Her yıl Ağustos ayında şaraplara yerel
yemeklerin ve müziklerin eşlik ettiği
St. Pauli Winzerfest,
•6 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında
yapılan Hamburg Winter Bier-Festival,
•Yılda iki kez düzenlenen Baden Şarap
Festivali
•Elbjazz Festivali, MS Dockville,
SPEKTRUM, Wacken Açık Hava festivalleri
de Hamburg’da düzenlenen müzik
festivallerinden birkaçı.

SEVGİ VE BARIŞ KATEDRALİ
ST. MICHAEL
Kilisenin ilk bölümünün inşasına
1606 yılında, minik bir şapel olarak
başlanmış. Dünyanın her yerinden gelecek
ziyaretçileri kabul eden, barış yayan bir
ana kilise olması için reformizm akımının
ardından genişletilme kararı alınmış. 1625
yılında kilise, Hamburg’un beşinci büyük
kilisesi olarak ziyarete açılmış.
1750 yılında çıkan fırtınada kuvvetli bir
yıldırım, kilisenin o dönemde ahşap olan
kulesine isabet etmiş ve hem kule hem
kilise büyük ölçüde yanmış. 1757 yılında,
dönemin ünlü mimarları Prey ve Sonnin
barok tarzında Hamburg’un en büyük
kilisesi olacak Aziz Michael Kilisesi’ni
yeniden inşa etmiş.
Kilise müziğinin en önemli merkezlerinden
birisi olan St. Michael Kilisesi, 1906
yılındaki büyük Hamburg yangınında ağır
hasar görmüş ve 20 yılda tekrar restore
edilip genişletilmiş. 2. Dünya Savaşı’nda
tekrar hasar gören kilise, bir kez daha
restore edilerek günümüzdeki halini almış.
Dünyanın en büyük kilise orguna sahip
olan kilisede Mayıs başından Eylül ayı
sonuna kadar her pazar akşamı, saatler gece

yarısını vurduğunda barışa ve sevgiye
adanan büyük konserler düzenleniyor.
Kilisenin korosunda onlarca önemli
müzisyenin yetiştiğini de
belirtmek gerekir.
Almanya’nın en büyük saatine ve
kulesine sahip olan ve farklı dinlere
mensup ziyaretçinin gezdiği kilise,
nefes kesen kule manzarası ile limandan
St. Pauli Mahallesi’ne, Portekiz
Mahallesi’nden Hafen City’ye kadar
kesintisiz bir Hamburg görseli sunuyor.

HAMBURG’UN GÖZ BEBEĞİ
ELBFILARMONI
2017 yılında Elbe Nehri üzerindeki
yarımadada kurulan dünyanın en büyük
ve akustik olarak en ileri konser salonu
olan Elbfilarmoni aynı zamanda 108
metre yüksekliği ile Hamburg’un içinde
yaşayan en yüksek binasıdır.
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FETHIYE BELEDIYE BAŞKANI ALIM KARACA

“TURMEPA’NIN FETHIYE’YE KATKISI
İNKAR EDILEMEZ”
TURMEPA ILE FETHIYE BELEDIYESI ARASINDAKI IŞ BIRLIĞININ UZUN YILLARDIR DEVAM ETTIĞINI IFADE
EDEN FETHIYE BELEDIYE BAŞKANI ALIM KARACA, TURMEPA’NIN ÖNÜMÜZDEKI DÖNEMDE DE FETHIYE
BÖLGESINDE SIVIL HALK VE YEREL OTORITELERLE ILE KOORDINELI ÇALIŞMASINI BEKLEDIKLERİNI SÖYLEDI.
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Doğanın ve çevrenin siyaset üstü bir mesele olduğunu ifade
eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yeni protokol
ile beraber TURMEPA ile yaptıkları iş birliğinde yeni bir
dönemin açıldığını ifade etti. “Geçen dönemlerdeki eğitim
kampanyaları önümüzdeki dönemde de artarak devam
edecektir. Ancak bu defa karşımızda yeni bir durum var:
Fethiye Körfezi’nde yaşanan renk değişimi” diyen Karaca, bu
yeni dönemde TURMEPA ile beraber pek çok konuyu da
gündemde tutacaklarını ekledi.
Fethiye Belediyesi olarak halkın bilinçli olması adına
sürekli çalıştıklarını ifade eden Alim Karaca, belediyenin
çalışmalarını ve Fethiye’nin karşı karşıya olduğu sorunları
dergimize değerlendirdi.

yapılan protokoller kapsamında, öğrenciler başta olmak üzere
binlerce kişiye çevre eğitimleri verildi. Merkezdeki eğitimlerle
her seviyeden öğrenciler, tur operatörleri, kaptanlar, Fethiye
Müftülüğü imamları, Muğla Kapalı ve Dalaman Açık Cezaevi
mahkumları, bölgedeki çeşitli otellerin personel ve ailelerinin
bilinçlendirilmesi için çalışıldı. Merkezimizde Belediyemiz ile
TURMEPA’nın iş birliği hız kesmeden devam edecek.
TURMEPA’nın geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki
süreçte de Fethiye bölgesinde, sivil halk ve yerel otoriteler ile
koordineli olarak kıyı ve deniz temizliği konusunda aktif rol
almasını ama en önemlisi halkımızın çevre ve doğa koruma
konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi yönünde yardımcı
olmasını bekliyoruz.

Fethiye Belediyesi olarak TURMEPA ile yaptığınız ortak
çalışmalardan bahseder misiniz?

TURMEPA’nın Fethiye’deki aktif varlığı Fethiye’nin
mavi-yeşil görüntüsüne nasıl bir katkı sağlıyor?

Fethiye Belediyesi’nin TURMEPA yönetimi ile iş birliğinin
uzun bir geçmişi var. TURMEPA, Fethiye’de 2006 yılından
bu yana faaliyetlerini Kıyı ve Deniz Merkezi’nde yürütüyor.
2019 Mart yerel seçimlerinde Fethiye
halkının teveccühü ile son derece zor
ve bir o kadar da şerefli bir göreve
seçildik. Tabii ki çeşitli konularda,
siyasi tercihlerimiz, önceliklerimiz
farklı olabilir. Bu, demokrasinin
doğal bir sonucudur. Fakat çevre
ve doğa konusunu “siyaset üstü”
olarak değerlendiriyoruz. Çevre ve
doğayı korumak, bizden sonraki
nesillere temiz bir doğa bırakmak,
hangi siyasi görüşe sahip olursa
olsun, tüm politikacıların görevidir.
Deniz turizminin Türkiye turizminin
içindeki payı yüzde 20.
Dünya deniz ticaretinde
15’inci ülkeyiz.
Denizden ekmek yiyen yüzlerce
aile var. Bizim olmazsa olmazımız,
denizlerimizdir. Denizlerimizin,
sahillerimizin temizliği de bizler için
çok önemlidir.
Fethiye Belediyesi bünyesinde faaliyet
gösteren Kıyı ve Deniz Merkezi,
kurulduğu 2006 yılından bu yana
bölgenin çevresel dönüşümüne
katkıda bulunmak için çok sayıda
eğitim projesi ve etkinliği hayata
geçirdi. Bu binada, Muğla Valiliği
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile

Bölgemizin en önemli doğal zenginliği olan denizlerimiz,
sahillerimiz, kumsallarımız hepimizin en hassas olması
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gereken konuların başında geliyor. Dolayısıyla buraları
atalarımızdan nasıl devraldıysak, torunlarımıza da daha iyi
koşullarda bırakmakla yükümlüyüz. Böyle bir amaç için
TURMEPA ve Deniz Ticaret Odamız başta olmak üzere, bu
yolda bize destek veren herkesle birlikte
yürüme kararlılığındayız.
TURMEPA’nın Fethiye’ye 2006 yılında kazandırdığı Kıyı
ve Deniz Merkezi’nin, bölgede denizleri ve su kaynaklarını
korumak için verdiği mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüreceğine
inancımız tam.
TURMEPA, geçen yıllarda, bölgemizdeki kıyı ve deniz
temizliği konusunda pek çok kampanya düzenledi. Çok
sayıda öğrencimizde çevre bilinci oluşmasını sağladı.
TURMEPA’nın ülke genelindeki bu faaliyetlerinin artarak
devam etmesini diliyorum.
Göcek koylarında demirleyen yatların atıkları, “TURMEPA-1”
ve “DTO Fethiye” adlı teknelerle toplanıyor. Koylarda demirli
yatlardan tonlarca kirli su ve atık alan bu iki tekne, topladıkları
atıkları karadaki tesise taşıyarak, Göcek denizlerinin temiz
kalmasını sağlıyor.
TURMEPA ve Fethiye Belediyesi iş birliğiyle bölgemizde
yürüttüğümüz eğitim ve farkındalık çalışmalarımız tüm hızıyla
devam edecek.

Geçtiğimiz ay TURMEPA ile Kıyı ve Deniz Merkezi
protokolünüzü yenilediniz. Bu yeni dönemde TURMEPAFethiye ortaklığında neler yaşanacak? Yeni dönemde ne
gibi yeni projeler hayata geçecek?
Bu iş birliği kapsamında, geçen dönemlerdeki kampanyaların,
eğitim programlarının önümüzdeki süreçte de artarak devam
etmesini ümit ediyoruz. Ancak, bu defa karşımızda yeni bir
durum var: Ulusal medyaya da sıkça yansıdığı üzere, Fethiye
Körfezi’nde zaman zaman bir renk değişimi görülüyor.
Fethiye Körfezi konusu, bizim için siyaset üstü bir mesele. Bu
konunun sadece bizim tarafımızdan değil, herkes tarafından
siyasete malzeme edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Biz
bu konuda olabildiğince yapıcı, iş birliğine hazır bir duruş
sergilemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hem güncel hem de çok
önemli bir konu olduğundan, TURMEPA’nın da bu konuda
yapılacak araştırmalara destek vermesi, kamuoyunun doğru
bilgilendirilmesi noktasında aktif rol almasını istiyoruz.
Amacımız, Fethiye’de denizcilik uygulamalarını, deniz
turizmini daha sürdürülebilir şekilde uygulamaya devam etmek.
Önümüzdeki aylarda, TURMEPA ile beraber, Fethiye ve Göcek
bölgesindeki kaptanlarımızı ve deniz turizmi çalışanlarını
kapsayacak yeni bir eğitim programı yapmayı arzuluyoruz. Asıl
hedefimiz, insanların denizleri kirletmesinin önüne geçmek.
Ülkemizde deniz turizminin sürdürülebilmesi için
denizlerimizin temiz olması gerekiyor.
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TURMEPA’nın Fethiye’de doğanın, denizlerin, doğal
kaynakların önemini bilen, kirliliğin ve ekosistemin
karşı karşıya olduğu tehditlerin farkında olan,
sorumluluk sahibi nesiller yetiştirilmesi konusunda
bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da katkı
sağlayacağına inanıyoruz.
TURMEPA’nın Fethiye’de en aktif olduğu alanlardan
biri de eğitim. Çocukların farkında ve duyarlı yetişmesi
anlamında nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Bazı deniz
bölgeleri deniz eğitimini tematikleştirmiş durumda.
Fethiye’de farklı eğitimsel çalışmalar söz konusu mu?
Henüz çok yeni bir belediye yönetimi olmamız ve yaz tatilini
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• Ekipman Üretimi Ve Satışı
• Dalgıçlık Ve Sualtı Hizmetleri
• Batıktan Yakıt Çıkartma
• Kara Depolama Ve Endüstriyel Tank Temizliği
• Bölgesel Acil Müdahale Merkezleri Kurulumu
• Ar-ge Çalışmaları Ve Yayınlar
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yoluyla genç kuşaklara aşılamalıyız.
yeni atlatmamız sebebiyle,çocuklarımıza ve gençlerimize
Bölgemizdeki deniz turizminin devam edebilmesi için
yönelik aktif bir organizasyonumuz olmadı. İlgili birimlerimiz
koylarımızın, ormanlarımızın, kısacası tüm doğamızın
2019 – 2020 öğrenim döneminde yapılacak çalışmalara ilişkin
korunması gerekiyor. Temiz bir deniz, temiz bir çevre olmazsa
olarak planlamalarını yapıyor.
deniz turizmi de olamaz. Hepimizin çevremizi, denizlerimizi
Bunun yanında, geçtiğimiz günlerde, Fethiye şehir merkezini,
temiz tutma yükümlülüğü var. Yalnızca bu yılın ilk altı ayında
deniz kıyılarını ve ormanlık alanlarımızı kapsayan genel bir
gerçekleştirilen kıyı temizleme çalışmalarında, yarım tondan
temizlik kampanyası düzenledik. Tamamen gönüllülük esasına
fazla atık toplanarak Belediyemizin geri dönüşüm tesislerine
dayalı bu kampanyaya, her yaş ve meslek grubundan yoğun bir
gönderildi. Bu örnek, bile tek başına nasıl bir problemle karşı
katılım oldu. Fethiye’nin yerli halkı olsun, şehrimize dışardan
karşıya olduğumuzu gösteriyor.
gelip yerleşen yabancı uyruklu kişiler ya da vatandaşlarımız
olsun bu konularda son derece hassaslar. Bu bilinç ve
hassasiyet hem geleceğe daha ümitli bakmamızı sağlıyor,
Son yıllarda, Fethiye gibi turizmin önde gelen bölgeleri
hem de bizi bu konuya daha yakından eğilmeye sevk ediyor.
yoğun turist geliminin beraberinde getirdiği kirlilikten
Yaptığımız etkinlikle vatandaşlarımıza mesaj vermek istiyoruz:
de şikayetçi. Bu konuyla alakalı olarak siz neler
Kıyılarımızı, tüm doğamızı temiz tutalım,
düşünüyorsunuz? Buna dair
denizimiz de temiz olsun.
alternatif çözümleriniz var mı?
TURMEPA’nın Fethiye’de doğanın,
Özellikle Ölüdeniz insan yoğunluğu
Şu bir gerçek ki, denizler
denizlerin, doğal kaynakların önemini bilen,
sebebiyle doğal güzelliğini yitiriyor
karadan
kirleniyor.
Bilim
kirliliğin ve ekosistemin karşı karşıya olduğu
söylemleri var…
tehditlerin farkında olan, sorumluluk sahibi
Tabii ki, Fethiye bölgesinde yaşanan birçok
insanlarına göre, bir
nesiller yetiştirilmesi konusunda bugüne
plastiğin doğaya karışması sorun, aslında sadece bu bölgenin değil, tüm
kadar olduğu gibi, bundan sonra da katkı
Türkiye’nin sorunu. Konuya böyle bütüncül
birkaç yüzyılı buluyor.
sağlayacağına inanıyoruz.
bakmak lazım bence. Kadınlara karşı
Bir cam şişe doğada 4
şiddet, çocuk istismarı, hayvanlara yapılan
bin yılda, plastik şişe ise
eziyetler, doğanın tahrip edilmesi, çevrenin
Fethiye’de denizlere yönelik en büyük
450 yılda kayboluyor.
kirletilmesi, ormanların yakılması sadece
tehditler neler? Son yıllarda denizlere
Bunlar
parçalanarak
mikro
belirli bir bölgenin değil, ülkemizin genel
dair ortaya konan raporlar, denizlerin
sorunu. Bunların çözümü için de
pek çok konuda alarm verdiğini
plastiklere dönüşüyor.
mutlaka bir genel eğitim seferberliği
söylüyor. Ege de Akdeniz ile beraber
Denizde yaşayan ve bizim
gerekiyor. Sadece cezai yaptırımlarla
bu sorunları yoğun olarak yaşayan
tükettiğimiz canlılar da
bu konuları çözemeyiz.
denizlerden biri. Siz bu konuda

neler söylersiniz? Ne tür
çalışmalar yapıyorsunuz?

bu atıkları tüketiyor. Biz
de sofralarımızda mikro
plastik yiyoruz.

Şu bir gerçek ki, denizler karadan kirleniyor.
Bilim insanlarına göre, bir plastiğin doğaya
karışması birkaç yüzyılı buluyor. Bir cam şişe doğada 4 bin
yılda, plastik şişe ise 450 yılda kayboluyor. Bunlar parçalanarak
mikro plastiklere dönüşüyor. Denizde yaşayan ve bizim
tükettiğimiz canlılar da bu atıkları tüketiyor.
Biz de sofralarımızda aslında deniz mahsulü değil, mikro
plastik yiyoruz.
Bilim insanlarının araştırmalarına göre, okyanusların
yüzeyindeki plastiklerin kapladığı toplam alan, ülkemizin
yüzölçümünden daha büyük. Her yıl denizlere 8 milyon ton
plastik atılıyor. Her yıl 1 milyondan fazla deniz kuşu, 100 bin
memeli ve deniz kaplumbağası deniz çöpleri sebebiyle ölüyor.
O yüzden günlük hayatta kullandığımız her türlü atığın
doğaya karışmasını önlemeli, temiz çevre bilincini eğitim
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TURMEPA’nın varlığı Fethiye’nin
turizmine sizce ne kadarlık bir
fayda sağlıyor?

TURMEPA’nın, Fethiye bölgesinde yürüttüğü faaliyetler
ile doğamızın korunmasına sağladığı katkı inkar
edilemez. Halkımızı çevre koruma konusunda ne kadar
bilinçlendirebilirsek, şehrimiz o kadar temiz olacaktır. Bu da
yerli ve yabancı turistlerin Fethiye’ye gelmeleri ve
Fethiye’den memnun ayrılmaları konusunda pozitif
bir faktör teşkil edecektir.

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Vatandaşlarımızı turizm cenneti Fethiye’mize davet ediyoruz.
Ölüdeniz, Göcek, Babadağ, Kelebekler Vadisi, birbirinden güzel
koyları ve en önemlisi Fethiye halkının misafirperverliğiyle
unutulmayacak bir tatil yaşamaları için misafirimiz olsunlar.

yakıntehdit

OKYANUSLARI TEHDİT EDEN YENİ ENDÜSTRİ

DENİZ MADENCİLİĞİ

DENIZ EKOSISTEMI, INSANLARIN NEDEN OLDUĞU PLASTIK ADALAR VE ASIDIFIKASYON
GIBI SORUNLARA KARŞI MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞIRKEN, BIR YANDAN DA
ÖNÜMÜZDEKI YILLARDA DAHA SIK KARŞILAŞACAĞIMIZ DERIN DENIZ MADENCILIĞI ILE
EKOSISTEM GERI DÖNÜLEMEZ BIR YIPRANMA ILE KARŞI KARŞIYA KALIYOR.
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Dünya’nın yüzde 95’ini oluşturan
okyanuslar, günden güne artan çevre
sorunları karşısında mücadele vermeye
çalışsa da, her yeni bir günde başka
bir tehditle burun buruna geliyor.
Bunlardan biri de deniz madenciliği.
Yüzyıllardır insanlık için kullanılan
maden rezervleri, insanlığın tüketim
alışkanlıklarına ve artan sayısına
karşın hızlı bir şekilde yok olmaya
yüz tutarken, son zamanlarda maden
endüstrisi kaynağını kara yerine
suyun altında aramaya başladı. Tam
anlamıyla maden çıkarma aşamasına
yeni yeni geçilmeye başlansa da,
şimdiden deniz ekosisteminin
oluşacak kayıp ve küresel ısınmaya
yansıyacak olan etkisi için sivil toplum
örgütleri denizlerin geleceği için
çağrıda bulunuyor.

DENİZ DİBİNDEKİ
KIYMETLİ HAZİNELER
Bir insan hayatı boyunca ortalama
2 bin ton bakır ve 700 kilo çinko
kullanıyor ve her birimizin günlük
hayatında kullandığı akıllı telefonlarda
30 farklı metal kullanılıyor. Bu sayılara
bakıldığında, insanlığın bugünlere
gelirken yaptığı tüketimlerin
başında madenlerden elde edilen
doğal kaynakların olduğu görülüyor.
Doğal kaynaklar elbette sınırlı,
zaman geçtikçe harcanan maden
rezervlerinin farkında olan şirketler
ve hükümetler, yeni arayışlar içerisine
girerek çözümü deniz madenciliğinde
bulmaya başladılar. Maden
şirketlerinin, deniz madenciliğine
yönelmelerindeki neden ise, akıllı
telefon ve bilgisayar üretiminde
kullanılacak olan metallerin ham
maddesini deniz tabanında bulunan
değerli madenlerden çıkarmak. Bilim
insanları, yeryüzünün yüzde 97’sini
oluşturan denizler ve okyanusların,
yüzde 10’luk topografyasından daha
yüzde 1’lik kısmını inceleyebilmişken,

bu gizemli dünyanın bilinmeyen
derinliklerinde yapılacak
çalışmalardan nasıl bir etkiye
sahip olacağı merak konusu.
Denizin 800 ila 6 bin metre
derinliğinde gerçekleştirilen deniz
madenciliği, deniz yüzeyinde
bulunan, polimetalik nodüller,
kobalt zengini deniz dağları ile
aktif ya da sönmüş hidrotermal
bacaların içinde kıymetli metallerinin
barındırdığı sülfür yataklarından
oluşuyor. Bu yataklar hidrolik pompa
ya da kova sistemleriyle kazılarak
deniz yüzeyinden çıkartılıyor ve
işlenmek üzere gemilere naklediliyor.
Hidrotermal bacalar denizlerin bin ile
4 bin metre derinliğinde bulunurken,
polimetaller 4 bin ila 6 bin metre
aralığına, kobalt zengini deniz dağları
ise 800 ila 2 bin 500 metre aralığına
konumlanmış durumda.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN
BİR YOL
Küresel ısınmayı iyiden iyiye
hissetmeye başladığımız şu günlerde,
bizler için insan kaynaklı oluşan
karbon emisyonlarının yaklaşık
üçte birini emen karbon deposu
okyanusların, doğal hayatına yapılan
insan müdahalesi kaçınılmaz. Bunun
bedelini deniz canlılarının yanı
sıra insanların ödeyeceği de bilim
adamlarının altını çizdiği bir gerçek.
Uzaktan işletilen madencilik
makineleri, yüzeyin bin metre altında
hareket ederken, yaptığı sondaj ve
kesme çalışmalarıyla, deniz tabanına
doğrudan fiziksel hasara ve biyolojik
çeşitlilik kaybına neden oluyor.
Tabanda bulunan endemik türlerin
hayatını tehlikeye atacak olan bu
yöntem sonucunda, eşi benzeri
bulunmayan deniz habitatlarının
tahrip edilmesiyle geri dönüşü
olmayan bir yola giriliyor. Deniz
madenciliğinden etkilenen deniz
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ekosistemlerinin yavaş iyileşme oranları göz
önüne alındığında, derin denizlerdeki biyolojik
çeşitlilik kaybının sonsuza dek sürmesi
muhtemel gözüküyor.
Deniz madenciliğinin sonucu ve deniz
yaşamında en fazla hissedilecek olan ise
sediment bulanıklığı. Çıkarılan mineraller
ayıklandıktan sonra kalan sedimentin ince toz
partikülleri halinde tekrar denize salınması,
su üstünde bulanık hâlde yüzen partiküllere
neden oluyor. İşlem sırasında oluşan atıkların
madenin yapıldığı yere tekrar pompalanması
sonucu tabana yakın bulanıklık oluşur ve
yüzen partiküller suyun bulanıklığını artırarak
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canlıların suyu filtreleyerek çalışan beslenme
sistemlerini tıkar. Yüzeydeki sediment
bulanıklıkları daha ciddi sorunlara yol açar.
Artan partiküller, suya ışığın girmesini
engelleyerek ve zooplanktonları etkileyerek,
bölgedeki besin ağının önemli ölçüde
etkilenmesine neden olur. Ayrıca, binlerce sualtı
türü, madencilik ekipmanı ve yüzey gemilerinin
neden olduğu gürültü, titreşim ve ışık
kirliliğinin yanı sıra yakıt ve toksik madencilik
yan ürünleri sızıntısından etkilenecek.

KANUNLAR NE DİYOR?
1994 yılında yürürlüğe giren, ancak 1982
yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Üçüncü
Deniz Hukuku Konferansı Sözleşmesi,
büyük bir çoğunluğun onayını alarak
uluslararası deniz alanlarına dair yeni düzeni
başlatan dönüm noktası oluştu. Sözleşme,
genişliği sınırsız iki boyutlu denizlerdeki
alışılmış serbest kullanım ilkesini, yüzeyleri
kadar derinliklerindeki kaynakların da söz
konusu edildiği, sınırlı genişlikte ve üç

Bilim insanları,
yeryüzünün yüzde 97’sini
oluşturan denizler ve
okyanusların, yüzde
10’luk topografyasından
henüz yüzde 1’lik kısmını
inceleyebilmişken, bu
gizemli dünyanın bilinmeyen
derinliklerinde yapılacak
çalışmalarından nasıl bir
etkiye sahip olacağı
merak konusu.

yakıntehdit

boyutlu denizlerdeki işletmecilik ilkesine
dönüştürüyor. Denizlerin ‘Özel Ekonomik
Bölge’ ve ‘Uluslararası Alan’ olarak ikiye
ayrıldığı sözleşmede; kıyı ülkelerinin, özel
ekonomik bölgelerindeki, başta petrol
olmak üzere tüm mineral kaynakları
üzerinde ulusal egemenlik haklarına sahip
olmaları sağlanıyor. Bu önemli madenlerin
araştırılması ve işletilmesinin denetimi
BM Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi
(ISA)’ne verildi. Çin, Kore, Birleşik Krallık,
Fransa, Almanya ve Rusya gibi ülkelere
Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusu’nda
yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik bir
alanda 29 arama ruhsatı verilerek, yapılacak
olan deniz madenciliğinin önü açılmış oldu.
Yasal olarak hiçbir engelin olmadığı deniz
madenciliğinde BM’ye bağlı olan ISA’nın,
deniz yaşamını tehlikeye atmayı göz
önünde bulundurmayarak, şirket çıkarlarını
gözetmesine çevreciler tepkiyle
karşılık veriyor.

GELECEĞİ KORUMA ZAMANI
Deniz madenciliğinin deniz ekosistemine
vereceği zararı ortaya çıkaran “Derin
Sularda” isimli yeni rapor, Greenpeace
tarafından hazırlandı. Rapora göre derin
deniz madenciliğine karşı güçlü bir koruma
mekanizması oluşturulmazsa, okyanuslar
geri dönüşü olmayan zararlarla karşı karşıya
kalacak. Rapor, yaban hayatının korunarak,
iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için
2030 yılına kadar okyanusların en az üçte
birinin okyanus koruma alanları kapsamına
alınması gerektiğini söylüyor. Greenpeace,
Birleşmiş Milletler’de sömürüyü değil,
korumayı merkeze alan, güçlü bir Küresel
Okyanus Anlaşması oluşturulması için
hükümetleri göreve çağırıyor.
Greenpeace’in “Okyanusları Koru”
kampanyasından Louisa Casson konuyla
ilgili olarak, “Hayatta kalmamız sağlıklı
okyanuslara bağlı. Okyanusları korumak
için şimdi harekete geçmezsek, derin deniz
madenciliği deniz yaşamı ve insanlık için
yıkıcı etkiler doğurabilir. Gezegendeki
en büyük ekosistem olan denizler, henüz
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tam olarak tanımadığımız eşsiz canlılara ev
sahipliği yapıyor. Bu açgözlü endüstri daha
denizin derinliklerini inceleme şansımız
olmadan onun harikalarını yok edebilir” diyor.
Küresel boyutta gerçekleşecek bir anlaşma,
deniz hayatını korumak için atılmış bir
adım olsa da, firmaların deniz madenciliğine
yönelmelerindeki en büyük sebep hızlı
tüketilen teknoloji ürünleri için gereken
mineral türleri. Bu türlere olan ihtiyacı
azaltmanın bir yolu da teknolojik ürünlerin
geri dönüştürülmesinden geçiyor. Eski
telefonları ve dizüstü bilgisayarları geri
dönüştürmek, yalnızca madencilik ihtiyacını
azaltmakla kalmaz, aynı zamanda atık
depolama alanlarına giden atıkları da azaltır.

Greenpeace’in hazırladığı
“Derin Sularda” raporuna
göre, yaban hayatını
korumak ve iklim
değişikliğinin etkilerini
azaltmak için 2030
yılına kadar okyanusların
en az üçte birinin
okyanus koruma alanları
kapsamına alınması
gerekiyor.
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GAZI ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI, ENFEKSIYON HASTALIKLARI
ANABILIM DALI ÖĞRETIM ÜYESİ PROF. DR. ESIN ŞENOL

“DENIZ, İNSANOĞLUNA DOĞADAN
YITIRDIKLERINI ANIMSATIYOR”
“DENIZ KOKUSU DAHA DENIZI DÜŞÜNMEYE BAŞLADIĞIM AN, BELLEĞIMIN UZAK
KÖŞELERINDEN, ZAMANSIZ BIR BOYUTTAN SIZARAK BURNUMU SIZLATMAYA
BAŞLARDI. SONRALARI, ÇOK YOĞUN ÇALIŞMA ZAMANLARIMDA VE KALABALIK BIR
ŞEHRIN ISSIZLIĞINDA, TÜM ÖZLEMLERIM BU KOKUYLA ÖZDEŞLEŞTI.”
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“Doğduğumdan beri doktorluk yapıyormuşum gibi
hissettirecek kadar uzun süredir doktorum” diyen Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, TED Koleji’nde
okuduğu yıllarda herkes onun gazeteci ya da yazar
olmasını beklerken, doktor olarak etrafındaki herkesi
şaşırtmayı başarmış.
“Her daim Ankaralıyım” diyen Esin Şenol’un diğer bir
şaşırtıcı özelliği ise hiç denizi olmayan Ankara’ya rağmen
büyük bir deniz sever ve yelken tutkunu olması. Bu sevginin
temelinde ise doktor olarak yarattığı şaşkınlıktan en çok
kendisinin etkilenmesi geliyor. Şenol, bunu atlatmanın bir
yolunu da deniz ve yelkende bulmuş. Denize dair en eski
hafızasının koku ile başladığını ifade eden Şenol, bunu “Deniz
kokusu daha denizi düşünmeye başladığım an, belleğimin
uzak köşelerinden, zamansız bir boyuttan sızarak burnumu
sızlatmaya başlardı” diye anlatıyor.
Tek düşüncesinin her güne deniz kokusu ile başlamak
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Esin Şenol, denize olan
tutkusunu ve denizlerin mesleğine olan sızıntılarını dergimiz
Deniz Temiz’e değerlendirdi.

hissediyorum. İstersem her gün birlikte olabiliriz ama uzaktan
böyle özlemek de orada benimle buluşmayı beklediğini
bilmek de keyifli. Çünkü ölümün de bir saniyeden daha yakın
olduğunu yakından bilen bir hekim olarak şundan eminim;
ölürken ve ölümde pişmanlık yoktur. Tutkular da pişmanlıklar
da yaşama attığımız halatlarımız. Büyük düşünür Nietzche’nin
dediği gibi; “Tutkularını küçümseme, erdemlerin onlardan,
sevinçlerin de erdemlerinden doğar.” Bu tutku bana sevinç,
hüzün, pişmanlık, özlemek vb. pek çok duyguyu yaşatıyor ya
bu kara parçasında; denizden uzak ölmüş olsam da ne gam.

Yoğun çalışma dönemlerim olan kış bahara dönerken,
denize ayağımı sokana kadar nefesimi tutar ve o günü
beklerim. Eğer o yaz sezonu bir ya da iki kez, deniz
üzerinde uyuyup, uyanabildiğim günler yaşayabilirsem,
akademik ve hasta temelli uygulamalarım için bir
sezon yetecek enerji ile çalışmalarıma dönmüş olurum.

Denize olan merakınız nasıl başladı? Deniz
sizin için ne ifade ediyor?
“Deniz yolculukları ufuk açar” sözündeki manaya yoğun
gereksinim duyduğumu düşünürüm hep. Bizler çocukken,
o zamanlar tam bir bürokrat şehri olan Ankara’nın
sakinlerinin yazlıklara yoğun ilgisi vardı. Yaz başı okullar
kapandığında, bir önceki yıl, ardımızda bırakırken buruk
hissettiğimiz arkadaşlarımızla ve uçarı tembelliğimizle yeniden
buluştuğumuz yazlığımıza giderken, burnum deniz kokusu ile
dolmaya başlardı.
Biliyorsunuz, “koku”, bilimin odağındaki çok ilginç ve
karmaşık bir duyu. Deniz kokusu daha denizi düşünmeye
başladığım an, belleğimin uzak köşelerinden, zamansız bir
boyuttan sızarak burnumu sızlatmaya başlardı. Sonraları,
çok yoğun çalışma zamanlarımda ve kalabalık bir şehrin
ıssızlığında, tüm özlemlerim bu kokuyla özdeşleşti. Yalnızca
koklamak ve yüzmek ile yetinemeyecek kadar derin bir tutku
olduğunu fark ettiğimde de yelkene başladım.
Şunu söyleyebilirim, tek düşüm ve isteğim, her gün deniz
kokusu ile uyanacağım bir yerde, tadını çıkarabilecek
şekilde yaşamak.

Bir deniz sever olarak, denize uzak bir yerde
yaşamak zor yani…
Bir yandan çok zor oluyor, bir yandan da bir karar ötemdeki
en büyük tutkumun bu olduğunu bilmenin ferahlığını
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Peki, Ankara’dan Türkiye’nin hangi kıyılarına yelken
açıyorsunuz? Yurt dışına çıkıyor musunuz?
Genel olarak, Marmaris ve Bozburun’u tercih ediyoruz. Daha
önce tercih rotalarımızdan biri olan Göcek’i artık ajandamızdan
çıkardık. Çünkü maalesef, çok kirlendi.
Yunan adalarına yelken açtığımız da oluyor ama Bozburun ya da
Bodrum çıkışlı bir yelken turunu pek bir şeye değişmem.

Genelde yurt dışındaki kıyıları gezenler, dolaşanlar
bir kıyaslama yapma gereği duyuyorlar. Sizde böyle
bir şey var mı?
Kıyaslama yapacak kadar farklı yurt dışı kıyı deneyimlerim yok ama
kısıtlı deneyimimden bizde eksik olanları söyleyebilirim: Denize
saygı, sessizlik ve dinginlik, kurallar ve kurallara uyum.
Yine, kıyılarda yemek, içmek ile ilişkili hizmet veren tesislerdeki
temizlik ve deniz ruhuna uygun düzenlenmiş menüler, bizim
kıyıların en büyük eksikliği.

öğütüyoruz. Yoğun bir stres ve telaş halindeyiz. Deniz, doğadan bu
denli kopmuş olan insanoğluna, aslında yitirdiklerini anımsatıyor ve
onları geri vermeye nasıl da hazır olduğunu fısıldıyor.
Benim yaptığım bir çalışma olmamakla birlikte, iyi dergilerde,
iyi yöntemlerle yapılmış bilimsel ve nicel çalışmalar var. Aşağıda
Benim mesleğim hem çok teknik hem bir yandan çok ruhani. Bir
kaynağını da belirttiğim çalışmada, ciddi bir analiz
iyileştirici olarak, iyileşmek sürecini sizinle
yöntemi kullanılarak deniz kenarında yaşamak ya
geçirmek için başvurmuş kişi/kişiler ile anlaşmak
da bulunmanın, zihin sağlığına ve ölçülebilir iyilik
durumundasınız. Zihniniz berrak, ufkunuz
ve kalbiniz açık olmalı. Ayrıca, insanın olağan
İklim değişikliği ve denizlerin haline katkıları analiz edilmiş ve potansiyel olarak
olumlu sonuçları gösterilmiş.
yaşamında unutmak istediği ne varsa -hastalık,
ısınması gibi etkiler
ölüm ve dert- hekimseniz, sürekli üzerinize
nedeniyle; okyanuslardaki Son yıllarda, artan sayıda benzer çalışmanın
denizler ya da benzeri mavi alanların ilgi
yağar. Kendi dinginliğinizi yitirirseniz; ya bireysel
verimlilik azaldı. Dolayısıyla yapılması,
alanımıza daha çok girdiğini gösteriyor.
yorumlarınızdan ayrı düşüp çok mekanik ve
sular ve oradan sağlanan
(Outdoor blue spaces, human health and
teknik kalır ya da kendiniz hastalanırsınız.
yiyecekler
ile
ilişkili
well-being: A systematic review of quantitative
Yoğun çalışma dönemlerim olan kış bahara
dinamikler değişiyor.
studies, MireiaGasconabc, WilmaZijlemaabc
dönerken, denize ayağımı sokana kadar nefesimi
tutar ve o günü beklerim. Eğer o yaz sezonu
Denizlerde habitatı oluşturan Cristina Vertabc Mathew P. WhitedMark,
bir ya da iki kez, deniz üzerinde uyuyup,
tür çeşitliliği hem azalıyor J.Nieuwenhuijsenabc
220; 8, 2017, 1207-1221https://doi.org/10.1016/j.
uyanabildiğim günler yaşayabilirsem, akademik
hem farklı yöne kayıyor
ijheh.2017.08.00)
ve hasta temelli uygulamalarım için bir sezon
ve denizlerdeki canlıları
yetecek enerji ile çalışmalarıma dönmüş olurum.

Denizin mesleğinize olan katkılarını nasıl
değerlendirirsiniz? Hobiniz olan bu dünya,
çalışmalarınıza katkı sunuyor mu?

Denizlerin insan psikolojisi ve sağlığı
üzerinde olumlu ve iyileştirici etkileri
olduğunu biliyoruz. Siz bu konuda neler
söylersiniz? Denize özel gerçekleştirdiğiniz
sağlık araştırmaları var mı?

hastalandıran patojen
dediğimiz mikroplar da
farklılaşıyor.

Hepimizin bildiği nedenlerden, özellikle bu yüzyıl, insanoğlu ıssız
ve kimsesiz kaldı. Bir evrende değil de yalnızca bir şehir ya da
kasabada doğmuş ve var olmuşçasına, “hiçbir yer”in ortasındayız.
Adeta, kendimizi ve bize ait zamanı bir makinenin dişlileri arasında
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Son yıllarda hem denizlerde artan
kirlilik hem de iklimlerde meydana gelen
değişiklikler, denizler ve deniz canlıları
üzerinde birtakım olumsuz durumlara
sebebiyet veriyor. Bunun insana yansımasına tanıklık
ettiğiniz oluyor mu?

İklim değişiminin, biyolojik çeşitliliğin merkezindeki denizler
üzerindeki büyük etkilerini görüyoruz. Denizlerdeki ısınmanın,
deniz ekosistemindeki biyolojik çeşitliliğe önemli etkileri olduğunu
biliyoruz. Bu etkiler nedeniyle; okyanuslardaki verimlilik azaldı.

mavisöyleşi

Dolayısıyla sular ve oradan sağlanan yiyecekler ile ilişkili dinamikler
değişiyor. Denizlerde habitatı oluşturan tür çeşitliliği hem azalıyor
hem farklı yöne kayıyor ve denizlerdeki canlıları hastalandıran patojen
dediğimiz mikroplar da farklılaşıyor. Bu sebeple, başta denizlerden
beslenen gelişmekte olan ülkeler olmak üzere, hastalıklarda artma ve
çeşitlenmenin kaçınılmaz olacağını ve kabaca özetlemeye çalıştığım
bu değişimlerin tüm biyolojik çeşitliliğe, atmosfere ve dolayısıyla
insandaki hastalıklara da etki edeceğini biliyoruz ya da öngörüyoruz
demek daha doğru olacaktır.
Denizlerdeki ısınma ile paralel yer altı kaynak sularındaki azalma ise,
kolera gibi su kaynaklı, sıtma, kanamalı ateşler gibi vektör kaynaklı
hastalıkların artmasına, bulundukları coğrafyayı genişletmesine
yol açacaktır.
Sonuç olarak, böyle süregiderse, pek çok egzotik mikrop ve hastalık ile
tanışacağız demektir.

Doktorluk, sizin tabirinizle bir “yaşatma” içgüdüsü
üzerinden temellenen bir meslek. Bu yaşatma güdüsü doğada
nasıl şekilleniyor? Denizlerin yaşamı için dahil olduğunuz
çalışmalar var mı örneğin ya da
neler yapıyorsunuz?
Çok yakın bir arkadaşım başkanlığında, 2012 yılında Gökova
Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi adıyla temel amacı yerel
değerler, tatlarımız, doğal güzelliklerimiz ve kültürel motiflerimize
sürdürülebilir projeler, markalaşma ve tanıtım faaliyetleri ile birlikte
sahip çıkmak olarak tanımladığımız bir kooperatif kurduk. Şu anda bu
kooperatifin, Avrupa Birliği’nin “Sivil Düşün” programı çerçevesinde
“Yarın Çok Geç Olabilir” başlıklı iklim değişikliği projesi yürütülüyor.
Ben de bu projeye, “iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki
etkileri” alt başlığında bilimsel danışmanlık veriyorum.

TURMEPA’nın gerçekleştirdiği çalışmaları takip edebiliyor
musunuz? Neler söylersiniz?
Elbette ediyorum. Başta çevreye duyarlı tüm ürünlerini alıp,
evimde o ürünleri kullandığımı söyleyeyim.
TURMEPA sayesinde özellikle -gelecek kuşakları bilinçlendiren
çevre ve denizler ile ilişkili eğitim projelerinden dolayı- insanlık
eliyle başlayan bu ekolojik değişim süreciyle ilişkili umudumu
yitirmediğimi de belirteyim.

Son olarak denizlere, deniz sağlığına ve dolayısıyla insan
sağlığına yönelik neler söylemek istersiniz?
Konu özellikle çevre, sular ve sağlık olunca enfeksiyonlar ile çok yakın
ilişkili oluyor. Enfeksiyonlar dediğimizde ise sloganımız, “Tek Dünya
Tek Sağlık”. Dünyanın ve yerkürenin neresinde bir değişim olursa
olsun, hepimizin sağlığını çok yakından ilgilendiriyor. Hele ki konu,
yerkürenin yüzde 71’ini kaplayan, oksijenimizin yüzde 50’den fazlasını
sağlayan denizler ise…
“Yarın Çok Geç Olmadan” diye de bitireyim sözlerimi.
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TURMEPA sayesinde özellikle -gelecek kuşakları
bilinçlendiren çevre ve denizler ile ilişkili eğitim
projelerinden dolayı- insanlık eliyle başlayan
bu ekolojik değişim süreciyle ilişkili umudumu
yitirmediğimi belirteyim.
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fotoğraf. Christophe Breschi ve Alexis Courcoux

röportaj. Peri Erbul

YELKEN SPORCUSU TOLGA PAMIR

“YARIŞTA EN BÜYÜK
KARAR MEKANİZMASI OKYANUSTUR”
“DÜNYANIN EVEREST’I” OLARAK KABUL EDILEN VE YINE DÜNYANIN EN ZORLU BIRKAÇ YARIŞINDAN
BIRI OLAN VENDEE GLOBE’DE MÜCADELE ETMEK IÇIN SENELER ÖNCE SOLO AÇIK DENIZ YARIŞÇILIĞININ
MERKEZLERINDEN BIRI KABUL EDILEN FRANSA’YA YERLEŞEN YELKEN SPORCUSU TOLGA PAMIR, UĞRUNA
ÖLÜMLERDEN DÖNDÜĞÜ HEDEFINE BIR ADIM DAHA YAKLAŞTI. PAMIR, VENDEE GLOBE’DEN ÖNCEKI SON
ADIM OLAN TRANSAT JACQUES VABRE’DA YARIŞACAK OLAN ILK TÜRK SPORCU OLMAYA HAK KAZANDI.
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A

ülkemizde olmayan bu branşta temsil edebileceğime inandım. Bunun
Açık deniz yarışçısı olabilmek için 14 sene evvel Fransa’ya yerleşen
için de denizlerin Everest’i olarak anılan Vendee Globe yarışını
yelken sporcusu Tolga Pamir, en büyük hayali olan Vendee Globe’de
kendime hedef koydum. Bilmiyorum, belki de 30 yaş kriziydi.
yarışmaya bir adım daha yaklaştı. Büyük yarıştan önceki son etap
olan Transat Jacques Vabre’a katılma hakkı kazanan sporcu, burada
yarışacak olan “ilk ve tek Türk” unvanını da elde etmiş durumda.
Vendee Globe’u sizin için diğer yarışlardan ayıran nedir?
Dünyanın Everest’i olarak adlandırılan Vendee Globe, İngiliz yarışçı
Yaşadığınız onca tehlikeye rağmen pes etmediniz, nasıl bir
Alex Thomson’ın dediği gibi “Dünyada var olan en insan üstü solo
arzudan bahsediyoruz?
sportif mücadele”. Sahip olduğu tutkunun ne denli zorlu olduğunu
Doğruyu söylemek gerekirse, kurduğum hayalin bu kadar ulaşılması
tam anlamıyla işin için girdikten sonra fark ettiğini söyleyen Pamir,
zor olduğunu düşünmüyordum. Halen denizlerin Everest’i olarak
“Belki de 30 yaş kriziydi” diyerek, Vendee Globe’nin zorluğuna atıfta
anılan Vendee Globe, İngiliz yarışçı Alex Thomson’ın dediği gibi
bulunuyor ama bunun için mücadelesinin asla bitmeyeceğinin de
“Dünyada var olan en insan üstü solo sportif mücadele” olarak
altını çiziyor.
anılıyor. Açık deniz yarışçılığı kararlılık, dayanıklılık, macera, teknik
Başarılı yelkenci, Transat Jacques Vabre’a yönelik henüz eksikliklerin
bilgi, tasarım, yenilikçilik, performans, psikoloji, kişisel kondisyon
olduğunu söylese de “Solo açık deniz yarışçılığı, biraz olsun
yönetimi gibi birçok değeri içerisinde bulunduruyor. Bu karakter
kabullenmeyi de gerektiriyor. Okyanusun gücü
değerlerinin doğanın, okyanusların gücü karşısında
karşısında karar mekanizması hiçbirimizin elinde
yaklaşık 80 gün 7/24 sürecek bir ritim eşliğinde
değil” diyerek, söz konusu okyanus olduğunda
devamlığını kılabilmek, sanırım yeterince ayırt edici.
Açık deniz yarışçılığı
hiçbir zaman tam hazır olunamayacağı gerçeğini
Jules Vernes’in “90 Günde Devrialem” kitabı fikrinin
kararlılık, dayanıklılık,
de hatırlatıyor.
çıkışına benzetebiliriz.

Hikayenin başlangıcında başarılı bir açık
denizcisi olmak için Fransa’ya yerleşmek
var. Önce buradan başlayalım.

macera, teknik bilgi, tasarım,
yenilikçilik, performans,
psikoloji, kişisel kondisyon
yönetimi gibi birçok değeri
içerisinde bulunduruyor.
Bu karakter değerlerinin
doğanın, okyanusların
gücü karşısında yaklaşık
80 gün 7/24 sürecek bir
ritim eşliğinde devamlığını
kılabilmek, sanırım yeterince
ayırt edici.

Yelkene yedi yaşımda Türkiye’de başladım.
İstanbul’da reklam sektöründe çalıştığım dönemde
sadece hafta sonları İstanbul Yelken Kulübü çatısı
altında, yine küçüklükten arkadaşım Bahadır
Yılmaz ile, olimpik tornado katamaran sınıfında
yelken yapmaya devam ediyordum. Ta ki, internet
sayesinde 2001 yılında “Vendee Globe” yarışıyla
tanışıncaya kadar. Yarışın tarihi, katılımcıları,
hikayeleri, yarışın inanılması güç parkuru,
yaşananları, macera dolu solo denizciliğinin
Avrupa’daki yeri beni kariyerimde bu yola çekti.
Yaptığım araştırmalar ve sporcuların geçmişlerine baktığımda,
solo açık deniz yarışçılığının merkezi Fransa olarak karşıma çıktı.
2004 yılında verdiğim kararla, işten ayrılarak Fransa/La Rochelle’e
yerleştim.

Vendee Globe hedefini tetikleyen asıl unsur neydi?
Öncelikli olarak, solo açık deniz yelkenciliği branşının ülkemizde var
olmayışı bir soru işaretiydi. Takip ettiğim kadarıyla, denizci Avrupa
ülkelerinin tümünden bu yarışa katılım var. Neredeyse yarım asırlık
tarihinde üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizden birilerinin, bu branşa
girişmemesi sanki bilinçli bir ret gibiydi. Bunu anlayamıyordum. Yola
çıkarken ülkemizde denizci ulus, denizci millet kavramının gelişimi
için bu tip sıra dışı, hayalperest girişimlere ve girişimcilere ihtiyaç
vardı fikrine tutundum. Tutkuyla bağlı olduğum yelken sporunu,

Vendee Globe için önemli basamaklardan
biri olan Transat Jacques Vabre’a
katılacak ilk ve tek Türk yarışçı
olacaksınız. Bu durum, üzerinizde bir
baskı oluşturuyor mu?

Baskıdan çok bir heyecan diyebiliriz. Yaklaşık
15 yıldır kurduğum hayal ve hedef peşinde
çalışmalarıma devam ediyorum. Günlerce okyanusa
karşı tek başına direnmek, tüm teknik problemlere ve
koşullara tek başına bir çözüm üretmek, yorgunluk,
uykusuzluk gibi birçok etken, psikolojik baskıyı
artırmaya devam ediyor. Şimdiye kadarki seyirlerimle
okyanuslarda neredeyse 1,5 dünya turu yapmış
durumdayım. Ancak her gün yeni bir şey öğrenmeye
de devam ediyorum. Transat Jacques Vabre yarışı, hedefimin son
kademesine geçiş demek. IMOCA 60 Ocean Masters sınıfında
yarışan dünyanın ilk 100 sporcusu arasına girebilmek her şeyden önce
gurur verici. Ancak bu yeni sınıfla birlikte yeni dersler de başlıyor.
Güçler, parkurlar, hızlar, bütçeler, her şey yepyeni benim için. Çok kısa
zamanda birçok parametrenin özünü anlamam gerekiyor. Bu yoğun
hazırlık planı, heyecanla birlikte az da olsa bir baskı yaratıyor. Ama
solo açık deniz yarışçılığının en önemli değerlerinden biri olan stres
yönetimine, bu yıllarda hakim olmaya başladım.

Yarışa şu an nasıl hazırlanıyorsunuz? Ekibinizden
bahsedebilir misiniz?
Fransız ekip arkadaşım Erik Nigon ile geçtiğimiz iki aydır
teknenin teknik check-up’ını gerçekleştirdik. Gövde hazırlığından
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Bu mücadelede yeteri desteği gördünüz mü? Bu aynı
zamanda bir nevi Türkiye reklamı, nasıl
kampanya oluşturdunuz?
İlk başlarda bu hedefle yola çıkarken ailemin ve arkadaşlarımın
bile “deli misin?”, sözleri hâlâ kulağımda. Ancak kararlılığınız
ve hedefinize inancınız, her gün hikayenize ilgiyi artırarak bakış
açısını değiştiriyor. İlk hedefim olan MiniTransat’ı gerçekleştirmek
gerçekten bu etapların en etkilisiydi. İlk ve tek Türk sporcu olarak
bu solo Atlantik geçişi ile bir çığır açmıştım. Bu inanılmaz proje
önce birçok deniz severin bakış açısını değiştirdi. Ardından Fransa
Elit Açık Deniz Şampiyonası’nda üç sezon boyunca ülkemizi
temsil etmeye devam ettim. Denizcilik sektörünün önemli
markalarının teknik destekleri ve Fransa’dan bulduğum finansal
sponsorluklarla yoluma devam etme imkanı buldum. Tekrarlanan
proje hedefi ve hikayesi bu ilginin günbegün artarak büyümesine
yardımcı oldu. 2013 yılında, ikinci MiniTransat deneyimimde ilk
defa bir Türk markasının, Kaya Ropes’un desteğini gördüm. Bu
tip bir uluslararası sponsorluk girişimi ülkemiz adına ilkti. Ancak
rakiplerimin sahip olduğu manevi ve maddi desteğe henüz ülkemizi
taşıyabilmiş değilim.

armasına, halatlarından makaralarına, hareketli salma hidroliğinden
yelkenlerine ne varsa tekneyi elden geçirdik. İkinci etap, sınıf
tarafından zorunlu olan kalifikasyon parkurunu gerçekleştirmekti.
Yarışın finansmanı ve ekipman konusunda destek ve
Ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz seyirde, İrlanda kıyılarına kadar
tedarikçileriniz kimler?
tırmanarak, yaklaşık beş gün boyunca tüm hareketli mekanizmaları ve
Transat Jacques Vabre projesine başlamadan evvel Erik ile
manevraları tekrarladık. Yaşam alanımızın bir ön değerlendirmesini
elimizdekilerin bir envanterini çıkardık. Başvuru maliyetlerinden
yapabilme imkanı bulduk. Bu sırada iş listemize
deplasman giderlerine, tekne amortismanından
daha da iyileştirebileceğimiz bir dolu başlık
eksik gediğine ne varsa bir liste halinde önümüze
eklendi. Önümüzdeki dönemde bu hazırlıkları
Doğruyu söylemek gerekirse koyduk. Maddi sponsorlarımızın desteklerini
tamamlayarak manevra tekrarları ile mekanizmayı
masaya yatırdık. Planlamamızı yaptık ve ikimiz
her ne kadar günümüz
hatasız ve hızlı çalışır duruma getirmeyi
tüm kontaklarımızla iletişime geçmeye
teknolojileri, meteoroloji de
hedefliyoruz. Erik de benim gibi açık deniz
başladık. Transat Jacques Vabre yarışı için Fransız
okumayı çözmüş gibi görünse ilaç firması Gilead ve tur şirketi Selectour, ilk
solo yarışçılığında tecrübeli bir sporcu. Aynı dili
konuştuğumuz için iş biraz daha hızlı ilerliyor.
de doğanın beklenmedik destekçilerimiz olarak yerini aldı. Bunun yanında

Böylesi zorlu yarışlarda hava muhalefeti
gibi beklenmedik durumlar beraberinde
stratejik hamleler de gerektiriyor. Bu tür
,durumlara hazır mısınız?

sürprizleri olabiliyor. Ancak
yıllar boyunca edindiğimiz
tecrübe bu tip koşulların
öngörüsünde bulunmaya
yeterli diyebilirim. Solo açık
deniz yarışçılığı, biraz olsun
kabullenmeyi de gerektiriyor.

Doğruyu söylemek gerekirse her ne kadar
günümüz teknolojileri, meteoroloji okumayı
çözmüş gibi görünse de doğanın beklenmedik
sürprizleri olabiliyor. Ancak yıllar boyunca
edindiğimiz tecrübe, bu tip koşulların öngörüsünde
bulunmaya yeterli diyebilirim. Solo açık deniz yarışçılığı, biraz olsun
kabullenmeyi de gerektiriyor. Fırtına kadar hiç rüzgar olmamasının
da etkileri büyük. Okyanusun gücü karşısında karar mekanizması
hiçbirimizin elinde değil. Kimi zaman elinizdekilerle onun oyununa
ayak uydurmak zorundasınız.
64

yıllardır projeme destek vermeye devam eden Türk
denizcilik firmalarıyla irtibata geçmeye başladım.
Ben daha çok, teknenin teknik donanımı ve
mekanizma işleyişinden sorumluyum. Türkiye’de
okullarda ve yelken kulüplerinde solo açık deniz
yarışçılığı üzerine sunumlar yapmaya devam
ederken mezun olduğum Eyüboğlu Lisesi,
projeme destek olmak üzere ilk adımı attı.
Ardından Antal, Karver, Nautix, Kaya Ropes
markalarının Türkiye temsilcilikleri, teknik ekipman destekleriyle
projeye el attı. Son olarak da WasteShark ve Decathlon firmalarının
destekleriyle birçok eksiğimizi tamamladık. Fakat halen bütçe
konusunda açıklarımız var. Ancak solo açık denizciliğinin bir diğer
güzel yanı, çözümünü bulamadığınızda elinizdekiyle yolunuza
devam etme şansı tanıması.

mavibaşarı

Elbette herkes için hedef birinciliktir ancak bu ne kadar
gerçekçi şu an için? Sizin Vendee Globe hedefiniz nedir?
Vendee Globe için önümde daha uzun bir yol var. Eğer yarışın startında
olabilmeyi başarabilirsem benim için hedefin yüzde 90’lık bölümü
tamamlanmış olacak. Kalanını dünya turu sırasında beni bekleyenler
belirleyecek. Eğer tamamlayabilirsem, ülkemizi dünyanın bu en
zorlu mücadelesini gerçekleştirmiş 12 ülke ve ilk 150 denizci arasına
taşıyacağım. Fransızların deyimiyle, “İşte bu, pastanın üzerindeki kiraz”.

Elde ettiğiniz bu başarı, ülkemizde, diğer uluslararası
önde gelen yarışlara katılım için sizce nasıl bir
motivasyon sağlayacaktır?
Unutmamak gerekiyor, Vendee Globe yarışını tamamlamış denizci sayısı
dünya yörüngesi dışına çıkmış astronot sayısının sadece üçte biri. Her
şeyden önce bu hedefi gerçekleştirmemin ülkemiz sporcularına cesaret
katacağına ve onlar için kapıyı aralayacağına inanıyorum. Şimdilik
branşımda bundan daha ileri bir nokta mevcut değil. Sanırım bir sonraki
hedefim, bu yarışta dereceye girmek için mücadeleme devam etmek
olacaktır. Ve hatta ülkemizden sporcuları da bu girişimlere çekebilirsem,
projem başarıya ulaşmış olacak görüşündeyim.

Ne zamana kadar yarışmayı planlıyorsunuz? Türkiye’ye
dönmek planlar arasında mı? Okul açmak ya da öğrenci
eğitmek gibi projeler var mı?
Yelkenin ve yarışmanın yaşı yok. Önümüzdeki Vendee Globe’da
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60-65 yaşında denizciler yarışacak. Böyle bakarsanız, bir 20 yıl daha
yarışmaya devam edebilirim. Ancak yeri biraz gençlere bırakmak gerekli.
Hedefimde Türkiye’de bir solo açık deniz yelken merkezi kurmak var.
Fransa’da bu tip üç farklı merkezde eğitimlere katılarak farklı sınıflarda
antrenman hazırlıkları gerçekleştirdim. Bu bilgiyi ülkemize taşıyabilmeyi
tabii ki çok arzuluyorum. Ancak bunu yalnız başıma yapabileceğimi
düşünmüyorum. Her ne kadar solo yarışsanız da sonuçta bu bir ekip
işi. Yelken federasyonundan milli eğitim ve spor bakanlığına, yelken
kulüplerinden denizcilik endüstrisi firmalarına, sporculardan medyaya
kadar herkesin katkısı var bu işin özünde.

Son olarak, TURMEPA’nın çalışmalarını nasıl
değerlendirirsiniz?
Bir solo açık deniz yarışçısı olarak Fransa’da her sene imzaladığımız
denizleri koruma ve bilinçlendirme haritamız var. Hatta IMOCA 60
sınıfı olarak benzer girişimdeki derneklerin renklerini projelerimizde
taşımaya devam ediyoruz. Denizlere sahip çıkmamak, bindiğimiz
dalı kesmek gibi. Tutkuyla bağlı olduğumuz denizleri ve doğayı,
çocuklarımızın da tutkuyla yaşamasına imkan tanımalıyız. Bu
bilinçlendirme ve sahip çıkma projeleri için üzerimizdeki görev çok
büyük. Buradan haberini vermek isterim: Ekim ayı başı gibi
projelerimin hikayesini anlattığım kitabım yayına çıkıyor. Bu kitap
satışından elde edilecek gelirin bir bölümü TURMEPA projelerine
bağışlanacak. Umarım bu, çalışmalarınızı nasıl değerlendirdiğimi ifade
etmek için yeterlidir.

mavisanat
röportaj. Peri Erbul

ORS YACHT DESIGN KURUCUSU
AYLIN ÖRS

TEKNE DIZAYN ETMEK
ORKESTRA YÖNETMEK GIBIDIR
“YELKENLI TASARLARKEN, DAR HACIM VE KRUZLU GÖVDENIN ORTAYA ÇIKARDIĞI ŞEKILSIZ MEKANLARA
BIR EV ORTAMINDA IHTIYAÇ DUYULAN TÜM FONKSYONLARI YERLEŞTIRMEK ZORUNDASINIZ. BUNU
YAPARKEN, DENIZCI OLMASININ DOĞURDUĞU SÜREKLI SALINIM ETKISINE KARŞI OLARAK DA HER ÜRÜNÜ
SABIT OLARAK TASARLAMALI, DALGALARIN YARATTIĞI TITREŞIM VE DARBELERE KARŞI KOYACAK
DAYANIKLILIKTA OLMALI, ANCAK NEREDEYSE TÜM ELEMANLAR SERVIS VE BAKIM GIBI SEBEPLER
YÜZÜNDEN DE SÖKÜLEBILIR OLARAK TASARLANMALI.”
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Yat tasarımı alanında sınırlarını zorlayan ve uluslararası ödüllere layık
görülen isimlerden biri Aylin Örs. Tesadüf eseri geçiş yaptığı yat
mimarisinde bugüne dek pek çok projede görev alan Örs, 2007 yılında
Ors Yacht Design’ı kurdu. Yaptığı işi “Denizel mekanlarda estetik
tasarlıyoruz” diye özetleyen Aylin Örs, teknelerin yaşam alanlarını
tasarlıyor, teknik ve estetik projelendirme çalışmalarını yapıyor ve imalat
aşamasında gerekli olan danışmanlık hizmetlerini sunuyor.
Yelkenli ve motoryat tasarlamaya başladıktan sonra karaya dönmeyi hiç
düşünmediğini belirten Örs, denizde tasarım yapmanın karadakinden
farklı dinamiklere sahip olduğunu belirtiyor: “Tekneyi dizayn ederken
hem bir yaşam alanı fonksiyonlarına sahip olması lazım hem de sonsuz
mavinin üzerinde olacağı bilinci ile daha güvenlikli ve hassas yaklaşılması
gerekiyor” diyor.

Konut mimarisinden yat mimarisine geçişiniz deniz tutkusu
muydu yoksa kendi mimari bilginizi ve yaratıcılığınızı daha
da yayma isteği miydi?

sahip olması, ikincisi ise yelkenlilerin daha denizci olması diyebiliriz.
Yelkenli tasarlarken, dar hacim ve kruzlu gövdenin ortaya çıkardığı
şekilsiz mekanlara bir ev ortamında ihtiyaç duyulan tüm fonksyonları
yerleştirmek zorundasınız. Bunu yaparken, denizci olmasının doğurduğu
sürekli salınım etkisine karşı olarak da her ürünü sabit olarak tasarlamalı,
dalgaların yarattığı titreşim ve darbelere karşı koyacak dayanıklılıkta
olmalı, ancak neredeyse tüm elemanlar servis ve bakım gibi sebepler
yüzünden de sökülebilir olarak tasarlanmalı. Aynı zorunluluklar
motoryat tasarımında da geçerli tabi, fakat motoryatların denizdeki
hareketi biraz daha kontrollü olduğundan bu öğeleri daha farklı
yorumlanabiliyor.

Tekne tasarlamak demek aynı zamanda lüksü tasarlamak
demek ve genel olarak sahipler “tek” olmasını istiyorlar. Bu ne
gibi zorluklar doğuruyor?

Evet, tekne demek lüks demek. Genelde bir ev, araba, yazlık alınır,
düzenli tatillere gidilir ve en son bir tekne alınır. Yani tekne yaptırmak
veya hazır tekne almak için genelde bu gibi
Aslında bu geçiş tamamen tesadüf eseri oldu.
aşamalardan geçilir. Bunca aşamadan geçtikten sonra
Mezun olduktan 1,5-2 sene sonra, 2002’de Elegan
Art firmasında çalışmaya başladım. Rahmetli
Türkiye, imalat konusunda alınan teknenin de kullanıcının yaşam tarzına uygun
olması, ona keyif vermesi ve diğer sahip olunan
İstemi Turanlıgil ve oğlu Sarp Turanlıgil’in
oldukça başarılı.
mekanlardakinden daha farklı ve özel zaman geçirmeyi
sahipleri olduğu firma, mimari sektörde gerçekten
Tersanelerimizin dünya
sağlaması beklenir. Ancak bunca beklentiye rağmen,
oldukça önemli bir yere sahip. Konut tasarımı
çapında
adı
biliniyor,
oldukça pahalı olan tekneler ve beraberinde getirdiği
alanında çalışacağımı düşünerek girdiğim firma,
teknelerimiz yurt dışında
bakım masrafları yüzünden ilk gözden çıkartılacak mal
kısa bir süre önce RBDereli tersanesinde imal
tanınıyor. Ne yazık ki, aynı
da teknedir. Yani kolayca satılabilir olması, bir teknenin
edilen 40 metre boyundaki motoryatın sabit ve
tasarımındaki en belirleyici etkenlerden biri haline gelir.
hareketli mobilyalarının imalatını gerçekleştirme
durumu tasarım alanı için
sözleşmesini imzalamıştı. Ben de firmadaki
henüz söylememiz mümkün Maddi sınırlar, kişiye özel tekne tasarlama talebi,
kolay satılabilirliği sağlamak için genel zevke uygun
çalışmalarıma yat ekibi içinde yer alarak başlamış
değil. Ancak tasarım
olması gibi kısıtlamalara bir de teknenin formu ve
oldum.
alanında da önümüzdeki
teknik ekipmanlarının zaruri kıldığı sınırlamaları
İki sene süren bu proje sırasında rahmetli
yıllarda adımızın daha fazla eklediğimizde, ortaya çıkan tabloda tüm kısıtlamalar
İstemi Turanlıgil, Giant markası altında kendi
duyulacağına inancım tam. arasındaki dengeyi sağlayarak bir proje ortaya çıkarmak,
motoryatlarını üretmeye başladı ve bu sayede
orkestra yönetmek gibi zor ve çok keyifli bir süreç.
farklı boy ve modellerdeki tekne projelerinde
tecrübe edinme imkanım oldu. Daha sonra girdiğim Proteksan
Tekne dizaynı denince yüzme havuzları, sinema salonları,
Turkuaz Tersanesi ve Bodrum’daki Ege Yat Tersanesi’nde de edindiğim
parti alanları gibi lüks istekler sıralanıyor kafamızda ama
tecrübelerden sonra 2007 yılında kendi firmamı kurdum. Yer aldığım
denizin ortasında bir yaşam için benzersiz çözümler de bir o
ilk projeden itibaren de bir daha kara mimarisine dönmeyi istemediğimi
kadar isteniyor olsa gerek… Neler isteniyor?
fark ederek, denizel sektörde çalışmaya devam ettim.
Teknede lüksün sonu yok. Dünya geneline baktığımızda, senede
sadece iki hafta tatil yapabilecek olan dolar milyoneri müşteri profilini
Siz hem motor yat hem de yelkenli tasarlıyorsunuz. İkisi
düşününce; kısıtlı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek istemeleri
arasında ne gibi farklılıklar var?
normal geliyor. Kabinlerden denize doğru açılan balkonlar, geniş yüzme
Yelkenli teknelerin ve motoryatların tasarımıyla ilgili ortaya çıkan
platformları, şişme kaydıraklar, helikopter pistleri, masaj salonları, sauna
farklılıkları yaratan en önemli unsur, kendi tipolojilerinin oluşturduğu
ve hamamlar, spor salonları, oyun odaları bu özelliklerden bazıları. Tabi
dinamikler. Her ne kadar teknelerin boyuna ve modeline göre ortaya
bu tip özelliklerin charter dünyasında da tekneleri pazarlamak için
çıkan farklılıkları tek bir havuzda toplamak mümkün olmasa da
gerekli olduğunu da ekleyelim.
iki önemli konudan söz etmemiz mümkün. Birincisi yelkenlilerin
Bu özelliklerin bir adım ötesi ise çok daha farklı. Büyük teknelerin
motoryatlara göre nispeten daha dar alanlara ve kruzlu bir iç hacme
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bazılarının “Servis Botu” adı altında yardımcı tekneleri var. Bu tekneler,
ana teknenin üzerinde taşıyamadığı ekipmanı ve personeli taşır ve tekne
nereye giderse onu takip eder. Hatta ana tekneden daha önce varacağı
limana gidip gerekli tüm hazırlıkları ondan önce tamamlayarak her an
hizmete hazır bir vaziyette bekler. Bu tip teknelere aynı zamanda “Gölge
Botu” denmesi de boşuna değil. Bu tip bir servis botunun üzerinde deniz
uçağı taşıyarak yolculuk edeni bile mevcut.

Denizciliğin son yıllarda içeriye adapte ettiği yüksek teknolojiyi
tasarıma da entegre ediyor musunuz?
Evet, buna çaba gösteriyoruz. Zaten sistem de tasarımcı ve imalatçıları
buna zorluyor. Projenin bütçesi el verdiğince, günceli yakalamak ve
teknolojinin imkanlarını projeye entegre etmek, teknenin de değerini
artıran ana unsurlardan.

Diğer yandan charter, yarış gibi amaçlarla kullanılan yat ve
yelkenliler de var. Teknelerin farklı amaçlara hizmet etmesi,
tasarımın ayrışmasına neden oluyor mu?
Kesinlikle. Zaten tasarımcılar da bu alanlarda ayrışma gösterebiliyor.
Özellikle yarış amaçlı yelkenli tasarlamak ve üretmek, çok özel bir konu.
Diğer önemli bir ayrım ise teknelerin modeli ve boyu ile ortaya çıkıyor.
23.90 metre boyu ve altındaki teknelerle, 23.90 metre ile 40 metre arası
hatta 40 metre ve üzeri yatlarda çok farklı dinamikler ortaya çıkıyor. Bu
da farklı açılardan uzmanlaşmayı gerektiriyor.

Hem dünyada hem ülkemizde yat/tekne yaşamına olan ilgi,
tasarımcılar arasında yüksek bir rekabetin oluşmasında da
sebep oluyor. Siz bu konuda nasıl ayrışıyorsunuz?

Tekne sahipleri, çevre ve denizlerin korunması ve
geleceği konusunda daha özenli ve dikkatli. Koyların
ne kadar hızlı bir şekilde kirlendiğine şahit olmanın
verdiği etkiyle, atıklar konusunda bilinçli tercihler
yapılıyor. Su arıtma sistemi, güneş panelleri, çöp
öğütücü ve çöp sıkıştırma aletlerinin kullanımı gibi
çevreci çözümler projelerimizde yer alıyor.

Bizim alanımız yaşam mahallerinin tasarımı ve uygulama danışmanlığı
ile sınırlı. Yani bir yatın dış görünüşünü, profilini biz tasarlamıyoruz veya
mühendisliğine karışmıyoruz. Bizim konumuz iç ve dış mekanlardaki
yaşam alanlarını tasarlamak, projelendirmek, imalat uygulama takiplerini
yapmak ve tüm ilgili çalışmaları koordine etmek. Mühendislik veya dış
tasarımla ilgili değil, sadece kendi uzman olduğumuz alanda çalışmamız
bizim güçlü olan yönümüz. Bu yönümüzü sadece yeni inşa projelerde
değil, refit diye adlandırdığımız eski tekneyi renove etme konusunda
da oldukça tecrübe etme imkanımız oldu. Bu bizim servis alanımızı
genişleten bir özelliğimiz oldu.
Ayrıca her iki tip proje çalışmasında da yer alabilmemizin ve bunu
farklı boy ve tiplerdeki hem motoryat hem de yelkenlilerde yapabiliyor
olmamızın, diğer bir güçlü yanımız olduğunu söyleyebilirim.

Yat tasarım sürecinde ne gibi yenilikler yaşanıyor? Ülkemizde
yat/tekne tasarımı dünyaya oranla nerede duruyor?
Biz imalat konusunda oldukça başarılıyız. Tersanelerimizin dünya
çapında adı biliniyor, teknelerimiz yurt dışında tanınıyor. Ne yazık
ki, aynı durumu tasarım alanı için söylememiz henüz mümkün
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değil. Diğer tasarım dallarında da olduğu gibi dünya çapında bu
bayrak İtalyanların elinde. Ayrıca İngiliz tasarım firmaları da
kökenlerindeki denizcilik sayesinde dünya çapında çok sağlam
bir konuma sahip. Bizler ise tasarımları iyi uygulama ve kaliteli
iş üretme konusunda iyiyiz. Tasarım alanında da önümüzdeki
yıllarda adımızın daha fazla duyulacağına inancım tam.

Son yıllarda hem iklim değişikliği hem de kirlilik konuları
denizlerin görünmeyenini de ön plana çıkardı ve tekne
üretiminde çevre dostu tekneler talep görmeye başladı. Bu
durum tasarımda ne durumda? Ors Yacht’ın denizlere
sunduğu katkılar var mı? Denizci bir tasarım için
neler yapılabilir?
En önemlisi kullanıcının bilinçli olması. Eğer bireysel anlamda belli
bir bilinç seviyesine ulaşılmadıysa, çevreyi korumak adına alınan
hiçbir önlem ne yazık ki, uzun vadeli olarak işe yaramıyor. Tekne
sahipleri bu konuda nispeten biraz daha özenli ve dikkatli. Koyların
ne kadar hızlı bir şekilde kirlendiğine şahit olmanın verdiği etkiyle,
atıklar konusunda bilinçli tercihler yapılıyor. Tabi kesilen cezalar
da son derece etkili oluyor. Su arıtma sistemi, güneş panelleri, çöp
öğütücü ve çöp sıkıştırma aletlerinin kullanımı gibi çevreci çözümler
projelerimizde yer alıyor. Tabi, yelkenli tekne yapmak hem çok keyifli
hem de motoryata göre çok daha çevreci.

Yat tasarımı ve deniz mimarisinin geleceği sizce ne olacak?
Sektördeki geleceğimizi çok parlak görüyorum. Hem dünyada hem
de ülkemizde bu alanda önümüz çok açık. Bu potansiyeli görerek
Maltepe Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında kurulmuş olan Gemi
ve Yat Tasarımı Bölümü senelerdir sektöre çok değerli yetişmiş

TURMEPA’nın denizlerimizi temiz tutma bilincini
sağlama amacıyla gerçekleştirdiği eğitim
programları ve aktiviteler çok anlamlı ve büyük
bir eksiğimizi tamamlıyor. Özellikle bu farkındalığı
yaratmak için çocuklara yönelmiş olması ve
daha küçükken bu bilinci onlara yerleştirmek için
gerçekleştirdiği projeler çok kıymetli.
elemanlar veriyor ve her öğrenci istediği iş imkanına mezun olur olmaz
kavuşabiliyor. Benim de yıllardır severek ders verdiğim bölümümüz
bünyesinde, son derece bilinçli ve istekli olarak bölüme gelmiş
öğrencilerimizle çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Onlar sayesinde de
görüyoruz ki, sektörümüz halen gelişiyor ve büyüyor, sürekli üretilen bir
iş potansiyelimiz mevcut ve bu ilerisi için de hepimize umut veriyor.

Son olarak, TURMEPA’nın çalışmalarını takip ediyor
musunuz? Nasıl değerlendirirsiniz?
Her şeyden önce inanılmaz gurur duyduğum bir sivil toplum
kuruluşu. Denizle bu kadar iç içe olup bir o kadar bilinçsiz
kullanıyor olmamız hakkında hepimizde öncelikle farkındalık
yaratan ve denizlere nasıl sahip çıkabileceğimizi bizlere gösteren
bir kuruluş. Denizlerimizi temiz tutma bilincini sağlama amacıyla
gerçekleştirdiği eğitim programları ve aktiviteler çok anlamlı ve
büyük bir eksiğimizi tamamlıyor. Özellikle bu farkındalığı yaratmak
için çocuklara yönelmiş olması ve daha küçükken bu bilinci onlara
yerleştirmek için gerçekleştirdiği projeler çok kıymetli.
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TURMEPA GÖNÜLLÜSÜ ÜLGEN AKFERT

“TURMEPA’NIN MESAJI NET:
YARIN İÇIN DENIZLER”
KANADA’NIN TORONTO ŞEHRINDE ÖĞRENIM GÖREN ÜLGEN AKFERT, ÜLKE EĞITIM SISTEMININ
DESTEKLEDİĞİ 15 SAATLIK GÖNÜLLÜLÜK PROJESINI GERÇEKLEŞTIRMEK ÜZERE KATILDIĞI
TURMEPA AILESI’NDE ÖĞRENDIĞI EN DEĞERLI ŞEYIN, HAYATLARIMIZDA YAPACAĞIMIZ
BIRKAÇ BASIT DEĞIŞIKLIĞIN HEM DOĞADA HEM DE YAŞAMLARIMIZDA YAPACAĞI DEVASA
OLUMLU DEĞIŞIMLER OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.

72

K

Kanada’nın Toronto şehrinde eğitim gören Ülgen Akfert,
lise öğreniminin heyecan verici deneyimlerinden biri
olan “15 gönüllü saati” sorumluluğunu yerine getirmek
üzere bir STK ararken babasının yönlendirmesi üzerine
TURMEPA ile tanışmış. “TURMEPA ile tanışmak,
yaşadıklarımızla ilgili birkaç basit şeyi değiştirerek gerek
doğal yaşamda gerekse de diğer insanların yaşamlarında çok
büyük değişikliklere katkı yapabileceğimizi fark etmemi
sağladı” diyerek, TURMEPA’nın, üç hafta gibi kısa bir
sürede hayatında köklü değişikliklere imza attığını dile
getiren Akfert, Türkiye’de, denizlerin geleceğinde önemli
söz hakkına sahip olan TURMEPA’nın bir ferdi olmanın
gururunu hep taşıyacağını söylüyor.
İçinde bulunduğu toplumun, özellikle gençlerin çabaları
ile daha duyarlı bir yapıya bürünebileceğini dile getiren
Akfert, gönüllülüğün herkesin yaşamının bir parçası olması
ve bunun için de önce ebeveynlerin
duyarlı olması gerektiğinin altını çiziyor.

TURMEPA’yla tanışıklığınız
ne zaman başladı, nasıl
gönüllü oldunuz?

Ben bir gönüllü olarak çalışırken denizlerimizi etkileyen
bazı temel sorunların neler olduğu ve TURMEPA’nın
bu sorunlarla mücadele etmek ve çözüm bulmak için
yaptıkları hakkında birçok yeni bilgi öğrendim. Benim de
yakın çevrem ile paylaşmama olanak sağlayacak.

Farklı bir ülkede öğrenci olup, okyanuslar arası
bir derneğin gönüllüsü olmak nasıl bir şey?
Tüm TURMEPA’lıların denizlerimizi temizlemeye
yönelik bir değişiklik yapma çabalarının harika olduğunu
düşünüyorum ve yardım etme fırsatım olduğu için gurur
duyuyorum. Nerede olursak olalım, insanlık olarak
doğaya hak ettiği saygı ve sevgiyi göstermemiz gerekiyor.
Bu temeller üzerine kurulmuş olan TURMEPA’nın bir
gönüllüsü olmak, beni her zaman gururlandıracak.

TURMEPA ile beraber ne gibi çalışmaların
içinde yer aldınız?

Nerede olursak olalım,
insanlık olarak doğaya
hak ettiği saygı ve sevgiyi
göstermemiz gerekiyor. Bu
temeller üzerine kurulmuş
olan TURMEPA’nın bir
gönüllüsü olmak, beni her
zaman gururlandıracak.

Kanada, gönüllü aktivitelerinin toplum
tarafından yaygın bir şekilde uygulandığı
bir ülke. Bu güzel alışkanlığı yaymak
ve insanlara benimsetmek için gönüllü
aktiviteleri daha okul yıllarında eğitimin
bir parçası olarak öğrencilere aşılanıyor.
Bu nedenle Kanada’da lise mezunu olmak
için her yıl en az 15 gönüllü saati kazanmanız gerekiyor.
Yaz tatilimi hiçbir şey yapmadan oturup geçirmek
istemedim, bu yüzden gönüllü saatlerimi kazanmak için
neler yapabileceğimi düşündüm. Türkiye’de herhangi bir
gönüllü organizasyonu tanımadığım için babamdan, uygun
bir kuruluş bulmam için bana yardım etmesini istedim
ve onun yönlendirmesi ile TURMEPA’da gönüllü olarak
çalışmaya başladım.

TURMEPA Gönüllülüğü hayatınızda neleri
değiştirdi, nasıl bir evrilmeden bahsediyoruz
sizin adınıza?
TURMEPA’da gönüllülük yapmak, eylemlerimizin
ciddiyetini ve yaşadıklarımızla ilgili birkaç basit şeyi
değiştirirek gerek doğal yaşamda gerekse de diğer
insanların yaşamlarında çok büyük değişikliklere katkı
yapabileceğimizi fark etmemi sağladı. Daha bilinçli bir
yaşam sürmemin önemini anlamama vesile oldu.

TURMEPA’da üç haftalık bir gönüllülük
yaşadım. Bu üç hafta boyunca, bir ofis
gönüllüsü olarak geçirdiğim zamanımın
çoğunu, Türkçe’den İngilizce’ye,
İngilizce’den Türkçe’ye çevirilere
yardımcı olarak geçirmenin yanında, bazı
uluslararası araştırmalar yaptım ve iki
kıyı temizliğinde de Etkinlik Gönüllüsü
oldum.

Kendinizi aynı zamanda bir
TURMEPA elçisi olarak görüyor
musunuz? Sizin üzerinizden nasıl bir TURMEPA
tanıtımı yapılıyor sizce?

Bence TURMEPA’nın mesajı çok net ve etkili bir
şekilde iletiliyor. Evet, kendimi bir TURMEPA elçisi
olarak görüyorum ve burada gönüllü olma fırsatı
bulduğum için minnettarım.

Kanada’da yaşadığınız bölge, denizle ne kadar
iç içe? Oradaki insanların denizle olan e
tkileşimi nasıl? Bir Türkiye kıyaslaması yapsanız
ne olurdu?
Kanada, okyanuslarla çevrili bir ülke. Ben Toronto’da
yaşıyorum. Buranın deniz kıyısı yok ancak akarsuları
ve gölleri var. TURMEPA tarafından Türkiye’de
gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen deniz temiz
temalı faaliyetler Kanada’da Plastic Oceans Foundation
tarafından yürütülüyor. Kanada’da herkes çöpünü geri
dönüşüm, organik ve çöp olarak ayırmak zorunda. Bu
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Türkiye’de ve dünyada son yıllarda hem denizlerin
ve çevrenin geleceği hem de küresel iklim değişikliği
gibi hassas meseleler, gençlerin gündeminde sıkı
bir şekilde yer alıyor. Gençlerin kendine edindiği
bu misyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sence, siz
gençlerin yarattığı bu küresel çevresel girişimciliğin
tetikleyicileri neler oldu?
Bizler geleceğiz. Bu nedenle de geleceğimizin duyarsız kişiler
tarafından yok edilmesine karşıyız. Bunu kesinlikle istemiyoruz ve
olmaması için de mücadele etmeye ve geniş toplum ağını eğitmeye
ve bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Doğada yaşayan bazı
canlıların nesillerinin tükenme sınırına ulaştığını öğrenmem, olası
tehditler ile karşılaşmam çok sevdiğim doğal yaşamı korumam
gerektiğini bana öğretti.

Anneniz de sizin gibi bir TURMEPA Gönüllüsü, hatta
babanız da önemli destekçilerinden biri. Bu bağlamda
ailelerin gönüllülük adına ne gibi bir anlamı, önemi
olduğunu düşünüyorsunuz?
Gönüllülüğün, herkesin yaşamında bir noktada yer alması gereken,
normalde insanın içerisinde var olan ancak ortaya çıkarılması için
desteğe ihtiyaç duyulan bir insani davranış ve görev olduğunu
düşünüyorum. Karşılığında bir şey beklemeden bir başkasının
yararına katkıda bulunmak harika. Annemin kıyıya gönüllü olarak
benimle gelerek temizlik yapması ve ailemin gönüllülüğüme
destek vermesinin harika olduğunu düşünüyorum. Tüm ailelerin,
annem ve babamın beni teşvik ettiği gibi, çocuklarını doğa, yaşam,
tüm canlılara saygı konularında teşvik etmelerinin ve bunu da
herhangi bir karşılık beklemeden gönüllü olarak yapmaları gerektiği
hususunda bilgilendirmelerinin, gelecek nesillere yaşanabilir bir
dünya bırakmak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Bulunduğunuz ülkede dahil olduğunuz STK ya da sosyal
sorumluluk projeleri var mı?

Kanada’da herkes çöpünü geri dönüşüm, organik ve çöp
olarak ayırmak zorunda. Bu bilinç çocuklara daha büyüme
aşamasında veriliyor. Türkiye’de ise maalesef çöplerin
bu bilinçle ayrılmadığını ve her belediye tarafından bu
şekilde toplanmadığını öğrendim. Ancak son yıllarda
devlet destekli hayata geçirilen proje ve kampanyalarla
bunun telafi edileceğini umuyorum.
bilinç çocuklara daha büyüme aşamasında veriliyor. Türkiye’de
ise maalesef çöplerin bu bilinçle ayrılmadığını ve her belediye
tarafından bu şekilde toplanmadığını öğrendim. Ancak son
yıllarda devlet destekli hayata geçirilen proje ve kampanyalarla
bunun telafi edileceğini umuyorum.
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Evet, Kanada’da birçok STK var. Temel sağlık ve eğitimi geliştirmek,
kırsal geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini artırmak, temiz su
ve sıhhi tesisatlara erişimi artırmak, ekonomik fırsatı artırmak,
savunmasız kişilerin iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı
olmak ve acil durumlarda hayat kurtarıcı yardım sağlamak için
çalışan bir kuruluş olan CARE Canada bunlardan biri. Kanada’da
gönüllü olarak katıldığım ve temelde ihtiyaç sahiplerine erzak
toplanmasına destek verdiğim çalışmalar oldu.

Henüz TURMEPA Gönüllüsü olmayanlar için
mesajınız nedir?
Henüz geç kalmadınız. Hâlâ yapabileceğiniz çok fazla katkı var.
Mutlaka ama mutlaka, TURMEPA’nın ne yaptığını, bize nasıl
yardım etmeye çalıştığını öğrenin. Sonrasında kendinizle çok
gurur duyacaksınız.

Şubelerden
röportaj. Peri Erbul

TURMEPA KOCAELI ŞUBE BAŞKANI VEDAT DOĞUSEL

“TURMEPA KİŞİNİN İÇİNDEKİ GİZLİ
GÖNÜLLÜYÜ ÇIKARMAYI ÇOK İYİ BİLİYOR”
“TURMEPA GIBI YAPTIĞI IŞE SIKICA TUTUNAN VE NE ISTEDIĞINI SON DERECE NET OLARAK
ORTAYA KOYAN BIR STK’NIN VARLIĞI SADECE KOCAELI’DE DEĞIL, VAR OLDUĞU TÜM
ŞEHIRLERDE VE ÜLKEMIZDE BIR GÜVEN YARATIYOR. TURMEPA, INSANLARI TEŞVIK ETMEYI
VE GÖNÜLLÜLÜĞÜN NE DENLI GÜZEL OLDUĞUNU GÖSTERIYOR.”

D

Dokuz ay önce faaliyete geçen TURMEPA Kocaeli Şubesi’nde
başkanlık görevini üstlenen Vedat Doğusel, “Denizlerin temizliğine
olan emekleri ve gönüllülerin tüm samimiyetiyle bu işe gönül
vermesi benim için yeterli bir sebep oldu” diyerek, TURMEPA ile
iş birliği yapmasında detay aramaya gerek olmadığını en basit
şekilde özetliyor.
Denizlere duyduğu saygı ve sevginin “öylece durarak” çok fazla bir işe
yaramayacağını ve TURMEPA sayesinde bunu aktif hale geçirdiğini
söyleyen Doğusel, TURMEPA’nın, insanları gönüllü olma
konusunda mükemmel bir ikna yeteneği olduğunu dile getiriyor.
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Şube olarak yaklaşık dokuz aydır varsınız. Bu süre zarfında
ne gibi çalışmalara imza attınız?
TURMEPA Kocaeli Şubesi olarak, bu kısa süre zarfında liseler,
üniversiteler, öğrenci kulüpleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları, üyelerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte farkındalık yaratmak
amacıyla, kirliliği saptanmış bölge ve kıyılarımızda pek çok temizlik
etkinliği organize ettik.
Bildiğiniz gibi TURMEPA’nın üzerinde ehemmiyetle durduğu
konulardan biri eğitmek, öğretmek ve bilinçlendirmek. Biz de bu
doğrultuda hem öğrencileri hem de Kocaeli halkını denizler konusunda

bilgilendirmek ve temizlik bilinci yaratmak için sürekli toplantılar
yapıyoruz. Çoğu zaman toplantılarımıza, vatandaşlarımızı da
davet ediyoruz.
TURMEPA olarak, kıyılarımızın, denizlerimizin ve çevremizin temizliği
ve önemi konusuna her zaman dikkat çekerek, yer aldığımız tüm
platformlarda denizlerin ve kıyı temizliğinin önemini vurguluyoruz.

TURMEPA’nın artan şube sayısını denizler ve gelecek
açısından nasıl değerlendirirsiniz? Sosyal sorumluluk
hedefi güden bu tür derneklerin şubeleşmesinin önemini
nasıl anlatırsınız?

nedeniyle, denize olan saygı çizgisinden uzaklaşmalar yaşansa da bizler
üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıp, denizlerimize
Şubeleşme daha kurumsal bir yapıya bürünme ve amacın tabana
yaraşan, Kocaeli denizciliğine ve Kocaeli halkına yakışan
daha iyi yayılması sürecidir. TURMEPA’nın şube
bir şekilde aynı saygı çizgisine yaklaşmaya gayret
sayısında yaşanan artış, amaç edinilmiş olan deniz
ediyoruz. Şube olarak, Kocaeli’deki deniz kültürünü ve
ve kıyı temizliğini, kirlilik ile olan mücadeleyi ve
TURMEPA’nın şube
denizlere olan saygıyı koruma ve yayma görevini vazife
gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma
sayısında yaşanan artış,
edinmiş olup, çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz.
çabasını gerçekleştirme yolunda, yapımızı daha da
amaç edinilmiş olan deniz
güçlendiriyor ve bu misyonu, her kitleye ulaştırma ve
ve kıyı temizliğini, kirlilik ile TURMEPA’nın buradaki varlığı sektöre
daha da yayma açısından avantaj sağlıyor. Bu amaçla
olan mücadeleyi ve gelecek nasıl bir katkı sağlayacak? Diğer kurum
gerçekleştirilen çalışmalar arttıkça; bizler, denizlerimiz
konusunda daha bilinçli hale geleceğiz. Böylece
nesillere daha yaşanabilir ve kuruluşlarla nasıl bir ortak paydada
buluşuyorsunuz?
gelecek nesilleri daha iyi ve daha temiz denizler ve
bir dünya bırakma
Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, ticaret ve sanayi
daha iyi bir dünya bekliyor olacak.
çabasını gerçekleştirme
odaları, üniversiteler, öğrenci kulüpleri, sivil toplum
Yapılan çalışmaların sağlam bir temele dayanması
yolunda, yapımızı daha da kuruluşları, üyelerimiz ve vatandaşlar ile devamlı bir
ve büyük destek görmesi, TURMEPA’nın ve bu tür
güçlendiriyor ve bu misyonu, etkileşim ve iletişim halinde kalarak; sorun ve eksik
sosyal sorumluluk hedefi güden derneklerin, ulaşmak
her kitleye ulaştırma ve
tespiti, neler yapılabileceği, çözüme en kolay nasıl
istediği hedeflerini gerçekleştirme yolunda onlara güç
ulaşılabileceği ve ülkemiz adına nasıl faydalı çalışmalar
ve motivasyon katacak ve etkilerini artıracaktır.
daha da yayma açısından
gerçekleştirilebileceği hususunda istişareler yapıyoruz ve
avantaj sağlıyor.
projeler geliştiriyoruz. Karşılıklı olarak gelişme, iyileşme
Kocaeli halkının denize olan yaklaşımını
ve
bilinçlenmeyi
hedefleyerek
bu gelişmenin tüm bireylere yansıması için var
nasıl değerlendirirsiniz, gerekli hassasiyeti
gücümüzle çalışıyoruz.
görebiliyor musunuz?
TURMEPA gibi yaptığı işe sıkıca tutunan ve ne istediğini son derece net
Kocaeli halkı turizm, sanayi, balıkçılık, tersanecilik ve ulaşım yönünden
olarak ortaya koyan bir STK’nın varlığı sadece Kocaeli’de değil, var olduğu
her daim deniz ile iç içe yaşıyor. Kıyısı olduğu Marmara Denizi ve
tüm şehirlerde ve ülkemizde bir güven yaratıyor. TURMEPA, insanları
Karadeniz sayesinde de deniz kültürü gelişmiş diyebileceğimiz Kocaeli
teşvik etmeyi ve gönüllüğün ne denli güzel olduğunu gösteriyor. Ancak
ilimiz, tabiri caizse, ekmeğinin büyük bir çoğunluğunu denizden çıkarıyor.
bunun da ötesinde gönüllülüğe genel olarak mesafeli olan kişilere aslında
Bazı zamanlar yaşanan kazalar, olumsuzluklar yahut bilinçsiz davranışlar
bunun sanılandan çok daha basit olduğunu gösteriyor. İnsanların içindeki
gizli gönüllüğü ortaya çıkarma konusunda kesinlikle çok başarılı.

Henüz TURMEPA Gönüllüsü olmayanlara mesajınız nedir?
Denizlerimizin; bizler ve dünyamız için hayati derecede önem taşıdığının
altını çizmek istiyorum. Bu nedenle, hiç vakit kaybetmeden olumlu bir
şeyler yapmak adına TURMEPA Gönüllüsü olmanızı şiddetle tavsiye
ederim. Çünkü denizlerimiz, ülkemiz ve dünyamız adına faydalı projeler
içinde yer almak ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışılan daha sağlıklı bir
dünyada, ufak da olsa, pay sahibi olmanın haklı gururunu yaşamak, kişiye eşi
benzeri olmayan bir mutluluk ve değer katar. Gelin siz de
TURMEPA’lı olun!
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YELKENLILER, “RÜZGARIN YOKLUĞUNDA”
KIYASIYA MÜCADELE ETTI
TÜRKIYE’NIN EN PRESTIJLI AÇIK DENIZ YAT YARIŞI OLAN TAYK DENIZ KUVVETLERI KUPASI, BU SENE 49. KEZ
DÜZENLENDI. YILIN EN UZUN VE TEK AÇIK DENIZ ROTALI YELKEN MÜCADELESI OLMA ÖZELLIĞINE SAHIP OLAN
YARIŞTA, 295 DENIZ MILI MESAFE KAT EDEN EKIPLER, KIYASIYA BIR HEYECANA TANIK ETTIRDILER.

T

TEB Özel Bankacılık desteğinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü
(TAYK) tarafından düzenlenen “Deniz Kuvvetleri Kupası Açık
Deniz Yat Yarışı”, 49 yıldır devam eden bir gelenek. Bu yıl 5-8
Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen yarış, İstanbul-Bozcaada
ve Bozcaada-Sığacık olmak üzere iki etap halinde yapıldı. IRC ve
Destek sınıflarında 44 teknenin yarıştığı yarışın ilk etabı 165, ikinci
etabı ise 130 deniz mili sürdü.
295 millik rotası ile Türkiye’nin en uzun menzilli yat yarışı olma
özelliğine sahip olan Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat
Yarışı, startını 5 Temmuz’da saat 13.00’da Çengelköy’den verdi.
13-15 knot’lık kuzey-kuzeydoğu yönlü rüzgarla yarışa başlayan 44
tekneden oluşan filonun Boğaz’da oluşturduğu görsel şölen, her iki
yakadan büyük bir keyifle izlendi. Kız Kulesi’ni ve Sarayburnu’nu
herhangi bir sorun yaşamadan geçen ekipler Marmara’ya açılırken
rüzgarın batıya doğru dirise etmesi ve sık sık yön değiştirmesiyle
balondan cenovaya, kısa süre sonra da cenovadan balona geçmek
zorunda kaldı.
Gece boyunca Marmara’da zorlu bir seyir yaşayan teknelerin, diğer
sorunlu durağı ise Çanakkale Boğazı oldu. Rüzgarın hızını

1 knota kadar düşürdüğü bölgede, tekneler düşük havada sıkışarak,
mevcut akıntılardan ve yer yer oluşan sağanaklardan faydalanarak
Çanakkale Boğazı’na ilerleyebildi. Diğer teknelerin aksine Marmara
Adası-Şarköy-Gelibolu hattını zorlanmadan geçen iki tekneden
biri olan Orient Express VI ise saat 06.01.13’te ilk tekne olarak
Bozcaada’daki finiş hattını göğüsledi.
İstanbul’da başlayıp Bozcaada’da tamamlanan yaklaşık 165 deniz
mili mesafeli Deniz Kuvvetleri Kupası’nın ilk etabında Orient
Express VI, MSI Sailing Team / Anything Goes, Kaş MarinaCheese 5, Exit, Puff ve Fun Lemon sınıflarında birincilik elde etti.

İKINCI GÜN ETABI HAVA
MUHALEFETIYLE KISALTILDI
Yarışın ikinci etabında, tahminlerin düşük havaya işaret etmesi
üzerine yayınlanan Ek Seyir Talimatı’na göre rota 30 deniz mili
kısaltılarak, filonun finişleri Sığacık yerine Çeşme önlerinde çekildi.
Deniz Kuvvetleri Kupası’nda ikinci etap için ekipler, 8 Temmuz
Pazartesi sabahı Bozcaada Limanı önlerinde toplandı. Elverişsiz
hava koşulları nedeniyle üç saatlik bir gecikme ile başlayan yarışta
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ekipler, sürekli kaybolup çıkan rüzgar karşısında başarılı taktiksel
mücadelelerle ilerleyebildiler.
Yayın Kurulu, çetin hava koşulları arasında zorlanan ekipler için
ikinci bir insiyatif kullanarak, 30 saatlik yarış süresine üç saat daha
eklediğini açıkladı.
Anadolu ve Midilli kıyılarına yakın seyreden teknelerin açıktakilere
göre daha zorlandığı yarışta, teknelerin çoğu Çeşme Boğazı’nın
girişindeki Koyun Adaları’nda oldukça büyük bir “çukura” düştü.
Teknelerin kurtulma çabası esnasında aradaki farkı epeyce açan
Orient Express VI, bir kez daha finişe ilk ulaşan tekne oldu. Orient
Express VI’ün 05.26’da vardığı çizgiye son tekne 32 saat 48 dakika

sonra ulaşabildi. İlk finişi Orient Express VI’nın yaptığı yaklaşık 100
deniz mili mesafeli yarışta Ceramic Pro-Shak Shuka 3, BodtüMKeyif, CPM-Palamut, Columbia Alize-Keyfim 3.5, Puff ve Muta
gruplarında birincilik elde etti.
İstanbul-Bozcaada ve Bozcaada-Çeşme rotalı iki etaptan oluşan
Deniz Kuvvetleri Kupası’nda genel sıralamada ise IRC0’da birinciliği
Ceramic Pro-Shak Shuka 3, IRC1’de BodtüM-Keyif, IRC2’de
CPM-Palamut, IRC3’te Columbia Alize-Keyfim 3.5, IRC4’te
Puff kazandı. Gezi sınıfının galibi ise Muta oldu. Yarışta dereceye
girenlere ödülleri, 10 Temmuz Çarşamba gecesi Sığacık Teos
Marina’da düzenlenen kokteyl ile verildi.

Deniz Kuvvetleri Kupası’nda ikinci etap için ekipler,
8 Temmuz Pazartesi sabahı Bozcaada Limanı önlerinde
toplandı. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle üç saatlik
bir gecikme ile başlayan yarışta ekipler, sürekli
kaybolup çıkan rüzgar karşısında başarılı taktiksel
mücadelelerle ilerleyebildiler.
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16. İSTANBUL BIENALI DENIZLERDEKI
KIRLILIĞI SERGILIYOR
FRANSIZ AKADEMISYEN VE YAZAR NICOLAS BOURRIAUD'NUN KÜRATÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDIĞI YEDINCI KITA
BAŞLIKLI 16. İSTANBUL BIENALI KAPSAMINDA ALTMIŞTAN FAZLA SANATÇININ ESERLERI, TERSANE İSTANBUL,
PERA MÜZESI VE BÜYÜKADA'DA ZIYARET EDILEBILECEK. BİENAL BU SENE 14 EYLÜL - 10 KASIM TARİHLERİ
ARASINDA KOÇ HOLDİNG SPONSORLUĞUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

16

16. İstanbul Bienali, bu yıl Koç Holding sponsorluğunda,
14 Eylül-10 Kasım 2019 tarihleri arasında yine ücretsiz
olarak düzenleniyor. Fransız yazar ve akademisyen Nicolas
Bourriaud’nun küratörlüğünü üstlendiği “Yedinci Kıta” başlıklı
Bienal kapsamında altmıştan fazla sanatçının eserleri, Tersane
İstanbul, Pera Müzesi ve Büyükada’da ziyaret edilebilecek.
16. İstanbul Bienali, başlığını okyanuslarda yüzen devasa atık
yığınına bilim çevrelerinin verdiği isimden alıyor: Yedinci Kıta.
Bienal sergileri, gerçek bir kıta olmaktan çok hayali bir nesne ve
insanlığın yaratmış olduğu yeni duruma ve bozulmaya dair bir
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metafor olarak görülebilecek bu
olguyu keşfetmek, keşfettirmek
ve farkındalık yaratmak için yola
çıkıyor. Bienal, insanların sebep olduğu doğal veya
kültürel atıklara antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla bakan
güncel sanat çalışmalarına yer vererek sanat ve ekoloji arasındaki
ilişkiyi de tartışmaya açmayı hedefliyor.
Nicolas Bourriaud, serginin üç mekana odaklanan yoğun
bir sergi olarak kurgulandığını söyledi. Sergi Haliç’teki eski
tersanesi binası (Tersane İstanbul), Pera Müzesi ve Büyükada

Mekân adresleri
•Tersane İstanbul - Beyoğlu
•Pera Müzesi - Beyoğlu
•Mizzi Köşkü - Büyükada
•Anadolu Kulübü - Büyükada
•Taş Mektep - Büyükada
•Hacopulo Köşkü - Büyükada
olmak üzere şehrin üç noktasına yayılacak. Bienalde ücretsiz sergilerin
yanı sıra çeşitli buluşmalar, konuşmalar ve film programıyla farklı bakış
açıları da Yedinci Kıta’ya dahil edilecek ve ziyaretçilerin “Antroposen”
adı verilen insan faaliyetlerinden kaynaklı değişimler yaşayan bu jeolojik
çağa farklı açılardan yaklaşmaları sağlanacak. Japonya’dan Arjantin’e,
ABD’den Polonya’ya, İran’dan Tayland’a dünyanın dört bir yanından
altmıştan fazla sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserlerine yer verecek
bienale Türkiye’den yedi sanatçı katılıyor. 38 sanatçı ise İstanbul Bienali
için yeni eser üretti.

YEDINCI KITA ŞEHRIN ÜÇ FARKLI NOKTASINDA
Haliç’in kuzey kıyılarında konumlanan, Tersane İstanbul’un yer aldığı
İstanbul’un tarihi tersane binaları, ilk kez İstanbul Bienali’yle birlikte
kamuya açık bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İstanbul Bienali sanatın
farklı disiplinlerini bir araya getiren yaklaşımıyla, yüz yıllar boyunca bir
üretim mekânı olarak kullanılmış bu yapıları geçici sergi mekânlarına
dönüştürüyor. Sergi kapsamında sanatçılar Güneş Terkol ve Güçlü
Öztekin, Haliç kıyısında, Bulgar Kilisesi’nin hemen karşısında bir
buluşma mekânı tasarlıyor. Geri dönüşümü bir eksen hâline getirerek
doğanın sesine kulak veren bu eser, izleyicileri iç alanda sanatçıların
eşsiz çalışmalarıyla başka bir dünyaya davet ediyor.
2015 yılından itibaren İstanbul Bienali mekânlarından biri olan Pera
Müzesi, bu yıl da bienali ağırlıyor. İstanbul Bienali’nin Pera Öğrenme ve
Pera Film iş birliğiyle geliştirdiği programlar da sergi boyunca müzede
izleyiciyle buluşacak.
Tarihi boyunca farklı kültürleri bir araya getiren Büyükada da farklı
sergi alanları ile 16. İstanbul Bienali mekânlarından biri olarak
izleyicilere beklenmedik keşifler sunuyor. Dünyaca ünlü sanatçı Glenn
Ligon da bienal için ürettiği özel eserleri ile sergide yer alıyor.

Bienalde ücretsiz sergilerin yanı sıra çeşitli buluşmalar,
konuşmalar ve film programıyla farklı bakış açıları da Yedinci
Kıta’ya dahil edilecek ve ziyaretçilerin “Antroposen” adı
verilen insan faaliyetlerinden kaynaklı değişimler yaşayan bu
jeolojik çağa farklı açılardan yaklaşmaları sağlanacak.
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MARMARA DENIZI’NIN HAFIZASINA
YAKIN BAKIŞ “DERİN AKINTI”

M

Marmara Denizi sualtı yaşamından yola çıkan Alper Aydın, Hera
Büyüktaşcıyan ve Sibel Horada, Özge İnal’ın danışmanlığındaki
“Derin Akıntı” sergisi ile Heybeliada Ruhban Okulu’nda bir araya
geliyor. 25 Ağustos’ta başlayan sergi, 22 Eylül’e dek ziyaret edilebilecek.
Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK) tarafından
düzenlenen sergide, mekana özgü yerleştirmeler ve dernek bünyesinde
gerçekleştirilen çalışmalara dair Serco Ekşiyan ve Ferhan Coşkun’un
sualtı fotoğraf ve videolarından oluşan belgeler yer alıyor.

fısıltılarını gün yüzüne çıkarıyor. Kılçık, kimi zaman vahşi dalgalarla
ait olduğu kıyılardan koparılıp uzaklara savrulanlar, kimi zaman
tarihin ağırlığını biriktirmiş bedenleri ve nesneleri artık yüzeyinde
taşıyamayan suların dibine çökenler ve zamanın ördüğü sonsuz ağlara
ayakları dolanıp takılan ancak halen nefes alan batıkların hatırlatıcısı
niteliğinde. “Kılçık III” başlıklı kinetik heykel, belleğin sonsuz varlığına
işaret ederken, “Kılçık IV” ise, yapının belleğinin derinliklerinde
yatanlara işaret ediyor.

Alper Aydın, tüm dünyada olduğu gibi Adalar bölgesi denizinin
derinlerinde de canlı popülasyonuna ve mercan resiflerine ağır zararlar
veren, avlanma sırasında kayalara takıldığı için denizde bırakılan ve
dipte pasif avlanmaya devam eden hayalet ağları materyal olarak
kullanarak, okulun bahçesine “İstenmeyen Misafir” isimli heykelini
yerleştirdi. İnsanın denizdeki bir balıktan ya da gökyüzündeki bir
kuştan farkı olmadığını tüm üretiminde ifade eden Aydın, deniz
tabanından çıkartılmış ağları, insanları yutmak üzere olan devasa bir
dalga formuna sokarak, denizin içindeki bir balık sürüsünün yaşadığı
duyguyu sergiliyor.

Sibel Horada, Ruhban Okulu’nun kullanılamayan sınıflarından

Hera Büyüktaşcıyan, “Kılçık III ve IV” başlıklı iki yerleştirmesinde
zamanın ağlarına takılıp, yitip giden, diplerde her geçen gün üzerine
eklenen hafıza parçacıklarıyla kemikleşen geçmişin hayaletlerinin

birinde, göç halindeki bir mercan popülasyonunun bireylerini ağırlıyor.
Yassıada ve Sivriada’daki yoğun inşaat faaliyetinden etkilenerek
tehlikeye giren sarı mercanlar, ADYSK’nın, Doç. Dr. Nur Eda
Topçu bilimsel danışmanlığında yürüttüğü ADAMER projesi
kapsamında Neandros Adası’na taşınıyor. ‘Ekosistem inşacıları’ olarak
tanımlanan mercanlar, pek çok farklı canlıya habitat oluşturarak,
çevrelerindeki biyolojik çeşitliliği artıran canlılar olarak biliniyor.
Karasal kökenli çökelti nedeniyle yetiştikleri kayalarda yaşayamaz
hale gelen mercanların kitlesel ölümleri, sualtı yaşamının iyice
kısırlaşması anlamına geliyor. Neandros Adası’na taşınan mercanların
göçünü görünür kılmayı hedefleyen sanatçı, “Göç Dalgası” adlı
yerleştirmesinde bu mercanların bir kısmını, farklı bir derinlikte
izleyiciyle buluşturuyor.

Alper Aydın

Sibel Horada
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Hera Büyüktaşcıyan

DENIZ KAPLUMBAĞALARI

D

110 MILYON YILDIR VARLAR, BIZ FIRSAT VERIRSEK VAR OLMAYA DA DEVAM EDECEKLER.

Deniz kaplumbağalarının koruyucusu konumundaki Ekolojik Araştırmalar
Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, Türkiye’nin Kaptan
Cousteau’su olarak bilinen sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve
MAC İletişim Kurucusu Mehtap Akbaş Çiftçi, bu yıl da Akdeniz’de
caretta caretta’ların en büyük ve en özel yuvalama alanlarından olan Belek’te
bir araya geldi. Mitolojik birer canlıyı andıran deniz kaplumbağalarının
yumurtadan çıkış anlarına tanıklık etmek ve bu tuhaf canlıların mucize
yaşamlarını kayıt altına almak amacıyla buluşan ekip, diğer yandan bu
sevimli deniz canlılarının yaşamlarını tehdit eden sorunları da yeniden
gözler önüne serdi.
Başı boş bırakılan köpekler, martılar gibi faktörlerin yanında caretta
caretta’ların yaşamını en fazla tehdit eden unsur insanlar.
Yumurtadan çıkan yavruların bin tanesinden yalnızca birinin hayatta kaldığı
hesaba katılırsa yolculuğun ne denli zorlu olduğu daha iyi anlaşılır, tabi
dış faktörlerin de ne denli tehlikeli olduğu. MAC İletişim Kurucusu ve
Yöneticisi Mehtap Akbaş Çiftçi, yaşamının neredeyse tamamını suda geçiren
bu canlıların, insan kaynaklı baskılar sebebiyle tehdit altında olduğunu
belirterek, gönüllü koruma platform ve organizasyonlarının çok değerli
olduğunu söyleyerek şöyle devam ediyor: “EKAD gönüllüleri, yaklaşık 20
yıldır Antalya’nın Belek sahillerinde deniz kaplumbağalarına bekçilik yapıyor
ve insan nedenli tehlikeler karşısında mücadele veriyor. Yöre halkına, turizm
işletmelerine yönelik bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. EKAD,
bu yıl 70 bin deniz kaplumbağasını denizle buluşturdu. Ancak Belek’te
yuvalama alanlarında gördüğüm dev traktör izleri maalesef daha yapılması,
ulaşılması gereken çok insanın olduğunu gösteriyor.”

Deniz kaplumbağalarını korumak için neler
yapabilirsiniz?
• Sahiplenmekten sıkılıp sokağa bıraktığınız köpekler deniz
kaplumbağaları için ciddi risk oluşturuyor.
• Lütfen köpek sahiplenmeden önce bir kez daha düşünün.
• Yıllar sonra yumurtalarını bırakmak için doğduğu sahile
gelen deniz kaplumbağası sahili bıraktığı gibi bulamazsa
yumurta bırakmadan denize dönüyor. Kumsalları ergin
bireylerin sahile çıkmasını zorlaştıracak şekilde bırakmayın.
• Plaj şemsiyelerini yuvalama alanlarında kullanmayın.
Motorlu araçlarla girmeyin.
• Denize atılan misinalar, ağlara dolanan bireyler zarar
görüyor ya da ölüyor.
• Sahile yakın seyreden motorlu deniz taşıtlarının
pervaneleri hem erginleri hem de yavruları yaralayabiliyor.
• Eğlence kulüpleri gibi benzeri mekânlar ışık ve gürültü
kirliliği yaptığından deniz kaplumbağaları için aldatıcı
oluyor. Yapay ışığa yönelen canlılar maalesef denize
ulaşamıyor.
•Taş Mektep - Büyükada
•Hacopulo Köşkü - Büyükada
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ULAŞTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIĞI
İLE İŞ BİRLİĞİ
OLANAKLARI
GÖRÜŞÜLDÜ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim
Dursun, Şadan Kaptanoğlu tarafından 12 Temmuz’da
makamında ziyaret edildi. Bakanlık ile TURMEPA arasında
yapılacak yeni iş birliklerinin görüşüldüğü toplantıya
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme
Genel Müdür Vekili Ahmet Selçuk Sert de iştirak etti.

TURMEPA’DAN
ULUSAL DENİZ
EMNİYETİ VE
ACİL MÜDAHALE
MERKEZİ ZİYARETİ
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve Genel
Müdürü Semiha Öztürk Tekirdağ’da bulunan Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’na bağlı Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale
Merkezi’ni (UDEM) ziyaret etti. 23 Ağustos’ta gerçekleşen
ziyarette TURMEPA yönetimini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdür Vekili Ahmet Selçuk
Sert, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Kıyı
Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Orhan Barda ile Deniz ve
İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Levent
Erbuzcu ağırladı. Heyet birlikte tesisi gezerek faaliyete geçtiğinde
yapılacak uygulamaları yerinde inceledi.
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TEMASLARIMIZ
TURMEPA Genel Müdürü Semiha
Öztürk, 20 Ağustos’ta Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nda bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
İlk olarak Çevre Yönetimi Genel Müdürü
Muhammet Ecel ile görüşerek derneğin
çalışmalarını aktaran Öztürk, daha sonra
Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı
Ahmet Varır ve Sıfır Atık ve Atık İşleme
Dairesi Başkanı Sadiye Bilgiç Karabulut
ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede, Sıfır
Atık Mavi konusunda atılan adımlar ve
gelecek dönemde hayata geçirilecek ortak
proje fikirleri paylaşıldı.

DAHA MAVİ BİR GELECEK İÇİN

Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege’ye uzanan TURMEPA eğitimleri ile Antalya,
Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Rize, Samsun ve
Tekirdağ’da 2019 Ocak ayından bu yana 16.917 km yol kat edilerek 186 kurumda
30.695 kişiye denizlerin önemi ve Sıfır Atık hareketi anlatıldı! Siz de
egitim@turmepa.org.tr‘ye ulaşarak eğitim taleplerinizi iletebilirsiniz.
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TURMEPA FETHİYE BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE
MUĞLA’DA DENİZ VE KIYILAR KORUMA ALTINDA
TURMEPA VE FETHIYE BELEDIYESI ARASINDA FETHIYE KIYI VE DENIZ MERKEZI PROTOKOLÜ 16
AĞUSTOS’TA IMZALANDI. FETHIYE BELEDIYE BAŞKANI ALIM KARACA VE TURMEPA YÖNETIM KURULU
BAŞKANI ŞADAN KAPTANOĞLU TARAFINDAN IMZALANAN PROTOKOL ILE TURMEPA’NIN 2006
YILINDAN BU YANA FAALIYETLERINI YÜRÜTTÜĞÜ KIYI VE DENIZ MERKEZI, ÇALIŞMALARINA AYNI
BINADA FETHIYE BELEDIYESI IŞ BIRLIĞIYLE HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK.

T

TURMEPA’nın Fethiye’ye 2006 yılında kazandırdığı Kıyı ve
Deniz Merkezi’nin, bölgede denizleri ve su kaynaklarını korumak
için verdiği mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürebilmesi için
Fethiye Belediyesi ile bir iş birliği protokolü imzalandı. Fethiye
Belediyesi, TURMEPA’nın bu merkezde yürüteceği deniz ve kıyı
koruma faaliyetlerine Belediye imkanları doğrultusunda katkı
sunacak ve TURMEPA’nın bölgedeki çalışmalarının duyurulması
86

ve tanıtılmasına da destek verecek. İmza töreninde konuşan
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Belediyesi ile
TURMEPA’nın 2006 yılından bu yana yakın bir iş birliği içinde
bulunduğunu vurgulayarak, doğa ve çevre korumanın siyaset
üstü bir konu olarak ele alınması gerektiğini ve TURMEPA
ile yıllardır devam eden iş birliğinin daha da geliştirilerek
sürdürülmesini istediğini ifade etti. Karaca: “Türkiye’nin en

BÖLGEDE YAKLAŞIK 90.000 KIŞIYE ÇEVRE VE
DENIZ EĞITIMLERI VERILDI
TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi, kurulduğu 2006
yılından bu yana bölgenin çevresel dönüşümüne katkıda
bulunmak için çok sayıda eğitim projesi ve etkinliği hayata
geçirdi. Merkezde, Muğla Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile yapılan protokoller kapsamında öğrenciler başta olmak
üzere binlerce kişiye çevre eğitimleri veriliyor. Eğitimlerle
bugüne kadar; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri,
tur operatörleri, kaptanlar, Fethiye Müftülüğü’ne bağlı imamlar,
Kuran kursiyerleri, Muğla Kapalı ve Dalaman Açık Cezaevi
mahkumları, Orman İşletme Müdürlüğü personeli eşleri, bölge
otellerinin personel ve aileleri ile yerel halka ulaşıldı. Fethiye
Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi’nde ayrıca resmi kurum ve
kuruluşlarla Kabotaj Bayramı, Dünya Çevre Günü gibi özel
günlerde bölgede bulunan ada ve koylarda çeşitli etkinlikler
düzenleniyor. Sadece 2019 yılında gerçekleşen kıyı temizleme
etkinliklerinde 590 kg atık toplanarak Fethiye Belediyesi’nin geri
dönüşüm tesislerine gönderildi.
uzun kıyı şeridine sahip şehri olan Muğla genelindeki tüm
kıyıları koruyup gelecek nesillere tertemiz biçimde bırakmalıyız.
Bilim insanlarına göre, bir plastiğin doğaya karışması birkaç
yüzyılı buluyor. Denizde yaşayan ve bizim tükettiğimiz canlılar
da aslında bu atıkları tüketiyor. Günlük hayatta kullandığımız
her türlü atığın doğaya karışmasını önlemeli, temiz çevre
bilincini eğitim yoluyla genç kuşaklara aşılamalıyız. Bu amaçla,
TURMEPA ile yakın iş birliğimiz devam ediyor. Bölgemizdeki
deniz turizminin devam edebilmesi için koylarımızın,
ormanlarımızın, kısacası tüm doğamızın korunması gerekiyor.
Temiz bir deniz, temiz bir çevre olmazsa deniz turizmi de
olamaz. TURMEPA’nın Fethiye’de doğanın, denizlerin, doğal
kaynakların önemini bilen, kirliliğin ve ekosistemin karşı karşıya
olduğu tehditlerin farkında olan, sorumluluk sahibi nesiller
yetiştirilmesi konusunda bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra
da katkı sağlayacağına inancımız tam” dedi.
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise
Alim Karaca’ya teşekkür ederek şunları söyledi: “Muğla, sahip
olduğu kıyı şeridiyle ülkemizin en güzel koylarını, sahillerini
içinde barındırıyor. Denizle böylesine iç içe olan bir şehirde
onu korumanın önemi daha da hayati. TURMEPA olarak 2006
yılından bu yana Fethiye’de bulunan merkezimizle tüm Muğla’da
denizleri koruma bilincinin yayılması için çalışıyor, şehir ve
ilçe merkezlerinden köy okullarına kadar uzanıyor ve aldığımız
iki nefesten birini denizlerin sağladığını anlatıyoruz. Her
zaman olduğu gibi Fethiye Belediyesi’nin de desteğiyle bölgede
yürüttüğümüz eğitim ve farkındalık çalışmalarımız tüm hızıyla
devam edecek.” şeklinde konuştu.

Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi Sualtı Atık Sergisi
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MASMAVİ DENİZ EĞİTİM KAMPI’NDA AYVALIKLI
ÇOCUKLARDAN SIFIR ATIK MAVİ SÖZÜ

TURMEPA, ülkemizin geleceği çocuklara, denizlerin önemi
konusunda farkındalık kazandırmak, Sıfır Atık bilincini aşılamak,
deniz sevgisi kazandırmak, denizin yaşayan bir ekosistem olduğunu
öğretmek, denizlerin korunması için geniş halk kitlelerine ulaşacak
bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla 8. Masmavi
Deniz Eğitim Kampı’nı düzenledi. “Sıfır Atık Mavi’ye Söz Ver. Tek
Kullanımlık Plastiğe Dur De!” sloganıyla hayata geçirilen kamp,
15 - 19 Temmuz tarihleri arasında 7-14 yaş arası 45 öğrenciyi
Ayvalık’ta ağırladı. Kampta katılımcılar sanat ve drama atölyeleri,
spor aktiviteleri, kültür gezileri ve çeşitli oyunlarla ekip ruhunu
yaşama, Sıfır Atık bilincini kavrama, denizlerin önemi ve deniz
biyoçeşitliliği hakkında bilgilenme fırsatı bulurken, kamp süresince
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Sıfır Atık prensiplerine özen gösterilmesi sayesinde sadece iki çöp
torbası kadar atık oluştu. Çocuklar kamp boyunca spor, bilim, oyun,
gezi, atölye, yüzme, deniz eğitimi ve farkındalık çalışmalarından
oluşan çeşitli aktivitelerde aktif rol alarak denizdeki yaşamı eğlenerek
öğrenmenin tadına vardı. Her gün sabah sporu ile güne başlayan
çocuklar, kamp boyunca Rahmi Koç Müzesi, Sabancı Üniversitesi
Küçükköy Teknoloji Atölyesi, Doğa Müzesi ve Setur Marina’yı
ziyaret ederek birçok farklı deneyim yaşadı.
Kamp kapsamında ayrıca Ayvalık Belediyesi’nin çağrısıyla
Ayvalık halkının da katıldığı bir kıyı temizleme etkinliği
gerçekleştirildi. 100 kişinin katıldığı etkinlikte 500 kg atık
toplanarak denize ulaşması engellendi.

TURMEPA 9. SUALTI ATIK SERGİSİ VE EĞİTİM
ATÖLYESİ MİNİK DEDEKTİFLERİ AĞIRLIYOR
Dokuzuncu yılında TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim
Atölyesi, “Sıfır Atık” temasıyla ziyaretçilerinin karşısında. Sergi ve
atölye kapsamında, Mayıs ayından bugüne toplam 14 kurumdan 800
çocuğa Sıfır Atık ve Bireysel Sorumluluklarımız temalı eğitim verildi.
Atölyeye katılan çocuklar, aldıkları eğitimin ardından Sıfır Atık Mavi
Sözü vererek birer Mavi Dedektif oldular. Bireysel sorumluluklarını
yerini getirmeleri için 21 adımda neler yapmaları gerektiğini öğrenen
çocuklar, yerinde uygulamalı eğitimle atıkların dönüşümü hakkında
bilgi sahibi oldu.
Atölye çalışması uygun koşullar sağlandığında farklı kurumlarda
da uygulanabiliyor. Tamamen ücretsiz olan atölye, maksimum 40
katılımcıyla gerçekleşmekte olup hafta içi 10:00 – 11:30 ve 14:30
– 16:00 saatlerinde iki ayrı grup olarak Kasım ayına kadar sürecek.
Katılım talebi için: egitim@turmepa.org.tr

ARAS KARGO ÇOCUKLARINDAN
SUALTI ATIK SERGISI ZIYARETI
9. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’ne katılan Aras Kargo
çocukları “Sıfır Atık Mavi” seferberliğinin bir parçası olarak atıkları
azaltma, geri dönüşümün önemi ve bireysel sorumluluklar konusunda
eğitim aldı. Daha sonra çocuklar, dernek bahçesinde bulunan
etkileşimli dijital panodaki ikonları tamamlayarak Sıfır Atık oyunu ile
geri dönüşen ve dönüşemeyen materyalleri eğlenerek öğrendi, aldıkları
bilgileri anında pekiştirme fırsatı buldu. Atölye sonunda hep birlikte
Sıfır Atık Mavi sözü veren çocuklar, verdikleri söze parmak basarak
birer Mavi Dedektif oldular.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
YAZ SPOR OKULLARI’NDA
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTUK!

KIDZANIA ÜNİVERSİTESİ’NDE
TURMEPA EĞİTİMLERİ
TAMAMLANDI!

MUĞLA’DA STEAM İLE
DENİZLER KORUNACAK!
TURMEPA ve D-Marin iş
birliği ile, Muğla’da
gerçekleştirilecek
“STEAM ile Denizleri
Koruyorum” projesi, 2
Eylül’de öğretmenlere
verilecek eğitim ile başlıyor!
Proje kapsamında eğitim alan
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öğretmenler, okullarındaki
öğrencilerle önce
aldıkları çevre
eğitimini paylaşacak,
daha sonra 2020 Nisan
ayında tamamlanmak
üzere kendi STEAM projelerini
geliştirecekler.

KidZania ve TURMEPA iş birliğiyle 8 Haziran – 31 Temmuz tarihleri
arasında, KidZania Üniversitesi’nde “Bireysel Sorumluluklarımı Yerine
Getiriyorum, Geri Dönüştürüyorum” projesi gerçekleşti. Eğitime katılan
516 çocuk, geri dönüşümün doğa ve temiz denizler için önemini öğrenerek,
deniz ekosistemi hakkında merak ettikleri tüm sorulara cevap buldu.

KOÇ TOPLULUĞU SPOR KULÜBÜ
YAZ OKULLARINDA TURMEPA İLE
SIFIR ATIK EĞİTİMLERİ!
Çevre eğitimleri ile yaz boyunca
Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde
süren yaz okullarında 330 kişiye
ulaşıldı. Öğrenciler, denizlerin
önemi, su ve su kaynakları,

bireysel sorumluluklar, Sıfır Atık
ve geri dönüşüm konularında
eğitim aldıktan sonra
gerçekleşen sanat atölyesinde
atıklardan eserler yarattı.

“SIFIR ATIK MAVİ” SÖZÜ İLE KIYI TEMİZLİĞİNE
TAM GAZ DEVAM

Yaz mevsimi boyunca ziyaretçi akınına uğrayan kumsallarımızda kıyı kirliliği de
gözle görülür derecede arttı. TURMEPA, Haziran - Ekim ayları arasında binlerce
yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği İstanbul kıyılarından Kilyos, Burgazada
ve Kınalıada’da özel sektör çalışanlarıyla kıyı temizleme etkinliklerini yoğun
bir biçimde sürdürdü. Bayer, Aras Kargo, Axa, Dialog Semiconductor, Dell ve
Rehau markalarından 156 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde,
toplam 11.357 adet sigara izmariti ve 256 kg katı atık ayrıştırılarak geri dönüşüm
tesislerine ulaştırılmak üzere ilgili belediyelere teslim edildi. Etkinlikler süresince
eğitim ve farkındalık çalışmaları da hayata geçirildi.
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“ÇOCUKLAR SUYU KODLUYOR. H2OKULLU OLDU!”
PROJESİNDE STE(A)M PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!
TURMEPA’nın İstanbul Kalkınma
Ajansı hibesi ile İstanbul Valiliği,
Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin
katkılarıyla Ekim 2018’de hayata
geçirdiği “Çocuklar Suyu Kodluyor.
H2Okullu Oldu!” projesi kapsamında
Şubat - Haziran ayları arasında
gerçekleşen yoğun eğitim programının
ardından proje çalışmaları hız kazandı.
28 okulda oluşan 58 takım arasından
çalışmalarına devam etme kararı alan
öğrenciler ve mentorları, yaz boyunca
Maker Atölye’yi ziyaret ederek
projelerini ilerletti. Yaratıcılıkta sınır
tanımayan öğrenciler, denizleri koruma
hedefiyle ürettikleri projelerini her
geçen hafta geliştirmeye devam ediyor.

“Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” projesi gönderileri,
sosyal medyada 56 bin görüntülenme rakamına ulaştı.

ÇEŞME’DE DENİZ DOSTU BABA VE OĞULDAN KIYI TEMİZLİĞİ
Tatil için rotalarını Çeşme olarak belirleyen
deniz dostu Doruk Özyurt ve babası gittikleri
koydaki kirliliği görünce tatili bir kenara
bırakıp kıyı temizliğine girişti. Gördükleri
manzaranın çok üzücü ve etkileyici olduğunu
söyleyen ve sadece iki kişi yaklaşık 50
kilogram atık toplayan baba ve oğul, bu
konuda kendilerine yardım edecek başka
insanlar olmamasından yakınarak gelecek sene
TURMEPA ile koordineli bir şekilde büyük
bir kıyı temizliği planlayacaklarını belirtti.

TURMEPA GÖNÜLLÜSÜ BATUHAN
DENİZTEMİZ TEKNELERİNDE
TURMEPA’nın Eryetiş Denizcilik Meslek
Lisesi Deniz Elçileri Topluluğu gönüllülerinden
Batuhan Dikeç, mezuniyetinin ardından
kariyerine DenizTemiz atık alım teknesi
göreviyle başladı. Beş yıldır TURMEPA
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Gönüllüsü olarak çok sayıda etkinlikte aktif
sorumluluk üstlenen ve TURMEPA’da
profesyonel olarak çalışmanın yanı sıra gönüllü
olarak da iş birliğini sürdürecek olan Batuhan’ı
tebrik ediyoruz.

Kurumsal Dergi
Özel anılarınızı siz,
Kurumsal anılarınızı
biz biriktirelim.

iş ortaklarımız

bizdenhaberler

GÖNÜLLÜLERİMİZ
TURMEPA’YI
TEMSİL ETTİ

Beyoğlu’nda bulunan İngiliz Konsolosluğu ev sahipliğinde
gerçekleştirilen Summer Garden Party etkinliğinde gönüllülerimiz
TURMEPA’yı anlattı. Plastik kullanımını azaltmak için bir araya
gelinen partide TURMEPA gönüllüleri Elif Ceren Zavar, Devrim
Yenigün ve Kerem Çelik, derneğin plastikler konusunda yaptığı
çalışmaları stant ziyaretçilerine anlatarak farkındalık yarattı,
TURMEPA Ailesine yeni gönüllüler kazandırdı.

DÜNYA DENİZCİLER GÜNÜ’NDE DENİZCİ
GÖNÜLLÜLERİMİZLE MESAJ VERDİK
IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) 25
Haziran Dünya Denizciler Günü’nün bu yılki
temasını “Denizcilik Sektöründe Kadınların
Güçlendirilmesi” olarak belirledi. TURMEPA
da bu özel günde Eryetiş Denizcilik Meslek
Lisesi gönüllüleri ile çektiği kısa film ile mesajını
kamuoyu ile paylaştı:
“Merhaba, bizler Eryetiş Denizcilik
Meslek Lisesi TURMEPA Gönülllüleriyiz.
Bugün Dünya Denizciler Günü. IMO’nun

belirlediği “Denizcilik Sektöründe Kadınların
Güçlendirilmesi" teması, Birleşmiş Milletler’in
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile paralel
olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında
farkındalığın artırılması ve tüm dünyada
kadınların denizcilik sektörüne katkılarının
vurgulanması için fırsat. Bizler, denizci kadınlar
olarak ülkemizi uluslararası sularda gururla temsil
ederken aynı zamanda denizleri koruyacağımıza
söz veriyoruz. Denizler Yaşasın Diye!”

VW ARENA’DAN
GÖNÜLLÜLERİMİZE
Gönüllülerimiz, denizleri ve su kaynaklarını korumak
için projelerimize, etkinliklerimize değer katmaya devam
ediyor. Sorumluluklarını başarıyla yerine getirerek dernek
çalışmalarında aktif rol alan gönüllülere, Volkswagen
Arena’nın desteğiyle Loreena McKennitt konser bileti
hediye edildi. Gönüllü Programımız kapsamında gönüllü
motivasyonunu önemsiyor ve bize bu noktada destek veren
tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
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ULUSLARARASI SOSYAL
SORUMLULUK MÜKEMMELLİK
ÖDÜLÜ ARAS KARGO’YA!

Üç yıldır 435 çalışanıyla 9 ilde 11 farklı kıyıda TURMEPA kıyı
temizliği programına katılan Aras Kargo ile birlikte toplam 3 bin
kg atık ayrıştırılarak kıyılardan uzaklaştırıldı. Aras Kargo, bu kıyı
temizleme etkinlikleriyle, dünya genelinde topluma mal olmuş başarılı
kurumsal sosyal sorumluluk projelerini değerlendiren İngiltere merkezli
Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri’nden
(The International CSR Excellence Awards) Kurumsal Vatandaşlık
kategorisinde Çevre Kirliliğini Önleme ödülünü kazandı. Çalışanlarının
gönüllülükle tanışmasını sağlayan ve çalışmalarımıza destek vermeyi
sürdüren Aras Kargo ailesine teşekkür ederiz.

TEMİZ AKDENİZ İÇİN MERSİN DTO
ÖNCÜLÜĞÜNDE KIYILARDAYDIK
Mersin Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle
birçok canlıya ve endemik türe ev
sahipliği yapan Akdeniz kıyı şeridinde
11 Haziran’da Deniz Temiz Atölyesi ve
kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı
ve Mersin Kent Konseyi Başkanlığı
başta olmak üzere pek çok kurumun
temsilcilerinin katıldığı etkinlikte 16
ayrı ekip oluşturularak toplanan atıklar
ayrıştırıldı. En çok atık toplayan ilk
üç ekibe, TURMEPA kıyı temizliği
katılım sertifikası ve Mersin Deniz
Ticaret Odası ödülleri hazırlandı.
Ödüller Mersin Marina’da yapılan
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı etkinliklerinde kazananlara
takdim edildi.
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ŞUBELERDEN HABERLER
SAMSUNPORT’TAN
SIFIR ATIK MAVI SÖZÜ
TURMEPA Samsun
Şubesi Samsunport iş
birliğiyle gerçekleştirilen
ve 25 kişinin katıldığı kıyı
temizliği etkinliğinde 300
kg atık toplandı. Etkinlik
sonunda katılımcılar
Sıfır Atık Mavi Sözü
vererek denizlerin
ve su kaynaklarının
korunmasının önemine
dikkat çekti.

SIFIR ATIK MAVI IÇIN
DERE KENARINDA
TEMIZLIK
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Samsun’un Ayvacık ilçesinde bir köy okulunda görev yapan ve
TURMEPA’ya ulaşarak birlikte çalışma yapma talebini ileten Aynur
öğretmen, 25 Haziran’da köyünde ziyaret edildi. Kapalı durumda
olan ve Aynur öğretmen tarafından kütüphaneye dönüştürülen
bir okulda 30 öğrenciye Sıfır Atık Mavi eğitimi verildi. Denize
kıyısı bulunmayan fakat barındırdığı çok sayıda derenin köy
halkı tarafından kaynak/ içme suyu olarak kullanıldığı köyde çöp
konteyneri bulunmadığı için köyün tüm atığı derelerde birikiyor. Bu
nedenle okulda verilen eğitimin ardından öğrenciler ve velileri ile
birlikte dere kaynağında temizlik etkinliği yapıldı. TEMA Vakfı ve
bölgede çiftçilik alanında aktif olan Ferrero Rocher markasının da
katıldığı etkinlikte 300 kg atık toplanarak belediye ekiplerine
teslim edildi.

AYVALIK BELEDIYESI
IŞ BIRLIĞIYLE
“PLAJINA SAHIP
ÇIK” DEDIK
TURMEPA İzmir Şubesi, 6 - 7 Ağustos tarihlerinde Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi koordinesi ve Ayvalık Belediyesi ev
sahipliğinde Sarımsaklı ve Duba plajlarında düzenlenen “Sıfır Atık”
temalı “Plajına Sahip Çık” etkinliğine katıldı. Çeşitli oyunlar ve
yarışmalarla “Sıfır Atık” projesinin anlatıldığı etkinlikte Ayvalık
Belediyesi, poşet kullanımını azaltmak amacıyla halka kese kağıdı
dağıtırken, öğrencilere ise kitap, ayraç ve “Ben Denizciyim”
kitapçıkları hediye edildi. Katılımcılar etkinlik sonunda “Sıfır Atık
Mavi” sözü verdi. Etkinlik sonunda Balıkesir Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Vehbi Yörük ile “Sıfır Atık Mavi”
projesi hakkında görüşülerek bilgi alışverişi yapıldı.

DAHA TEMIZ BIR
FETHIYE IÇIN BIRLIKTE
TEMIZLIYORUZ
TURMEPA ve Fethiye Belediyesi iş birliğiyle 8 farklı noktada
yaklaşık 1000 doğa sever gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen kıyı
temizliği etkinliğinde toplam 480 kg atık toplandı.
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DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...

SU HAKKI

Yeni İnsan Yayınevi etiketli “Su Hakkı”nda yazar Maude Barlow, öncelikle
suyun bir insan hakkı olduğunu savunuyor ve herkesin bu hakka sahip
olması için ülkeden ülkeye verdiği bu devasa mücadeleye bizleri de tanık
ediyor. Dünyadaki su krizi ile alakalı ileri görüşler barındıran kitap, yıkıcı
etkilere sebep olabilecek su krizine dair vizyoner, çözümcü ve bilgi dolu
bir ileri görüş sunuyor. Maude Barlow, bizleri, bu paha biçilmez sıvıya
olan sağlıksız, haksız, tüketmeye yönelik ve adeta intihara teşebbüs olan
tutumumuzla ilgili bir kez daha çok acil olarak uyarıyor.

DENİZ’İN
SIFIR ATIK
KİTABI

Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından yayımlanan, Sima Özkan’ın
yazdığı “Deniz’in Sıfır Atık Kitabı”, okuyucuyu sıfır atık yaşam biçimiyle
tanıştırarak, atıkların nasıl azaltılabileceği ve tüketim alışkanlıklarının nasıl
değiştirilebileceğini anlatıyor. Düşünmeden çöpe atılan atıkların doğanın
dengesini bozduğuna dikkat çeken yazar, sıfır atık için yapılması gerekenleri
basit bir şekilde sıralıyor. Tüketimi azaltmak, atıkları yeniden kullanmak,
daha sık geri dönüşüm yapmak gibi konulara değinilen öyküde, Deniz ve
arkadaşlarının bir okul yılı içinde sıfır atığa ulaşmaları hiç de zor olmuyor.
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SALAHADDİN’İN
GEMİLERİ

Doğan Mert Demir, Salâhaddîn’in Gemileri kitabında dünya savaş tarihinin
sıklıkla işlenen bir döneminin belki de en az değinilen bir yönünü inceliyor:
Salâhaddîn devrinde Akdeniz’de Eyyûbî Deniz Kuvvetleri. Zira Salâhaddîn
dönemi, kara savaşlarıyla örülen siyasi tarihle alakalı binlerce çalışmanın
konusu olurken, aynı dönem Eyyûbî denizciliği ile alakalı yazılan müstakil eser
sayısı yok denecek kadar az. Demir, bu çalışmasıyla, Salâhaddîn Eyyûbî’nin
denizcilik faaliyetlerinin incelenmeden Haçlılarla giriştiği mücadeleyi anlama
çabalarının hep eksik kalacağını ortaya koyuyor.
Salahaddin’in Gemileri, Babil Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

KAYADİBİ
MAHALLESİ

“Tertemiz suların lağıma dönüşürken, âşık olduğun tatlı su kefali ne zamandır
görünmüyor. Balıkların şehrinde arıyorsun çareyi… Zıpkıncılar, oltacılar hepsi
peşinde. Sabah akşam demeden yokluyorlar mahalleyi. Kiminizi yakalayıp geri
atıyorlar, kiminizi hiç yakalayamıyorlar... Denizin kirleniyor, deren kuruyor ve
sen kim olduğunu anlayamıyorsun. Oltanın diğer tarafındasın şimdi!”
Harun Sağlam’ın ilk kitabı olan Kayadibi Mahallesi, çevre duyarlılığına
farklı bir bakış açısıyla yaklaşmamızı sağlıyor. Çevrecilik konusunda insanın
samimiyetini sorgulayan kitap, Kerasus Yayınları’ndan çıktı.

mavilezzet

100

Barbunya
EYLÜL’ÜN EN LEZZETLISI

A

HALK ARASINDA BARBUN
OLARAK BILINEN VE
ÇOĞU ZAMAN TEKIR ILE
KARIŞTIRILAN BARBUNYA,
AKDENIZ VE EGE’NIN EN
MEŞHUR BALIKLARINDAN
BIRI. EYLÜL AYI ILE
BERABER EN YAĞLI
DÖNEMINE GIREN BALIK,
KENDINE HAS AROMALI
ETI VE ZAHMETSIZ OLMASI
SEBEBIYLE EN RAĞBET
GÖREN BALIKLARDAN BIRI.

Antik Yunan’da Ay Tanrıçası Artemis’e ithaf edilen ve oldukça popüler olan
barbunya, Romalılar tarafından çok fazla talep gören bir balıktı. Öyle ki, meşhur
Romalı düşünür Seneca, İmparator Tiberius’un gittiği bir mekanda önüne konulan
barbunyanın fiyatını çok pahalı bulmasından dolayı, mekanın şefleri Octavius ve
Apicius ile kavga ettiğini anlatır. Çünkü o bollukta bir balığın halkın yiyebileceği
fiyatta olması gerekirdi.
Şimdiler de ise o popülasyondan çok uzak bir hayat yaşayan barbunya, Eylül
ile beraber raflardaki yerini aldı. Sezonunda fiyatı 15-20 TL civarında. Nesiller
boyunca Akdenizli balıkçılar tarafından yakalanan bu sıcak su balığı, son yıllarda,
küresel ısınma ile beraber, Atlantik ve Güney İngiltere kıyılarında da sıkça
görülmeye başlandı.
Açık pembe rengi ile hoş bir görünüme sahip olan barbunya, kendine has
aroması ve dokulu beyaz eti ile oldukça lezzetli bir balık. Halk arasında barbun
olarak bilinen bu balık çoğu zaman tekir ile karıştırılıyor olsa da iri kafası, oval
yapısı ve başının altında bulunan bıyıkları ile uzmanlar ve denizden babası çıksa
yiyenler tarafından hemen ayrıştırılıyor.
Genellikle kumlu ve çamurlu deniz diplerinde yaşayan bu balık nadiren kayalık
diplerinde de bulunur. Boyu genellikle 17-20 santim arasında olmakla beraber çok
olmasa da 40 santime ulaşır.
Tüm balıklarda olduğu gibi protein bakımından zengin olan barbunya da
doymamış yağ asitleri ve Omega 3 bakımından zengin bir türdür. Hemen herkesin
diyetine uygun olan bu tür, kendinden lezzeti ile her tarife uyum sağlayabiliyor.
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SICILYA USULÜ
BARBUNYA
Malzemeler
8 adet kefal, 200 gr çeri domates, 2 yemek
kaşığı çekirdeksiz siyah zeytin, 2 yemek kaşığı
çam fıstığı, 1 diş sarımsak, 200 ml beyaz şarap,
bir tutam maydanoz, 3 yemek kaşığı turşuluk
kebere, 2 arpacık soğan, 3 yemek kaşığı
doğranmış taze kekik, 3 yemek kaşığı zeytinyağı,
tuz, karabiber

Yapılışı
Balıkları iyice yıkayıp kurulayın ve her
iki tarafına tuz, karabiber serpin. Yağda,
balıkların her iki tarafını da kızartın. Arpacık
soğanları, sarımsakları ve domatesleri
doğrayın. Bir kapta, sarımsak, soğan, domates,
kebere, çam fıstığı, zeytinleri karıştırın,
üzerine şarabı ekleyip biraz daha karıştırın.
Tuz ve karabiber ekleyip, orta dereceli ateşte
beş dakika pişirin. Maydanoz ve kekiği sosla
karıştırın. İki dakika bekledikten sonra
balıkların üzerine dökün.

AKDENIZ SALSA
SOSLU BARBUNYA
Malzemeler
4 adet barbunya, 1 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı,
birkaç tarhun yaprağı, 3 yemek kaşığı çekirdeksiz siyah zeytin, bir
avuç doğranmış maydanoz, bakla, 2 adet kiraz domates,
deniz tuzu

Yapılışı
Balıkları fileto şeklinde hazırlayın. Bir kapta
zeytinyağı, doğranmış sarımsak ve tarhunu karıştırın.
Balıkların üzerine bu karışımdan sürüp, buzdolabında
bir saat kadar bekletin. Sosu hazırlamak için
domatesleri dörde bölüp bir kaba alın ve üzerine
zeytinyağı gezdirin. Üzerine maydanozu ekleyin.
Mevsimlik baklaları kaynamış suda bir iki dakika
bekletin. Sonrasında çıkarıp buzlu suya sokun.
Ardından soyup tuz ve zeytinyağı ile marine edin. Bir
tavada, balıkların her yüzünü de kızartın. Balıkları bir
tavaya alıp domates, bakla ve zeytinlerle süsleyin.
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FIRINDA PATATESLI
BARBUNYA
Malzemeler
10 adet barbunya, yarım kilo bebbe patates,
2 adet kırmızı soğan, 4 diş sarımsak, 2 adet limon,
4 adet domates, 400 ml beyaz şarap, 2 yemek kaşığı
doğranmış maydanoz, zeytinyağı, tuz, karabiber

Yapılışı
Fırını önceden 180 dereceye ayarlayın. Balıkları
iyice temizleyip kurulayın. Patatesleri soyup irice
doğrayın. Soğan ve sarımsakları halkalar halinde
kesin. Limonları ve domatesleri halkalar halinde
doğrayın. Doğradığınız malzemeleri fırın kabına
yerleştirin ve üzerine karabiber ve tuz serpin.
Balıkları tuz ve karabiberle ovup, sebzelerin
üzerine yerleştirin. Malzemelerin üzerine
zeytinyağı gezdirin. Son olarak şarabı ilave edip,
fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan
sonra maydanoz ile süsleyip servis edin.

TOSKANA USULÜ
BARBUNYA
Malzemeler
4 adet barbunya, 5 yemek kaşığı zeytinyağı,
2 diş sarımsak, 1 adet domates, 125 ml kırmızı
şarap, 1 avuç doğranmış maydanoz,
1 tutam pul biber, tuz

Yapılışı
Balıkları iyice temizledikten sonra kurulayın
ve her iki tarafına da tuz ve karabiber serpip
bir kenara alın. Bir tavaya zeytinyağını
alıp kızdırın. İçine doğranmış sarımsakları
ekleyin ve kokusu çıkana dek karıştırın.
Üzerine doğranmış domates, pul biber ve
bir fincan su ekleyip, 2-3 dakika orta derece
ateşte pişirin. Üzerine şarabı ilave edip
kaynatın. Balıkları sosa yerleştirip her iki
yüzünü de üçer dakika pişirin. Domatesli
sos kuruyacak gibi olursa biraz daha su
ilave edebilirsiniz. Pişen balıkların üzerine
maydanoz serpip, servis edin.
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PIRASALI, REZENELI
BARBUNYA
Malzemeler
5 adet barbunya, 5 adet bebbe patates, 1 adet rezene başı,
1 pırasa, 2 diş sarımsak, yarım limon, 2 yemek kaşığı doğranmış
maydanoz, 200 ml beyaz şarap, zeytinyağı, tuz, karabiber

Yapılışı
Fırını 180 dereceye ayarlayın. Patatesleri 10 dakika
kaynatıp, dilimleyin. Rezeneyi, pırasayı, sarımsağı
doğrayın, limonları dilimleyin. Tüm malzemeleri bir
fırın kabına alın. İyice yıkayıp kuruladığınız balıkları
sebzelerin üzerine yerleştirin. Malzemelerin üzerine
tuz ve karabiber serptikten sonra zeytinyağı gezdirin.
Son olarak şarabı kaba dökün ve yarım saat kadar
pişirin. Piştikten sonra maydanoz serpip servis edin.

FIRINDA BARBUNYA
FILETO
Malzemeler
10 adet barbunya, 1 adet taze rezene başı, 3 yemek kaşığı kapari,
10 adet bebbe patates, maydanoz, 3 yemek kaşığı zeytinyağı,
tuz, karabiber

Yapılışı
Fırını önceden 200 dereceye ayarlayın. Rezene
yumuşayana kadar tuzlu suda kaynatın. Zeytinyağını
büyük bir tavada ısıtın. Patatesleri kızartın. Ardından
yumuşayan rezeneyi doğrayıp kızartama tavasına
ilave edin ve bir dakika daha kızartın. Patatesleri bir
fırın kabına alın. Fileto haline getirdiğiniz balıkların
üzerine tuz, karabiber serpin. Deri tarafı yukarı
gelecek şekilde patateslerin üzerine yerleştirin. Üzerine
zeytinyağı döküp, kapari ve maydanoz serpin. 5-10
dakika fırında pişirin. Çıkardıktan hemen sonra
dilerseniz üzerine limon sıkabilirsiniz.
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Geleceğinizi düşünüyorsanız denizlerimiz
için çok geç olmadan “Kıyı Temizleme
Hareketi”nde siz de yerinizi alın!
Takımınızı kurun ve bağışınızı yaparak
harekete siz de katılın.

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

tu r m ep a . o rg. tr

gönüllü olun!

deniztemizdernegi

TURMEPADernegi
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