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Birçoğunuzun bildiğini düşündüğüm, anlamlı bir hikaye ile başlamak istiyorum bu sayımıza.
Kumsala vuran yüzbinlerce deniz yıldızını tek tek denize atmaya çalışan yaşlı adama sahilden geçen
biri, “böyle tek tek atarak neyi değiştirebilirsin ki, hepsini kurtaramazsın” der.
Yaşlı adam elinde tuttuğu deniz yıldızını da denize fırlatır ve denize düşen yıldızı işaret ederek
“Ama onun için fark etti” diyerek büyük ders çıkarılabilecek bir cevap verir.
Her bireyin, denizlerimiz ve temiz bir dünya için yapabileceği şeyler vardır. Buna en güzel örnek olarak
fitoplanktonları gösterebiliriz. Planktonlar, gözle görülemeyecek kadar mikroskobik canlılardır. Gözle
görülemeyecek kadar küçük olan bu canlıların, tek başlarına bir şey ifade etmediğini düşünebilirsiniz.
Fakat bu mikroskobik canlıların bir araya geldiklerinde yarattıkları güç, insan yaşamının
sürdürülebilmesi için hayati öneme sahip. Çünkü soluduğumuz oksijenin yarısını bu mikroorganizma
canlılar üretiyor. Ve planktonların oksijen üretmeye devam etmesi için de TURMEPA gibi kuruluşlara
ihtiyacı var. Aslında sürdürülebilir bir dünya için herkesin birbirine ihtiyacı var.
Hayatın her alanında bir araya gelebilmek ve birlikte hareket edebilmek bugün en fazla ihtiyaç
duyduğumuz konuların başında geliyor. Özellikle denizlerimiz için ortak hedef doğrultusunda,
aynı rotada birlikte hareket etmekten başka çaremiz olmadığını anlamış olmalıyız.
Hikayemizdeki deniz yıldızlarını kurtarmaya çalışan insanları tek çatı altında toplamak misyonu
ile kurulan TURMEPA, bu misyonunu 23 yıldır devam ettiriyor. Çalışanlarımız, destekçilerimiz
ve gönüllülerimiz ile büyük bir sinerji yarattık ve yaratmaya devam ediyoruz. Hep birlikte temiz
denizler ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz. Ve tüm bunlar, bir araya
gelmekle mümkün oluyor.
Planktonlar bize, ne kadar küçük olursa olsun, herkesin denizlerimiz için yapabileceği bir şeyler
olduğunu gösteriyor. En kolay yapılacak işlerin başında da denize çöp atmamak geliyor!
Her yıl, denizlerimize 8 milyon plastik çöpün atıldığını, bu plastikleri gıda sanıp yedikleri için her
yıl yaklaşık 100 bin deniz canlısı ve deniz kuşunun öldüğünü unutmayalım!
Yeni sayımızda da sahip olduğumuz değerlere ve bu değerlerimizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri
anlatmaya çalıştık.
Anlattıklarımızla bir deniz yıldızını kurtarabilmiş olma dileğiyle…
Keyifli okumalar.
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mavicanlı

EVRENIN AKCIĞERI

GÖZLE GÖRÜLEMEYECEK KADAR KÜÇÜKLER AMA EKOLOJIK DENGE VE CANLI YAŞAMININ
DEVAM ETMESI IÇIN VAZGEÇILMEZLER. ÇÜNKÜ SOLUDUĞUMUZ OKSIJENIN YARISINI
ONLAR ÜRETIYOR. PLANKTONLAR, INSANLIĞIN DEVAMI IÇIN DENIZLERE TAHMIN
ETTIĞIMIZDEN ÇOK DAHA FAZLA IHTIYAÇ DUYDUĞUMUZU GÖSTERIYOR.
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Bilim insanları, yaptıkları araştırmalarla,
oksijen kaynağının ormanlar olduğuna dair
okul sıralarında öğrendiğimiz bilgileri çürüttü.
Çünkü dünyadaki tüm ormanlar oksijenin sadece
yüzde 20’sini fotosentez yoluyla üretebiliyor.
Geri kalan oksijen ise planktonlar, su canlıları ve
alglerin yaşamını sürdürdüğü denizlerden geliyor.
Kullandığımız oksijenin sadece yüzde 50’sini ise
mikro büyüklüğe sahip planktonlar üretiyor.
Okyanusun mikro canlıları olarak
tanımlanabilecek planktonlar, aslında tek bir
canlı türünü ifade etmiyor. Planktonların bitkisel
(fitoplankton) ve hayvansal (zooplankton)
türleri bulunuyor. Plankton genetik bir
sınıflandırmadan ziyade, suda asılı duran ve
fotosentez yapan canlılara verilen genel bir
isim. Mikroskobik ortamlarda görülebilen
planktonlar, denizlerdeki akıntılar sayesinde
hareket edebiliyor. Planktonların üreme
dönemleri de gözle görülebiliyor. Üreme
dönemlerinde milyarlarca plankton dünyadaki

okyanusların belirli alanlarında toplanıyor ve
bu sayede görülmüş oluyorlar. Planktonların
toplandığı alana havadan bakıldığında, suyun
renk değiştirdiği dahi görülebiliyor.
Denizlerde besin zincirinin en alt halkasını
oluşturan denizel planktonun karbon üretimi,
dünya birincil üretiminin yarısını karşılıyor.
Ayrıca yeryüzündeki oksijenin de yarısını
üretiyorlar. Küresel iklim değişikliğinde de rol
oynayan tek hücreli bu canlıların, insan yaşamı
için çok büyük öneme sahip olduğu anlaşılınca
son yıllarda bilim insanları tarafından daha
yakın takibe alındı.
2015 yılında bilim insanları, okyanuslarda
geçirdikleri üç buçuk yılda, üç bin 500 plankton
numunesi inceledi ve 140 bin kilometrelik
mesafe kat ederek, dünya genelinde 210 noktayı
ziyaret etti. Çalışmalar sırasında, organizmaların
yayılma alanı tespit edildi, birbirleriyle nasıl
bir etkileşimde oldukları ortaya çıkarıldı ve
bir dizi genetik analiz yapıldı. Ve araştırmalar

Kullandığımız
oksijenin yüzde 49’unu
planktonlar, yüzde
30’luk kısmını ise
algler, su yosunları ve
sucul canlılar üretiyor.

6.000 kişilik konaklama kapasitesi ile
dünyanın en büyük gemisinin Oasis of
the Seas olduğunu biliyor muydunuz?
16 güvertesi olan bu geminin yüksekliği
72 metre. Boya tercihinin ise Jotun
olması tesadüf değil.
Jotun 100’ü aşkın ülkede 9.800 çalışanı
ile tek bir amaç için çalışır:
Jotun Yapıları Korur

mavicanlı

planktonların, balina yeminden çok daha fazlası
olduğunu tespit etti. Bu küçük organizmaların,
dünya biyolojik kütlesinin hayati öneme sahip
ve ayrılmaz parçası olduğunu ve planktonların
dünya okyanusunun besin zincirinin tepesinde
yer aldığını açıkladılar.
Bu araştırmada yapılan DNA testleri
sonucunda, planktonların yaklaşık 40 milyon
geninin tespit edildiği bildirildi. Böylelikle
planktonların genetik çeşitliliğinin eskiden
düşünüldüğünden çok daha geniş olduğu ortaya
çıkmış oldu. Fransa Ulusal Bilim Araştırma
Merkezi (CNRS) bilim insanlarının geçen yıl
yaptığı araştırmalarda, denizde yaşayan plankton
türlerine binlerce yenilerini eklemeleri bu tespiti
doğruluyor. Yapılan son araştırmalarda 250
bin yeni plankton türü tanımlandı. Bu türlerin
bazılarında nöronlar, bazılarının ise kalbi var.
Her tür planktonun oksijen ürettiği söylenemez
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fakat chlorophyta sınıfı yani mavi-yeşil
mikroskobik algler, fotosentezin en çok
olduğu sınıf olarak kabul ediliyor.

DENIZ CANLILARININ
BESIN KAYNAĞI
Su habitatının çimleri sayılan bitkisel
planktonlar, suda yaşayan diğer bitkilerle
birlikte besin zincirinin temel basamağını
oluşturuyor. Ve ayrıca yine suda yaşayan
böcekler, su kuşları, foklar, penguenler
ve balinaların temel besin kaynağı
durumundalar. Pek çok balık türünün
gelişmesi için çok önemli bir kaynak
teşkil ediyorlar. Planktonların fotosentez
sırasında atmosferdeki karbondioksiti
kullanmalarından dolayı sera etkisi yapan bu
gazın atmosfer içindeki miktarı azalırken,
sıcaklığın da düşmesini sağlıyorlar.

mavicanlı

OKSIJENIN KAYNAĞI;
PLANKTON VE ALGLER
Dünyadaki oksijenin yüzde 80’lik kısmının
denizlerden geliyor olması çok da şaşırtıcı
olmasa gerek. Çünkü dünya yüzeyinin yüzde 70’i
denizler, göller ve akarsular olmak üzere sularla
kaplı. Yüzde 20’lik karasal bölgenin ise ormanlık
alanları oldukça sınırlı. Ormanlık alanların her
geçen gün azalması ve dünyanın betonlaşması
ise devam ediyor. Bu nedenle, kullandığımız
oksijenin yüzde 49’unu planktonlar, yüzde
30’luk kısmını ise algler, su yosunları ve sucul
canlıların üretmesi şaşırtıcı olmasa gerek. Bilim
insanları “Her iki nefes alışımızda planktonlara
teşekkür etmeliyiz. Çünkü soluduğumuz
oksijenin yarısı planktonlardan diğer yarısı da
algler ve ormanlardan geliyor” diyor.
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KÜRESEL ISINMA
EN BÜYÜK TEHDIT
Planktonların okyanuslarda yaşayan
mikroskobik canlıların yüzde
98’ini temsil ettiği tahmin ediliyor.
Sudaki canlı devamlılığının ve
atmosfer yağış oluşunun sağlanması
gibi görevlerde aktif rol oynayan
planktonların, son yıllarda yaşam
alanları daralmaya başladı. Bunun
nedeni ise küresel ısınma sonucunda
denizlerin Ph derecesinin düşmesi.
Düşük Ph derecesinde tek hücreli
olan planktonlar yaşamlarını
devam ettiremiyor.
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İNSANLIĞI
TEHDİT EDEN
EN BÜYÜK
TEHLİKE ÇEVRE
KİRLİLİĞİDİR
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YILMAZ ULUSOY
YILMAZ ULUSOY HOLDING YÖNETIM KURULU BAŞKANI

İnsanoğlu, yaşama tarihi boyunca deniz ile çok sıkı ilişkiler içinde olmuştur
ve olmaktadır. Deniz içinde yaşayan canlıları avlamış, pek çoğunu besin
maddesi olarak kullanmıştır. Yerleşimlerinde, denize yakınlığı esas tutmuş,
ulaşım için gene denizlerden alabildiğine yararlanmıştır. Gelişen teknoloji
ile de bu kullanımlar her açıdan en üst seviyede gerçekleşmeye başlamıştır.
Bunları yaparken de, tıpkı doğanın bütününde olduğu gibi har vurup
harman savurmuş ve bugünlere gelineceğini hiç hesap etmemiştir.
Artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki, günümüzde insanlığı ve dünyayı tehdit
eden en büyük tehlike çevre kirliliğidir. Doğanın ve çevrenin kirlenmesi
sonucu, yakın bir gelecekte havada, karada, su ve denizlerde yaşayan
canlıların gelişmeleri ve yaşamlarını sürdürmeleri tamiri mümkün olmayan
bir olumsuzluğu kaçınılmaz kılacaktır.
Diğerlerini bir yana bırakırsak, günümüzde deniz kirliliği, deniz suyundaki
oksijenin azalmasının ve içinde yaşayan canlıların zehirlenmesinin kısa
tanımıdır. Bunun sonucu da canlıların ve denizlerin tümden yok olması
tehlikesidir. Belirli bir ekonomik sistem içinde bulunan toplumlar,
“Daha çok üretelim, daha çok tüketelim, daha çok zengin ve güçlü
olalım,” mantığı ve hırsı ile iç suların ve özellikle denizlerin kirlenmesine
göz yumdular. İnsanoğlu, kısa vadedeki geçim derdiyle, uzun vadedeki
geleceğini, kendi eliyle ve gözünü kırpmadan yok ediyor.
Dünyada her yıl 450 milyar metreküp arıtılmamış ya da kısmen arıtılmış
çöpün, endüstriyel ve tarımsal atıkların denize atıldığı tespit edilmiştir.
Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu düşünürsek,
dünyada deniz kirlenmesinden en çok etkilenenlerden biri olduğumuz
16

kaçınılmaz bir gerçektir. Karadeniz’i Akdeniz’e, oradan da Okyanus’a
bağlantısıyla, deniz ulaşımı açısından dünyanın en önemli noktalarından
birinde bulunuyoruz. Özellikle İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı
düşündüğümüzde, daha önceleri yaşadıklarımız gibi, meydana gelecek
deniz kazaları, daha doğrusu tanker kazaları sonucu yaşayacağımız tehlike
ve kirliliğin riskini aklımızdan bir gün olsun çıkarmamamız gerekiyor.
Pek çok konuda olduğu gibi, ülkemizdeki çarpık kentleşme, sanayileşme,
tarımsal faaliyetler ve akarsularımızın hor kullanılması neticesinde,
çevresel kirlenmede denizlerimizin başı çektiği de inkâr edilemez bir
gerçek olarak önümüzde duruyor. Turizm denildiğinde ilk akla gelen,
bizim de içinde olduğumuz Akdeniz kıyılarında kirlenme, endüstriyel
gelişme ve nüfus artışının da yüksek oranda olması nedeniyle en üst
seviyelere yükselmiş durumdadır.
60’lı yılların sonlarına doğru Marmara Bölgesi’ndeki hızlı kentleşme
ve sanayileşme, aynı hızla Marmara Denizi’nin de kirlenmesi
dönemini başlatmıştır. Çok yakın bir geçmişe kadar doya doya denize
girdiğimiz Marmara kıyılarında, artık bırakın denize girebilmeyi,
yoğun kirliliği nedeniyle çok zengin bilinen balık türlerini büyüteçle
arasak bulamaz durumdayız.

“TEK TESELLİMİZ TURMEPA’NIN VARLIĞI”
Bugün için tek tesellimiz, TURMEPA’nın varlığı ve çalışmalarıdır.
Projeler, Koruma ve Eğitim Çalışmaları adı altında üç ana etkinlik ile
varlığını sürdüren dernek, vizyonunu da “Gelecek kuşaklara yaşanabilecek

bir çevre ve deniz bırakabilmek” olarak açıklamıştır.
TURMEPA’nın çalışmalarından övgüyle söz etmeyi bir görev
sayıyorum. Fakat yalnızca övgü yetmez. Bir TURMEPA da yetmez.
Denizleri temiz tutmak, kıyıları korumak için seferberlik ilan
etmemiz gerekiyor. Öyle bir seferberlik ki, eğitimle başlayacak ve
ibadet eder gibi 24 saat insanlarımıza, temiz denizin vazgeçilmezimiz
olduğu anlatılacak. Deniz mahsullerinin insan beslenmesinde ne
kadar önemli olduğuna ikna edilecek. Temiz denizin turizmin kalbi
olduğu ve turizmin de ülkemizin ekonomik kalkınmasında ne kadar
önemli olduğu adeta aşılanacak.

“HİÇ OLMAZSA ELİMİZDEKİNİ KORUYALIM”
Devlet, bilim kurumlarıyla, eğitim kurumlarıyla, sivil toplum
kuruluşlarıyla, basın ve medya ile sıkı işbirliği içerisinde

doğa ve denizlerimizin korunması konusunda eğitsel ve
uyarıcı görevini yerine getirirken, hukuksal alanda da üstüne
düşeni yapmak zorundadır. Gerekli yasaları öncelikle çıkartıp
bunları ayırım yapmaksızın uygulamalı, cezai müeyyidelerin
caydırıcılığı konusunda ciddi adımlar atmalı ve devlet politikası
haline getirmelidir. Son zamanlarda bu konuda yapılan
girişimlerin, popülist yaklaşımlarla yarım kalmayacağını umut
ediyorum. Her konuda olduğu gibi, hayati önem taşıyan
“denizlerimizin korunması” da devamlılığı şart olan tedbir
ve eğitimlerle ancak başarıya ulaşabilecektir. İpin ucunu
bırakırsak, telafisi mümkün olmayan zararlarla karşı karşıya
kalacağımız, halkımıza çok iyi anlatabilmek önceliklerimizden
biri olmalıdır. Bugüne kadar çok hatalar yaptık, bundan sonra
hiç olmazsa elimizde kalanı koruyalım.
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mavisürgün

ŞAHIKA
ERCÜMEN

18

DERINLER

BENi

ÇEKiYOR…

ŞAHIKA ERCÜMEN... DÜNYA SERBEST DALIŞ
REKORTMENI. ALERJIK ASTIMLI BIR INSANIN
DENIZDEN ŞIFA BULMASIYLA VAR OLMUŞ, ÜLKEMIZ
ADINA BÜYÜK BIR ZAFER, BÜYÜK BIR GURUR.

KENDiNE

19
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S

Suyun bir özgürlük olduğunu ve oraya ait hissettiğini belirtiyor
Şahika Ercümen. En büyük çabası ise kendisine özgürlük sunan
denizleri özgür kılmaya çalışmak. Yaptığı her rekor denemesinde
bir sosyal sorumluluk projesine değinen, denizlerin temiz kalması
ve insanların bu konuda bilinçlenmesi adına çalışmalar yapan,
eğitimler veren Ercümen ile başarılı spor hayatını ve denizleri
konuşmak adına bir araya geldik. Oldukça keyifli ve “mavi” bir
sohbet gerçekleştirdik…

Sizi denize çeken neydi? Sualtı sporlarına nasıl başladınız?
Astım hastalığımdan dolayı çok zor bir çocukluk
geçirdim. Fakat su hayatımdaki her şeyi değiştirdi.
Bunda Çanakkale’nin çok büyük etkisi var. Çanakkale
beni büyüleyen bir şehir. Deniz kenarı ve özellikle 1.
Dünya Savaşı’nda çok farklı yaşanmışlıklarla dolu.
Tarihin ortasında bir çocukluk geçirmek bana her
zaman ilham kaynağı olmuştur ve her şeye rağmen
devam etme gücü vermiştir.

Denizde olmak nasıl bir duygu? Kendinizi
hiç iki farklı dünya arasında sıkışmış
olarak hissettiğiniz oldu mu?
Suyun altı inanılmaz bir yer. Çok farklı.
İki farklı boyut arası geçiş yaşıyorum
20

adeta. Denizin derinleri beni kendine çektikçe daha fazlasını
görmek, bilmek istiyorum. Daha bir oraya aitmişim gibi geliyor.
İndiğim her bir metrede ayrı bir keyif ve heyecan duyuyorum.

Kendi sınırlarınızı biliyor musunuz? Yoksa sadece deneyerek
mi bilebiliyorsunuz?
İnsan limitlerini ancak deneyerek bilebiliyoruz. İşin asıl muhteşem
kısmı burası. Bir metre sonrası da neden olmasın demeye
başlıyorsunuz ve bir kere daha deniyorsunuz. Bunu da en basit
haliyle rekor olarak görüp kendimizi kutluyoruz.

Dalgıçlığın yanında diyetisyenlik de yapıyorsunuz.
Hala devam ediyor mu?
Bu konu benim için çok özel. Asıl mesleğim
diyetisyenlik ve başarının sırrının en önemli silahlarından
biri olarak görüyorum. “Sağlıklı Beslenme” ile ilgili
seminerler düzenliyoruz ve projeler yapıyoruz.

Sportif alanda Türkiye’nin adını duyuran
birkaç isimden birisiniz. Bu nasıl bir duygu?
Gurur verici bir durum fakat başarılarımın
gurur duyma ve duyulma ile beraber getirdiği
sorumlulukların da farkındayım. Ülkemiz
adına hep daha iyisini gerçekleştirmek
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için çalışıyorum. Yapmaya çalıştığım şey sadece yeni rekorlar ve rekor
denemeleri değil. Tüm bu başarılarımın yanında bu dünyada nasıl
faydalı bir iz bırakabilirim sorusu ve bunun üzerine düşünüp çalışmalar
icra etmek her daim önceliklerim arasında yer alıyor.

Yakında yeni bir rekor denemeniz olacak mı?
Çok yoğun ve zor bir dönemi yeni atlattım. Bu süreçte zihnimi ve
bedenimi biraz dinlendiriyorum. O nedenle yakın tarihte yeni bir
rekor denemesi yapmayacağım.

Sosyal sorumluluk projelerine ve öğrencilerin gelişimine yönelik
yoğun bir çabanız var. Neler yapıyorsunuz bu konuda?
Her rekor denemesinde bir sosyal sorumluluk projesini
üstleniyoruz. Örneğin son rekor denememizde 100 şehit
çocuğunun eğitim masraflarına destek imkanı oluşturulmuştu.
Ayrıca nesli tehlike altında olan canlılar ve suların korunması
üzerine birçok çalışmayı aktif olarak yürütüyorum.

Öğrencilere ilk olarak aşıladığınız şey nedir?
Sevgi ve duyarlılık. Doğa sevgisi, hayvan sevgisi, spor sevgisi
ve yaptıkları her işi derinden hissederek bilinçli yapan bireyler
olmaları için çaba gösteriyoruz.

Denizlerimiz risk altında… Yaptığınız çalışmalarda insanlara bu
konuda verdiğiniz mesajlar neler?
Soluduğumuz havanın büyük kısmını denizlerimiz
temizlemektedir. Ancak yaşanan kirlilik yüzünden denizler ve
22

okyanuslar havayı sağlıklı temizleyememektedir. Denizler aynı
zamanda birer yuva ve şu an deniz canlılarının yuvaları, yaşam
alanları, tehlike altında. Bunlarla ilgili belgeseller, projeler
yapıyoruz. Kamu spotlarında yer alıyoruz ve etkinlikler
düzenliyoruz. Dilerim çok daha fazla kişiye ulaşabilir, çok
fazla kişiyi fark edebilir hale getirebiliriz.

Denizler de bir nevi hayatın yoğunluğundan kaçış diyebiliriz.
Sualtında olmadığınızda doğaya yönelmek adına neler
yapıyorsunuz?
Doğada vakit geçirmek bir nevi terapi. Sık sık doğa yürüyüşleri
ve doğada meditasyon yapıyorum veya doğada kitap okuyorum,
yazılarımı yazıyorum.

TURMEPA’nın çalışmalarını takip ediyor musunuz? Bu konuda
neler düşünüyorsunuz?
2003 yılında TURMEPA’nın “Deniz Temiz” projesinden
haberim olmuştu ve hemen gönüllü çalışmayı kabul etmiştim.
Tekne ile kıyılarımızı gezip çöp toplamıştık. Denizlerimizin
kirli olduğunu biliyorduk ama yine de denizden çıkan
çöplere inanamamıştık. Topuklu ayakkabıdan cam şişeye dek
arayacağınız her şey vardı. Oysa ki bir cam şişenin doğadaki
yok olma süresi yaklaşık 5 bin yıl!

İleride TURMEPA ile ortak çalışmalar
yapmayı düşünür müsünüz?
Çok isterim!

RMK

marine
www.rmkmarine.com

nazenin v.
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OKYANUSLARDA

PLASTiK

ÇÖP

ALARMI…
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YAPILAN ARAŞTIRMALAR SONUCUNDA HER YIL 8 MILYON PLASTIK ÇÖPÜN DENIZLERE KARIŞTIĞI,
OKYANUSLARDA ÇÖP ADALARININ OLUŞTUĞU VE EN DERIN DENIZLERIN BILE ÇÖPLE KAPLANDIĞI
TESPIT EDILINCE, BIRLEŞMIŞ MILLETLER DE, OKYANUSLARIN KORUNMASI IÇIN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
ALFRED WEGENER ENSTITÜSÜ ARAŞTIRMACILARINDAN MINE BANU TEKMAN, BIN 400’E YAKIN
FARKLI CANLI TÜRÜNÜN PLASTIK KIRLILIĞINDEN ETKILENDIĞINI SÖYLÜYOR.
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İ
Çevresel sorumluluk
bakımından öncü kabul edilen
Avrupa Birliği dahi plastik
çöpünün yüzde 25'ini geri
dönüştürebiliyor.
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İnsanlara “kendinizi şu an nasıl bir denizde
hayal ediyorsunuz” diye sorulsa; kimi
mavilikler içinde seyreden bir yelkenlide,
kimi, berrak suların vurduğu kumsalda kimi
de rengarenk balıkların dans ettiği temiz sular
hayal ettiğini söyler. Bu nedenle eviniz veya
işyerinizin duvarlarında da benzer tablolar
vardır. Fakat gerçek çok farklı. Denizlerin
içinde bulunduğu durum, tüm canlı yaşamını
tehdit edecek boyuta ulaştı. Her yıl en az 8
milyon ton plastik çöp okyanuslara karışıyor.
Kumsala vuran plastik atıklar, bir şişenin içine
sıkıştığı için ölen küçük bir balık, ağa dolanan
bir kaplumbağa... Belki de evlerimizde,
AVM girişlerinde, kamuya açık binaların
asansörlerinde bu görüntülerin sergilenmesi
gerekiyor, insanlığın artık tehlikeyi fark
edebilmesi için...
Çünkü denizlerimiz her geçen gün daha
çok kirleniyor ve deniz artık kendini
temizleyemiyor. Bu nedenle Birleşmiş
Milletler de, ilk kez "Dünya Okyanus
Konferansı" düzenleyerek, okyanus ve
denizlerdeki plastik kirliliğinin vardığı
boyutlara dikkati çekti.
Ellen-MacArthur Vakfı’nın okyanuslardaki
kirlenmeye karşı yaptığı bir araştırma,
çarpıcı verileri ortaya çıkarıyor. Araştırma,
her yıl denizlere 8 milyon ton plastik çöp
karıştığını ortaya koyuyor ve kirlenme

bu şekilde devam ederse 2050 yılında
denizlerde balıktan çok çöp yüzecek.
Denizlerdeki kirlenmenin boyutu, her
dakikada plastik çöp dolu bir kamyonun
bu çöpü denize boşaltması ile eşdeğerde.
Araştırma, eğer önlem alınmazsa bu
miktarın dakikada iki kamyon çöpe
çıkacağını gösteriyor. Çünkü tüketime bağlı
olarak plastik ambalaj üretimi her geçen
yıl artıyor. 2008 yılında 260 milyon ton
civarında olan küresel plastik üretimi, 2015
yılında yaklaşık 300 milyon tona ulaştı.
Plastik çöpün özellikle plastik paketlerden
oluştuğunu belirten araştırma sonuçlarına
göre, eğer önlem alınmazsa, 2025 yılına
kadar denizlerde bir ton plastik çöpe karşılık
3 ton balık olacak, 2050'den itibaren ise çöp
miktarı, balık miktarını geçecek.

RAKAMLAR ÜRKÜTÜYOR
Plastik atıklar başta olmak üzere denizlerdeki
insan kaynaklı çöp kirliliği üzerinde
çalışan Alfred Wegener Enstitüsü’nün
araştırmacılarından Mine Banu Tekman,
rakamların ürkütücü ve tehlikenin geldiği
noktanın vahim olduğunu söylüyor. Konuyla
ilgili görüşlerine başvurduğumuzda Mine
Tekman, Alfred Wegener Enstitüsü’nün
Polarstern adlı buz kırıcı araştırma gemisiyle
Tromso'dan Kuzey Kutbu’na doğru yol
alıyordu. Yolculuğun nedeni ise deniz
çöplerini izlemek için deniz tabanının
fotoğraflarını çekmek ve mikroplastik analizler
için su ve sediman örnekleri toplamaktı.
1950’lerden bu yana plastik tüketiminin 300
milyon tonu geçmiş durumda olduğunun
altını çizen Tekman, bunun 5-13 milyon ton
aralığındaki ciddi bir miktarın denizlerde
sonlandığının tahmin edildiğini belirtiyor ve
ekliyor: “Denizlerde yüzen plastik miktarı da
7 bin-270 bin ton arasında tahmin ediliyor.
Özellikle denizlere karıştığı tahmin edilen ve
bulunan miktarlar arasındaki kayıp plastik
atık miktarları endişe verici. Bu miktarların
deniz tabanında, kutup bölgelerinde, direk
gözle görünmesi çok zor hatta imkansız olan,
mikroplastik dediğimiz küçük parçacıklar
halinde yüzer halde ya da yine deniz
tabanında biriktiği tahmin ediliyor.
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ÇÖPLER, KUZEY KUTBUNDA
BİRİKİYOR
ABD'nin California Üniversitesi’ne
bağlı Ulusal Ekolojik Analiz ve Sentez
Merkezi’nin (NCEAS), 2015 Şubat ayında
yayımladığı bir araştırma da, endişeleri
haklı çıkarıyor. Dünyada her yıl karalardan
denizlere ve okyanuslara 8 milyon ton
plastik atık atılıyor. Raporda tüm bu atığın
karaya vurması halinde, dünyadaki tüm sahil
şeridi boyunca her üç metreye beş torba
plastik atık düşeceği belirtildi.
Mart ayında litterbase.org uygulamasını
yayınladıklarını söyleyen Mine Tekman da,
bin 300’ den fazla bilimsel makaleyi tarayıp,
dünya denizlerinde çöp bulunduğu belirtilen
noktaları haritalandırdıklarını belirterek
bunu yaparken o noktalarda bulunan plastik
oranlarını da vermeye çalıştıklarını söylüyor
ve çıkan sonucu şöyle anlatıyor: “Deniz
çöplerinin çıkmaz sokaklarından biri kuzey
kutbu. Buraya ulaşan çöplerin çoğunluğunun
Atlas Okyanusu’nun kuzeyinden kuzey
kutbuna ulaştığını tahmin edebiliriz. Kuzey
Kutbu derin denizde yaptığımız deniz çöpleri
araştırmamızda bulduğumuz rakamlar, çok
yoğun bir bölgenin kıyısında bulunan Lizbon
kanyonu ile karşılaştırılabilir durumda.
Kuzey kutbu kadar insan yoğunluğundan
uzak bir bölgede bile büyük miktarlarda
deniz çöpü bulunuyor.
Deniz akıntıları ve rüzgarların etkisiyle
deniz çöpleri hiç durmadan dünyanın çeşitli
bölgelerine dağılıyor. Bu bağlamda belli
ülkeleri kirlilikten sorumlu tutup diğerlerini
bu sorumluluğun dışında bırakmak
mantıksız hale geliyor. BM gibi global
organizasyonların başlattığı çalışmaların bu
sorun ile baş etmemizde çok büyük anlamı
olacağını düşünüyorum.”

TOPLUMDA BİLİNÇLENDİRME
BAŞLAMALI
Davos Ekonomik Forumu Çevre İnisiyatifleri
Direktörü Dominic Waughray da, bu nedenle
plastik tüketimi, özellikle de geri dönüşüme
ilişkin anlayışın bir an önce değişmesi
gerektiğini ifade ediyor.
New York’taki Konferansta BM Genel

Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel
Kurulu Başkanı Peter Thomson ise şu
uyarıda bulunuyordu: “Plastik kirliliği artık
sürdürülemez hale geldi, doğayı ve canlı
yaşamını tehdit etmeye başladı.”
BM bünyesinde kurulan Deniz
Kirliliğinin Bilimsel Boyutları Müşterek
Uzmanlar Grubu (GESAMP), okyanus
ve deniz kirliliğinin yaklaşık yüzde
80'inin insan kaynaklı olduğunu ve
bunun yüzde 60 ila 95'ini plastik atıkların
oluşturduğunu belirtiyor.

CANLI YAŞAMINI DA
TEHDİT EDİYOR
Okyanuslardaki ve denizlerdeki plastik
kirliliğin en büyük kurbanları ise bu
ekosistemin parçası olan canlılar. Balıklar,
deniz memelileri, denizden beslenen kuşlar
ve "zooplankton" denilen ve okyanus
ekosisteminde besin zincirinin ikinci
halkasını oluşturan omurgasız mikroskobik
canlılar plastik kirliliğinin tehdidi altında.
Ufak plastik parçaları denize girer girmez
planktonlar tarafından yeniyor. Böylece
plastik maddeler bu küçük organizmalar
vasıtasıyla besin zincirinin tamamına
yayılmış oluyor. Böylelikle insanlar, kendi
attığı plastiği kendi yemiş oluyor.
Litterbase.org uygulamasında çöplerden
etkilenen canlıları da incelediklerini ifade
eden Mine Tekman, “Bin 400’e yakın
farklı canlı türünün hali hazırda plastik
kirliliğinden etkilenmiş durumda olduğunu
söylüyor. Greenpeace, 2006'da yayımladığı
bir raporda plastik atıkların denizlerde
ve okyanuslarda yaşayan 267 farklı canlı
türünün varlığını tehdit ettiğini bildirmişti.
Geçen 10 yılda etkilenen tür sayısındaki
artış ciddi boyutta.
Mine Tekman, “Eğer çöplerimizi çok yakın
gelecekte kontrol altına alamazsak plastiğin
kendisinin ya da eklenen kimyasalların
etkilerinin ne kadar kötü olabileceğini tahmin
etmek zor” diyor. ABD Ulusal Okyanus ve
Atmosfer İdaresi verileri de plastik atıkların,
her yıl yaklaşık 100 bin deniz memelisinin
ve milyonlarca kuş ve balığın hayatını
kaybetmesine yol açtığını gösteriyor.

Plastik bir poşetin doğada
çözünmesi 20 yıl, plastik
şişelerinse 450 yıl sürüyor.
Denizin derinliklerinde güneş
ışığı ve oksijen eksikliğinden
süre uzayabiliyor.
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“MARMARA’DA
ÇÖP O KADAR ÇOKTU
Kİ SAYAMADIM”
Türk denizlerindeki durumla ilgili bir
araştırma yapılıp yapılmadığını sorduğumuz
Mine Tekman, Karadeniz Teknik Üniversitesi
tarafından Karadeniz bölgesinde yapılmış bir
çalışmanın sonuçlarına göre kilometrekaredeki
çöp sayısının 450 bine kadar çıktığını söylüyor.
Plajlardaki çöplerin asıl kaynağının denizden
karaya vuranlar olduğunu söyleyen Mine
Tekman, 2011 yılında Malta’da yapılan
bir araştırmada denizden karaya vuran
kilometrekareye düşen çöp miktarının 6
milyon olduğu tespit edilmiş. 8 bin 300 km
kıyı şeridimiz olduğunu düşünürseniz, tüm
bu kapalı denizlerin kıyısındaki ülkelerden
denizlere karışan çöpler bizim kıyılarımızı
da etkiliyor, etkilemeye de devam edecek.
Bir de Marmara Denizi örneği var tabii ki.
Kuzey Kutbu’nda kullandığımız yöntemle
Marmara’da yüzen çöp sayısını saymayı
denedim, o kadar çoktu ki başaramadım.
Deniz çöplerinin bizim kıyılarımızdaki
canlılara etkilerine ya da besin zincirine ne
derece karıştığına dair çalışmalara acilen ağırlık
verilmesinin, hali hazırda ne kadar etkilenmiş
olduğumuzun çalışılmasının ve bu konuda
denizlerimize kıyısı olan ülkelerle ortak
programlar yürütülmesinin acil bir eylem
olarak gündemimizde yer alması
gerektiğini düşünüyorum.”

30

yakınplan

A PLASTIC OCEAN
BELGESELI, 7'DEN 70'E
FARKINDALIK YARATIYOR
Plastic Oceans Foundation, 7’den 70’e toplumdaki her
bireye plastiğin zararlarını anlatıp bu konuda farkındalık
geliştirmeyi amaçlayan bir vakıf. Serbest Dalış Dünya
Şampiyonu Tanya Streeeter, Kaşif Paul Rose ve Craig
Leeson tarafından kurulan vakıf, Amerika, İngiltere,
Hong Kong ve Kanada’da faaliyet gösteriyor.
Plastic Oceans Foundation, plastiğin dünyamıza verdiği
zararı geniş kitlelere duyurmak adına dört yılda, 20 farklı
lokasyonda deniz ve okyanusların durumunu inceleyerek
"A Plastic Ocean" adında bir film çekti. Film, 19 Ocak
2017’den itibaren dünyanın dört bir yanında gösterilmeye
başlandı. Vakıf, filmin gösterimi için dünya genelindeki
kurumlarla özel anlaşmalar yapıyor.
TURMEPA ve Plastic Oceans Foundation Türkiye'de
özel bir iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor.

BELGESEL, GÖSTERIMLERE VE
ÖDÜL ALMAYA DEVAM EDIYOR
Film, birçok ülkede festivallerden özel gösterimlere,
okullardan müzelere ve konsolosluklara kadar birçok
platformda gösterildi. Yıl boyunca da dünyanın farklı
yerlerinde gösterimler devam edecek. Film, bugüne
kadar Blue Ocean Film Festivali, Sedona Uluslararası
Film Festivali, Colorada Çevre Filmleri Festivali gibi
festivallerde en iyi çevre ödülünden en iyi belgesel
ödülüne kadar birçok kategoride ödül kazandı.
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8

MİLYON
TON

Her yıl denizlere atılan
plastik miktarı

13

BİN
PARÇA

Okyanusun her kilometre
karesinde bulanan
plastik miktarı

300
MİLYON TON
Dünya genelinde yılda
üretilen plastik miktarı

500

MİLYAR ADET

Dünya genelinde her yıl
kullanılan plastik torba miktarı

100
BİN

Plastik yediği için yılda
ölen deniz canlısı ve
kuşların sayısı

33

mavisöyleşi

röportaj. Murat Erdoğan
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GEMI VE YAT İHRACATÇILARI BIRLIĞI BAŞKANI BAŞARAN BAYRAK

SANAYİ BÖLGESİYİZ AMA MAVİ
BAYRAK SAHİBİYİZ

A

Avrupa’nın en önemli gemi ve yat üretim
merkezlerinden biri olan Türkiye, son yıllarda oldukça
pazar kaybetti. Son iki yıla kadar Norveç başta olmak
üzere Avrupa ülkelerine ciddi ihracat yapıldığını
söyleyen Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı
Başaran Bayrak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası
Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye sipariş verme konusunda
daha temkinli davranmaya başladığını belirterek
“Bankaların verdiği teminat mektuplarını reddetmek
ve alternatifi varsa siparişleri başka ülkelere kaydırmak
gibi bir tutum içerisine girdiler” diyor ve ekliyor: “Bu
durum üretim kapasitemizi ciddi manada sekteye
uğrattı. Biz 2015 yılında Norveç’e yaptığımız 220
milyon dolarlık ihracatımızın dörtte üçünü kaybettik.”
Tersaneler, bu dönemi tamir bakıma yönelerek
atlatmaya çalışıyor. Bunun için de yeni havuzlar
hizmete alındı. Fakat bu yatırımların da tersanelerin
düşük kapasite ile çalışmasının önüne geçmediğini
Bayrak şöyle ifade ediyor: “Yıllık 1 milyon ton çelik
işleme kapasitesi olan tersanelerimizin, 90 bin ton çelik
işlediğini gördük. Yeni inşada yüzde 10-15’lik kapasite
ile devam ediyoruz. Fakat yine de hiç bir tersane
kapanmadı hatta sayılarında artış oldu. 80’e yakın
tersane var. Fakat gemi inşada istisna birkaç tersane
dışında büyük kısmı çok düşük kapasite ile çalışıyor.
Avrupa’ya kaliteli bir gemi üretici olduğumuzu kabul
ettirmişken, siparişleri rakip ülkelere kaptırmak çok iyi
olmadı. Bizi tercih eden Avrupalı armatörler, İspanya,
Polonya, Romanya ve diğer Baltık ülkelerine gitti. Daha
ucuz Pazar arayanlar da Uzakdoğu tersanelerine gitti.”

GREEN SHIP KAVRAMI
YAYGINLAŞIYOR
Çevre duyarlılığı, gemi inşa sanayisi ve denizcilik
sektörüne de yön vermeye başladı. Gemi yapımında
çevreci ekipmanların devreye girmeye başladığını
söyleyen Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı
Başaran Bayrak, gelecek dönemde bunun artarak
devam edeceğini belirterek şöyle devam ediyor: “Yeşil

veya çevreci gemi (Green Ship) dediğimiz olay, bir
geminin dizaynından inşası ve işletilmesine kadar
olan süreci anlatıyor. Green Ship, bir geminin daha
az enerji ve yakıt harcaması demek. Tüm bunlar da
daha çok gemilerin makinesiyle alakalı ve Türkiye
olarak maalesef bu sistemleri dışardan alıp gemilere
takıyoruz. Düşük emisyon yakıt tüketen makineler
ve balast arıtma sistemleri hayata geçiyor ama biz
ülke olarak buna katkı sağlayamıyoruz. Makineler
artık ciddi anlamda değişikliklere tabii oluyor. Düşük
sülfürlü yakıtlar, scrubber gibi sistemlerin, yakın
bir gelecekte gemilere takılması zorunlu olacak. Biz
bu sistemleri üreten değil de gemilere takan ülke
olacağız anlaşılan. Oysa dünyada LNG ile çalışan ilk
römorkörü yerli bir tersanemiz yaptı fakat bu çevreci
ekipmanları dışarıdan almak zorunda kaldılar.”
Denizdeki canlı popülasyonunu olumlu yönde
etkileyecek olan Balast Suyu Sözleşmesi gereği
gemilere takılan sistemlerin de çevrecel bir dönüşüm
olduğunun altını çizen Bayrak, Türk menşeli balast
arıtma sistemlerinin üretilmesi konusunda devletin
öncülük etmesi gerektiğini belirterek şöyle devam
ediyor: “Çok büyük bir pazar var. Kızağa koyulacak
her gemi bu sistemle donatılmak zorunda. Mevcut
gemilere ise 2022 yılına kadar müddet verilmiş. Eğer,
üretemezsek tersanelerimizde inşa ettiğimiz gemilere
yine dışarıdan alıp takmak zorunda kalacağız.”

MARMARA’DA DÖNÜŞÜM
BAŞLAMALI
Marmara Denizi ve Boğazlarda çevresel dönüşümün
de kaçınılmaz olduğunu düşünen Başaran Bayrak,
bu dönüşümün belirli bir periyotta yapılması
gerektiğine dikkat çekiyor. Türk Boğazlarının SECA
(Kükürt Emisyonları Kontrol Alanları) kapsamına
alınması konusunda çalışmaların olduğunu söyleyen
Bayrak, karasuların bu kapsama alındığında bu
bölgede çalışan gemilerin düşük sülfürlü yakıtlar
kullanması gerekeceğini vurgulayarak Avrupa’da

AVRUPA’NIN EN
ÖNEMLI GEMI ÜRETIM
MERKEZLERINDEN BIRI
OLAN TUZLA TERSANELER
BÖLGESI’NIN, TÜRKIYE
EKONOMISI IÇIN BÜYÜK
ÖNEME SAHIP OLDUĞUNU
SÖYLEYEN GEMI VE YAT
İHRACATÇILARI BIRLIĞI
BAŞKANI BAŞARAN
BAYRAK, TUZLA’NIN AĞIR
SANAYININ BULUNDUĞU
BIR ÜRETIM BÖLGESI
OLMASINA RAĞMEN,
MAVI BAYRAK SAHIBI
OLDUĞUNUN ALTINI
ÇIZIYOR.
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örneklerin bulunduğunu belirterek şöyle devam ediyor: “Avrupa ülkelerinde
hem finansman hem de teknoloji gücü var ve çeşitli yaptırım ve teşviklerle
filolarını yeniliyor. Türkiye bunu belirli bir periyotta yapmalı. Devlet,
karasularımızda çalışacak ve yeni yapılacak gemilerde şu emisyonların atında
makineleri kullanabilirsiniz diye teşvik ve kurallar getirecek. Boğazlar gibi
çok önemli geçiş noktalarında çevre kirliliğine neden olabilecek makine
sistemlerinin artık devreden çıkması lazım. Bildiğim kadarıyla devletin de bu
konuda bir projesi ve programı var.”

göre, burayı yaşanır kılmak zorundayız. Hayatımızı burada devam ettirmek
istiyorsak çevremizin de yaşanılabilir olması gerekiyor. Bu hassasiyeti
sektörde hemen hemen herkes gösteriyor. İstenmeyen durumlarla
karşılaşılabilir, bu durumlara da hazır olacak altyapıya sahip olunması
gerekiyor ki biz hazır olduğumuza inanıyoruz. Tuzla ve Yalova’da Türkiye
ekonomisi için büyük önem arz eden bir endüstri var, bütün dünyanın
gıpta ettiği bir endüstri var. Türkiye’de turizm de olacak, çevre de olacak
ama sanayide olacak. Almanya bunu başardıysa biz de başarabiliriz.

TUZLA TERSANELERİNE HAKSIZLIK EDİLİYOR

“TURMEPA GİBİ KURULUŞLAR ARTMALI”

Söyleşimizin içeriği çevre ve tersaneler olunca, Tuzla’da denizin
kirlenmesinde günah keçisi ilan edilen tersanelerin çevre konusundaki
tutumlarını Bayrak’a sorduğumuzda ilginç bir noktaya dikkat çekerek
bölgeye haksızlık edildiğini söylüyor. “Gemi sanayinin en önemli
merkezlerinden biri olan Tuzla, bir taraftan da mavi bayrağa sahip bir ilçe.
İstanbul’un denize girilebilir nadir ilçelerinden bir tanesi” diyor Bayrak
ve şöyle devam ediyor: “Tuzla Tersaneler Bölgesi, yoğun emek gücünün
harcandığı ve ağır sanayinin olduğu bir üretim bölgesi. Burası turistik bir
bölge olmaz. Mutlaka kirliliğe bir sebebiyet veriyor ama minimize edilmiş
durumda. Belki de turistik bölgeler çok daha fazla kirletiyordur çevreyi.
Bütün tersanelerin iş güvenliği ve çevre ile ilgili sertifikaları var. Çevre ile
ilgili sürekli denetlenen kurumlarız. Atık alım tesislerimiz ona göre dizayn
edilmiş. Çevre konusunda çok acı çektik ve çok şey öğrendik. İş kazaları
da çok minimize oldu. Çevre ile ilgili dramatik olaylar duymuyoruz. Güzel
bir söz vardır; “Denizler babamızdan bize miras kalmadı, çocuklarımızın
emanetidir.” Tuzla, yaşanmaz hale gelirse, yerine bir şey koyamayacağımıza

Hayatında ilk defa geçen yıl Bodrum’da denize girdiğini dile getiren
Başaran Bayrak, birkaç koy gezdikten sonra gerçekten çok özel yerler
olduğunu bir kez daha anladığını söylüyor ama kirliliğin buraları da
tehdit ettiğini belirtiyor. Bayrak, yaşadığı ve gözlemlediği sıkıntıları
şöyle anlatıyor: “Deniz harika görünüyor fakat gözlüğünüzü takıp
diplere baktığınızda, araba lastiğinden sandalyesine denize ait olmayan
aklınıza gelmeyecek atıklar görüyorsunuz. Çok yazık. Bir şekilde bunları
temizleyecek sistemlerin kurulması lazım. Denizin dibi çöplük değil.
TURMEPA sahip olduğu süpürme gemileriyle ve kıt imkanları ile deniz
temizliğine katkı vermeye çalışıyor ama yetmez. Yerel belediyelerin, yerel
kamu kuruluşlarının, ekipmanlarını hızla artırarak deniz temizliğine
önem vermesi lazım. Örneğin katı atık ve sıvı atık alım istasyonları her
yerde yok. Yakıtı her yerde bulabiliyorsak, bu atık tesislerinin de olması
lazım. Olan yer bulduğumuzda sevinir durumdayız. TURMEPA’yı
bu anlamda takdir ediyorum. Benzer kuruluşların da çoğalarak deniz
temizliğine destek vermelerini ümit ediyoruz.”
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İTHAL SIFIR YATA TEŞVİK, MARKALAŞMAYI ZORLAŞTIRIR
Süper yat inşasında dünya sıralamasında üçüncü sırada bulunan
Türkiye, bu pazarda da kan kaybediyor. “Dünya yat pazarında
aldığımız pay çok düşük, yüzde yarımlarla ifade edilebilecek
düzeyde” diyor Başaran Bayrak ve ekliyor: “Yıllardır bu alanda
üretim yapmamıza ve İtalya’dan daha çok marangoza sahip
olmamamıza rağmen marka yaratamadığımız bir sektör oldu.
Kaliteli yatlar yapan ve marka yaratma konusunda da mesafe kat
eden firmalar var fakat yat konusunda ülke olarak marka yaratmanız
gerekiyor. Bugün insanlar, İtalyan yatı aldığını söyleyerek ülkenin
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marka değerini de üzerine koyuyor.” Yabancı bayrakta dolaşan
Türk sahipli yatları, Türk bayrağına geçirmek için getirilen vergi
teşviğinin yerinde bir uygulama olduğunu söyleyen Bayrak, fakat
yabancı sıfır yatların da yüzde 1 KDV ve sıfır ÖTV ile Türkiye’ye
gelmesinin çok yanlış bir uygulama olduğunun altını çiziyor. “Bu
uygulama, Türk yat sektörünü rakipleri karşısında çok zor durumda
bırakıyor, rekabet edemiyoruz” diyen Bayrak, şunları söylüyor:
“Otomotiv gelirken, iki otomotiv parası tutarında vergi alırken yat
da alınmıyor. Haksız bir uygulama olduğunu düşünüyorum.”

maviyarış
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BIR MEYDAN OKUMA YARIŞI

CUP

AMERICA’S
DÜNYANIN EN PRESTIJLI
VE EN ESKI ULUSLARARASI
KATAMARAN YARIŞI OLAN
AMERICA’S CUP, 166 YIL
SONRA YENIDEN İNGILTERE
KIYILARINA DÖNDÜ. İLKI
1851 YILINDA İNGILTERE’DE
GERÇEKLEŞTIRILEN YARIŞIN
35’INCISININ FINALI,
HAZIRAN AYINDA
BERMUDA’DA YAPILDI.
KUPA, 26 YAŞINDAKI BIR
SKIPPER’IN YÖNETTIĞI TEKNE
ILE YENI ZELANDA’YA GITTI.
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Dünyanın kazanması en zor spor etkinliklerinden biri
olarak gösterilen America’s Cup yarışının 35’incisine;
Fransa, Yeni Zelanda, ABD, Japonya, İsveç ve
İngiltere katıldı. 166 yıllık tarihe sahip yarışı bugüne
kadar yalnızca Amerika, Avustralya, İsviçre ve Yeni
Zelanda olmak üzere dört ülke kazanabildi.
1851 yılında İngiltere’nin güneyinde yer alan Isle of
Wight adasının çevresinde başlayan America’s Cup
katamaran yarışları, dünyanın en eski uluslararası kupa
ödüllü spor yarışı olarak kabul ediliyor.
America’s Cup’ın en önemli özelliklerinden biri,
yarışlarda tekne teknolojisi ve tasarımlarının
da yarışıyor olması. America’s Cup’ta, yarışan
katamaranların yapımı süresince de mühendisler
bir yarış sürecine giriyor. Tekne tasarımı yazılımlarla
destekleniyor. Maksimum hız, en iyi denge için
geometrik çözümler üretiliyor. 1983 yılından bu yana
Louis Vuitton’un sponsorluğunu yaptığı yarış, tarihi
ve prestijiyle, dünyanın en iyi yelken yarışçılarını ve yat
tasarımcılarını bir araya getiriyor.
Yarış ilk olarak kendi denizlerinde düzenlenmiş olsa
da kupayı hiç kazanamayan İngiltere, yarışa büyük
önem veriyor. İngiliz hükümeti, İngiliz yelkenciliğini
geliştirmesi için Land Rower Bar yelkenlisini
hazırlayan 120 kişilik ekibe 7.5 milyon sterlin fon
sağlamış. Land Rover ise 80 milyon sterlin bedelle
İngiliz takımının ana sponsorluğunu yapıyor. Land
Rover Bar merkezi, bir yarış ekibi olmanın yanı sıra
geleceğin mühendislerini yetiştiren bir akademiye
dönüştürüldü. BAR Academy, 19-24 yaşları arasında
yetenekli İngiliz yelkenci gençleri yetiştiriyor.
Akademiyle ayrıca geleceğin mühendisleri, yat
tasarımcıları ve tekne yapımcılarına esin kaynağı
olmayı planlıyorlar.

132 YIL KUPAYI BIRAKMADI
America’s Cup’ı diğer yarışlardan ayıran özelliği ise
yarışın bir meydan okumayla başlıyor olması. Kupa
yarışı, meydan okuma (challengers) ve savunan
(defender) arasında geçiyor. Kupa sahibi kupayı
savunmak için yarışıyor. Yarışın en ünlü meydan
okuyucusu ise Lipton çayın kurucusu Thomas
Lipton oldu. 1899 ve 1930 yılları arasında beş kez
meydan okuyucu olarak yarışa katılan Lipton, hiç
bir yarışı kazanamadı ama Lipton markasıyla ticari
anlamda çok şey kazandı.
Bugüne kadar kupayı en fazla savunup elinde tutan
takım, 132 sene ile New York Yacht Kulübü oldu.
1983 yılında kupa, Avusturalya’ya kaptırıldı.
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KUPANIN YENİ SAHİBİ HENÜZ
26 YAŞINDA
27 Mayıs’ta başlayıp 28 Haziran’da tamamlanan
35’inci America’s Cup kupasını 26 yaşındaki Peter
Curling komutasındaki Emirates Team New
Zealand takımı kazandı. Yaş ortalaması 28 olan
Emirates ekibi, tecrübeli rakibi Oracle Team USA'ya
karşı ezici bir üstünlük kazandı. ETNZ, Oracle
Team USA’yı 7-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.
Emirates Team New Zealand'ın 35. America's
Cup'taki şansı, dünya sporunun en iyi hikayelerinden
biri. Dört yıl önce San Francisco'da şampiyonluğu
kaçırdığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşayan takım

Yeni Zelandalı Emirates
Team, İngiltere’den Land
Rover Bar karşısındaki
yarı final mücadelesinin
ikinci yarışında alabora
olmuştu fakat sonraki
yarışlarda daha dikkatli
oldular ve yarışı kazanan
takım oldular.

yeniden oluşturuldu. Takım çalışmalara sıfırdan
başladı ve yelkenciliğe bakış biçimini değiştirdi.
Yeniden oluşturulan, bir grup genç ve son derece
yetenekli yelkenciyi bünyesinde barındıran takım,
etkinliğe yönelik yeni bir tasarım felsefesini ve
yaklaşımını temel aldı. Bu felsefe, dört yıllık
çabanın karşılığı olarak ETNZ’ye şampiyonluk
getirdi. Denize açıldığı 32 yarıştan sadece beş
tanesini kaybeden ETNZ, yüzde 84'lük bir
galibiyet oranıyla Yeni Zelanda’ya döndü. 26

yaşındaki ETNZ dümencisi Peter Burling
America's Cup'ı kazanan gelmiş geçmiş en genç
kaptan oldu. Burling, 2013’te ilk Red Bull Youth
America's Cup'ı da kazanmıştı.

36. YARIŞ İÇİN MEYDAN OKUNDU
Peter Curling’in ekibi, 35’in yarışın bitiş çizgisini
geçerek 36’ın yarışın da startını vermiş oldu. ETNZ
ekibi, Luna Rossa Ekibi için Circolo della Vela
Sicillia’dan gelen meydan okumayı kabul etti.

KAZANAN

Genç yarışçı, elde ettiği başarı sonrası duygularını
şöyle dile getiriyordu: “Bu etkinliği izleyerek
büyüdüm ve ETNZ takımına girip bu kupayı
eve götürmek benim için bir hayalin gerçeğe
dönüşmesi demek. Bu yarışı bu kadar genç yaşta
kazanmış olmak gerçek dışı.”

KAYBEDEN

Team Oracle USA’nın Kaptanı Jimmy Spithill ise
rakibi hakkında şunları söylüyordu: “Bu çocuklar
yarış boyunca muhteşem bir performans ortaya
koydu. Onlara baktığımda zayıflık adına hiçbir
şey görmüyorum. Bir sporcu ve rakip olarak tek
yapabileceğim şapka çıkarmak ve saygımı ifade
etmek. Çok ama çok etkileyici bir performanstı ve
daha iyi olan takım kazandı.”
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JEFF HAKKO
“DENIZLERIN KORUNMASI IÇIN DAHA
ÇOK TURMEPA’YA IHTIYAÇ VAR”
DALMAK, VAKKO YÖNETIM KURULU ÜYESI JEFF HAKKO IÇIN ÇOK BÜYÜK BIR TUTKU. 30 YILDIR
DENIZIN DERINLIKLERINI KEŞFEDIP O DERINLERIN HEP BILDIĞI ŞEKILDE KALMASI VE SONRAKI
NESILLERIN DE TANIK OLABILMESI ADINA ÇALIŞIYOR. DENIZIN YARININI KURTARMAK IÇIN
ÇABA HARCARKEN, GEÇMIŞIN IZINI DE SÜRMEYI HIÇ BIRAKMAMIŞ. BU MERAKINI DA
TARIHI DALGIÇ MALZEMELERI KOLEKSIYONU ILE HAYATA GEÇIRDI.

K

Küçük bir müzeye dönüştürdüğü evinde bir araya geldiğimiz Jeff
Hakko ile “Çocuğum” diye bahsettiği ve geçtiğimiz aylarda İstanbul
Deniz Müzesi’ne bağışladığı koleksiyonunu ve koleksiyonundan daha
büyük olan deniz tutkusunu konuştuk.

Su altına merakınız nasıl başladı?
Çocukluk yıllarımda başladı, Büyükada’da. Denizde fazla
kalmamdan dolayı annemden azar işittiğimi hatırlıyorum.
Parmaklarımın uçları büzülür, dudaklarım morarırdı. Ebette o
zamanlar Büyükada kıyıları bu halde değildi. Şişme botumla
balık tutmaya giderdim. Bu balık nereden geldi, nasıl yaşıyor, diye
merak eder denizin ve onun sunduklarının peşinden giderdim.
Küçük yaşlarda başlayan deniz tutkum beni bugünlere getirdi.
5-6 yaşlarında palet ve sualtı gözlüğü ile başlayan dalış maceram
üniversite yıllarında aletli dalışa dönüştü ve 30 yıldır dalıyorum.

O günlerden bugüne değişimi nasıl görüyorsunuz? Biz hep
suyun üzerinden bakarak değerlendiriyoruz olayı…
Hiç unutmayacağım, Büyükada Anadolu Kulübü’nde
iskelenin ucundan dibe baktığımızda en net haliyle her şeyi
görürdük. Biri bir şey düşürdüğünde parlardı, dalıp elimle
koymuş gibi alırdım. Şimdiki hali ortada…
Nüfus arttıkça ve arıtmalar yeteri kadar süratli cevap
veremedikçe kirlenmeler devam edecek. Göcek’in içler acısı
hali hepimizce malum. Gökova bugün feryat ediyor. Bunu
bilen çok az insan var. Yüzeye baktığımızda ne kadar da temiz,
diyoruz ama derinlere gittiğinizde gerçekleri görüyorsunuz.
Güzellikten eser yok. Yerleşimin pek olmadığı yerler, nispeten
iyi durumda. Ancak insanın yaşadığı yerlerin ne kadar kötü
olduğunu anlayabilmeniz için dalmanız lazım.

30 sene içerisinde denizi o berraklıktan bu seviyeye getiren
sadece nüfus mu?
Evet, direkt nüfusla ilgisi var. Bugün çok az tesisin kayda değer
arıtması var. Tesislerin dışında balık çiftliklerinin yarattığı kirliliği
de unutmayalım. Türkiye’deki balık çiftliklerinin yüzde ellisi Didim,
Yalıkavak ve Güllük arasındaki Mandalya Körfezi’nde konumlanmış
durumda. Orada nasıl çevrenin korunmasını sağlayabilirsiniz ki?..
Çiftlik yoğunluğu had safhada. Uçak inerken 55 tane çiftlik saydım.
Ben üretim yapılmasın demiyorum. Balık stoklarında ciddi azalma var.
Tüketim de aksine artmış durumda. Balık çiftlikleri buna çözüm ama bu işi
yapacaksak da kuralına uygun yapmalıyız. Avrupa Birliği boşuna normlar
getirmiyor. Çevre ve sualtı kirliliği maalesef insanlardan kaynaklanıyor.

Popülasyonla beraber bilinçsizlik de mi artmaya başladı?
Bilinçsiz bir toplumunuz varsa ve eğitmiyorsanız bilinçsizlik artar.
Bilinçlendirmenin ilkokul yıllarından itibaren eğitim ile verilmesi
lazım. Eğitim de olmazsa bilinçsiz olan toplumla çocuğa bu durumu
anlatmanız çok zor olur.

Müfredata deniz eğitimi neden alınamıyor?
Bunu zor kılan nedir?
Biraz evvel söylediğime geliyorum biz deniz severlerin birey
olarak, TURMEPA’nın sivil toplum örgütü olarak yapabilecekleri
bir yere kadar. Ondan sonrası mevzuata, yönetmeliğe kalıyor.
Deniz ile alakalı cezalar hatta caydırıcı cezalar var ancak
bunlardan kaç tanesi uygulanabiliyor? Gemilerin sintineleri,
tesislerin arıtma tesisleri ne kadar kontrol ediliyor? Çoğu
göstermelik. Devlet bu konuya gerçekten eğilmedikçe, yaptırımlar
uygulanmadıkça, denetleme sistemi güçlendirilmedikçe bizlerin
birey olarak yapacak pek bir şeyi yok.
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30 yıl önce en çok hangi kıyılarda sularda dalmayı
seviyordunuz?

Okyanusta bir damla kendisi. Çünkü TURMEPA en nihayetinde
bir sivil toplum örgütü. Bunun ötesinde bir yapılanma gerekiyor.
Devlet, bu duruma el atmalı. Denizleri korumanın ötesinde
kirlenmemesi için bir bilinç oluşturmalıyız.
TURMEPA yaptığı pozitif işlerle bazı belediyelerin harekete
geçmesini sağladı. Örneğin Bodrum Belediyesi, teknesi ile koyları
dolaşıp çöpleri toplamaya ve imha etmeye başladı. Mavi Kart
uygulaması ile teknedeki atıklar doğru şekilde toplanıp doğru yerlere
boşaltılıyor. Fakat bunun daha büyük bir boyuta taşınması lazım.
Yaptırımlar daha ciddi ve uygulanabilir olmalı.

Güllük Körfezi, Gökova… Eskiden buralarda dalmayı çok severdim.
Şimdi dalmanın bir anlamı yok, çünkü görülecek bir şey kalmadı.
Mecburen yurt dışına gidiyorum. Türkiye’de dalınabilecek bir yer yok
mu, derseniz; yok olmadan Kaş’a gidin derim. Kaş’ta sualtı çok güzel
ama şimdilik. Havaalanı yapacaklar oraya, izin de çıktı. Hem insanlar
gelsin hem de çevreyi korumanın mümkün olduğu ortak noktalar
bulunsun. Denge gözetmek önemli.
Rant, istihdam ve turizm üçgeni çevreyi hep göz ardı etti. Bırakın
miras bırakacak denizleri, ayağımızı sokacak kadar suyumuz
Kuruluşundan bu yana TURMEPA’nın içindesiniz. İş
kalmayacak. Bu üçlü katliamın öncesinde bir de Türkiye’de “at denize
dünyasında denizcilerden ve denizle ilgili olanlardan
gitsin”, “deniz temizler” mantıksızlığı var.
güzel bir destek var elbette TURMEPA’ya ama genel
Türkiye gibi uzun ve güzel kıyıları olan başka bir ülke daha
olarak ilgi alaka nasıl?
yok. Ama sizce ülkemizdeki insanların yüzde kaçı yüzme
Dediğiniz gibi denizle ilgili olan iş adamları TURMEPA’yı
biliyordur?.. Çok erkenden başlamamız lazım. Çevre bilinci
destekliyor. TURMEPA çevre temizliği yanında
ilkokullarda ders olarak okutulmalı. Birçok
eğitim konusunda da sağlam çalışmalar yapıyor.
konuda Avrupa Birliği’nin çok gerisindeyiz.
TURMEPA ÇOK
Çocuklara çevre ve deniz bilinci sağlıyor, onlarla
Sonuç: Boğazın, Göcek’in ve diğer pek çok
BÜYÜK BIR ÖZVERI
beraber sahaya inip temizlik yapıyor, denizin
kıyılarımızın hali ortada...
ILE ÇALIŞIYOR FAKAT
altını ve neden kirletilmemesi gerektiğini
gösteriyor. Akasya AVM’de çocuklara sualtı ve
DIŞARIDA ÖYLE
Çevre kirliliğinin yanında bir de iklim
büyülü dünyası çerçevesinde bir eğitim ve tanıtım
değişikliği söz konusu…
BIR TEHDIT VAR KI,
programı hazırlanmıştı. Güzel sunumlar yapıldı.
Evet, ikisi birbirinden ayırt edilmesi gereken
YÜZBINLERCE TURMEPA Ben de koleksiyonumdan birkaç parçayı vermiştim
biyolojik faktörler. Şu an Büyük Set Resifi ve
BILE BUNUNLA BAŞA
çocuklar incelesin, merak etsin daha da haşır neşir
Maldivler’deki mercan kayalıklarının büyük bir
olsun diye. Denize dair bilinçleri “Hadi anne/
kısmı küresel ısınmadan dolayı yok olmuş durumda.
ÇIKABILECEK GÜÇTE
baba denize gidelim”in bir tık ötesine taşımak için
30 derecenin üzerinde seyreden bir su sıcaklığı
DEĞIL. TURMEPA
uğraşıyoruz. Eğitim meselesi TURMEPA’nın
mercanları öldürür. Bugün Maldivler’e gidip
OKYANUSTA BIR
layıkıyla yerine getirdiği bir görev.
dalarsanız karşılaşacağınız tek dış etken dökülmüş

DAMLA SADECE.
griye dönmüş mercan tarlaları olur. Hepiniz
Hükümetlerin, siyasi partilerin, yerel
okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur… İstanbul
yönetimlerin tavırları dünden bugüne değişti mi?
büyüklüğünde bir buzul kopmuş ve hareket etmeye başlamış. Birkaç
Elbette. En başta 1980’lerden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
sene içinde eriyip suya dönüşecek ve o su belki de bir yerlerin sonu
yoktu. Yerel ve merkezi yönetimleri eleştiriyorum ama bu hiçbir
olacak. 10 yıl sonra Maldivler ne olacak belli değil, sular altında kalma
şey yapmadıkları gibi algılanmasın. Sadece devlet imkanları
ihtimalinden bahsediliyor.
çerçevesinde öncelikler belirlenirken deniz ve çevre konusu listenin
sonlarında yer alıyor. Ancak çevre ve deniz konusu asıl olanlarla
Sivil toplum örgütleri aktif olarak çalışmasına rağmen
paralel yürüyebilecek mevzular. Biz de bunun peşindeyiz. Ayrıca
ki TURMEPA’nın çalışmaları ortada, bürokrasi kısmını
şunu unutmamak lazım ki çevreye ve denize yapılacak olan da bir
neden tam olarak aşamıyorlar? Ne yapmak lazım?
yatırımdır hem devlet ekonomisine hem de insanlığın geleceğine…
TURMEPA bir ilk, onun gibi gönlünü denizlere vermiş olan daha
fazla organizasyona, örgüte ihtiyacımız var. Ancak TURMEPA’dan
sonra başka oluşum gerçekleşmedi.
TURMEPA çok büyük bir özveri ile çalışılıyor fakat dışarıda
öyle bir tehdit var ki, binlerce TURMEPA bile bununla başa
çıkabilecek değil. TURMEPA’nın yapmaya çalıştıkları, odaklandığı
kanallar, amacı ve hedefine ulaşmak için kullandığı araçlar ortada.
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Dalışlarınızda fotoğraf çekiyor musunuz?
Çekiyorum, ancak benim tüm iyi fotoğraflarım yurt dışında çekilmiştir.
Türkiye’de kirlilikten dolayı güzel kareler yakalamak neredeyse imkansız
hale geldi. Bu nedenle, “Yaşayan Marmara” isimli fotoğraf yarışmasına
katılan arkadaşlar güzel kareler yakalamak için çok uğraşırlar.

mavikaşif

Rahmetli dostum Mustafa Koç’un “Sessiz Dünya” kitabına bakın, kaç
tane resim var Türkiye’den? Resimlerin çoğunu rahmetli yurt dışında
çekmiştir. Türkiye’den güzel kareler çıkaranlar da var. Örneğin; Ateş
Evirgen, Alptekin Baloğlu. Ancak siz bir de onlara sorun, o kareler
için ne kadar çaba sarf ettiklerini.

Koleksiyona artık bir şey katamadığınızı düşündüğünüz
için mi müzeye bağışladınız?

Yurt dışında en çok gittiğiniz dalış noktaları neresi?

Çocuklarınızın hiç ilgisi yok mu?

Bunu daha ziyade ulaşım belirliyor. Türk Hava Yolları direkt sefer
koyduğu için Maldivler sık uğradığım yerlerden biri. Orada 1200
ada var, her biri diğerinden güzel. Kızıldeniz gittiğim yerlerden
biri. Ulaşım, önemli bir belirleyici yoksa Uzak Doğu’ya seyahat
için bir gün, dönüş için de bir gün gerekiyor. Endonezya, Filipinler,
Sumatra, Borneo, Papua Yeni Gine ve Büyük Set Resifi harika
yerler ama uzun mesafeler. Bir de çalışma hayatım devam ediyor
ve çalışırken de daha da zor oluyor.

Dalış tutkunuzun dışında bir de koleksiyonersiniz…
1989 yılından bu yana geliştirdiğim “Tarihi Dalgıç Malzemeleri”
koleksiyonumu İstanbul Deniz Müzesi’ne daha doğrusu Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı’na bağışladığımı biliyorsunuz. Protokol
imzalandı. Taşıma işlemi ise 2018'in başında gerçekleşecek.
Koleksiyonda yaklaşık 250 farklı nesne bulunuyor. Bunların arasında
tulumbalar, başlıklar, bıçaklar, fenerler, ayakkabılar, alet edevatlar,
kısacası eski bir dalgıcın kullandığı bütün malzemeler var. Tarihi
Dalgıç Malzemeleri isimli bir de kitabım var, onun da üçüncü baskısı
hazırlandı, birtakım eklemeler yapıldı. Deniz müzelerinde satılacak.
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Hayır. Yeni bir ürün, yeni bir parça bulmak son derece zorlaştı, bunu
kabul etmek lazım ancak bağışlamamın sebebi “koleksiyona benden
sonra ne olacağı” sorusuydu…

Maalesef. Bağışlamasaydım diğer alternatif koleksiyonu
bütünüyle satmak olmalıydı ki o da mümkün değil. Ancak
bölerek satabilirdim ki ben de bunu istemedim. Ben yaklaşık
30 senemi verdim bu koleksiyona, benim çocuğum gibi… O
bu haliyle bir bütün, bölmek hem koleksiyona hem de kendime
saygısızlık olurdu. Bu koleksiyon aynı zamanda teknolojinin
gelişiminin kronolojik bir sıralaması. Eskiden dalarken bir
kere yüzeye bağlı kalmanız gerekiyordu. Teknede tulumba
olmadıkça, dalgıç suyun altında hortumla beslenmedikçe
dalmak mümkün değildi. Hava geldikçe dolaşabiliyordunuz.
Onların ki çok külfetli bir işti. Biz scuba ile güzel günler
yaşıyoruz. Scuba’ya çok şey borçluyuz.

Denedikleriniz oldu mu?
Londra’da Thames Nehri’nde denemiştim. Eski ekipmanlarla dalış
organize yapılması gereken bir iş. Yalnız başınıza bunu yapamazsınız.
Tulumbayı çalıştırmak için iki kişiye ihtiyacınız var, bir de yedeği
lazım tulumbacıların. Oldukça zahmetli bir iş ama iyi ki yapmışım.
Farklı ve zorlu bir deneyimdi.

R
www.uceldenizcilik.com
www.uceldenizcilik.com
www.uceldenizcilik.com
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TARIH, SULAR ALTINDA KALACAK!

Hasankeyf
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DICLE NEHRI ÜZERINDE KAYALIK
BIR GEÇIDE TUTUNMUŞ,
TARIHIN ACIMASIZLIĞINA
INAT YAŞAMAYA ÇALIŞAN
BIR YER HASANKEYF. ANCAK
ASIRLARDIR YAŞAMA GAYRETI
IÇINDE OLAN BU TARIH HAZINESI,
BUGÜNLERDE SULAR ALTINDA
KALMAYI BEKLIYOR.
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Bölgeye ve bölgede kurulmuş onlarca
medeniyete hayat vermiş Dicle Nehri’nin iki
yakasına konumlanmış bir tarih Hasankeyf.
Geçmişi 12 bin yıl öncesine varan bu
bölge, şu anki görüntüsü ile bir medeniyet
mezarlığını andırıyor.
İnsanlığın en eski yerleşim bölgelerinden biri
olan Mezopotamya’da yer alan Hasankeyf,
Urartulu, Sümerli, Akadlı, Asurlu, Babilli,
Med, Pers, Bizanslı, Emevi, Abbasi, Hamdani,
Mervani, Selçuklu, Artuklu, Eyyubi, Moğol,
Kürt, Türk, Arap sayısız medeniyetten insana
ev sahipliği yapmış. Arkeologlar buranın
dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri
olduğunu söylüyor ki, yapılan kazılarda
ortaya çıkarılan ve tarihi 12 bin yıl öncesine
dayandırılan eserler de bunun kanıttı.
Dicle Nehri üzerinde yer alması Hasankeyf ’i
döneminin en büyük ticaret merkezlerinden
biri haline getirmiş. Zamanında civarında
medreseler, rasathaneler, ilim kültür
kurumları, okullar bulunan Hasankeyf, ticaret
yollarının değişmesiyle önemini yitirmiş. İpek
Yolu’nun önemli ticaret yolu olduğu 12. ve
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13. yüzyılda bölgede hakimiyet kuran Artuklu
ve Eyyubi medeniyetlerinden kalma mezar,
saray, köprü ve cami gibi eserlerden değerli
kalıntılar içeren Hasankeyf ’te 300’den fazla
tarihi yapı ve kalıntı bulunuyor. Adeta üzeri
kapatılmamış bir açık hava müzesi.

HER ADIMDA TARIH
Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Köprüsü,
Büyük Saray, Küçük Saray, Zinciriye
Medresesi, Hatuniye Medresesi, İmam
Abdullah Zaviyesi, Er Rızk Cami, İç Kale,
Ulu Cami Hasankeyf ’in turistlerce sık ziyaret
edilen eserleri. Köprünün karşısında yer
alan Zeynel Bey Türbesi, Akkoyunlulardan
kalan en önemli eser. Akkoyunlu Hükümdarı
Uzun Hasan, Otlukbeli Savaşı’nda Fatih
Sultan Mehmet ile savaşırken kaybettiği
oğlunun anısına yaptırmış.
Büyük Saray, Roma döneminde yapılmış
bir kompleks. Bizanslılar bölgeyi ele
geçirdiklerinde Hasankeyf Antik Kalesi’ni
Süryani psikoposlupunun merkezi haline
getirmişler. Kaleyi dinsel açıdan yönetmekle

İnsanlığın en eski
yerleşim bölgelerinden
biri olan Mezopotamya’da
yer alan Hasankeyf,
sayısız medeniyetten
insana ev sahipliği
yapmış bir coğrafya.

yakınrota

birlikte başka amaçlar için imar etmeye ve
genişletmeye başlamışlar ve saraya dönüştürmüşler.
Sarayın sahip olduğu mimari değerlerin yüksekliği
sebebiyle, günümüzde Hasankeyf’teki en önemli
tarihi eserlerin başında geliyor. Büyük Saray’ın
ucunda ise 1328 tarihli Küçük Saray yer alıyor.
Kaya kütlesinin oyulması ile yapılan saray,
penceresinde bulunan iki aslanı dışında tamamı
tahrip edilmiş durumda.
Sarayın kapladığı alanın sınırında ise Ulu
Cami bulunuyor. Eyyubiler zamanından kalma
cami, taş ustalığının zirve yaptığı eserlerden
biri. Artuklulardan kalma Zinciriye Medresesi,
günümüz mühendis ve mimarlarına ders verecek
nitelikte bir simetri ve matematiğe sahip. Eyyubi
Sultanı Sultan Süleyman’ın mezarı ve külliyesi de
burada. Hz. Muhammed’in amcasının oğlu olan
İmam Abdullah’ın zaviyesi ise geçirdiği onarımdan
sonra daha iyi durumda. Eyyubi Sultanı
Süleyman tarafından yaptırılan Er-Rızk Camii de
Hasankeyf’in önemli sembollerinden biri.
Hasankeyf, MÖ 7 binli yıllarda, içinde yaklaşık
80 bin kişinin yaşayabileceği 7 bin 500 mağara
eve sahip. Adını da bu mağara evlerden alıyor:
Hısn (kale) – Kehf (mağara). Cumhuriyet
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döneminde fonetik bir uyum için Hasankeyf
olmuş. Binlerce yıl önce insanlar, Dicle Vadisi’nin
efsunkar coğrafyasında dev bir taş kütleyi ince ince
işleyerek mağaralara, evlere, saraylara, mabetlere
dönüştürmüşler. İnsanoğlunun korunma ve
barınma aynası olan bölgede, o günden bugüne
insanoğlu hala daha bu mağaralarda kuşaklar
halinde yaşam sürdürmeye devam ediyor. Taşa
şekil veren bu insanlar burada muazzam bir
sanat da yaratmışlar. Kent, sahip olduğu zengin
tarihi ve yapıları nedeniyle 1981 yılında sit alanı
ilan edilmiş ancak görüntüsü bunun aksini
söylüyor. Bitik bir hali var. Bu döneme kadar
eserlerin sayımı yapılmadığı ve herhangi bir
yetkili görevlendirilmediği için kent ve eserler
yağmalanmış ki, 80’lerden sonra da yağma
devam etmiş. Antik dönemden bu yana halkın
yaşadığı görkemli mağaraları yaşanabilecek yerler
olarak görmeyen yetkililerin desteğiyle antik
kentin üzerinde modern (!) evlerin yapılması
da pek çok eserin yok olmasına neden olmuş.
Seneler boyunca kendi kaderine terk edilen tarih,
şimdilerde yok olmayı bekliyor. GAP projesi
kapsamında yapılacak olan Ilısu Barajı ve HES
Projesi nedeniyle kent ve köklü tarihi sular altında
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kalacak. Devlet yetkilileri ise Hasankeyf’in
tarihi değerlerinin bir kısmını kurtarmak
adına çalışmalara başladılar.

650 YILLIK TÜRBE YENI
YERINE TAŞINDI
Geçtiğimiz Mayıs ayında, Ilısu Barajı ve
HES Projesi, Kültürel Varlıkları Koruma
ve Kurtarma Çalışmaları kapsamında, Ilısu
Baraj Gölü alanında bulunan 500 yıllık
Zeynel Bey Türbesi, ray sistemi ile tek parça
halinde 2 kilometre ötede bir alana taşındı.
Hasankeyf’te Akkoyunlular Devleti’nden
(1462-1482) kalan tek eser olan türbe, aylar
süren matematiksel hesaplamaların ardından,
Kültür Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla Türk ve
Hollandalı mühendisler tarafından “Hasankeyf
Yeni Kültürel Park Alanı”na aktarıldı. Er-Rızık
Camii, Süleyman Han Camii, Koç Camii,
Orta kapı, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah
Zaviyesi ve bölgedeki diğer pek çok taşınmaz
yapı, yine ray sistemi ile yeni alana taşınacak.
Oluşturulmaya başlanan Hasankeyf Yeni
Kültürel Park Alanı, bölgedeki su havzasının
hemen üzerinde konumlandırılacak. Burada bir
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kültür adası oluşturulacağını söyleyen yetkililer,
önümüzdeki yıl Hasankeyf Müzesi’nin de
ziyarete açılacağını açıkladılar. Müze 6 bin 600
metrekarelik bir alandan oluşacak. Sualtında
kalacak bölgelerde de kurtarma kazıları yapılıyor.
Buradan çıkarılacak eserler müzede sergilenecek.
Yanı sıra Hasankeyf’ten çıkarılıp başka müzelere
gönderilmiş eserler de bu müzeye geri getirilecek.

12 BIN YILLIK HASANKEYF
SULAR ALTINDA KALACAK
Ancak Hasankeyf; mağaralarıyla, kalesiyle,
hala gün yüzüne çıkarılamamış eserleriyle,
aydınlatılamamış sırlarıyla ve mezarlarıyla bir
bütün. Antik kentteki eserlerin bir kısmının
başka bir yerleşkeye taşınması muazzam
bir tarihin sular altında kalacağı gerçeğini
değiştirmiyor. Projenin sona ermesi ile beraber
Hasankeyf’teki yapıların çoğu sular altında
kalacak ve belki de binlerce yıl daha gözden
ırak olacak. Bu süre zarfında da suya ve zamana
maruz kalıp belki de tümden yok olacak.
Hasankeyf ilçesi de krokide koordinatları
belirlenen yeni bir alana taşınacak. Mağaralarda
ve evlerde ikamet edenler, iki kilometre kuzeye
inşa edilen “Yeni Hasankeyf”te yaşayacak.

ekosöyleşi

PAGEV BAŞKANI
YAVUZ EROĞLU
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DENIZDEKI ATIĞIN %80’I
KARADAN DENIZE TAŞINIYOR
DÜNYADA EN FAZLA KULLANILAN AMBALAJ OLMASINDAN DOLAYI, ÇEVRE
KIRLILIĞINDE DE EN FAZLA DIKKAT ÇEKEN MALZEME, PLASTIK OLUYOR. PAGEV
BAŞKANI YAVUZ EROĞLU, “PLASTIĞIN YARATTIĞI BIR KIRLILIK VAR AMA BÜTÜN
OLARAK BAKILDIĞINDA KIRLILIKTEKI EN BÜYÜK PAY PLASTIĞE AIT DEĞIL” DIYOR VE
EKLIYOR: “DENIZIN ALTINDA KALAN ATIKLAR GÖRSEL KIRLILIK YARATMADIĞINDAN,
KAMU VE KURUMLARCA EN FAZLA PLASTIK DILLENDIRILIYOR.”

T

Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında yer alan plastik sanayisinin
önde gelen kuruluşlarından Türk Plastik Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın Başkanı ve Avrupa Birliği çatısı altında
faaliyet gösteren Waste Free Oceans’ın Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz
Eroğlu ile plastik sektörünü ve çevresel yansımalarını konuştuk.
Plastiğin diğer atıklardan daha fazla ön planda olmasının nedenini
görsel kirlilik olarak değerlendiren Eroğlu, kirlilikteki en yüksek payın
plastiğe ait olmadığını söylüyor.

PAGEV’i daha iyi tanıyarak başlayalım isterseniz...
PAGEV, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim
Vakfı olarak 1989 yılında kuruldu. 700 civarında aktif üyemiz
bulunuyor ve Türkiye'deki plastik sektörü değer zincirinin ciro olarak
yüzde 88'inden fazlasını temsil etmekteyiz. Plastik Sektörünün
Birleştirici Gücüyüz. Sektörün sorunlarını çözmek için kamuda, yurt
içinde ve dışında aktivitelerde bulunuyoruz. PAGEV sadece plastik
sektöründe değil, sektörün yan dalları olan kauçuk, kompozit gibi
alanları da kapsayan bir çerçevede mesleki sivil toplum örgütü olarak
faaliyet gösteriyor. Bunun yanında çalışmalarımızın önemli bir kısmını
çevre ile alakalı işler oluşturuyor. Plastik, çevre ve sağlık üçgeninde
etkin bir biçimde çalışıyoruz.

Yoğunluğunuzun büyük kısmını çevresel işlerinin oluşturması,
kirlilikte en çok plastiğin suçlanıyor olması mı?
Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Denizcilik
Örgütü’nün yayınladığı rapora göre, dünya denizlerinde bulunan atık
miktarı yaklaşık olarak 150 milyon ton. Her sene de yaklaşık 8-10
milyon ton atık denizlere karışıyor. Bu atığın yüzde 70’i denizin dibine
çöküyor, yüzde 15’i kıyıya vuruyor ve geriye kalan yüzde 15’i de denizin
üzerinde yüzüyor. Bunlar arasında plastiğin ön plana çıkmasının nedeni

ise plastiğin “yüzme biliyor” olması. Denizin altında kalan atıklar
görsel kirlilik yaratmadığından kamu ve kurumlarca en fazla plastik
dillendiriliyor. Plastiğin yarattığı bir kirlilik var ama bir bütün olarak
bakıldığında kirlilikteki en büyük pay plastiğe ait değil.

Ellen Macarthur Foundaiton’ın son yayınladığı rapor da
deniz kirliliğinde yine plastiğe dikkat çekiyor ama..
O rapor gerçekten çok önemli. Dünyanın en önemli denetleme
şirketleri Deloitte, McKinsey ve Ernst and Young bu raporu Avrupa
Birliği için beraber hazırladılar. Bu raporun içinde çok fazla ayrıntı,
önemli bilgi ve acil müdahale edilmesi gereken durum var. Ama
rapor yayınlandıktan sonra basında manşete sadece plastik kısmı
taşındı. Yanlış anlaşılmasın, burada kesinlikle plastiği övmüyorum.
Atık sorunu çok ciddi bir mesele. Ancak o raporda plastikten çok
daha fazlası da var. Denizdeki atığın yüzde 80’i karadan denize
taşınan atıklar. Karadaki kirliliğin genel sebebi ise devletlerin
kötü “atık yönetim sistemi”. TÜDAV’ın Karadeniz'de yaptığı
bir çalışmada görüldü ki, denizdeki çöplerin yüzde 53’ü Türkiye
kaynaklı değil. Su, global olarak hareket ediyor ve çöpleri taşıyor.
Dünyada bu global hareketliliğe en fazla katkıda bulunan ülkeler
ise gelişmekte olan ülkeler ile kanun ve altyapıları yetersiz olan
gelişmemiş ülkeler. Çin’de sadece geçen yıl, yanlış atık yönetiminden
sebep, denize karışan atık miktarı 8 milyon ton.

Bu listede Türkiye nerede?
Türkiye de çok parlak bir yerde değil. Marmara Denizi’nde bile bugün
sistemli işleyen bir atık yönetimimiz yok. Bugün hala daha 701 tane vahşi
depolama alanımız var ve bunların büyük çoğunluğu deniz kıyılarında
bulunuyor. Elbette her şeyi devletten beklememek lazıma ama atık yönetimi
dediğimiz “medeni sistemi” devlet sağlamalı. Altyapıyı vatandaş kuramaz.
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PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu.

Plastik sektörünün birleştirici kuruluşu PAGEV,
çevresel anlamda bu noktada mı rol alıyor?
Plastiğin geri dönüşüme kazandırılması sektör adına oldukça önemli. Bu durum
sektörün hem çevre hem de ekonomiyle paralel giden bir sürdürülebilirlik
kazanması adına son derece önemli. Geri dönüşüm, firmaların menfaati ile
çelişen bir durum değil. Çünkü plastiğin hammaddesinde dışa bağımlıyız,
Türkiye’de üretimi yetersiz. Şu an üzerinde en fazla çalıştığımız meselelerden biri
“sıfır atık”. Bugün yerel yönetimler atıkların büyük bir kısmını gömüyor. Plastik
atıkların gömülmesinin engellenmesi konusunda yoğun çabalarımız bulunuyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduğumuz projelerimiz var. Sektörlerin
sürdürülebilir olması için toplumla barışık olması lazım. O nedenle bu
çalışmaları birer lütuf olarak yapmıyoruz. Toplumda plastiğin fazla tercih edilir
olmasının nedenleri var; çabuk ulaşılabilir, sağlam, uzun ömürlü ve ucuz. İşin bir
de çevresel kaygıları giderilirse devamlı ve karlı olur. Tüm bunları sağlamak için
geri dönüşüm işletmemiz PAGÇEV'i kurduk. PAGÇEV, kar amacı gütmeyen
ve sadece işin çevresel boyutunu düzenlemek ve devamlılığını sağlamak için
uğraşıyor. Geçtiğimiz sene 51 belediye ile çalışarak 170 bin ton atığı geri
dönüşüme sokup üretime kazandırdık. 10 milyon insanın atığını PAGÇEV
topladı ve sadece plastiği değil; metal, cam, kağıt gibi farklı atıkları da topladı.
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Atığı nasıl topluyorsunuz, süreç nasıl işliyor?
Devlet; markalara, piyasaya sürdükleri ambalajın belirli bir
yüzdesini yeniden üretime sokmalarını şart koşuyor. Normal şartlar
altında firmalar piyasadaki plastiği toplamalı, cinsine göre ayırmalı
sonrasında bir tesise gidip geri dönüştürmeli ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na gidip görevini yerine getirdiğini gösteren belgeleri
teslim etmeli. Ancak bu meşakkatli bir iş ve çoğu şirket bununla
uğraşmak istemiyor. Piyasada bu süreci şirketler için PAGÇEV,
ÇEVKO ve TÜKÇEV yapıyor. Firmalar için gerekli olan plastiği
anlaşmalı olduğumuz belediyeler adına topluyoruz. İşin tüm kontrol
ve takip süreçlerini de PAGÇEV olarak biz üstleniyoruz. Markadan
tüm bu sistemin bedelini alıp işi onun adına hallediyoruz ve artı
bir değer kalırsa da onu da eğitime ve bilinçlendirmeye harcıyoruz.
Çünkü Bakanlık, elde edilen gelir ile eğitime de pay ayıracaksınız
diyor. Bu güzel hikayenin arka planında ise son derece meşakkatli
bir süreç ve bürokrasi var. Ama yine de severek yapıyoruz. Çünkü
hem işimize hem çevreye hem de topluma saygımız var. Diğer
yandan, Türkiye’de sorunlu endüstri kavramını düzeltmek adına da
mühim bir iş yapmış oluyoruz.

ATIKSIZ DENIZLER PROJEMIZ
BALIKÇILARA EK GELIR SAĞLIYOR
Avrupa Birliği çatısı altında kurulan Waste Free Oceans’ın
Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye, Ortadoğu ve Afrika
Başkanı olan Yavuz Eroğlu, bu vakfı kurma amaçlarının
“Atıksız Denizler” projesi olduğunu söylüyor. Projenin
Türkiye’de “Mutlu Balıklar” diye yürütüldüğünü ifade eden
Eroğlu, proje kapsamında, denizdeki atıkların balıkçılar ile
birlikte planlı bir şekilde toplanıp, geri dönüştürüldüğünü
belirterek şöyle devam ediyor: “Amacımız bir yandan denizleri
temizlemekken diğer yandan kamu otoritesini harekete
geçirmek. Sorumlu balıkçılık, sorumlu plastik sanayisi,
sorumlu kamu oluşturduk. Vakıf şu anda Avrupa’nın ve
Türkiye’nin pek çok yerinde faal olarak çalışıyor. Türkiye’de bu
proje kapsamında Adalar Belediyesi ve TUBİTAK ile ortaklaşa
yaptığımız çalışmalar bulunuyor. Ancak hala daha Türkiye’de
Avrupa’daki kadar yol alamadık. Bunun en önemli nedeni
ekonomik. Biz vakfı kurduktan sonra Avrupa’da lobi yaptık ve
atık balıkçılığını Avrupa’da yasallaştırdık. Fakat Türkiye’de atık
balıkçılığı kavramı henüz bulunmadığından henüz Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ndan bir fon alamadık. Bu fonu alabilirsek
burada da işler daha hızlı ilerleyecektir. Çünkü bu, balıkçılara
ek bir gelir kapısı da sağlayacaktır.”

PLASTIĞIN UCUZ OLMASI
HEM AVANTAJ, HEM DEZAVANTAJ!
Zararlı olduğu iddia edilse de günlük yaşamımızın her
anında kullandığımız plastiğin, 1950’lerde dünyadaki
kullanım miktarı 1,5 milyon ton iken bugün yaklaşık 340
milyon tona ulaştı. “Çünkü plastik, cam, metal ve ağaç
gibi pek çok başka maddenin yerini aldı” diyor PAGEV
Başkanı Yavuz Eroğlu ve ekliyor: “Tüm bunların yerini
almasının nedeni bir çok özelliği içinde barındırmasından
kaynaklanıyor. Kolay şekillenmesi, istenilen renge
bürünmesi, kolay ulaşılması ve daha da önemlisi ekonomik
olması. Plastik isterse ipekten yumuşak, çelikten sert
olabilir. Tüm bunların yanında ucuz olması en büyük
problemi. Diğer ambalajlara göre daha ucuz olması,
toplanma bakımından da onu en son sıraya koyuyor.
Ambalaj toplama işinde kazanç birim maliyetten
hesaplanıyor. Özgül ağırlığı düşük olduğundan cam ve
metal kadar para da etmiyor. Bu nedenle toplayıcılar da
plastiği göz ardı edebiliyor. O nedenle plastiğin kaynağında
ayrı toplanması çok önemli. Böylece doğaya zarar
vermeden hızlıca geri dönüşüme gönderilebilir.”

Atık toplama tesisleri sayı olarak yeterli mi Türkiye’de?
Tesisler sayı olarak yeterli ama nitelik olarak yetersiz. Kuralına göre
toplanıyor mu, kaliteli ürün elde ediliyor mu, sonuç olumlu mu, tesisin
belgeleri tam mı, bunları sormak lazım. Bu alanların belediyeler ve
bakanlıklarca doğru bir şekilde kontrol edilmesi ve denetlenmesi şart.
Çünkü işin reel kısmı bu kurumlarda bitiyor.

PAGEV, eğitim noktasında nasıl rol üstlenmiş durumda?
PAGEV olarak iki tane vakıf okulumuz (teknik lise) ve bir tane de iktisadi
teşekkülümüz (PAGÇEV) bulunuyor. Teknik okullarımızın dışında da eğitim
ve bilinçlendirme konusunda aktif olarak çalışıyoruz. Türkiye’deki okullarda,
farklı eğitim kurumlarında yüzlerce öğrencinin ambalaj atıkları konusundaki
eğitimini de PAGÇEV üstlenmiş durumda. Bu eğitimleri, çalıştığımız
belediyeler ile birlikte de yürütüyoruz. Son dönemlerde kapı kapı dolaşıp
eğitim vermeye başladık. Tüm bu anlattıklarımızı daha basit ve daha anlaşılır
şekilde insanlara aktarıyoruz. Broşürler, kamu spotları hazırlıyoruz.

TURMEPA ile bazı konularda benzer misyonlar
taşıyorsunuz aslında, ortak çalışmalarınız oluyor mu?
TURMEPA denizcilik alanında bir ilk ve en önemli kuruluş.
TURMEPA’nın eğitimlerle alakalı çok ciddi çalışmaları bulunuyor.
1994 senesinde İTÜ’de Çevre Kulübü’nü kurmuştum. Kurduktan birkaç
sene sonra da TURMEPA’yı ziyaret etmiştim. O dönemlerde dahi çok
önem verdiğim bir kuruluştu. Türkiye’de o zamanlarda deniz atıklarının
toplanması, deniz temizliği ve bu konu ile alakalı bilinç oluşturmaya
çalışan bir kuruluş yoktu ki, bugün bile çok az. Çevre meseleleri ile alakalı
bir liste yapsak ve sıralama oluştursak deniz, çok arkalarda kalır. Bu,
1994 senesinde daha vahim bir haldeydi. Bugün dahi deniz atıklarının
yarattığı problemlerle alakalı olarak toplumun büyük bir kısmının bir fikri
yok. Deniz atığı, görsel kirliliğin ötesinde bir konu. Ekolojik bir mesele
ve bununla alakalı çalışmalar yapıyor olması büyük bir saygı yaratıyor.
Önümüzdeki dönemlerde ortak çalışmalar yapmayı umuyoruz.
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“HAYATIN HER
DÖNEMİNDE VE HER
AN KOŞMAYA HAZIR
OLMAK LAZIM!”
1973 yılında İstanbul’da doğan Yavuz Eroğlu,
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden
mezun olduktan sonra iş hayatına aile
şirketi olan SEM Plastik’te başladı. Şirketin
birçok kademesinde görev aldıktan sonra
2002 yılından bu yana şirketin yönetici
pozisyonunda bulunuyor. İş hayatının yanı
sıra sivil toplum örgütlerinde de aktif olarak
yer alan Eroğlu, Türkiye ve yurt dışındaki pek
çok dernekte görev yapıyor. Avrupa Plastik
Üreticileri Birliği’nin İcra Kurulu Üyeliği
(EUPC)’ne seçilen ilk Türk iş adamı olan Yavuz
Eroğlu’nun, kurucu başkanı olarak “İstanbul
Teknik Üniversitesi (İ.T.Ü.) Çevre Kulübü” ile
başlayan çevrecilik serüveni, Avrupa’da kurulan
Waste Free Oceans (Atıksız Denizler) Vakfı’nın
Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Başkanlığı ile
devam ediyor. Yavuz Eroğlu’nun iş dünyası ve
sektördeki koşuşturması, sosyal yaşamında da
pek farklı değil. İş yaşamımdaki yoğun stres
ve tempoyu yurt içi ve yurt dışında maraton
koşularına katılarak atıyor. Bu alanda çeşitli
madalyaları da var. Yavuz Eroğlu, iş ve sosyal
hayatındaki yaşam felsefesini şu sözleriyle
özetliyor: “Hayatın her döneminde ve her an
koşmaya hazır olmak lazım!”
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RAKAMLARLA
TÜRKIYE PLASTIK SEKTÖRÜ
Avrupa’nın en büyük
ikinci üretim üssü
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2016 yılında geri
dönüşümü yapılan atık

PAGÇEV’in üç yılda geri
dönüştürdüğü atık miktarı
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YENI TREND

MARiNADA
YAŞAM...
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BETONLAŞMA, TRAFIK, STRES,
KIRLILIK VE ÇOK DAHA FAZLASI...
İSTANBUL’DA YAŞAYAN INSANLARIN,
SON YILLARDA SAYFIYE BÖLGELERE
YERLEŞME NEDENLERI. İSTANBUL’DAN
UZAKLAŞMADAN, YINE ŞEHIR
MERKEZINDE YAŞAYARAK BU
OLUMSUZLUKLARI BIR NEBZE DE OLSA
AZALTMAYA ÇALIŞANLAR DA YOK
DEĞIL; BU INSANLARIN ROTASI ISE
MARINALAR OLUYOR.
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İstanbul başta olmak üzere Türkiye kıyılarında yer alan marinalar
bugün tekne bağlama limanı statüsünün çok ötesine geçmiş
durumda. Son dönemde AVM mantığında kurgulanan marinalar
hizmete girmeye başladı. Pendik Marina’dan sonra Tuzla’da
2016 yılında açılan Viaport Marina farklı bir konseptle hizmete
girdi. Kimi marinalar ise sadece yat sahiplerine hizmet verecek
altyapıyla kuruluyor. Geçmiş yıllarda kurulan marinaların büyük
kısmı bu mantıkla oluşmuş olsa da zaman içinde yeni marinaların
hizmete girmesi, marinaları modernizasyona zorladı. Tekne
sahiplerinin marinada konaklayacakları sürece keyif almalarını
sağlayacak konfora yönelik altyapılar oluşturuldu. Teknelere
sunulan elektrik, su ve internet hizmetleri dışında marinalarda
bağlı teknelerinde yaşayan insanlar, modern duş alanları, çamaşır
odaları ve marina içindeki market ve restoranlar sayesinde tüm
ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.
Marinaların sunduğu bu imkanlar, bazı deniz severlerin teknede
yaşamasına olanak sağladı. Yurt dışında oldukça yaygın olan
bu kültür, son yıllarda Türkiye’de de artmaya başladı. Türkiye
kıyılarındaki marinalarda bağlı bulunan teknelerinde tüm yıl
yaşamaya başlayan insanların sayısında artış görülüyor. İstanbul’daki
betonlaşma ve çarpık kentleşme, Ege’nin doğa güzellikleri ve
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mevsim koşullarının uygunluğu, teknede yaşamak için en çok da bu
bölgedeki marinaların tercih edilmesini sağlıyor.
Çoğu marina özellikle yaz aylarında bir şehir merkezinin sunabileceği
tüm sosyal aktiviteleri sunabiliyor. Konserler, film gösterimleri ve
defileler de bu etkinliklerin başında geliyor. Marinalar ayrıca, yüzme
ve optimist yarışları gibi çocuklara yönelik yapılan etkinliklerle de
çocuklara su sporların sevdirilmesi açısından büyük önem taşıyorlar.

BÖLGEYI ZENGINLEŞTIRIYOR...
Marinalar, bulunduğu bölge halkının ve yakın çevrenin sosyal, kültürel,
entelektüel ve ekonomik gelişimini destekleyerek topluma katkı
sağlıyor. Bölge turizmine katkı sağlarken, ticareti hareketlendiriyor.
Gelir seviyesi yüksek olan tekne sahiplerinin günlük harcamaları,
normal bir turistten çok daha fazla oluyor. Bakım-onarım ve yat
charter gibi farklı sektörlerde iş kolları yaratıyor.
Marinaların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bölge halkının
entelektüel gelişimine de katkı sağlıyor.

KENTLERIN YENI ALIŞVERIŞ ADALARI
Son yıllarda hizmete giren marinalar alanının bir bölümünü halkın ziyaret
edebileceği, sosyal tesisler ve restoranlara ayırarak şehirle bütünleşiyor.

mavimedya

COŞKUN ARAL

DOĞAYA
VERDIĞIMIZ ZARAR,
BAŞKA ZARARLARI
TETIKLIYOR

COŞKUN ARAL; SAVAŞ MUHABIRI, GEZGIN GAZETECI, FOTOĞRAFÇI VE BELGESEL
YAPIMCISI… YAŞADIĞI, YAŞATTIĞI ILKLERLE TANIYORUZ ONU. TÜRKIYE’NIN ILK BILGI
VE BELGE KANALI İZ TV’NIN GENEL YAYIN YÖNETMENLIĞINI YAPIYOR VE DÜNYANIN
FARKLI YERLERINDE BELGESELLER ÇEKIYOR… TÜRKIYE’YE BELGESELI SEVDIREN
ADAM COŞKUN ARAL ILE FOTOĞRAFÇILIĞI VE BELGESELCI TARAFINI KONUŞTUK.
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Kısaca fotoğrafçılığınızın ve fotoğrafın geldiği noktayı
anlatır mısınız? Nasıl bir evrilme yaşadı?
Açıkça söylemek gerekirse, ben ne fotoğrafçı ne de fotoğraf
sanatçısıyım. Çocuk yaşlarımda tanıştığım fotoğraf makinası
benim için sadece zamanı durduran bir araç, yani bir belgeleme
aracı. Bunu fotoğrafçılara ve fotoğraf sanatçılarına haksızlık
yapmak istemediğim için söylüyorum. Fotoğraf makinası ışık,
grafik ve zamandan kesit alan bir mekanizma. Geçmişte ışığa
duyarlı cam ve film kullanılırken, bugün görüntü dijital belleğe
yazılıyor. Geçmişin ağır, hantal makinaları ve sınırlı fotoğraf
kaydetme kapasitesi bugün sınırları neredeyse olmayan ve
geçmişle kıyaslanmayacak kadar küçük boyutta makinalarla
ikame edildi. Ben de geçmişle kıyasladığımda bugün bile
vücudumda travmalara yol açan ağır makinalarla sınırlı sayıda
fotoğraf çekebilirken, şimdiki imkanlar geçmişte olmuş
olsaydı, olağanüstü sonuçlar doğurabildi. Bu da fotoğraf sanatı
açısından olumlu bir gelişme sayılabilir.
Bugüne dek sayısız fotoğraf çektiniz, sergiler açtınız,

ödüller aldınız. Hemen hepsi de toplumsal
ve sosyal olaylar üzerine. Hiç işin sanatsal
tarafını hesaba kattınız mı? Estetik değil
deyip kullanmadığınız oldu mu?

Sanatçı olmadığımı tekrarlamakla başlayayım. Sosyal
ve doğal olaylara tanık olmak ve bunu insanlara aktarabilmek
için estetik kaygı duymadığımı söyleyemem. Tabii ki fotoğrafta
daha önce beni etkileyen farklı sanat dallarının etkisi var.
Bunlar çalışmalarıma bir şekilde yansıyabilir. Bunun dışında
fotoğrafla uğraşan herkes belli ölçülerde sanatsal kaygı taşır.
Estetik değil diye kullanmamak doğru bir tabir olmayabilir
çünkü ben tıpkı belgeselde olduğu gibi fotoğrafta da gerçeği
yansıtmaya çalışıyorum ve estetik izafi bir kavram. Etik,
estetiğin önüne geçiyor bence.

Muhabirliğinizin ve objektifinizin elinizi kolunuzu
bağladığı anlar oluyor mu? Nasıl hissediyorsunuz böyle
durumlarda?
Gençlik dönemimde Paris’te rastlantı sonucu gittiğim bir gece
kulübünde, popüler olurum düşüncesiyle Margot Hemingway’in
özel bir eğlence yerinde bir fotoğrafını çekmiştim. Ertesi gün
Sipa Ajansı’na büyük heyecanla gidip, fotoğrafı bıraktım. Ustam
Gökşin Sipahioğlu, böyle bir fotoğrafı bir daha çekmemem
gerektiğini, insanların özel anlarını teşhir etmenin mesleki
ahlaka uygun olmadığını söylemişti. O günden sonra deklanşöre
basmadan önce hep düşünürüm.
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Belgesel yöneticiliğine ve kanal açmaya karar vermek
mesleğin devamı mıydı?
Foto muhabirliğinde yaptığım her çalışmanın belgesel nitelikte
olması, ancak hitap ettiğim kesimin yazılı basınla sınırlı kalması,
bana bir süre sonra sonuçta her saniyesi 25 kare fotoğraftan oluşan
hareketli görüntünün daha etkili olacağı fikrini verdi. 80’li yıllarda
teknolojinin gelişip, video çeken kameraların ucuzlayıp daha
taşınabilir hale gelmesi, gittiğim her olayda fotoğrafın yanı sıra
video çekmeme de olanak tanıdı. Yaptığım çalışmaların o dönemde
tanıştığım televizyonculuk sayesinde çok daha geniş kitlelere
ulaştığını fark edince, mesleğimin ileride belgesele dönüşeceğine
inanmıştım. 1985’lerde 32. Gün programıyla başlayıp, 90’larda
Haberci programıyla bunu hayata geçirdim. Hem kamera arkası hem
kamera önünde dünyada ilk kez televizyon belgeselciliğini gündeme
getiren kişi oldum diyebilirim. 1995 yılında ATV televizyonunun
bana profesyonelce yaptığı teklifle Haberci haber belgesel programı,

EN SEVDIĞIM MAVI KIYILAR
TURMEPA’NIN GITME GEREĞI
DUYMADIĞI, INSANLARIN
KIRLETMEDIĞI DOĞAL
BIRAKILMIŞ KIYILAR.
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2007’den itibaren de Digiturk önderliğinde kendi çalışmalarım
dışında benzeri çalışmaları yapan meslektaşlarımın da içinde olduğu
bir belgesel kanalı ortaya çıktı. Bunun kararını veren ben değil, benim
bu çalışmalarıma o dönemde destek veren veya toplumun buna ihtiyaç
duyduğunu düşünen TV yöneticileri ve TV sektörüydü.

Sizce belgeselin anlamı ve bir ihtiyaç olduğu
konusunda bilinçlendik mi?
Dünyada eğitim düzeyimizi diğer ülkelerle kıyasladığımızda,
üst sıralarda olmadığımızı herkes biliyor. Gelişmiş ülkelerde
anaokullarında oyunla başlayan ve ilköğretim döneminde devam eden
temel eğitim sağlam olduğu için belgesel var mı yok mu, izleniyor
mu tartışılmaz çünkü herkes bilir ki, arayan bulur. Ancak geometrik
büyüyen bir nüfusun içinde, genel kültürün yetersiz olduğu bir eğitim
sisteminde bedenimiz, yaşadığımız dünya, insanlık tarihi gibi bütün
alanlarda bilgi sahibi olmak zorundayız.

Mesela suyun kaldırma gücü vardır ama yüzme bilmeyen suda boğulur.
Elektrik çarpar. İşte bu temel kanunları bilmeden yaşamaya çalışmak
yaşam standardını belirliyor. Bugün trafik kurallarından bihaber bir adam
hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye attığının farkında
bile değil. Bu nedenle biz belgesel izlemek zorundayız, kitap okumak
zorundayız, araştırmak zorundayız.

Sahada fotoğraf çeken biri olarak toplumsal olayların doğaya,
çevreye yansımasını anlatır mısınız?
Üzerine kitap yazılacak bir soru sordunuz. Tabii ki toplumsal olayların
doğaya ve çevreye yansıması milyarlarca yıllık yeryüzümüzün milyonlarca
yılda oluşan denge ve oran kanunlarında hızlı değişim ve dönüşümlere yol
açıyor. Bunun sonucunda da gerek insan gerek onunla beraber gezegeni
paylaşan canlılar arasında felaketler ve yok oluşlar eksik olmuyor. Bir
örnek vermek istiyorum. Artvin Cerattepe’den yeni geldim. 40 yıldan beri
sürekli gittiğim kent, normalde yaz aylarında ılıman bir iklime sahipken
çöldeymişim gibi sıcaktı. Gerek HES’ler gerek maden aramaları nedeniyle
kesilen ormanlar ve o bölgenin dokusunda yer alan endemik türlerin
ortadan kalkışıyla değişen flora, bir zamanlar hatırladığımız Artvin’i
değiştiriyor. Üstelik, bu çalışmalara onay veren ve kendilerini bilim insanı
olarak nitelendiren kişilerin endemik bitkileri başka yerlere ekecekleri
yönündeki trajikomik açıklamaları, ülkemizde neden belgesel izlemeliyiz
sorusunun cevaplarından sadece biri olarak kabul edilebilir.

Savaş ve teknolojileri de doğa tahribatının önemli
ayaklarından. Objektifin arkasına geçtiğinizde
doğayı nasıl görüyorsunuz?
İnsanın hızlı ve kolay kazanç sağlamak amacıyla yaptığı çevre ve doğa
tahribatı, bunların dışında savaş ve teknolojik yıkımlar, doğada derin
izler bırakıyor. Bunların kısa sürede telafi edilmesi mümkün değil çünkü
doğanın diyalektiği gereği verdiğimiz her zarar, başka zararları tetikliyor,
adeta bir dinamo etkisi yaratıyor. Çok sevdiğimiz çocuklarımıza dünyalık
bırakmak yerine onlara kitaplardan, belgesellerden tanıyacakları dünyayı
bırakacak zihniyete bir an önce kavuşabilmemiz dileğiyle...

Bir fotoğrafçı çevre için ne yapabilir?
Olumlu olarak gördüğümüz her aktivite içinde küçük de olsa bir
payımızın olması çevreye ve doğaya vereceğimiz en büyük katkıdır.

TURMEPA’nın çalışmalarını takip ediyorsunuz…
Ne düşünüyorsunuz?
Evet, takip ediyor ve gurur duyuyorum. İnsanların ve özellikle çocukların
çevre bilincine sahip olabilmesi için yapılan çalışmalarını takdir ediyorum.

Denizlerle alakalı yaptığınız çalışmalar, dahil olduğunuz
dernek ve STK’lar neler?
Haberci programı döneminde, aktif olarak yapmış olduğum
sualtı belgeselciliğini ne yazık ki, sağlık nedenlerinden
ötürü devam ettiremiyorum. www.haberci.com sitemizde
görebileceğiniz gibi geçtiğimiz yıl Sakarya Nehri’nin doğduğu
Çifteler bölgesinde bir belgesel çalışması yaptık. Sualtı
Araştırmaları Derneği (SAD) üyesiyim.

Türk Medyasının çevreye ulan duyarlılığı hakkında neler
düşünüyorsunuz? Üzerlerine düşeni yapıyorlar mı?
Türk medyasında bu konuda bir hassasiyet olduğunu düşünüyorum.
Özellikle kanalımız İZ TV ve CNN Türk’te bu konuda ciddi
programların yapıldığını izleyiciler de fark ediyor. Gönül ister ki, bütün
kanallar aynı ciddiyetle bu konuda sürdürülebilir yayıncılık yapsa.

Denizle ilişkiniz ne düzeyde?
Denizden yüzlerce km ötede doğdum. Yüzmeyi Botan Nehri’nde
öğrendim. Ancak denizle ilk tanıştığım İstanbul Boğazı’nda
kendimi deniz çocuğu gibi hissetmişliğim vardır. 20’li yaşlarıma
kadar Türkiye’yle sınırlı kalan deniz tutkum, dünyayı gezdikçe
okyanuslara kadar açıldı. 40 yaşında da sualtı dünyasını
keşfettim. Beni sualtı dünyasıyla tanıştıran rahmetli ustam
Haluk Cecan’la en büyük arzumuz bir cep denizaltısıyla ülkemiz
sualtı dünyasının envanterini çıkartmaktı...
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KANALLARIN
HAYAT VERDIĞI

HOLLANDA
KASABALARI

AMSTERDAM, HOLLANDA’YI ZIYARET EDEN HER GEZGININ GÖRMESI VE
DENEYIMLEMESI GEREKEN BIR DESTINASYON. ANCAK HOLLANDA ILE ALAKALI
DAHA FAZLA BILGI VE GERÇEK DUYMAK ISTIYORSANIZ, BÜYÜK ŞEHIRLERINI VE
AMSTERDAM’IN DIŞINA ÇIKIP KÜÇÜK KASABALARINI ZIYARET ETMELISINIZ!
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Muhteşem sanat müzeleri, hareketli gece
hayatı, sunduğu özgürlüğün boyutu, kartpostal
tadındaki parkları ve kanalları, spesifik tatları
ile Amsterdam her tatil meraklısının listesinde
olan en keyifli destinasyonlardan biri. Ancak
Amsterdam tek başına Hollanda değil!
Tarihlerinin büyük dönemlerini garnizon olarak
geçirmiş, günümüzde ise ülke turizmine katkı
sunan Hollanda’nın birbirinden güzel kasabaları,
insanı kendine hayran bırakıyor. Tarihi
geçmişleri, mimarileri, geleneksel yaşantıları ve
tatları, kanalları ile bir zamanların düşman savan
kaleleri bugün binlerce insanı kendisine çekiyor.
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BURADA ARABA
KULLANMAK YASAKTIR!
Overijssel şehrinde Weerribben Ulusal Parkı
içinde yer alan Giethoorn, folklorik yaşantısı
ve görüntüsü ile yüzyıllardır turistleri eğlenceli
yaşamına ortak ediyor. “Kuzeyin Venedik'i”
olarak anılan Giethoorn’un en önemli özelliği
araba kullanmanın kesinlikle yasak olması.
Ulaşım su üzerinde kano ve teknelerle ya da
evleri ve mahalleri birbirine bağlayan 180
köprü üzerinde bisikletle yapılıyor. Araç
trafiğine kapalı olan kasaba doğa tutkunları
için gerçek bir cazibe merkezi. Gezi için
düzenlenen tekne turlarına katılabileceğiniz
gibi kendiniz de kano veya bisiklet kiralayıp
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şehir turu yapabilirsiniz.
Venedik ile karşılaştırılıyor ancak ondan
çok farklı. Kanallar boyunca dizilmiş
sazdan çatılı şirin evleri, bakımlı bahçeleri,
kasabaya karakteristiği veren yeşil alanları
ve mavi kanalları ile sükunet içinde yaşıyor.
Hollanda’nın diğer kasabaları gibi masaldan
fırlamış gibi duran Giethoorn, huzuru sunan
doğanın bitirme tezi desek ne kabar abartırız
emin değilim. Butik konaklaması ve yeme içme
mekanları her bütçeden insanı sevindiriyor.
Eski bisikletlerin ve seramik eserlerin
sergilendiği müzeler de gezi listesine eklenmeli.

DIKKAT, DENIZ
SEVIYESININ
ALTINDASINIZ!

17. yüzyıl Hollanda mimarisinin en güzel
detaylarının görüldüğü, tuğlalı evlerin bu
mimari anlayışın satır aralarını doldurduğu,
klasik yelkenlilerin küçük limanını süslediği
şirin bir balıkçı kasabası Volendam. 1875
yılından bu yana ziyaretçi ağırlayan bu bonkör
ev sahibi, modern dünyanın içinde kendi
gelenekselliği ile yaşıyor.
Kasaba Hollanda’nın deniz seviyesinin altında
bulunan birkaç bölgesinden biri. Bu nedenle
de sular altında kalmasını önlemek amacıyla
bentlerle çevrilmiş. 14. yüzyılda balıkçılar

ve çiftçiler tarafından kurulan kasabanın
temel geçimini hala bu iki meslek sağlıyor.
Kasabanın popülaritesinin artmasında Picasso
ve Renoir gibi sanatçıların buraya gösterdiği
ilginin payı da oldukça büyük.
Gerçekten uzak gibi duran Volendam’ın en
hareketli bölgesi liman ve civarı. Kafeler,
restoranlar, hediyelik eşya dükkanları burada
yer alıyor. Kasabanın en önemli lezzeti
balıkları. Fiyatlar ise son derece uygun.
Kasaba merkezinde yer alan Peynir Fabrikası
kasabanın en fazla rağbet gören diğer bir yeri.
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HOLLANDA’NIN SESSIZ KÖŞESI

13. yüzyılda meydana gelen bir fırtına sonucu anakaradan
kopan Marken, 1957 yılında inşa edilen kanal ile yeniden
anakaraya bağlanmış. 2 binden az kişinin yaşadığı bu şirin
kasabanın en belirgin özelliği geleneksel mimarisi. Buraya
Volendam’dan kalkan küçük teknelerle ulaşım sağlayabilirsiniz.
Maketi andıran estetik evleri, geleneksel kostümlü sempatik
halkı ile tarihin bir noktasında asılı kalmış gibi. Havası da çoğu
mega şehrin soluyamacağı kadar temiz. Diğer kasabalara oranla
biraz daha sessiz, sakin. Liman bölgesindeki birkaç kafeden
birinde oturup sessizliğe eşlik edebilirsiniz.

PEYNIR ÇIFTLIKLERI
Bu kasabada ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında
peynir çiftlikleri geliyor. Her damak tadına uygun çeşit
çeşit peynir bu fabrikalarda. Çiftliklerde yetişen bu
peynirleri tattıktan sonra istediğinizi satın alabilirsiniz.

HOLLANDA’NIN GARNIZONU
Avrupa’nın en iyi korunmuş müstahkem bölgelerinden biri
olan Naarden, nefes kesen bir manzaraya sahip. Hollanda’nın
kale kasabaları içinde adı öncelikli olarak bilinenlerden
olan Naarden, yıldız şeklinde bir görüntüye sahip. “Yıldız
Kale” olarak adlandırılan bu form 13. yüzyılda yapılmış. 15.
yüzyıldan sonra da Avrupa’da popülerlik kazanmış. Yukarıdan
bakıldığında muhteşem bir manzaraya sahip. Hendekler ve
yeşilliklerle çevrili kasabaya bakmaya doyulmuyor. Eski bir
garnizon kalesi olan Naarden’in en önemli yapılarından biri
Hollanda Kale Müzesi. Müze içindeki metro hapishaneler
kasabanın geçmişi hakkında güzel bilgiler sunuyor. Yürüyüş
yolları, tarihi anıtları, Aziz Vitus Kilisesi, 14. yüzyıl tarihli
gotik bazilika gezi listesine eklenebilecek diğer yerler.
Naarden, tarihinin yanında tekstil ürünleri ile de meşhur.
Hediyelik eşya anlamında pek çok seçenek sunuyor.
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TARIHIN YAŞAYAN TANIĞI
Hollanda’nın Zeeland Adası’nda yer alan
Zierikzee, tarih dolu eski bir yer. Ortaçağ’ın
erken dönemlerinde yıldızı parlamaya
başlayan kasaba; güzel bir liman, belediye
binası, değirmen, kilise, şehir surları ve tarihi
kapılara çok erken sahip oldu. Bu değerlerini
ise bugünlere değin taşıdı. Günümüzde
500 tarihi esere ve görkemli bir geçmişe
sahip ve bu nedenle ilgileneni epeyce fazla.
Bu eserler içinde en fazla rağbet gören Sint

Lievensmonstertoren, 12. yüzyıla uzanan bir
katedral. Tarihi içinde balıkçılığa da sağlam
bir yer ayıran Zierikzee’nin ilgi çeken diğer
yapıları Denizcilik Müzesi ve Kuzey ve Güney
Liman Kapıları. Müze, bu yaşlı kasabanın
denizciliğe ayırdığı zamanın ve verdiği önemin
en güzel tanığı. Hala daha bir balıkçı kasabası
olarak yaşamını devam ettiren Zierikzee’de
yenebilecek en güzel tatları ise elbette deniz
ürünleri oluşturuyor.
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Dostlarla çevrili, koyu
sohbetlerin kahkaha ve
gözyaşına karıştığı sofraların
taçlandırdığı lezzetlerin adıdır
meze. Küçük porsiyonlarıyla sofralarda gökkuşağı gibi karışırlarken
birbirlerine her biri damakları şenlendirir. Fransa’da ordövr, İspanya’da tapas,
İtalya’da antipasti olarak anılan meze çeşitliliği ile sofraların zenginlik işaretidir.
Lezzeti kadar adabıyla da meşhurdur. Öyle
doyulacak kadar yenmez, hızlı hızlı hiç tüketilmez. Ana yemek gibi soğutma kaygısı taşımadığından içkiye uzun sohbete
keyif katan en lezzetli yarendir. Her
biri ayrı bir muhabbet olan mezelerden deniz ürünleri ile yapılanlarından birkaçını yazdık. Her
biri diğerinden pratik…

MEZE

YFE DÖNÜŞT
Ü
R
I KE

LEZZET
EN

MEZELER PRATIK TARIFLERI ILE HEM SOFRANIN HEM DE MUHABBETIN
BEREKETINI ARTIRIR. YÖRELERE VE BÖLGELERE GÖRE FARKLILIK
GÖSTERSELER BILE VERDIĞI KEYIF DE LEZZET DE AYNI KALITEDE.

SOFRAL
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DENIZ
MAHSULLÜ
SALATA

Malzemeler

250 gram kalamar,
250 gram karides, 1'er adet sarı,
kırmızı, yeşil biber, 100 gram
mısır, 100 gram çekirdeksiz dilim
siyah zeytin, 15 adet kapari, 1/2
demet dereotu, 1/4 demet taze
nane, limon suyu, zeytinyağı
tuz, karabiber

Yapılışı
Kalamar ve karidesi ayrı ayrı sularda
haşlayın. Bir kabın içerisine jülyen
kestiğiniz biberleri, kıydığınız kapari
ve yeşillikleri ilave edin. Mısır ve
zeytini de ekledikten sonra iyice
harmanlayın. Deniz mahsullerini
içine ekleyin. Limon suyu, yağ, tuz,
biberden hazırlayacağınız sosu da
karışıma dahil edin.

Malzemeler

1 adet deniz levreği, 8 diş
sarımsak, 1 yumurta sarısı,
1 çorba kaşığı hardal
1 su bardağı zeytinyağı
1/2 limon, 2 adet defne yaprağı
Süslemek için
Dereotu, tane biber
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HARDAL SOSLU
LEVREK
Yapılışı
Temizlenmiş ve iyice kurutulmuş levreğin içine
defne yaprakları koyup üzerini yağlayıp ızgarada
ya da fırında pişirin. Soğuduğu zaman iri parçalar
halinde ayıklayın. Yumurta sarısını derince kaba
yerleştirin. Yüksek devirde çırpın. Azar azar, ip
kıvamında yağı ekleyip çırpmaya devam edin.
Yağı hızlı koyarsanız yağı tutmayıp, kusacaktır.
Kıvam almaya başladığında hardalı ilave edin.
Çırpmaya devam edin. Limon suyunu ekleyip
kalan yağı ve ezilmiş sarımsakları ilave edin.
Tuz biber ile tatlandırın. Rengini açmak için
2-3 çorba kaşığı su ilave edin. Sos ve balıkları
harmanlayın. Servis tabağına aldığınızda dereotu
kırık biber ile servis edin. Sarımsağın keskin
kokusundan hoşlanmayalar için fırınlanmış ya da
confit edilmiş sarımsak kullanabilirsiniz.

Malzemeler

1 büyük kalamar, 1 bardak süt, tuz,
1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı
karbonat, 3 çorba kaşığı un, 1 tutam
zerdeçal, tuz, ayçiçek yağı
Tarator sos: 3 dilim bayat ekmek içi,
ceviz, 2 yemek kaşığı yoğurt,
1 çorba kaşığı mayonez,
2 diş sarımsak, tuz, biber

TEREYAĞLI
KARIDES
TAVA
Yapılışı

KALAMAR TAVA
Yapılışı
Kalın halkalar halinde kestiğiniz kalamarları
tuz, şeker, karbonat karışımında 15-20 dakika
ovun. Sütü ilave ederek en az 4 saat buzdolabında
bekletin. Süt yerine maden suyu, bira da
kullanabilirsiniz. Tarator sosu hazırlamak için
çok iyi bayatlamış ekmek içi ve cevizleri robottan
geçirin. Panko adlı jandarma ekmek kırığı
kullanabilirsiniz. Zeytinyağı, sarımsak ezme,
limon suyu, yoğurt, mayonez ve tuz ile karıştırın.
Kalamarları kurulayın. Un, tuz ve zerdeçaldan
hazırladığınız karışıma bulayıp, derin kapta iyi
kızmış yağda kızartın. Kızarma işlemi devam
ederken yağın ısısı düşeceği için kalamarları azar
azar ilave edin. Yenileri ilave etmeden bekleyin.
Havlu kağıt yardımıyla fazla yağını alın. Zerdeçal
güzel bir sarılık verecek ancak fazla kullanmanız
tadını değiştirecektir.

Malzemeler

750 gram karides,
4 yemek kaşığı tereyağı,
4 diş dövülmüş sarımsak
1 limon suyu, maydanoz,
1 yemek kaşığı kapari,
tuz, karabiber, pul biber

Tavaya tereyağını alıp eritin.
İçine pul biberi koyup biraz
kavurun. Tavaya temizlenmiş/
temizlediğiniz karidesleri alın
ve soteleyin. Sarımsak, kapari ve
limon suyunu ekleyerek birkaç
dakika daha soteleyin. Tuz,
karabiber ve maydanozu ekleyip
bir iki dakika çevirin.
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TURMEPA’NIN
AKTIF BALIKADAMLARI
İŞ BAŞINDA

2013 YILINDAN BU YANA TURMEPA GÖNÜLLÜ PROJELERI VE PROGRAMLARINA AKTIF GÖNÜLLÜLER
OLARAK DESTEK VEREN SUALTI KAŞIFLERI KAAN DÖŞDEMIR, GIRAY PULTAR VE FERHAN COŞKUN ILE
BIRLIKTEYIZ. FERHAN COŞKUN, OBJEKTIFI ILE TANIDIĞIMIZ BIR SUALTI FOTOĞRAFÇISI...
GIRAY PULTAR, BIZLERLE SUALTINI ÇOK KEYIFLI BIR ŞEKILDE PAYLAŞAN EĞITMENIMIZ...
KAAN DÖŞDEMIR DE PROFESYONEL BIR DALGIÇ... ONLARI BU SAYFALARA GETIREN ORTAK
NOKTALARINDAN BIRI DE TURMEPA GÖNÜLLÜSÜ OLMALARI...
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Aktif Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği nasıl
oluştu? Temel duygu neydi?
Kaan Döşdemir: Aktif Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği, 1967
yılında “deniz” sevdalısı birkaç arkadaşın bir araya gelerek temellerini
attığı Türkiye’nin en eski su sporları kulüplerinden birisidir. Üç tarafı
denizlerle çevrili ülkemizin sualtı zenginliklerini tanımak, dalış
sporunu geliştirmek ve daha bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla
çıkılan bu yola, halen aynı duygular ile devam etmekteyiz. Tamamen
gönüllülük esasıyla her sene 100'e yakın deniz sevdalısını, eğitimlerini
tamamlamış bröveli dalıcı haline getiren derneğimiz, birçok sosyal
sorumluluk projesinde de boy göstermektedir.

Aktif Balıkadamların TURMEPA ile olan
hikayesini kısaca anlatır mısınız? Nasıl gönüllü
olmaya karar verdiniz?
Kaan Döşdemir: TURMEPA'nın adını daha önceleri bilmemize
rağmen yollarımız, 2013 yılındaki “1 Temmuz Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı’nda” kesişti. Bu tarih, deniz ve deniz
ekosistemi sevdalısı olarak aynı yöne bakan Aktif Balıkadamlar
ve TURMEPA için oldukça önemliydi. Zira sonrasında
TURMEPA'nın birçok önemli projesinde zevkle gönüllü olarak
görev almaya başladık. Denizlerimizin temiz kalması için yapılan
çalışmalar beni ve ekibimizi çok etkiledi.
Hiçbir çıkar beklentisi içinde olmadan, deniz-kıyı ekosisteminin
korunması ve toplum yararına bir hedefe ulaşılması için
TURMEPA’nın faaliyetlerine aktif olarak destek olan
TURMEPA Gönüllülerinin arasına katıldım. TURMEPA’nın
dört gönüllü başlığından biri olan Etkinlik Gönüllüsü olarak
faaliyetlerime devam ediyorum.
Giray Pultar: Birkaç yıl önce, TURMEPA'nın düzenlediği deniz
ve kıyı temizliği alanında bilinen en eski ve en büyük gönüllü
katılımlı Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup
– ICC) etkinliğine katılmıştım. Denizleri korumaya önem veren bu
kadar çok insan ile beraber çalışmak çok keyifliydi. Başka benzer
düşünen ve hissedenlerle, yani gönüllülerle,
bir araya geldiğimde yaptıklarımızın etkisinin
olabileceğini görmek gönüllü olmamda en
önemli faktörlerden biriydi.
Ferhan Coşkun: Ben de Giray’la birlikte
yıllar önce Beşiktaş’ta düzenlenen temel
amacı, insanların kıyı temizliği yaparak sorunun çözümünde rol
oynamalarını sağlamak, halkın dikkatini deniz çöpü sorununa
çekerek bilinçlenmeye katkı sunmak, kirliliğin nedenlerini ve
nereden geldiğini öğrenmek olan Uluslararası Kıyı Temizliği
etkinliğinde yer almıştım. Bu etkinlikte gönüllü olarak, dalarak
denizlerimizi kirleten birçok günlük eşyanın yanı sıra enteresan

olarak bir de oyuncak araba çıkartmıştım suyun yüzüne. Bu
oyuncak araba benim fenerim oldu ve çocuklara denizlerimizin
temiz tutulmasını anlatmak için mücadele etmeme ışık tuttu. Yıllar
içinde de TURMEPA ile yaptığımız birçok etkinlik de gönüllü
faaliyetlerimizin bu mücadelede ne kadar doğru olduğunu gösterdi.

TURMEPA, zaten deniz aşığı olan sizlerde ekstradan
nasıl bir farkındalık yarattı?
Ferhan Coşkun: TURMEPA, 23 yıl içinde
Türkiye’nin önde gelen deniz odaklı sivil toplum
kuruluşu haline gelmiştir. Bize de suyun altına
indiğimizde keşfettiğimiz zenginlikleri koruyabilmek
için yapılan mücadelelerimizin ne kadar güzel
sonuçlar doğurabileceğine dair bir ışık verdi.

TURMEPA ile beraber ekip olarak
gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir?
Kaan Döşdemir: Başta her yıl Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’nın düzenlediği Temmuz ayı Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İstanbul
Boğazı’ndaki kirliliğe dikkat çekmek için Beşiktaş sahilinde
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dalış gerçekleştirerek dip temizliği yapıyoruz. Profesyonel
ekipmanlarımızla gerçekleştirdiğimiz dalış etkinliğinde sualtı
görüntüleri alarak TURMEPA arşivine katkı sağlıyoruz ve
basında yayınlanmak üzere kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yaklaşık
bir saat süren etkinlikte denizden çıkan atıklar vatandaşları
çok şaşırtmaktadır. Bunlara ek olarak iş birliği halinde
çeşitli eğitimlerde görev almaktayız. Önümüzdeki günlerde
TURMEPA’da önce dernek çalışanlarına, akabinde diğer
gönüllülerimize 1 yıldız dalıcı eğitimi vererek onları sualtı
dünyasıyla tanıştırmayı planlamaktayız.

başlayınca bizim dünyamız ile sualtı dünyasının çok da farklı
olmadığını gördüm. Su üstünde gördüğümüz dünyayı insanın ne
kadar kirlettiğini ve berbat ettiğini gördükçe sualtı dünyasının
(hala nispeten insan elinin çok değmediği kısımlarda) kendi içinde
doğal denge ve döngülerini takdir ettim. Kendimi sualtı dünyasının
temsilcisi gibi hissediyorum. Su üstü streslerimizin sualtına
girdiğimizde yok olmasını, sualtına huzurlu bir dalış yapabilmemizi
de dalgıçların iki dünya arasındaki ara yüz görevlerini yerine
getirebilmeleri için sağlanmış bir nimet olarak görüyorum.

Denizin herkesin gördüğü kısmı (üstü) ile sizin
gördüğünüz kısmı (altı) arasında nasıl bir fark var?

CMAS 1 Yıldız Eğitimine (Dünya Sualtı Aktiviteleri
Konfederasyonu) katılım şartları şöyledir: 14 yaşını doldurmuş olmak,
yüzme bilmek, aletli dalış yapmanızda sakınca olmadığına dair sağlık
bildirim formunu doldurmak, gerekli durumlarda sualtı hekimliğince
düzenlenmiş doktor raporu ve 18 yaşını doldurmamış dalıcı adayları
için veli tarafından verilen yazılı izin. Ayrıca, geçmişinde ameliyat
olan ve düzenli ilaç kullanan bireylerin dalış eğitimi öncesi sualtı
hekimliğine başvurup muayene olmaları gerekir. Sualtı hekiminin
muayenesi sonucu dalış yapıp yapamayacakları yapacaksalar da hangi
limitler dahilinde yapacakları belli olur.

Ferhan Coşkun: Renk… Evet, her şeyden önce renk farkı var. Suyun
üstünde bize huzur veren yeşil ve mavi gibi sualtının da rengarenk
ahenkli bir dünyası var. Aynı zamanda sualtı fotoğrafçısıyım ve ürkek
bir yaşam mücadelesi içinde olan canlıları yakından gözlemliyorum.
Ne yazık ki zaman zaman bu canlılık farkında olmadan kullandığımız
kimyasallarla yok oluyorlar veya kontrolsüz yapılan avlanmalarla
nüfuslar üreyemeden azalıyor. Bu renkleri koruyabilmemiz için
TURMEPA ile beraber mücadelemiz çok önemli.

Kendinizi hiç iki farklı dünya arasında bir ara yüz
olarak hissettiğiniz oldu mu, bunu nasıl izah edersiniz?
Giray Pultar: Bir gün dünyaya uzaylıların ufolarıyla gelmesine
nasıl yaklaşacaksak, balıkların da suyun altında biz dalgıçlara öyle
baktığını düşünürdüm en başlarda. Ancak dalışta deneyimim
arttıkça sualtı canlıları ile etkileşime girip onlarla iletişim kurmaya
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Dalgıç olmak için şartlar nelerdir?

Eğitimi nasıl alabilirim? Süresi nedir?
1 yıldız eğitimi, Aktif Balıkadamlar gibi Türkiye Sualtı Sporları
Federasyonu’na bağlı dalış okulları veya dalış merkezlerince verilir.
Aktif Balıkadamlar, teorik eğitimleri Salı ve Perşembe akşamları
olmak üzere 2 haftada tamamlar. İkinci haftanın sonunda
planlanan dalış gezisi ile pratik eğitimler tamamlanarak başarı

gösteren dalıcı adayları “1 Yıldız Bröveli Dalgıç” olurlar.
Derneğimiz, Tomurcuk Sokak, İzmen Sitesi A2 Blok, Daire
4 Mecidiyeköy adresinde Salı ve Perşembe akşamları 19.00
– 22.30 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Ayrıca Facebook
üzerinden tüm etkinliklerimizi takip etme şansı mevcuttur. “Aktif
Balıkadamlar Spor Kulübü” kapalı gurubumuza katılarak bize her
an ulaşabilir, etkinliklerimizi takip edebilirsiniz.

Okuyuculara ve henüz gönüllü olmayanlara
mesajınız nedir?
Kaan Döşdemir: İnsanlarımız öncelikle denizlerimizi tanımalı
ve keşfetmeli. Üç tarafımızın denizlerle çevrili olmasına ve 8333
km’lik kıyı şeridimiz olmasına rağmen ülkemizin yüzde 40'ı
yüzme biliyor ve dalgıç sayımız yaklaşık 300 bin kişi. Deniz
ekolojisi, deniz sporları vb. gibi konularla uğraşan kişi sayısını
arttırarak denizlerimizin önemini daha iyi anlamaya davet
ediyorum herkesi. Denizi keşfedip öğrendikten sonra kayıtsız
kalmayıp, onu korumak için de gönüllü olacağınıza eminim.

Giray Pultar: TURMEPA etkinliklerinde gönüllü olmadan
once, TURMEPA'nın haberlerini çeşitli mecralarda görüyordum.
Ancak gönüllü olarak katılmam için özel bir yetkinliğimin
olması gerektiğini düşünüyordum. Herkesin gönüllü
olabilmesine yönelik gönüllü programının olduğunu bilseydim
daha önce gönüllü olurdum. Deniz ve kıyı ekosisteminin
korunmasına yönelik çalışmalarında TURMEPA ile düşünmeye,
tartışmaya ve harekete geçmeye hazır olan herkes TURMEPA’da
gönüllü olmak için başvurabilir.
Ferhan Coşkun: Yaşamımız içinde yer alan doğa güzelliklerini
korumak, aldığımız iki nefesten birini sağlayan denizlerimize
sahip çıkmak ve gelecek nesillerin de bu güzellikleri görebilmesi
için mücadele şart. İşte bu noktada TURMEPA’da “Denizler
Yaşasın Diye” gönüllülük yapabileceğiniz her aktivite bir bütünün
parçası haline getiriyor. Faaliyetlerinizle mücadelenizin bir bütün
içinde ne kadar anlamlı olduğunu hissediyorsunuz. Bence bu
fırsatı kaçırmayın.

Ferhan Coşkun’un, 2015 yılında Marmara Denizi’nde
düzenlenen, Yaşayan Marmara Festivali’nde Yeni
Ufuklar kategorisinde birincilik ödülü alan bu
fotoğrafı İstanbul - Büyükada’da çekilmiştir.
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ŞIIRIN

RENGI

Deniz
Olurdu
OLSA
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ŞIIRE EN ÇOK YAKIŞAN RENKTIR
MAVI. ÖYLE UÇSUZ BUCAKSIZDIR
KI, IÇINE SEVDAYI DA ALIR,
KORKUYU DA… ÖFKEYI DE ALIR,
UMUDU DA… İŞTE BU YÜZDEN
ŞIIRIN RENGIDIR MAVI, ŞIIRIN
RENGI DENIZDIR. MAVI ŞIIRLERE
YELKEN AÇTIK, DENIZDE
SOLUKLANIP, MAVIYI YAŞAMAK
ISTEYENLER IÇIN…
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D

NAZIM HİKMET

Denizi en güzel kim anlatır dersiniz? Balıklar mı, mavi mi, kayıklar mı, denizciler mi? Ne o, ne bu…
Denizi en güzel şairler anlatır. Denizi yaşamak iyidir de denizi yazana sormalı bu uçsuz bucaksız sevdayı.
Tam da Nazım’ın “Bulut mu Olsam” şiirinde dediği gibi aslında;
Denizin üstünde ala bulut
yüzünde gümüş gemi
içinde sarı balık
dibinde mavi yosun
kıyıda bir çıplak adam
durmuş düşünür.
Bulut mu olsam,
gemi mi yoksa?
Balık mı olsam,
yosun mu yoksa?..
Ne o, ne o, ne o.
Deniz olunmalı, oğlum,
bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla.

Deniz olunmalı, şaire ilham, doğaya nefes,
insana umut olacak. Kimi zaman sevdiğimizin
gözünde görürüz denizi, kimi zaman özgürlüğe
veririz ismini, kimi zaman ise tam içinde
hissederiz bu güzelliğin… haybeye değildir
yüklenen anlamlar, zira denize bakıp da o uçsuz
bucaksız güzellik içinde kendisini bulmayan
insan neredeyse yoktur.
Hasret de denizle anlatılır, kaçış da…
Öyle ki Orhan Veli bile şiirinde şöyle der.
Gün olur, alır başımı giderim
Denizden yeni çıkmış ağların kokusuyla…
Şu ada senin, bu ada benim,
Yelkovan kuşlarının peşi sıra.

90

HAYDAR ERGÜLEN

En iyi denizciler bilir bu sevdayı. En zorlu tarafını
hep onlar görür, en güzel yanına hep onlar tanık
olur. Fırtına da yakışır denize, durgunluk da…
Öyle güzeldir ki bu uçsuz mavilik, deniz
fenerleri bile selam durur. Yakamoz olur ayın
ışığı, ışıl ışıl aydınlatır. Adeta bir kadının
gerdanındaki inci gibi…
O denli güzeldir ki denizin hissettirdiği, şairler
bile şiirlerini maviye boyar. Mavi kokar tüm şiirler,
özlemin rengi de mavidir, sevdanın rengi de. Ama
en çok da şiirin rengidir mavi. Şiir maviden ilham
alır, mavi denizden. İşte bu yüzden Mavi Üstüne
Siyah şiirinde şöyle der Haydar Ergülen;
Mavi konuşalım, mavi yazalım
Mektuplar zarfa girer girmez mavi
Söz mavi olsun ağızdan çıkar çıkmaz
İki ayrılık arasındaki yol mavi
Göz göze gelince mavi olsun yakınlığı kızla oğlanın
Mavi bir anı gibi ışıklar içinde zaman

SAIT FAIK ABASIYANIK

Gemiler süzülür deniz üstünde, allı pullu gemiler.
Yelkenler çarşaf açar denize, uykuya huzur
olurcasına. Gökyüzü mü maviliğini denizden alır,
deniz mi gökyüzünden bilinmez belki. Herkesin
bildiği bir şey varsa o da mavinin en çok denize
yakıştığıdır.
Dilinden anlayanlar için, konuşur deniz. Sait Faik
Abasıyanık’ın Kırmızı Yeşil şirinde anlattığı gibi;
Kıyısına tuz ileten rüzgarı
balıkların yüzdüğünü duyarım
Dinlerim yosunların konuştuğunu
midyelerin ağladığını.
Aşkın bir kanadı vardır kırmızıdır
delinir,
kan akar.
Bir kanadı var
zehir yeşili..
Biz deniz aşıkları, konuşuruz denizle ve üzülerek
dinleriz çığlıklarını

mavisanat

ORHAN VELİ KANIK

DENIZI ÖZLEYENLER İÇIN

DENIZ KIZI
Denizden yeni mi çıkmıştı neydi;
Saçları, dudakları
Deniz koktu sabaha kadar;
Yükselip alçalan göğsü deniz gibiydi.
Yoksuldu, biliyorum
-Ama boyna da yoksulluk sözü edilmez yaKulağımın dibinde, yavaş yavaş,
Aşk türküleri söyledi.
Neler görmüş, neler öğrenmişti kim bilir,
Denizle boğaz boğaza geçen hayatında!
Ağ yamamak, ağ atmak, ağ toplamak,
Olta yapmak, yem çıkarmak, kayık temizlemek…
Dikenli balıkları hatırlatmak için
Elleri ellerime değdi.
O gece gördüm, onun gözlerinde gördüm;
Gün ne güzel doğarmış meğer açık denizde!
Onun saçları öğretti bana dalgayı;
Çalkandım durdum rüyalar içinde.
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Gemiler geçer rüyalarımda,
Allı pullu gemiler, damların üzerinden;
Ben zavallı,
Ben yıllardır denize hasret,
Bakar ağlarım.
Hatırlarım ilk görüşümü dünyayı,
Bir midye kabuğunun aralığından:
Suların yeşili, göklerin mavisi,
Lapinaların en harelisi...
Hala tuzlu akar kanım
İstiridyenin kestiği yerden.
Neydi o deli gibi gidişimiz,
Bembeyaz köpüklerle, açıklara!
Köpükler ki fena kalpli değil,
Köpükler ki dudaklara benzer;
Köpükler ki insanlarla
Zinaları ayıp değil.
Gemiler geçer rüyalarımda,
Allı pullu gemiler, damların üzerinden;
Ben zavallı,
Ben yıllardır denize hasret.

YAHYA KEMAL BEYATLI

AÇIK
Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;
Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum.
Kalbimde vardı "Byron"u bedbaht eden melâl
Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl...
Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını,
Duydum, akıncı cedlerimin ihtirâsını,
Her yaz, şimâle doğru asırlarca bir koşu...
Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu...
Mağlûpken ordu, yaslı dururken bütün vatan,
Rü'yâma girdi her gece bir fâtihâne zan.
Hicretlerin bakıyyesi hicranlı duygular...
Mahzun hudutların ötesinden akan sular,
Gönlümde hep o zanla beraber çağıldadı,
Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı!
Bir gün dedim ki "istemem artık ne yer ne yâr!
"Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar;
Gittim son diyara ki serhaddidir yerin,
Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin!
Garbin ucunda, son kıyıdan en gürültülü
Bir med zamanı, gökyüzü kurşunla örtülü,
Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi;
Gördüm güzel vücûdunu zümrütliyen deri
Keskin bir ürperişle kımıldadı anbean;
Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan.

Sonsuz ufuktan âh o ne coşkun gelişti o!
Birden nasıl toparlanarak kükremişti o!
Yelken, vapur ne varsa kaçışmış limanlara,
Yalnız onundu koskoca meydan ve manzara!
Yalnız o kalmış ortada, âsi ve bağrı hûn,
Bin mağra ağzı açmış, ulurken uzun uzun...
Sezdim bir âşina gibi, heybetli hüznünü!
Rûhunla karşı karşıya kaldım o med günü,
Şekvânı dinledim, ezelî muztarip deniz!
Duydum ki rûhumuzla bu gurbette sendeniz,
Dindirmez anladım bunu hiç bir güzel kıyı;
Bir bitmeyen susuzluğa benzer bu ağrıyı.
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DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...
YALNIZ BALINA
Kitapları çoksatar listelerinde yer alan ödüllü yazar-çizer Benji Davies, Redhouse
Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından çıkarılan son kitabı Yalnız Balina’da çocuklara ölüm,
yalnızlık, dostluk, kıskançlık gibi birçok hassas temayı yumuşak bir anlatım ve kıvrak
çizimlerle ustaca anlatıyor. Yalnız Balina, yalnız bir çocuk, kıyıya vuran bir balina ve
bu ikilinin hayatını değiştirecek sıra dışı bir arkadaşlık öyküsü. Babası ve altı kedisiyle
birlikte deniz kenarında yaşayan Noi için günler epey sakin ve durağan geçer. Ta ki
evlerinin yakınında kopan fırtınaya kadar... Kıyıya vurmuş küçük bir balina bulan Noi
onu gizlice eve götürür. Peki bu sırrı babasından saklayabilecek midir?..

ACAYIP
BIR DENIZ
YOLCULUĞU

Edebiyatımızın çocuklara gönül veren güçlü yazarlarından Müge
İplikçi, çocuklar için yazdığı ilk kitap olan renkli öykü Uçan Salı'dan
sonra, okurlarını bu kez de kürekli, yelkenli Antik gemi Kibele'yle
tanıştırıyor. 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği'nin deniz
arkeolojisi çalışmalarından biri olan "Foça-Marsilya Tarihe Yolculuk"
projesini çocuklara yakınlaştırmak için hazırlanan Acayip Bir Deniz
Yolculuğu, Günışığı Kitaplığı etiketiyle satılıyor. Kitap, Antik Çağ
batıklarından yola çıkılarak aslına uygun inşa edilen gemi Kibele'nin
gerçek yolculuğundan esinleniyor. 2009'da 56 günde tamamlanan bu
zorlu yolculukta Kibele, Foça'dan yola çıkmış, gönüllü kürekçileriyle
Akdeniz'i kat ederek Fransa'nın Marsilya limanına ulaşmıştı.
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KUZEY
KUTBU’NA
GIDIYORUZ!

Redhouse Kidz’in Çevreci Kitaplar serisinde yer alan ilk romanı
‘Zeynep’in Ekoloji Günlükleri: Kuzey Kutbu’na Gidiyoruz!’;
çocuklara çevreyi ve hayvanları korumayı, küresel ısınmayı,
tüketimi azaltmayı, farklı kültürlere karşı hoşgörüyü öğretiyor.
Kutuplara doğru büyülü bir yolculuğa çıkan Zeynep, aynı zamanda
günlük tutma alışkanlığı kazanmanın da önemini fark ediyor.
Nilay Dalyan’ın yazdığı “Zeynep’in Ekolojik Günlükleri: Kuzey
Kutbu’na Gidiyoruz!” kitabında; küresel ısınma, karbon ayak izi
gibi ekolojiyle ilgili konular, fantastik bir maceranın içinde, okuru
yormadan anlatılıyor. Kitapta yer alan bilgi kutucuklarında ise
özellikle ekolojiyle ilgili bir iki cümlelik kısa bilgiler yer alıyor.

YETİŞKİN

YAŞLI ADAM VE DENIZ
Yaşlı Adam ve Deniz, Hemingway'in
ölümsüz ve bol ödüllü eserlerinden
biri. Hikâyedeki tüm olay ve
kahramanların sembolik olduğu
kitapta, ihtiyar bir balıkçının yaşadığı
olumsuzluklara rağmen umudunu asla
yitirmeyişini ve zorluklara karşı nasıl
mücadele ettiğini konu alıyor.
Yaşlı bir Kübalı balıkçının
(Santiago) açık denizde Gulf Stream
açıklarındaki dev bir kılıçbalığıyla olan
can yakıcı mücadelesini son derece
sade ve güçlü kelimelerle anlatır. Beş
gün süren kıyasıya bir macera… Bu
hikâyesiyle Hemingway, yenilgiye
karşı cesaret, kayba karşı şahsi
başarı temasını kendine has modern
üslubuyla yeni baştan yaratmıştır.

DENIZCILIK
ALFABESI

Sezar Atmaca, İletişim Yayınları’ndan çıkan kitabı Denizcilik
Alfabesi’nde denizciliğe meraklı herkese başlangıç için harika bir
kaynak sunuyor. Denizcilik terimlerini öğrenmek isteyen genç,
yaşlı herkes için bir başvuru eseri niteliği taşıyan kitaba, İlban
Ertem, Deniz Karagül ve Kadir Abbas’ın denizi sayfalara taşıyan
çizimleri eşlik ediyor. Denizcilik Alfabesi “çocukların/gençlerin/
meraklıların/heveslilerin” kısacası “herkesin” denizcilikle “anlamlı
bir ilişki kurmasına yardımcı olmak” umuduyla oluşturulmuş bir
alfabe. Yazarın genel anlamıyla “deniz-tekne-insan” ilişkisi, dar
anlamıyla “tekne kullanma bilgi ve becerisi” diye tanımladığı eser
meraklandırıcı, özendirici bir içeriğe sahip.

OLTACI

İletişim Yayınları, Vecdi Çıracıoğlu’nun yeni romanı Oltacı’yı
okurlarla buluşturuyor. Çıracıoğlu’nun tutkulu anlatımıyla
zenginleşen kitapta, denizin etrafında yaşanan hayatlar
tüm renkleriyle karşımıza çıkıyor. Denizden ilham alan, bu
sürükleyici romanda Vecdi Çıracıoğlu, denizden ilham alıp
yine denizi anlatırken zamanı yavaşlatıyor, acelesi olmayan bir
adamın çağanoz misali tedirgin adımlarından bir ağ örüyor.
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MAVI SONBAHAR KAPIDA
MAVI HER MEVSIMIN MODASI... SONBAHARIN KAPIYI ÇALDIĞI ŞU GÜNLERDE, SIRA DIŞI RENKLERININ
YANINA MAVIYI DE EKLEYEN MEVSIM, EN GÜZEL KREASYONLARI, EN TREND ÜRÜNLERI MODA SEVERLE
BULUŞTURUYOR. SARI VE TONLARININ YANINA MAVIYI EKLEMENIN TAM ZAMANI.

DENIZLERDEN
İLHAM ALDI
Erkelere özel saatler tasarlayan
Bernhard H. Mayer, klasik
severlere özel iki yeni saat
tasarladı. Olağanüstü bir
dayanıklılığa sahip Bernhard
H. Mayer Nauticus Austro,
denizcilerden ilham alınarak
tasarlandı. Şiddetli rüzgarlara
kafa tutan, soğuk sulara yelken
açan cesur erkekler için üretilen
saat, çizilmeye karşı dayanıklı
safir kristal cama, su geçirmeyen
kadrana ve katlama kelepçeli
paslanmaz çelik kordona sahip.
Ayrıntılara önem verenlere özel
tasarlanan Pioneer ise, PVD- altın
kaplama kasası, tarihsel dokunuşu,
mükemmel kronometresi ve saatin
anavatanı İsviçre teknolojisiyle
mükemmelliğin sembolü.

EGE’NIN EN YEŞILI
“SWISSOTEL BÜYÜK EFES”
İzmir’in merkezinde hizmet veren Swissotel Büyük
Efes, sahip olduğu Bureau Veritas’ın "Altın Yeşil
Otel" sertifikasıyla, son teknolojilerle donanımlı 402
odasında misafirlerini çevreye duyarlı bir şekilde
ağırlıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya
bırakmak amacıyla, Accorhotels zincirinin bir parçası
olarak Planet21 isimli bir program rehberliğinde
çalışıyor. Doğal kaynakları verimli kullanıp, doğa ve
çevre için projeler üretiyor. Otelim mutfağında bitkiler
yetiştiriliyor, altıncı katında bal üretiliyor.
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LEE’DEN BIR AŞK HIKAYESI
Lee Erkek Sonbahar-Kış 2017
Koleksiyonu, “Love Story” filminde ve
Aşağı Doğu Yakası’nın günümüz tarzından
ve enerjisinden ilham alınarak hazırlandı.
Balıkçı yaka örgüler, oduncu gömlekleri,
denizci paltoları, parkeler, çizgili şapka ve
atkılar, skinny pantolonlar ve daha pek çok
ürün Lee vitrinlerindeki yerlerini aldı.

VENEDIK CAZIBESINDEN İLHAM ALIYOR
Romantik, dramatik ve büyüleyici Venedik şimdi de KIKO
Milano’nun yeni koleksiyonu Fall Collection’a ilham verdi.
Koleksiyon yüzen şehrin ihtişamını ürünlerine taşıdı. Ünlü
kozmetik markası ürünlerinde ten renkleri vamp koyu renkler,
romantik kırmızıları, gül kuruları, çarpıcı pembe, zarif ten
renklerinin ve çarpıcı karanlık tonları kullanmış.

MACERAYI TENINIZE TAŞIYIN
Sıradışı içeriklere sahip ürünleriyle tanınan, koku uzmanı
Molton Brown’un yeni koleksiyonu Coastal Cypress & Sea
Fennel keşfetmenin ve maceranın ferahlatıcı hissini teninize
taşıyor. Kokunun özel içerikleri Avustralya’daki Cape York
yarımadasından geliyor: Mavi altın olarak bilinen, selvi
ağacından elde edilen özel yağ koleksiyona ait ürünlerde
okyanus esintisini yaratan deniz rezenesi ile birleşiyor.
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ARKAS KÖRFEZ YARIŞI’NDA
ARKAS TURMEPA II DE YERINI ALDI

ARKAS HOLDING’IN TURMEPA IŞ BIRLIĞI ILE YÜRÜTTÜĞÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJESI OLAN ARKAS
TURMEPA II ADLI ATIK TOPLAMA TEKNESI, İZMIR KÖRFEZ FESTIVALI KAPSAMINDA DÜZENLENECEK ARKAS
KÖRFEZ YARIŞI’NDA TEKNELERE HIZMET VERECEK. YARIŞ IÇIN ÖZEL OLARAK ÇEŞME’DEN GELECEK OLAN
ARKAS TURMEPA II, YARIŞ SÜRESINCE KÖRFEZIN TEMIZ KALMASI IÇIN ÇALIŞACAK.
ARKAS Holding ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş
birliğiyle 2006 yılında çevrenin korunmasına yönelik başlatılan uzun
soluklu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Arkas Holding’in
yapımını ve işletimini üstlendiği “ARKAS TURMEPA II” adlı atık
toplama teknesi, 22 - 24 Eylül’de İzmir Körfezi’nde düzenlenecek
Arkas Körfez Yarışı’nda teknelerin atıklarını toplayarak körfezin
temiz tutulmasına destek olacak. “0537 766 33 71” numaralı cep
telefonundan ücretsiz olarak ARKAS TURMEPA II’ye ulaşacak
tekne sahipleri, atıklarını körfeze boşaltmak yerine çevreye ve denize
zarar vermeksizin bu hizmetten faydalanabilecek. Yarışların ilk
günü verilecek start ile birlikte hizmete başlayacak olan ARKAS
TURMEPA II, teknelerden atık toplayacak.

İZMIR KÖRFEZI’NDE YELKENLER YENIDEN
Uzun yıllardır büyük bir yelken organizasyonuna ev sahipliği
yapmayan İzmir Körfezi’nde 22 - 24 Eylül tarihlerinde
gerçekleştirilecek Arkas Körfez Yarışı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
evsahipliğinde düzenlenen İzmir Körfez Festivali’nin ana etkinliği
olacak. Festival kapsamında Arkas Körfez Yarışı’nın yanı sıra
hareketli salmalı teknelerin (optimist, laser) yarışları, kano ve deniz
küreği etkinlikleri de yapılacak. Her yaştan yaklaşık 600 sporcu,
Körfez’de görsel bir şölen sunacak. Yaklaşık 400 yelkencinin katılması
beklenen yat yarışları, kapanış ve ödül töreninin ardından Gündoğdu
Meydanı’nda düzenlenen bir konserle son bulacak.
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ARKAS TURMEPA II teknesinin 10 yılda
Çeşme’de topladığı yaklaşık 1,5 milyon litre atık
su ile 12 milyon litre deniz suyunun temiz kalması
sağlandı. Toplanan atık su miktarı, yaklaşık 78 bini
aşkın damacana suyun hacmine eşdeğer.

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 r g. tr

gönüllü olun!

deniztemizdernegi

TURMEPADernegi

mavihaber

YEŞIL LIMAN SERTIFIKASI ALMAYA
HAK KAZANAN LIMANLAR BELIRLENDI
ULAŞTIRMA DENIZCILIK VE HABERLEŞME BAKANI AHMET ARSLAN'IN EV SAHIPLIĞINDE 29 HAZIRAN 2017
TARIHINDE ANKARA’DA “YEŞIL LIMAN” (GREEN PORT) SERTIFIKA TÖRENI DÜZENLENDI. TOPLANTIYA
DENIZTEMIZ DERNEĞI/ TURMEPA YÖNETIM KURULU BAŞKANI ŞADAN KAPTANOĞLU DA KATILDI.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticaret
Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Yeşil Liman - Eko
Liman Projesi" dahilinde Yeşil Liman sertifikası almaya hak
kazanan limanlar belirlendi. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün
hayata geçirdiği Yeşil Liman - Eko Liman Projesi dahilinde
ülkemizde faaliyet gösteren liman işletmelerinin, çevreye ve
iş sağlığına olan duyarlılıkların en üst düzeye çıkarılması ve
standart hale getirilmesi, liman kalite yönetim sisteminin
geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması,
Yeşil Liman - Eko Liman Projesi’nin bölgesel düzeyde
yaygınlaştırılarak limanlarımızın uluslararası bir marka haline
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getirilmesi ve liman tesislerine yönelik belirlenen “Yeşil
Liman Sektörel Kriterleri”nin uluslararası deniz trafiğine açık
limanlarımızda uygulanarak yeknesaklık sağlanması hedefleniyor.
Bilkent Otel ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Yeşil
Liman (Green Port) Sertifika Töreni ile Yeşil-Eko Liman başvuru
şartları ve kriterleri dahilinde başvurusunu gerçekleştiren; Asyaport,
Aksaport, Marport, Borusan Lojistik, Ege Ports Kuşadası, Petkim
Limanı, Bodrum Kruvaziyer Port, Solventaş Limanı, Ford Otosan
Port, Evyap Port ve Kumport, yapılan denetimler sonucunda Yeşil
Liman Sertifikası almaya hak kazandı.
Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Ulaştırma Denizcilik

ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arsan, 1 Temmuz
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı Türkiye’nin
her yerinde bir hafta boyunca kutladıklarını
belirterek bu etkinliği Kabotaj Bayramı vesilesiyle
gerçekleştirdiklerini ifade etti. Deniz Ticaret Genel
Müdürlüğü’nün yürüttüğü Yeşil-Eko Liman Projesi’ne
önem verdiklerini belirten Arslan, "Her sene denizcilik
kapsamında Yeşil Liman Sertifikası alan limanlarımıza
sertifikalarını vermeye devam edeceğiz. Beklentimiz ve
hedefimiz bunun bir iki seneyi geçmemesi yönünde.
Herkes bu anlamda bir adım atsın, bu 11 limanımızı
örnek alsın ve böylece biz bütün limanlarımızı Yeşil
Liman sertifikası almış liman haline getirelim.”

"SEKTÖRE VERDIĞIMIZ DESTEK
5 MILYAR 876 MILYON TL’DIR"
Arslan, "Yaklaşık 12 yıllık süreç içerisinde yolculuktaki
ve araç taşımasındaki artışlar ve bunların oluşturduğu
olumlu katma değer, sektörün malumu. Bu konuda
sektöre verdiğimiz destek 5 milyar 876 milyon TL’dir. Yine bu
kapsamda sektöre verilen yakıt 4 milyon 309 bin ton. Böylece
denizlerimizi ve toplu taşımayı kullanarak araçların daha uzun
mesafe seferlerinde yakıt tüketimi konusunda tasarruf ederek
ülkemize çok ciddi katma değer kazandırdık. Son 15 yılda bu
sektördeki yatırım miktarı 2.8 milyar dolar. Tersane sayısı 35’ten 79’a
yükseldi. Sektördeki direk istihdam 30 bin, yan sanayi ile birlikte 90
bin kişiye istihdam sağlıyoruz ve aşağı yukarı direk ve dolaylı 500
bin kişinin geçimini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.
Bakan Arslan, konuşmasını bitirirken Şadan Kaptanoğlu’nu
BIMCO Gelecek Dönem Başkanlığı ile ilgili tebrik etti ve
gurur duyduğunu söyledi. Ardından Bakan Arslan, sertifika
almaya hak kazanan liman temsilcilerine sertifikalarını takdim

etti. Türk Limanı İşletmeleri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Kenan Selçuk ise Bakan
Arslan’a plaket takdim etti.

DENIZ TICARETI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ECO MARINA-TR
SERTIFIKA PROGRAMI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz
Ticaret Genel Müdürlüğü Yeşil – Eko Liman sertifika
programından sonra marinalar için yeni bir programı
hayata geçirmeye hazırlanıyor. Deniz turizminin en
önemli unsuru olan ve genellikle şehir yaşamıyla iç
içe konumlandırılmış olan marinaların işletilmesi
ve tesis içerisinde gerçekleştirilen operasyonların
çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile müşteri memnuniyeti
kapsamında yürütülmesinin gün geçtikçe daha da
önem arz ettiği günümüzde, rekabetçi marinaların
ülkeye kazandırılmasının gerekliliği ile en iyi yönetim
uygulamalarının kullanımının teşvik edilmesi için “Eco
Marina-TR” sertifika programının başlatılması planlanıyor. “Eco
Marina-TR” Sertifika programı ile;
1- Ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında sektörel kriterlerin
oluşturulması,
2 - Marka değerinin artırılması, uluslararası rekabet gücünün
desteklenmesi,
3- Kalite yönetim sistemlerinin sektörde yaygınlaştırılması,
4- Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında en iyi yönetim
uygulamalarının belirlenmesi ve teşvik edilmesi,
5- Üst ve alt yapı olanaklarıyla birlikte sunulan yardımcı
hizmetlerin geliştirilmesi,
6- Yenilenebilir enerji kullanımı ve yeşil bina kullanımlarının
artırılması hedefleniyor.
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DENİZCİLER, KABOTAJ BAYRAMI’NI
91. YILINDA COŞKUYLA KUTLADI
1 TEMMUZ DENIZCILIK VE KABOTAJ BAYRAMI’NIN 91. YILI NEDENIYLE BEŞIKTAŞ BARBAROS HAYREDDIN PAŞA ANITI
ÖNÜNDE TÖREN YAPILDI. İSTANBUL VALISI VASIP ŞAHIN’IN DE KATILDIĞI TÖREN; BANDO GÖSTERISI, HALK OYUNLARI
VE BOĞAZ’DA GERÇEKLEŞEN GEMI GÖSTERILERIYLE OLDUKÇA KEYIFLI GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. KABOTAJ BAYRAMI
ÇERÇEVESINDE AYNI GÜNÜN AKŞAMI İMEAK DENIZ TICARET ODASI EV SAHIPLIĞINDE, ULAŞTIRMA, DENIZCILIK VE
HABERLEŞME BAKANI AHMET ARSLAN’IN DA KATILIMIYLA BIR BALO DÜZENLENDI. DENIZ TICARET ODASI’NIN 35.
YILDÖNÜMÜNÜN DE KUTLANDIĞI BALOYA, DENIZCILIK SEKTÖRÜNÜN TANINMIŞ ISIMLERI BÜYÜK ILGI GÖSTERDI.
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 91. yıldönümü,
Beşiktaş’ta; İstanbul Valisi Vasip Şahin, DTO Yönetim Kurulu
Başkanı Metin Kalkavan, DTO Yönetim Kurulu Üyesi ve
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Kıyı
Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, İstanbul Liman Başkanı
Muhammet Erdoğan, Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı temsilcileri, TÜRDEF Başkanı Erkan Dereli, GİSBİR
Başkanı Murat Kıran, STK temsilcileri, öğrenciler ve İstanbul halkının
katılımıyla coşkuyla kutlandı.
Programda konuşan Vali Vasip Şahin, "Egemenlik sadece silah gücüyle
ayakta tutulan bir şey değildir. Denizlerde kaybettiğimiz üstünlüğü
geri almaya başladık. Denizcilik sektörümüzün milli gelir içindeki payı
artıyor, dış ticaretimizin yüzde 85'i deniz yoluyla yapılıyor. Türk bayraklı
gemiler dünyanın her tarafında seyir ediyor. Türkiye'nin geleceğe
yönelik hedefleri büyük. 8 bin kilometre kıyısı bulunan bir ülkenin
iddialı olmamak gibi bir lüksü yok. İnşallah, denizcilik sektöründe daha
da iyi yerlere geleceğiz. Kabotaj Bayramı'nın kutlu olmasını diliyor,
denizlerde yitirdiğimiz deniz şehitlerimize ve kazalarda kaybettiğimiz
kahramanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz ise, senelik 430
milyon ton yük yerleşmesinin yapıldığı 179 limanın dış ticaretteki
payının yüzde 58 olduğunu aktararak, "Gemi sanayimizin
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rekabetçi gücüyle tercih edilebilirliği boyutuyla son 10 yılda yapmış
olduğu 10 milyar liralık yatırımla senelik 9 milyar liralık ciro
oluşturduğunu, bunun da ülke ekonomisindeki yerinin çok kıymetli
olduğunu paylaşmak isterim." dedi.
İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan da Kabotaj
Kanunu ile deniz ticareti kanunlarının ülkenin lehine işlemeye
başladığını, o günden bugüne denizcilik alanında çok yol alındığını
ve bundan sonra daha da ileri gitmek için sektör olarak çok
çalışmak gerektiğini belirtti.

Konuşmalar sonrası denizcilerden oluşan bando takımı, halk oyunları
ekibi ve zihinsel engellilerden oluşan mehter takımı gösteriler
düzenledi. Program, protokolün boğaz açıklarına çelenk bırakması
ile sona erdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM
tahlisiye botları, römorkörler ve ERV Nene Hatun kurtarma gemisinin
yaptığı gösteriler ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Boğaz'da
sergilenen yat yarışları ve su gösterileri de büyük beğeni topladı.

DTO Yönetim Kurulu Üyesi ve TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Kaptanoğlu ile DTO meclis üyeleri, Donanma Komutanı Veysel
Kösele ve denizcilik sektörünün STK temsilcileri katıldı.
Baloda hoş geldiniz konuşması yapan DTO Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Kalkavan, Kabotaj Bayramı’nın önemini şu cümlelerle ifade
etti: “Bu sektör, her zaman bu ülkeye lazım olan sektörlerin başında
geliyor. Ticaretin tonaj olarak yüzde 87’sinin deniz yoluyla yapıldığı bir
ülkedeyiz. Ana kapıları deniz olan bir ülkedeyiz. Bu varlığı, bu emaneti
bizden sonrakilere çok daha güzel, korunaklı ve gelişmiş olarak miras
bırakmak zorundayız.”
Baloda kürsüden misafirlere hitap eden Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sektörde mevzuat ile ilgili çok
sayıda engelin yasal düzenlemelerle ortadan kaldırıldığını, sektöre
önemli ölçüde yatırım yapıldığını ve yapılacağını söyledi. Türk sahipli
olup yabancı bayrak taşıyan teknelerin Türk bayrağına geçmesi için
bakanlık olarak engelleri ortadan kaldırdıklarını anlatan Bakan Arslan,
3 bin 700’ün üzerinde teknenin Türk bayrağına geçtiğini hatırlattı.

DENIZCILIK SEKTÖRÜNÜN TEMSILCILERI KABOTAJ
BAYRAMI BALOSUNDA BULUŞTU
İMEAK Deniz Ticaret Odası, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
kutlamaları çerçevesinde Çırağan Sarayı’nda bir balo düzenledi.
Denizcilik sektörünü ağırlayan baloya; Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, UDHB Müsteşarı Suat Hayri Aka,
UDHB Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert ve Kaptan Özkan
Poyraz, UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli,
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, DTO Meclis Başkanı
Cengiz Kaptanoğlu, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan,
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TURMEPA’NIN KURUMSAL ZİYARETLERİ
TURMEPA’DAN SPONSORUMUZ
TÜPRAŞ’A TEŞEKKÜR ZIYARETI
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, 29 Mayıs’ta
TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’na teşekkür ziyaretinde
bulundu. Derneğin Genel Müdürü Akşit Özkural’ın da katıldığı
toplantı Kocaeli’nde bulunan TÜPRAŞ Genel Merkezi’nde gerçekleşti.
Toplantıda TURMEPA’nın Fethiye Körfezi’nde hizmet veren DTO
Fethiye adlı atık toplama teknesine bu yıl ikinci kez sponsor olan
TÜPRAŞ’a verdikleri destek için teşekkür eden Kaptanoğlu, teknenin
Fethiye koylarının mavi kalması için sezon boyunca aktif olarak çalıştığını
aktardı. Yelmenoğlu ise TURMEPA’nın denizlerimizin korunması için
verdiği mücadeleye destek olmaktan mutluluk duyduklarını ve bu desteğin
her zaman devam edeceğini ifade etti. Ziyaretin sonunda Kaptanoğlu,
Yelmenoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti. Toplantıya TÜPRAŞ
Kurumsal İletişim Müdürü Seval Kızılcan da katıldı.

çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Derneğe olan desteğimiz artarak
devam edecek, marina bağışlarımızı sürdürüyoruz ve iş birliğimizi daha
da geliştirme eğilimindeyiz” dedi. Şadan Kaptanoğlu, Ali Ülker’e bugüne
kadarki destekleri için teşekkür etti.

DOĞUŞ TURIZM GRUBU ILE
İŞ BIRLIĞIMIZ GÜÇLENIYOR

YILDIZ HOLDING DESTEK OLMAYA DEVAM EDIYOR
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, 4 Temmuz’da
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’e bir
ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Ülker, “Ülkemizde deniz
denince akla gelen en önemli kuruluşlardan olan TURMEPA ile birlikte
104

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve Genel
Müdürü Akşit Özkural, 20 Temmuz’da Doğuş Turizm Grubu
Başkanı Naci Başerdem’i ziyaret etti. Yapılan görüşmede Şadan
Kaptanoğlu, Doğuş Grubu’nun bugüne kadar derneğe verdiği destek
için teşekkür ederken, iki kurum arasındaki iş birliğinin özellikle
gönüllülüğe dayalı olarak daha da geliştirileceğini ifade etti. Naci
Başerdem ise “Doğuş Grubu olarak TURMEPA’nın amaçlarına ve
hedeflerine çok ilgi duyuyoruz. Desteklerimiz sürecek. İlk etapta
önümüzdeki yıl itibariyle Hisarönü’nde çalışmakta olan teknenin
sponsorluğunu üstleneceğiz. Bunun dışında derneğin projelerine
maddi manevi desteğimiz de devam edecek.” şeklinde konuştu.
Ardından TURMEPA yönetimi, Başerdem’e hediyelerini takdim etti.

AB KOMİSERİ BULC İLE
TURMEPA YÖNETİM KURULU
BAŞKANI KAPTANOĞLU
YUVARLAK MASA
TOPLANTISINDA BULUŞTU
6 Temmuz 2017 tarihinde Ulaştırmadan sorumlu AB Komiseri Violeta
Bulc onuruna TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Hizmetlerde Dönüşüm
Yuvarlak Masa Lideri İdil Yiğitbaşı ev sahipliğinde, TÜSİAD binasında
düzenlenen yemeğe, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Kaptanoğlu da katıldı. Yemekte, AB’nin ulaştırma politikalarındaki öncelikler,
Türkiye’nin ulaştırma alanında AB ile uyumu ve Türkiye - AB ilişkilerindeki
gelişmeler değerlendirildi. Ayrıca Kaptanoğlu ve AB Komiseri Bulc,
TURMEPA’nın temiz denizler hedefiyle hayata geçirdiği projeleri daha da
güçlü kılmak için AB ile gerçekleştirilebilecek ortak projeler ve AB fonları
konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu, ulaştırma modlarında
güvenli ve çevreye dost sistemlerin geliştirilmesi ile ilgili fikirlerini paylaştı.
Toplantıya TURMEPA Genel Müdürü Akşit Özkural da katıldı.

KABOTAJ ETKİNLİĞİ: SİZCE BU
KEZ DENİZDEN NELER ÇIKTI?
TURMEPA, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın düzenlediği Denizcilik ve Kabotaj
Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Boğaz’daki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla
Beşiktaş İskelesi’nde bu yıl da dip temizliği etkinliği düzenledi. Beşiktaş
Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen etkinlikte, Aktif Balıkadamlar Kulübü
Spor Derneği’ne bağlı gönüllü dalgıçlar tarafından yarım saat içerisinde
deniz dibinden 20 kilogramı aşkın atık çıkartıldı. Karaya çıkartılabilen
atıklar şunlar oldu: Onlarca cam ve plastik şişe, çakmak, bol miktarda jilet,
cep telefonları, diş fırçası, direksiyon, kredi kartı, spatula, kumaş ve plastik
parçaları… TURMEPA Çevre Yüksek Mühendisi Şeyda Dağdeviren
Hill, denizden çıkarılan atıkları değerlendirdi. “Unutmayalım, aldığımız iki
nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. İhtiyaç duyduğumuz oksijenin yüzde
50 - 70’ini denizlerimiz üretiyor” diyen Hill, deniz dibindeki atıkların yüzlerce
yıl kaybolmadığının ve bir önlem alınmazsa en önemli yaşam kaynağımız
olan deniz ve su kaynaklarımızın giderek yok olduğuna tanıklık etmek
durumunda kalacağımızın altını çizdi. Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor
Derneği dalgıçlarından Kaan Döşdemir, dalış sonrası şunları söyledi: “Her
sene olduğu gibi TURMEPA ile birlikte Kabotaj Bayramı’nda suyun altına
indik. Boğaz’da yine istemediğimiz ama beklediğimiz manzaralarla karşılaştık.
Lütfen denizlerin yaşam kaynağımız olduğunu unutmayın, denizlerimize çöp
atmayın. Bugün burada bir farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bize.”
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22. DÜNYA PETROL KONGRESİ’NDE ÇEVRESEL SORUNLAR DA
MERCEK ALTINA ALINDI
22. Dünya Petrol Kongresi 9 - 13 Temmuz'da İstanbul Kongre Merkezi'nde
gerçekleştirildi. Kongreye, 4 gün içinde 90'dan fazla ülkeden, 3 bin delege ve
600 konuşmacının yanı sıra 500 basın üyesi ve 40'tan fazla yüksek düzeyli
katılımcı da iştirak etti. Teması “değişimin 3 köprüsü” olan kongreye,
TURMEPA’yı temsilen derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Beard
katıldı. Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, Total ve Statoil gibi önde gelen enerji
firmalarının CEO’larının da yer aldığı kongrede; dijital teknolojiden arıtma ve
emisyona, alternatif enerjilerden temiz petrole kadar sektöre dair pek çok konu
hakkında görüşler paylaşıldı. Kongrede Shell’in CEO’su Ben Van Beurden,
küresel iklim değişikliğine atıfta bulanarak, “Paris Anlaşması, küresel ısınma ve
atık sınırlama konularında hemfikir olup, bu konulara sadık kalmalıyız.” dedi.

TURMEPA SUALTI ATIK SERGISI VE EĞITIM
ATÖLYESI BU YIL DA BÜYÜK ILGI GÖRÜYOR

TURMEPA
EĞİTİMLERİ
DEVAM
EDIYOR
Daha mavi bir gelecek için;
Çanakkale’de Masmavi
Deniz Eğitim Kampı,
Ayvalık’ta Duba Plajı
etkinliği, İstanbul’da Sualtı
Atık Sergisi ve Eğitim
Atölyesi, Samsun’da
Kendini Keşfet Projesi ile
yaz boyunca eğitim vermeye
devam ettik. Çarpan
etkisiyle beraber yaklaşık 8
bin 500 kişiye ulaştık. Siz de
egitim@turmepa.org.tr
adresine eğitim ve etkinlik
taleplerinizi iletebilirsiniz.
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2017 yılında yedincisi düzenlenen TURMEPA “Sualtı
Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi” ile çocuklar; nesli
tükenmekte olan deniz canlıları, iklim değişikliğinin
deniz yaşamına etkileri, karbondioksit emisyonlarının
kaynakları ve bireysel sorumluluklar hakkında
bilinçlenmeye devam ediyor. Çeşitli oyun
ve atölye çalışmalarıyla pekiştirilen
eğitimlerde çocuklar hem Türkiye’nin
ilk Sualtı Atık Sergisi’ni ziyaret
ederek denizden çıkan nesneleri
inceleme imkanı buluyor hem
de bu sayede deniz temizliğinin
önemini daha iyi kavrıyor.
Ataşehir Belediyesi, Kızılay ve
Nielsen’in de aralarında bulunduğu
kurum iş birlikleriyle yüzlerce
öğrenciye ev sahipliği yapan atölye, Ekim
ayına kadar devam edecek.

“KARBON SALIMINI AZALTALIM”
“Karbon Salımını Azaltalım” konseptiyle çocukları
ağırlayan TURMEPA, iklim değişikliğinin en önemli

EĞİTİMLERİMİZ
BAĞIŞLARLA
ÇOĞALIYOR

sebeplerinden olan karbondioksit emisyonlarını
etkileşimli pano ile anlatıyor. Karbon salımını azaltan
ve artıran faktörleri temsil eden panodaki ikonları
tamamlayan çocuklar, dünyamız için zararlı ve yararlı olan
alışkanlıkları karşılaştırmalı olarak öğreniyor. TURMEPA
Gönüllüleri tarafından da desteklenen eğitimler,
aynı zamanda Koç Topluluğu Spor
Kulübü tarafından düzenlenen yaz
okulu programı kapsamında Koç
Korusu’nda farklı yaş grubundaki
çocuklarla buluşuyor. 90 dakika
süren ücretsiz etkinliğe 6 - 12
yaş aralığında en az 10, en fazla
40 kişiden oluşan gruplarla hafta
içi 10.00 - 11.30 veya 14.00 - 15.30
saatlerinde önceden rezervasyon
yaptırarak katılmak mümkün. Rezervasyon
için: egitim@turmepa.org.tr
7. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi United Way
Worldwide hibesi ile hazırlandı. Proje, TURMEPA ve
Maker Grup iş birliğinde, Koç Holding A.Ş. ve Koçtaş’ın
destekleri ile yapıldı.

Masmavi bir gelecek için çalışarak şu ana kadar milyonlarca öğrenci ve yetişkine eğitim
verdiğimiz bu yolda, her daim bize destek veren ve bağışlarını esirgemeyen büyük
küçük tüm deniz sevdalılarımıza teşekkür ederiz. Artık sizlerin de denizlerimizde
tuzunuz var: Eyüboğlu Çamlıca Koleji, Tantur Turizm Seyahat, Çayırova Güzeltepe
Ahmet Yesevi İlkokulu, Altuntaş Otelcilik, Üntaş Otelcilik, Ünlü Otelcilik.

MARMARA BÖLGESİ’NDE ÇANAKKALE VE İSTANBUL’DAYDIK!
6. MASMAVI DENIZ EĞITIM KAMPI
ÇANAKKALE’DE ÇOCUKLARLA BULUŞTU
TURMEPA’nın gelenekselleşen Masmavi Deniz Eğitim Kampı’nda
her yıl olduğu gibi bu yaz da çocuklar denizlerimizi korumanın önemini
eğlenerek öğrendi. Kamp bu yıl “Kumsaldaki Ayak İzlerim” temasıyla
Çanakkale’de hayat buldu. TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kampı,
bu yıl 3 - 7 Temmuz tarihleri arasında Karabiga İÇDAŞ® Sporcu Evi’nin
ev sahipliğinde gerçekleşti. Projenin sponsoru olan İÇDAŞ çalışanlarının
çocuklarının da yer aldığı 7 - 14 yaş aralığındaki 28 öğrenci, 5 gün
boyunca unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşadı.
Kamp programı, İstanbul Üniversitesi - Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği
Enstitüsü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Dilek Ediger, ODTÜ - Deniz
Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş ve Dr. Özgür
İnanmaz’ın yer aldığı danışma kurulu desteğiyle hazırlandı.
Karabiga İÇDAŞ® Sporcu Evi Sorumlusu Özgür Değirmenci liderliğinde
yapılan rekreasyonel balıkçılık aktivitesinde çocuklar deniz bilimciler
eşliğinde deniz canlılarını tanıdı, yasal avlanabilir balık boyları hakkında
bilgi sahibi oldu. Ekosistemin birer parçası olan denizel canlılarla çocukları
buluşturmak için yapılan aktivite sayesinde kampçılar, denizlerde yapılan
amatör balıkçılık, balık ağları ve türleri hakkında bilgi alırken, ekosisteme
dost olan balıkçılığın nasıl yapılacağını ve etik değerlerini de öğrendiler.
Türkiye'nin en genç sualtı fotoğrafçısı Ömer Ege Taymaz, annesi Bahar
Taymaz ve babası Dr. Tolga Taymaz ile sualtında başından geçenleri ve
çektikleri fotoğrafları kampçılarla paylaştı. Bunun yanı sıra Taymaz Ailesi,
dalgıçlık kültürü hakkında bilgiler verirken dalış malzemelerini canlı
örneklerle gösterdi. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği
Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Ediger, kampçılara plankton ve
besin zinciri hakkında bilgiler verdi. Ardından çocuklar kendi yaptıkları
plankton kepçesi ile Dr. Özgür İnanmaz eşliğinde denizden numune
alarak plankton topladı ve mikroskopla gözlemledi. Her gün habitat
ve biyo-çeşitlilik konularında edindikleri birbirinden farklı bilgileri
atölyelerde kitaplarına aktaran öğrenciler, gözlemledikleri planktonları
da resmederek birbirinden farklı eserler ortaya çıkardı. 5 gün boyunca
durmaksızın aktivitelere katılan kampçılar, İÇDAŞ® Sporcu Evi yelken
öğretmeni Nail Aytaç Kasaplar eşliğinde sabah sporuyla günü selamlarken,

kendileri için kurulan survivor parkurunda kıyasıya yarıştı. Kamp ateşinde
eğlenceli saatler yaşayan çocuklar, kamptan ayrılmadan önce “Denizler
Yaşasın Diye” başlıklı anı köşesine denizleri bir ömür koruyacaklarına dair
söz vererek el izlerini bıraktı. Doğa ile iç içe yaşamanın güzelliğini keşfedip
denize ve deniz canlılarına sahip çıkmayı yaşayarak öğrenen kampçılar,
“Öğrendiklerimizi anlar, anladıklarımızı sever, sevdiklerimizi koruruz”
mesajını vererek kamptan ayrıldı. #kumsaldakiayakizlerim

SAHIL BILGILENDIRME LEVHALARIMIZ
ÇANAKKALE’DE HALKIN DIKKATINI ÇEKIYOR
Çanakkale Boğazı’nda biyolojik çeşitliliğin korunması için yetişkinleri
bilinçlendirme çalışmalarını kapsayan “Çanakkale Deniz Aşıkları Çanakkale İçin Mavi Adım” projesi devam ediyor. Projenin farkındalık
çalışmaları kapsamında hazırlanan sahil bilgilendirme levhaları ise
Çanakkale kıyılarında yerlerini aldı ve 7 bölgede 28 farklı noktaya asıldı.
İl sınırları içinde aralarında mavi bayraklı plajların da bulunduğu, çok
sayıda kişi tarafından kullanılan plajların yanı sıra Gökçeada, Bozcaada,
Kilitbahir, Gelibolu ve Merkez iskelelerine konumlandırılan levhalar ile
yaz boyunca çok sayıda kişiye ulaşıldı, mesajlarımız defalarca farklı sosyal
medya hesaplarında paylaşıldı.
“Denize çöp atan, serçe parmağını sehpanın kenarına vursun.”
“Denize çöp atan, pazar sabahı erken uyansın.”
“Denize çöp atan, Facebook hesabının şifresini unutsun.”
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EGE BÖLGESİ’NDE AYVALIK’TAYDIK!

Ayvalık Belediyesi ile TURMEPA çocuklar için bir araya geldi.
“Deniz Varsa Hayat Var” sloganıyla çocuklar denizle buluştu
ve deniz kenarında çevre eğitimi aldılar. Gelecek nesillerin
çevreye duyarlı ve büyüklerine örnek olmasını hedefleyen
etkinlik, 4 Ağustos’ta Ayvalık Duba Plajı’nda gerçekleştirildi.
Ayvalık Belediyesi çocuk meclisi öğrencileri ve gün içinde plaja
gelen halkın katıldığı etkinlikte, Ayvalıklı çocuklar öğrenirken
eğlenme fırsatı buldu. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi
Gençer’in katılımıyla gerçekleşen programda, TURMEPA
eğitmeni tarafından çocuklara denizlerdeki hayat, ekosistem ve
deniz temizliğinin önemi konusunda eğitim verildi, özel oyunlar
oynandı. Ayrıca etkinlik kapsamında gönüllü dalış ekiplerinin
katılımı ile kıyı ve deniz dibi temizliği yapılarak 200 kilo atık
toplandı, denizlerdeki atıklara dikkat çekilerek farkındalık
yaratıldı. Sloganlar ve pankartlar eşliğinde çocukların el
baskıları, yazıları ve resimleri ile birlikte “Denizimi Koruyorum”
afişleri hazırlandı. Etkinliğin sonunda TURMEPA ve Deniz
Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin deniz ve denizcilik hakkında
bilgiler içeren yazılı ve görsel yayınları dağıtıldı.

KARADENİZ’DE SAMSUN’DAYDIK!
Sabancı Üniversitesi ve TURMEPA iş birliğiyle 7 - 18 Ağustos’ta Samsun
Tekkeköy Nedime Serap Ulusoy Mesleki Teknik ve Anadolu Denizcilik Lisesi,
8 - 13 yaş grubu çocuklara ev sahipliği yaptı. Sabancı Üniversitesi Toplumsal
Duyarlılık Projeleri’nin düzenlediği ve üniversite öğrencileri ile ilkokul öğrencilerini
buluşturan “Kendini Keşfet Projesi” kapsamında çocuklar kişisel becerilerini
geliştirme fırsatı bulurken, TURMEPA eğitimleriyle 100 çocuğa 15 gün boyunca
TURMEPA eğitimleri verildi, denizler konusunda farkındalık sağlandı. Projenin
gerçekleştirilmesinde emeği geçen ve bizlere desteklerini esirgemeyen Samsun
Büyükşehir Belediyesi’ne, Tekkeköy Kaymakamlığı’na ve TURMEPA Samsun
Şubesi yetkilileri Tuncer Üçüncüoğlu ve Tevfik Sönmez’e teşekkürlerimizi sunarız.

AKDENİZDE FEYHİYE’DEYİZ!
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Turizm sektöründe faaliyet gösteren kişilerin ve turistlerin, deniz ve çevre
konusunda farkındalıklarını artırmayı amaçlayan “Mavi Dalga Projesi”, Seyahat
Vakfı (The Travel Foundation), D-Marin Göcek ve İMEAK Deniz Ticaret
Odası Fethiye Şubesi gibi yerel paydaşların da gücünü yanına alarak, deniz
turizminin gelişimi için geleceğe yön verecek izleme ve değerlendirme yöntemlerini
uygulamaya geçirmeye devam ediyor. 2017 yılının yaz sezonu başında kullanıcılara
Amerikan servisi olarak kullanılabilecek, bölgeyi tanıtan haritalar hediye eden
proje, sezon boyunca da kitapçık ve bilinçlendirme posterleriyle turistlerin, tekne
ve turizm personelinin dikkatini çekti. Özel günlerde bölgede organize ettiği
kıyı ve deniz dibi temizlikleriyle de kamuoyu oluşturdu ve oluşturmaya devam
ediyor. Proje kapsamında eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanan el
kitapçığında deniz çevresi, atık yönetimi, enerji ve verimlilik, bakım ve temizlik
konuları sürdürülebilir denizcilik uygulamalarının yaygınlaştırılması için hazırlandı.
Ayrıca kitapçık, denizcilerin deniz yaşamına ve çevreye karşı oluşturabileceği
olumsuz etkilerin azaltılmasına ilişkin öneriler de sunuyor.

DECATHLON İLE ÖRNEK
İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR
Avrupa’nın en büyük spor perakende zinciri Decathlon, poşet
kullanımını azaltmak ve denizlerin temizlenmesine destek olmak
amacıyla alışveriş poşeti satışından TURMEPA’ya bağış yapmayı
sürdürüyor. Bu proje ile başta Decathlon çalışanları olmak üzere,
bölge halkı ve mağaza müşterileri denizler ve çevre konusunda
bilinçleniyor, küçük miktarlarda bağışlar birleşerek denizlerimizi
korumak adına büyük bir adıma dönüşüyor. Binlerce insanı bir amaç
etrafında bir araya getiren bu proje, farklı markalara da örnek oluyor.

KAHVE ÇUVALLARINDAN MAVİLİĞE
KOÇTAŞ İLE “DOĞAYI ÇOK SEVİYORUM”
Ev geliştirme sektörünün lideri Koçtaş’ın TURMEPA ile 5 Haziran
Dünya Çevre Günü’nde naylon poşet tüketimini azaltma hedefiyle
başlattığı proje tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye genelindeki Koçtaş
mağazalarında uygulanan proje kapsamında doğanın korunmasına destek
olmak amacıyla poşetler büyüklüklerine göre orta boy 10 kuruş, battal
boy 20 kuruş ve jumbo boy 30 kuruş gibi cüzi fiyatlar karşılığında temin
edilebiliyor. Koçtaş’ın bu proje çerçevesinde yapacağı bağışlar, derneğin
denizlerimizin temiz kalması için geliştirdiği projelere aktarılacak.

Türkiye’nin en yenilikçi kahve zinciri Espressolab’in İstanbul
Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı Programı öğrencileriyle
hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında organik
kahve çuvalları geri dönüşüme kazandırılarak, çevre duyarlılığı
konusunda farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Kahve çuvalları,
öğrenciler tarafından tasarlanan çanta, cüzdan gibi 10 farklı
ürün modeli olarak değerlendiriliyor. Tüm Espressolab
mağazalarında satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirin
tamamı, gelecek nesillere temiz denizler bırakmaya katkıda
bulunmak için TURMEPA’ya bağışlanıyor.
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SURİYELİ MİNİKLER, TURMEPA
GÖNÜLLÜLERİ İLE KINALIADA’YI TEMİZLEDİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZLER İÇİN YAPILAN
ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYORUZ

Uluslararası Mavi Hilal Vakfı'nın (International Blue Crescent
Foundation) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) paydaşlığında Suriyeli
sığınmacılar için hayata geçirdiği ve Avrupa Birliği tarafından
desteklenen Sosyal Uyum Programı kapsamında yerini alan Suriyeli
miniklerle kıyılara indik. Etkinlikte, denizlerimizin önemi ve deniz
kirliliğinin yol açacağı sonuçlar, TURMEPA gönüllüleri tarafından
tercüman eşliğinde çocuklara aktarıldı. Adalar Belediyesi’nin
desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Kınalıada’nın “Ada Arkası”
olarak adlandırılan bölgesinde 15 çocuk, 31 kg katı atık topladı. Kıyı
temizliği öncesi TURMEPA Gönüllüleri eşliğinde oyunlar oynayan
minikler, takım çalışmasının ve kıyı temizliğinin önemini fark etti.

Denizlerimizde iyi çevre durumuna ulaşılması ve sürdürülebilirliğin
sağlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü tarafından “Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi
Kapsamında Kapasite Geliştirme Projesi”nin 4. çalıştayı: DSÇD’ye Göre
Ekonomik ve Sosyal Analiz ve Önlemler Programı, 10 - 14 Temmuz
tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirildi. Bu proje ile Türkiye’de Avrupa
Birliği Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi’nin gelecekte uyumlaştırılması
hedefleniyor. Sosyo-ekonomik ve fayda maliyeti çalışmaları yapılarak bozulma
maliyetlerinin hesaplanması konularına değinilen, aynı zamanda mevcut ve
gelecekte alınabilecek önlemlerin tartışıldığı çalıştaya, TURMEPA’yı temsilen
Çevre Yüksek Mühendisi Şeyda Dağdeviren Hill katıldı.

TURMEPA GÖNÜLLÜ EVİ’NE BEKLERİZ

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK
İÇİN KIYILARA GELDİLER

TURMEPA Gönüllü Evi’nde gönüllülerimizle birlikte çalışmaya ve
üretmeye devam ediyoruz. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün
desteğiyle Nakkaştepe’de dernek binamızın bahçesindeki ağaçlarımızın
sınıflandırma ve Latince isimleri ile birlikte tabelalandırma sürecini
tamamladık. Londra Çınarı, Şimşir ve birçok meyve ağaçlarının
bulunduğu bahçemizde ayrıca gönüllülerimiz için ahşap masalarımız
ve banklarımız da Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
desteği ile yerini aldı. Tüm bu destekler sayesinde bundan sonraki
süreçlerde gönüllülerimiz ve Deniz Elçileri Topluluklarımız ile
birlikte bahçemizde keyifli atölye çalışmaları ve paylaşım programları
düzenleyeceğiz. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Ekim ayı itibariyle
bahçemizin bakım, budama ve ilaçlama işlemlerini de gerçekleştirecek.
Tüm gönüllülerimize ve destekçilerimize teşekkür ederiz.
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BSH Ev Aletleri çalışanları “Gelecek Günü”nü kutlamak amacıyla
‘yardımseverlik’ teması altında kıyılara uzandı. Gönüllü 30 kişiden oluşan
BSH ekibi Kınalıada kıyısını temizlemek üzere 21 Temmuz’da derneğimiz
iş birliğiyle gerçekleştirilen “Kıyı Temizleme Hareketi” etkinliğine katıldı.
BSH çalışanları toplam 67 kg atık toplayarak, sürdürülebilir ve temiz bir
gelecek hedefine katkı sağladı. Etkinliğe katılarak kurumsal duyarlılığı
deniz ve kıyıların korunması yönünde enerjiye dönüştürmeyi hedefleyen
BSH çalışanlarına denizler ve kıyı kirliliğinin ekosistem ve canlı yaşamına
etkileri hakkında bilgiler verildi. Dört temel atık çeşidini ayrı ayrı
toplanması sayesinde, 11 kg kağıt ile 275 litre su tasarrufu, 28 kg plastik
ile 392 kwh enerji tasarrufu, 22 kg cam ile 2,2 lt petrol tasarrufu ve 6 kg
metal ile 7,8 kg hammadde kazanımı sağlandı.

DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ İÇİN
HAZIRLIKLAR BAŞLADI

GÖNÜLLÜLERİMİZ BALIKÇI TAKASI
İLE İSTANBUL BOĞAZI’NA AÇILDI
TURMEPA, denizleri korumayı ilke edinecek yeni gönüllüleri ile deniz
üzerinde kaptan ve dalgıçlar eşliğinde gerçekleştirilen “Balıkçı Takası’nda
Toplanıyoruz” programında buluştu. Programın ilk etkinliği 29 Haziran
2017 tarihinde İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirildi. Etkinlik Zeugma Lions
Kulübü tarafından sahiplenildi. 8 bin 333 km kıyı şeridine sahip ülkemizde
deniz ve kıyıların kirliliği, deniz ekosisteminin önemi, nesli tehdit altındaki
türler, yaşanılan sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgiler paylaşmak, denizi
kirletmemeyi öğretmek ve denizleri korumayı ekip olarak ilke edinmek
amacı ile Gönüllü Oryantasyonu yapıldı. “TURMEPA Gönüllülüğü”ne ilk
adım olan sertifikalı oryantasyon ve eğitim programı, Beykoz’dan başlayarak,
İstanbul Boğazı üzerinde demir atılmasıyla devam etti. Bu sırada gönüllü
adaylarına TURMEPA’nın çalışmaları ile deniz – kıyı ekosistemi hakkında
bilgiler verildi, ardından adaylar, gönüllü dalgıçlar ile sualtını tanıma fırsatı
buldu. Bu program ile şirketlerin, gençlerin, mavi yakanın, ev hanımlarının,
deniz ve kıyı ekosistemini korumaya hevesli bireylerin denizleri korumak
için aktif TURMEPA Gönüllüsü olması hedefleniyor. 5 saat süren program
sonunda TURMEPA Ailesi’ne katılan gönüllülerin, 2017 yılında yaşadıkları
çevrede ve çalıştıkları kurumlarda deniz ekosisteminin önemini anlatarak
çevre bilincinin yayılmasına katkıda bulunmalarını, yıl içindeki TURMEPA
etkinlik ve projelerine destek vermelerini sağlamak amaçlanıyor. Programda;
Koç Üniversitesi Okutmanı Dr. Billur Çelebi Ergin deniz ve kıyı ekosistemi
hakkında bilgiler aktarırken, Aktif Balıkadamlar Spor Kulübü ekibi ise
TURMEPA Gönüllülerini sualtı ile tanıştırdı ve sualtının gizemli dünyası ile
dalış sporu hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Gönüllülüğün geniş kitlelerce tanınması amacıyla bu alandaki aktörleri
bir araya getirerek iş birliğini desteklemeyi ilke edinmiş bir kuruluş
olan ve üyesi olduğumuz Ulusal Gönüllülük Komitesi, 5 Aralık Dünya
Gönüllüler Günü faaliyetlerini planlamak için çalışmalara başladı.
Deniz Ticaret Odası ev sahipliğinde, saha etkinlikleri çalışma grubu
olarak bir araya gelindi. TEGV, TEMA, HABİTAT Derneği, TOG,
GENÇTUR ve TURMEPA, Dünya Gönüllüler Günü’nde yapılması
planlanan faaliyetleri komitenin hedef ve amaçlarına göre tasarlamaya
başladı. Gönüllüysen Renk Ver! Denizler Yaşasın Diye!

OFİS GÖNÜLLÜLERİMİZ İŞ BAŞINDA
TURMEPA Gönüllüleri, ofis çalışmalarımızda da yanımızda.
Ofiste ihtiyaç olan alanda dernek çalışanlarına önemli katkılarda
bulunan gönüllülerimiz, birçok önemli sorumluluğu da üstleniyor.
Gönüllülerimiz, ofis çalışmalarının yanı sıra dernek bahçemizde
yer alan ve her yaz yüzlerce çocuğun ziyaret ettiği Sualtı Atık
Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nde de eğitmenlik yapıyor. Küresel iklim
değişikliğine yönelik önemli mesajlar veren eğitim gönüllülerimiz,
sorumlu bir neslin yetişmesi için bilgi paylaşımında bulunuyor.
Gönüllümüz olup dernek genel merkezimizde ofis çalışmalarına
destek olmak için: gonulluyum@turmepa.org.tr

AVIS ÇALIŞMALARIMIZA
HIZ KATMAYI SÜRDÜRÜYOR
Deniz ve su kaynaklarımızı korumak
için 23 yıldır verdiğimiz mücadeleye
destek olmayı sürdürerek 2017 yaz
sezonunda da TURMEPA’ya ücretsiz
araç tahsis eden AVIS’e teşekkür ederiz.
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GÖNÜLLÜ EĞİTMENLERİMİZ MERSİN’DE SAHADA!
“10 İlde 20 Gönüllü Eğitmen” programımız kapsamında, bu defa
Mersin’deydik. Yuva Derneği’nin, Toroslar Belediyesi’nin katkıları
ile yürütmekte olduğu “Cash for Work” projesi kapsamında gönüllü
eğitmenimiz Berivan Güngör, TURMEPA eğitimlerimiz ile
sahadaydı. Gönüllümüz Berivan, Mersin’de imkanları kısıtlı olan
120 yetişkin işçiye eğitim verdi. Mersin gönüllümüz Burcu Gücük
Okyay da beşinci yılında onu yalnız bırakmadı. Eğitim içeriği,
denizleri yaşatmanın önemi, denizlerin temizliği ile ilgili temel
konuların tartışılması, denizlerden nasıl faydalanabileceğimiz ve
bireysel olarak denizlere yapabileceğimiz katkılardan oluşuyordu.

SİZLERE 4 KITADAN 12 FARKLI DİLDE SELAM VAR!
KAMP GÖNÜLLÜLERIMIZ
BAKIN NELER DIYOR:
Yunus Emre Yiğit:
“Doğu -Batı kampında tanıştığım
insanlarla aynı konularda birbirinden
farklı fikirler üretecek kadar renkli,
ancak ayrı dilleri konuşsak da aynı
hisleri paylaşabilecek kadar aynı
olduğumuzu görmek beni çok etkiledi.
Fark ettim ki, hepimiz uluslararası
anlamda deniz ve okyanuslarımızın
tehlikede olduğunun farkındayız
ve bununla ilgili çalışan kurumlara
destek veriyoruz. Bu beni son derece
duygulandırdı. Kampa katılmamda
desteği olan TURMEPA Ailesi’ne
çok teşekkür ediyorum.”

Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen Doğu- Batı
Kampı 2-7 Ağustos ve 9-14 Ağustos
tarihlerinde İzmir’de Rwanda, Çin, İspanya,
Meksika ülkeleri ve Türkiye’nin 19 farklı
şehrinden 45 gönüllü genci ağırladı. Doğu
-Batı Kampı ile yeni bir iş birliğine imza
atarak, gönüllü eğitmenlerimiz ile kamp
katılımcısı olduk, “Doğayı Koruma Atölyesi”
ile yerimizi aldık. Yabancı dil ön koşulu
özellikle aranmayan bu kampta, yapılan
aktiviteler sayesinde kültürlerarası diyalog
yolu ile gençlerimiz hem farklı ülkeleri hem
de kendi ülkelerinin çeşitliliğini tanıyor.
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Bu sayede gençler önyargılarını kırarak
dünyaya bakışlarını genişletiyor. Kamp
aktiviteleri arasında ülke ve şehir sunumları,
ekosistem bilinci, sosyal roller, toplumsal
cinsiyet, yaratıcı drama, iletişim, karikatür ve
astronomi atölyeleri, Bergama gezisi, fotoğraf
çalışmaları ve spor aktiviteleri yer alıyor.
Kampa ülkemizden; Van Gönüllü İnci Grubu,
Şanlıurfa Farkındalık Platformu, İMECE,
GENÇTUR, Hayat Sende Gençlik Derneği,
YAŞÖM, Köy Okulları Değişim Ağı, Sosyal
Akıl Derneği ve DenizTemiz Derneği/
TURMEPA katkı sağladı.

Şimal Soydan:
“Doğu-Batı Kampı sayesinde, her ne
kadar Doğulu bir aileden gelsem ve
Doğu’daki birçok ili görmüş olsam
da Doğu’ya karşı fark etmeden
oluşturduğum önyargıyı kırmış
oldum. Kendi ülkemi, kültürümü
ve halkımı çok daha iyi tanıdım. Bu
kamp, ülkeme ve çevreme karşı bakış
açımı değiştirdi ve beni bu önyargı
konusunda sorgulamaya itti. Kampta
derneğe birçok gönüllü kazandırdım,
bu arkadaşlarımızla sürdürülebilirlik
ilkesi ile ortak adımlar atmak temel
gayemiz olacak.”

