DENİZ KÜLTÜRÜ VE ÇEVRE DERGİSİ

TEMMUZ, AĞUSTOS 2017 SAYI: 41

TÜRKIYE’NIN
DENIZ
TARIHINE
YOLCULUK

DENIZCILIK
VE KABOTAJ
BAYRAMINIZ
KUTLU
OLSUN

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK

“HAYAL ETMEZSENİZ DENİZİ
TEMİZLEYEMEZSİNİZ!”

R

Denizin ve Mavi'nin Dostları;

ŞADAN KAPTANOĞLU
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Yönetim Kurulu
Kurucu ve Onursal Başkan Rahmi M. Koç
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Yazıcı
Geçmiş Dönem Başkanı Tezcan M. Yaramancı
Sayman Üye Jonathan Beard
Sekreter Üye Turgut Konukoğlu
Üyeler Aldo Kaslowski, Ali Ülker,
Başaran Ulusoy, Erdal Bahçıvan,
Eşref Cerrahoğlu, Hamdi Akın,
Metin Kalkavan, Şükran Güzeliş,
Vera Bulgurlu
Genel Müdür M. Akşit Özkural
Nakkaştepe, Aziz Bey Sokak No: 32
34674 Kuzguncuk - İstanbul / Türkiye
Telefon: 0216 310 93 01
Faks: 0216 343 2177
www.turmepa.org.tr

Bazen insanın, nerede olduğunu görebilmek için geçmişe bakması gerekir. Her ülkenin, her toplumun
ve kuruluşun da aslında yapması gereken şey budur. Geçmişte atalarımızın neler başardığını görebilsek,
dünyaya, çevreye ve denizlere karşı çok daha hassas olabiliriz.
Bugün, sahip olduğumuz yaklaşık 30 milyon dwt tonluk filo ile dünya deniz ticaret filosu sıralamasında
ilk 15 ülkeden biriysek,
Dünyanın en fazla denizci ve gemiadamına sahip ülkelerinden biri olmuşsak,
Bir dönem sahip olduğumuz deniz ticaret filosu ile Akdeniz'i Türk gölü haline getirebildiysek,
Avrupa’nın son öncü, dünyanın da ilk dört gemi üretim üssünden biriysek,
Dünyanın en büyük limanları ve suyollarında Türk tersanelerinde inşa edilen römorkörler çalışıyorsa,
Milli şirketlerimiz, Türk liman işletmeciliğinde yakaladıkları başarıları dünyaya taşımış ve Avrupa'dan
Amerika kıtasına kadar dünyanın her yerinde çok sayıda liman işletebiliyorlarsa,
Dünyanın en büyük üçüncü mega yat üretim merkeziysek ve dünyanın en güzel tekneleri Türk mühendis
ve ustaların ellerinden çıkıyorsa,
Balıkçılarımız, sınırları aşıp Afrika denizlerinde balıkçılık yapıp ülkeye döviz kazandırabiliyorsa,
Türk şirketleri, Avrupa'nın en büyük yolcu taşıma filosuna sahip olabilmişse,
Asya ile Avrupa arasında her yıl binlerce tır bizim kurduğumuz deniz otoyolu ile taşınabiliyorsa,
Ve bugün, bir Türk kadını ve denizcisi, uluslararası bir kuruşun asırlık tarihinde denizcilik sektöründe
benzeri olmayan bir ilke imza atabiliyorsa,
Türk denizciliği bütün bu başarılarını, 91 yıl önce zorlu mücadeleler sonucu 1 Temmuz 1926’da
yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’na borçludur. Tüm bu başarılarımızla gurur duyuyoruz, fakat bizler
daha çok çalışarak Kabotaj’ın getirdiği hakların üstüne daha fazlasını katmalıyız. Denizcilikte daha
çevreci bir bakış açısı geliştirmemiz çok önemli. Ülkemiz limanlarını demiryolu ağlarıyla örerek,
intermodal sistemleri kurmamız gerekiyor. Daha ekolojik ve ekonomik olan demiryolu ve denizyolu
taşımacılığını yaygınlaştırmalıyız. Özellikle Marmara Bölgesi’nde çalışan gemi, feribot ve yolcu
vapurlarında çevreci gemilere geçmeliyiz. Fosil yakıtları kullanan ve sera gazı yayan gemiler yerine LNG
ve elektrikle donatılmış vapurları inşa etmeliyiz. Türkiye, girişimcisiyle, finansmanıyla ve tersaneleriyle
bunu yapabilecek güçte.
Benim için 1 Temmuz’un en önemli özelliği, geçmişi ve sorumluluğumuzu bize hatırlatmasıdır.
TURMEPA Ailesi olarak bizler de derneğimizin geçmişine baktığımızda, ne kadar değerli
başkanlar tarafından bugünlere taşındığımızı daha iyi görüyoruz. TURMEPA, 23 yılda çok
önemli çalışmalara imza attı, ancak yapacak daha çok işimiz olduğunu da biliyoruz. Çünkü sahip
olduklarımız, denizi korumaya daha çok ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bizim, bu imkanları
sağlayan atalarımıza karşı bir borcumuz ve çocuklarımıza karşı da sorumluluğumuz var; temiz
denizlere sahip denizci bir ülke bırakmak.
Tüm deniz severlerin Kabotaj ve Denizcilik Bayramını kutlar, keyifli bir yaz geçirmelerini dilerim.
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BOĞAZ, BOSPHORUS CUP ILE RENKLENDI
İstanbul Boğazı’nın yelkenlilere açıldığı en büyük organizasyon olan Turkcell Platinum
Bosphorus Cup, boğazın tüm muhteşemliği eşliğinde keyifli ve renkli sahnelerle beraber
bu seneki etabı da tamamladı. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 16.’sı düzenlenen Türkiye’nin
bu en uzun soluklu spor organizasyonunda dünyanın dört bir yanından gelen yelkenciler
ile Türkiye’nin farklı şehirlerinden ekipler yarıştı. Yarışta büyük kupayı kucaklayan ekip ise
Bülent Atabay liderliğindeki “Orient Express VI” oldu.
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BEYAZLAMIŞ MERCANLAR GÖRSEL
AÇIDAN EŞSIZ BIR TABLO GIBI
GÖZÜKSE DE ASLINDA BU BÜYÜK
BIR DOĞA FELAKETININ, TELAFISI
ÇOK ZOR HALE GELMIŞ RESMI.
EN YAKIN ZAMANDA ÖNLEM
ALINMADIĞI TAKDIRDE ÖNÜNE
GEÇILEMEYECEK BIR YIKIM ILE
KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ.
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Bitki ya da kaya gibi görünmelerine rağmen
mercanlar aslında denizlerde yaşayan omurgasız
hayvanlardır. Kalkerlerden oluşan sert bir zemin
üzerinde başka canlılara sarılarak hayatlarını
devam ettirirler. Mercanlar bir araya gelerek çok
büyük bir organizmanın parçalarını oluştururlar.
Dünya genelinde baktığımızda mercan
resifleri 93 bin canlı türünü barındırmakta
ki, bu rakam bilim insanlarının sadece tespit
edebildiği kadardır. Belirsiz ve tanımlanamayan
organizmaların ve canlı türlerinin sayısının 1
milyon ila 8 milyon olduğu tahmin edilmektedir.
Dünyadaki tüm balık türlerinin üçte biri bu
resiflerde yaşamını sürdürüyor.
Binlerce deniz canlısına ve organizmaya ev
sahipliği yapan mercanlar, çoğumuz için bir
takı mücevheri olmaktan öteye geçemiyor ama
kıyıları fırtınaya karşı korumanın yanında her yıl
milyonlarca insana gıda ve istihdam da sağlıyor.
Mercan resifleri, okyanuslar için son derece
önemli canlılar. Okyanusların akciğerleri olarak

niteleyebileceğimiz mercan resifleri, karbon
döngüsünün en fazla yaşandığı yerler. Doğanın
hassas dengesinde önemli bir parametre olan
bu resiflerin yokluğu bu hassasiyeti tümüyle yok
edip büyük bir yıkıma neden olabilir.

MERCAN RESIFLERI YOK OLUYOR
Sahip oldukları önem ve sağladıkları faydalar
sebebiyle, bilim dünyası mercan resiflerinde
pek çok araştırma gerçekleştiriyor. Sonuçlar hiç
de iç açıcı değil. Küresel ısınmaya bağlı olarak
iklimlerdeki düzensizliklerden sebep, deniz
yaşamında devamlılığın anahtarı olan mercanlar,
yok olmaya yüz tutmuş durumda. Birleşmiş
Milletler Çevre Programı (UNEP), son yaptığı
araştırmada iklim değişikliğin dünyadaki
tüm mercan kayalıklarının beyazlamasıyla
sonuçlanabileceğini duyurdu ve dünya, sera gazı
emisyonlarını azaltmazsa bunun bir felaketle
sonuçlanacağını belirtti.
Bu çalışmanın sonuçlarının çevre açısından

Bilim insanlarının
yaptığı araştırmalar
mercan resiflerinin
yüzde 27’sinin yok
olduğunu gösteriyor.
Önlem alınmazsa
yaklaşık 100 sene
içinde tüm mercan
resifleri yok olacak.

mavicanlı

son derece önemli olduğunu ifade eden UNEP
Başkanı Erik Solheim, daha geç olmadan
nerelerde ne tür çalışmaların yapılması
gerektiğini tespit edip derhal işe koyulması
gerektiğinin önemle altını çizdi.
Dergimizin bir önceki sayısında dünyanın en
büyük resifi olan Avustralya’daki Great Barrier
Reef ’te (Büyük Set Resifi) yaşanan felaketten
bahsetmiştik. Bilim insanlarının ölüm ilanını
yayınladığı resifin yüzde 90’ı beyazladı ve bunun
sonucu olarak da yüzde 20’lik bir kısmı yok
oldu. Doğaya verdiğimiz tahribatın ve karbon
salınımının bu şekilde devam etmesi durumunda
ilk olarak Tayvan, Turks ve Caicos Adalarındaki
mercanlar beyazlamaya başlayacak ve Bahreyn,
Şili ve Fransız Polonezyası’ndaki resiflerle
devam edecek.
Çalışmada değinilen bir değer nokta da dünya
devletlerinin Paris İklim Anlaşması’nda vaat
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edilenleri yerine getirmesiyle küresel ısınmanın
2 derecenin altında kalacağı ve mercanların 10
sene içinde denizlere yeniden adapte olmaya
başlayacağı. Fakat bu toparlanma yine de tüm
mercanlar için geçerli olamayacak. Bir kısmı
artık geri dönemeyecek şekilde yok oldu.

30 YILDA YÜZDE 50’SINDEN
FAZLASI ÖLECEK
Mercan kayalıklarının yok olması
beraberinde binlerce balık türünü ve
deniz canlısını da götürecek. Uzmanlar,
mercanların yok olmasını önlemek için
küresel ısınmaya sebebiyet veren faktörlerin
ortadan kaldırılmasının, aşırı avlanmanın
durdurulmasının ve çevre kirliliğinin önüne
geçilmesinin gerektiğini vurguluyorlar.
Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar mercan
resiflerinin yüzde 27’sinin yok olduğunu gösteriyor

mavicanlı

ve önlem alınmadığı takdirde 30 sene içerisinde
yüzde 30’nun daha yok olacağını belirtiyorlar.
Yaklaşık 100 sene içerisinde ise tüm mercan
resiflerinin tümüyle yok olmasından bahsediyorlar.

ZEHIRLI YOSUNLAR,
MERCANLARI ÖLDÜRÜYOR
Dünya genelinde artmaya başlayan karbon
emilimi, zararlı suyosunlarının oluşmasına
neden oluyor. Oluşan bu tahripkar yosunlar ise
mercanları yok ediyor. Avustralya kıyılarındaki
Büyük Set Resif'i üzerinde yapılan araştırmalarda
artan karbon emiliminin yosunların zehirli
kimyasallar üretmesine neden olduğu tespit
edilmiş. İnsanın doğaya verdiği zararın sonucu
oluşan bu tehlikeli yosunları ortadan kaldırmanın
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tek yolu ise karbon emilimini azaltmak.
Bu araştırmanın başında yer alan Griffith
Üniversitesi Profesörü Guillermo DiazPulido'ya göre problem çok büyük. Su yosunları
yeniden üreyebilen ve rejenere olabilen canlılar.
Birkaçını kaldırmanın hiçbir işe yaramayacağını
ve tek çözümün atmosferdeki CO2 oranını
azaltmak olduğunu belirtiyor.
Çevre ile alakalı yapılan haberleri dünden
bugüne incelediğimizde araştırmacıların
duyurduğu felaketlerin hemen hepsini
yaşadığımızı fark edeceksiniz. Yazılan
makaleler, çekilen belgesel ve filmlerin
tamamı uyarı mahiyetinde olup önlem
alınması gerektiğini ifade eder. Bundan
sonrası için çok az zamanımız kaldı…

mavikaşif

röportaj. Murat Erdoğan
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ASIRLIK BIMCO’DA GELENEK DEĞIŞIYOR:

İLK KEZ BIR

KADIN VE TÜRK
BAŞKANI OLUYOR

BIMCO’NUN OLAĞAN GENEL KURULU, 6 HAZIRAN 2017 TARIHINDE ROMA’DA
GERÇEKLEŞTIRILDI. GENEL KURUL’DA YENI BAŞKAN OLARAK ANATASSIOS PAPAGIANOPOULUS,
GELECEK DÖNEM BAŞKANI OLARAK DA ŞADAN KAPTANOĞLU SEÇILDI. KAPTANOĞLU, 2019
YILININ HAZIRAN AYINDA ISE BIMCO’NUN YÖNETIM KURULU BAŞKANI OLACAK.

G

Gelişmeler vesilesiyle bir araya geldiğimiz Şadan
Kaptanoğlu ile neler hissettiğini ve BIMCO’yu konuştuk.
Böylesi köklü bir kuruluşa başkan seçilmiş olmasından
duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaptanoğlu, BIMCO
Başkanlığının zor bir görev olduğunun da altını çiziyor
ve “Bir kadının başkan olması, dünya denizciliğinde bir
ilk. Güzel işlere imza atıp, faydalı neticeler sağlamak için
uğraşacağım” diyor. Türklerin ezelden denizci bir toplum
olduğunu, tüm zorluklara ve krizlere rağmen ayakta
kalmayı başarabildiğini belirten Kaptanoğlu, başkanlığının
Türk denizciliğini dünyada farklı bir uzmanlık alanına
taşıyacağını söylüyor…

2019 yılında BIMCO Başkanlığını devralacaksınız.
BIMCO’nun dünya denizciliğindeki konumundan
başlayalım isterseniz...
BIMCO (Baltic and International Maritime Council),
112 yıllık geçmişe sahip bir kuruluş ve IMO’dan
(Uluslararası Denizcilik Örgütü) sonra dünya denizcilerinin
en büyük çatı örgütü. Modern ve yenilikçi bir yapıya sahip
olmasının yanında, bugün için çalışırken yarını kurtarmaya
çalışır. Yapısı, bakış açısı ve orada bulunan tüm armatörlerin

yaşam tarzı anlamında bakıldığında, son derece yenilikçi ve
ilerici bir örgüt. Sonuç olarak tüm denizcilik örgütleri içinde
BIMCO’dan bir kadın başkan çıkması çok doğal, hatta
ancak BIMCO’dan çıkabilirdi.

“BIR KADININ BAŞKAN OLMASI DÜNYA
DENIZCILIĞINDE BIR ILK”
BIMCO’nun asırlık tarihinde ilk kez bir kadın
başkanı olacak ve buna da siz imza atacaksınız.
Neler hissediyorsunuz?
Bu çok meşakkatli bir görev. İki sene Gelecek Başkan, iki
sene Başkan, iki sene de Eski Başkan olarak çalışacağım.
Toplam altı yıl. Tecrübe, yaşanmışlık, yeni fikirler üretme,
beyin fırtınası başkanlık üçgeni içinde bitmeden devam
ediyor. Dolayısıyla hem Gelecek Başkanlar buna hazırlanıyor
hem Başkan yardım görüyor hem de Eski Başkan başkanlık
dönemindeki tecrübesini de Yeni Başkan’a sunuyor. Bu son
derece gelişmiş ve başarılı bir sistem.
Bir kadının başkan olması dünya denizciliğinde bir ilk.
Güzel işlere imza atıp, faydalı neticeler sağlamak için
uğraşacağım. Benim başkanlığım ve bana yüklenen
sorumlulukla alakalı en güzel açıklamayı BIMCO’nun Yeni
19
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BIMCO Yönetim Kurulu (Soldan Sağa)
Francis Sarre, Nikolaus Schües, Dirk Fry, George Macrymichalos, Sadan Kaptanoglu, Anastasios Papagiannopoulos, Philippe Louis-Dreyfus.
Başkanı Anatassios Papagianopoulus şu sözleriyle ifade etti:
“Şadan Kaptanoğlu’nun başkanlığı, ülkeler, cinsiyetler ve
dinler arasında bir köprü oluşturacaktır.” Bu tabi çok büyük
bir hedef ve büyük bir sorumluluk. Bunu ilk duyduğumda
hem çok heyecanlandım hem de onurlandım. Başkanlığım
her ne kadar bir ilk olsa da dünya denizciliği artık yeniliklere
gebe olmalıdır. Hem değişmeli hem de değişimi sıradan
kılmalı. BIMCO kendini yenileyebilen, gençlerin önünü
açabilen bir organizasyon olduğu için de gençleşerek yoluna
devam eden bir kuruluş.
Denizcilik sektörü, dünyadaki değişime çok kolay uyum
sağlar, anında cevap verir, çözüm sunar ve yoluna devam eder.
Şimdi ise cevap vermekten ve sorun çözmekten çok proaktif
olma zamanı. İçinde bulunduğumuz yüzyıl bunu gerektiriyor.
O nedenle mevzu sadece bugünü kurtarmak değil, bugünü
kurtarırken yarına tohum ekmek. Bu yönden BIMCO’nun
büyük bir lobi gücü bulunuyor.
20

Başkanlığınız Türk denizciliği için nasıl bir
önem taşıyor?
Bu durum, Türk denizciliğini dünyada ayrı bir uzmanlık
alanına taşıyor. Türkler eskiden beri denizcidir. İçinde
bulunduğumuz ve dokuz yıldır devam eden ekonomik
krize rağmen çok güçlü duruyoruz. Bunun yanında yeni
markalar yaratıyoruz. Tersanelerimiz oldukça ileri seviyede.
Tersanecilikte tamir bakım üssü olduk. AB çıkmış olduğu
tersaneciliğe geri dönmeye çalışıyor. Şu anda Türkiye’deki
tersaneler - ben onlara üs diyorum - Avrupa’nın son
öncü tersaneleridir. Kıymetini bilmemiz lazım. Çünkü bu
yetenek, deneyim, yapabilme kapasitesi Avrupa’da yavaş
yavaş azalıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin orada büyük bir
geleceği olduğunu düşünüyorum.
Elbette daha yapmamız gereken çok fazla şey var.
BIMCO ile beraber herkesin kafasındaki Türk algısına
yeni bir özellik eklenecek. Türk bir kadın, dünyadaki

tüm denizcilerin haklarını savunuyor olacak. Bu bizim
açımızdan büyük bir prestij ve başarılı bir reklam. Biz, eski
ve deneyimli bir sektörüz. Bunu hak ediyoruz.

BIMCO’nun çalışma sistemine baktığımızda, IMO
gibi yaptırım gücü olan bir kuruluş olmadığını
görüyoruz. Ciddi araştırmalarda bulunan, tavsiye
niteliğinde bir kuruluş. Bunun için bir beyin
takımı mı var, yoksa ülkeler mi aktif?

oluşumuz. Kullanmayınca da bir süre sonra benim bunlara
niye ihtiyacım olsun ki diye düşünmeye başlıyoruz.
BIMCO’nun üyelerine sağladığı pek çok fayda bulunuyor.
En önemlisi şu: Denizcilik sektöründe kullanılan bütün
kontratları BIMCO’nun dökümantasyon komitesi
hazırlıyor, ayrıca üyelerine danışmanlık hizmeti veriyor.
BIMCO denizcilikle alakalı yaşanan bir anlaşmazlık
üzerine, üyelerine fikirlerini söyleyip sorunun ortadan
kalkması için çalışıyor. Bunun yanı sıra hukuksal olarak
sonuçlanmış davalarda üyelerine alacakların tazmini
konusunda yardımcı oluyor.

BIMCO’nun sekretaryasında bir beyin takımı bulunuyor
ancak bu beyin takımının yanında meşhur bir komitesi
bulunuyor: Documentary Committee. Oldukça eski ve köklü
olan bu komitede 20’den fazla ülkeden 60’ın üzerinde kişi
Başkanlık adaylığı nasıl gerçekleşiyor? Kendinizi
aday olarak gösterebiliyor musunuz?
görev alıyor. Armatörler, gemi işletmecileri,
ulusal armatör temsilcileri, brokerlar, P&I
Hiç kimse kendini aday gösteremez.
kulüpleri ve farklı STK’lardan oluşan
BIMCO Yürütme Komitesi, Yönetim
ekip, herkes için ortak kararlar çıkarıyor.
Kurulu üyeleri arasından adaylar belirler.
Denizcilik sektörü,
Bugün denizcilikte kullanılan bütün
Ardından da bu adaylardan biri ortak karar
dünyadaki değişime çok
dokümantasyonu BIMCO’nun bu ekibi
ile başkan seçilir.
hazırlıyor ve tüm denizciler bu belgeleri
kolay uyum sağlar, anında
kabul ediyor. Bu komitenin başkanı
“BIMCO’DA GÜÇLÜ BIR DENGE
cevap verir, çözüm sunar
muhakkak armatör ya da denizcilikle
OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”
ve yoluna devam eder.
uğraşan ve deniz avukatlığı yapan bir
Şimdi ise cevap vermekten Hangi ülkeler daha aktif?
arkadaşımız oluyor.
Yunanistan, İskandinav ülkeleri, İngiltere,
ve sorun çözmekten çok
BIMCO’nun bir de Güvenlik ve
Amerika, Fransa, Almanya oldukça aktif
proaktif olma zamanı. İçinde ülkeler. Son yıllarda Uzak Doğu ülkeleri
Denizcilik Komiteleri bulunuyor.
bulunduğumuz yüzyıl bunu ağırlıklarını koymaya başladı. Ancak
Denizcilik Komitesi’nde denizcilik
gerektiriyor. O nedenle
adına çevresel ve teknik her türlü konu
BIMCO’da güçlü bir denge oluşturmaya
mevzu
sadece
bugünü
tartışılıyor. Güvenlik Komitesi de en ince
çalışıyoruz. BIMCO, regülasyonlarını
detayına kadar çalışan kompakt bir ekip.
herkes için yapıyor. Gemi çoğunluğunu
kurtarmak değil, bugünü
elinde tutan, sözünü dinletir durumu yok.
kurtarırken yarına
BIMCO herkesi kucaklamaya çalışan
Üyelik sistemi nasıl işliyor?
tohum ekmek.
bir kuruluş. Dünyanın her yerinde farklı
Denizcilik alanında faaliyet gösteren
regülasyonlar olmaya başlarsa, denizcilik
herkes BIMCO’ya üye olabilir. Gemi
yapılmaz hale gelir. IMO, bu anlamda dünya denizciliği için
adedine veya faaliyet alanına göre armatör, broker, STK
çok büyük bir şans. Denizcilik yapılamazsa dünyanın yarısı
veya sigortacı olarak BIMCO’ya başvurulur. Örgütümüzün
donar, yarısı da açlıktan ölür. Denizcilik zor, rekabetçi ve
bir referans sistemi var. Kaliteli anlamda denizcilik yapmak
beklentisi yüksek bir sektördür. Denizcilikte kıran kırana bir
isteyen herkesi aynı çatı altında toplamak istiyoruz. Bunun
mücadele söz konusu. Bu mücadelede adil, şeffaf, kuralların
için de en iyi referans diğer denizci ve armatörlerdir.
herkese uygulanabildiği bir ticaret sahası ve bütünlük
oluşturabilmek adına BIMCO çok önemli.
Türkiye’den 80 civarında üye bulunuyor. Bu sayı

yeterli mi sizce? Bu sayı sizinle beraber artar
mı? Artması sizin BIMCO’daki pozisyonunuzu
güçlendirir mi?

BIMCO Başkanlığınızın TURMEPA’ya
yansıması ne olur?

Elbette sayı ne kadar fazla olursa güç o kadar artar.
Türkiye’de gördüğüm en büyük eksiklerden biri, üye
olduğumuz kurum veya kuruluşlardan faydalanmıyor

TURMEPA, benim gururla başkanlığını yürüttüğüm, çok
değerli bir kuruluş. Ufak bir dernek olmasına rağmen büyük
işler başarıyor. Üstelik TURMEPA, INTERMEPA’nın bir
21

mavikaşif

parçası ve biz denizcilerin en fazla değer verdiği çevre
örgütü. Dolasıyla TURMEPA, BIMCO Başkanlığı
yapacağım zamanda Türklerin çevreye verdiği önemin
altını çizmesi anlamında çok önemli.
Benim başkanlığım ile beraber TURMEPA çok daha
fazla göz önünde olacak. TURMEPA’dan kaynaklı
çevreci kimliğim BIMCO’ya; BIMCO başkan kimliğim
ise TURMEPA’ya yararlı olacaktır. Uluslararası
platformda daha fazla projeler yapmak, ses getirmek,
farkındalığı artırabilmek anlamında önemli olabileceğini
düşünüyorum.

“TÜRKIYE’DE DE BIR GENEL KURUL
YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”
En son yönetim kurulu toplantısı Roma’da
yapıldı. Bu her yıl değişiyor sanırım. Türkiye’de
de bir toplantı yapılır mı?
Evet, her yıl değişiyor. Başkan, başkanlığı vereceği genel
kurulu kendi ülkesinde yapmak istiyor genelde. Bu bir
geleneğe dönüştü. Ama geçmiş başkanımız Fransız
olmasına rağmen Roma’yı tercih etti. Çünkü BIMCO
yakın bir zaman önce Paris’e gitmişti. Dolayısıyla başkan
Roma’yı tercih etti, biz de orada toplandık. 1997 yılında
İstanbul'da bir genel kurul yapılmıştı. Türkiye’de de yeni
bir genel kurul, konferans yapmayı düşünüyoruz. Şu an
için hangi durumda ve ne zaman olacağını bilmiyoruz
ama mutlaka yapacağız.

BIMCO’nun önümüzdeki dönemdeki
gündeminde ne var?
Yeni başkanın da konuşmasında dile getirdiği iki konu var
önümüzde: Siber güvenlik ve dijitalleşme. BIMCO olarak
biz siber güvenlik mevzusunu konuşmaya başladığımız
dönemde, insanlar neden böyle şeyler konuştuğumuzu
anlamıyordu. Şimdi ise bu çok ciddi bir mesele. Dünyadaki
herkes için bir tehdit haline gelmiş durumda ve bunun
önlemlerinin iyi alınması gerekiyor. Diğer taraftan da
denizcilik hızla dijitalleşiyor, otomasyona yöneliyor.
Yakında gemileri karadan joystick ile yönetebilecek
konumda olacağız. Bunlar hayal değil, bu nedenle
denizcilik sektörünün bu değişime hazır olması gerekiyor.

BIMCO ile alakalı, Türk denizcilerine
mesajınız nedir?
Hep birlikte, bir Türk denizcisinin bu kadar seçkin
bir grup tarafından başkanlığa getirilmesinin gurunu
yaşamalıyız. Bu gurur ve başarı hepimizin.
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DENIZ MÜZESI, TÜRKIYE'NIN DENIZCILIK ALANINDA EN BÜYÜK
VE IÇERDIĞI KOLEKSIYON ÇEŞITLILIĞI AÇISINDAN DÜNYANIN
SAYILI MÜZELERINDEN BIRI. KURULDUĞU TARIHTEN BU
YANA TÜRK DENIZ TARIHINE AIT BILGI, BELGE VE ESERLERI
MUHAFAZA EDEREK VE YENI NESILLERE AKTARILMASINI
SAĞLAYARAK, ÖNEMLI BIR GÖREVI YERINE GETIRİYOR.

20 BININ ÜZERINDE OBJE
SERGILENIYOR

D

Deniz Müzesi, 1897 yılında, II.
Abdülhamit’in izni, Bahriye Nazırı
Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa’nın
emirleri ve Amiral Hikmet Paşa ile
Binbaşı Süleyman Nutki’nin büyük
çabaları sonucu “Müze ve Kütüphane
İdaresi” adıyla Tersane-i Amire’de (Devlet
Tersanesi) küçük bir binada kurulmuş.
II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla
eserler korunma amacıyla Anadolu’ya
nakledilmiş. Savaş sonunda 1946 yılında
müzenin tekrar İstanbul’a alınmasına karar
verilerek, Dolmabahçe Camii’ne taşınmış.
Müze Müdürü Haluk Şehsuvaroğlu
idaresinde iki yıllık bir çalışmadan sonra
müze 1948’de ziyarete açılmış. Ardından
müzenin tekrar taşınma gerekliliği
ortaya çıkmış ve son olarak 1961 yılında
Beşiktaş’taki bugünkü yerine taşınmış.
O günden bu yana Deniz Müzesi,
denizcilik alanında sahip olduğu zengin
koleksiyonuyla varlığını sürdürmeye
devam ediyor.
Deniz Müzesi birimlerinden, Osmanlı
deniz tarihine ilişkin 20 milyonun
üzerinde Osmanlıca belgeyi bünyesinde
barındıran Deniz Tarihi Arşivi ve 20
bini aşkın Osmanlıca, İngilizce ve daha
pek çok dilde yazılmış kitabın ve eşsiz el
yazmalarının bulunduğu Deniz İhtisas
Kütüphanesi yerli-yabancı araştırmacılara
hizmet veriyor.

Deniz Müzesi, koleksiyonlarının zenginliği
açısından olduğu kadar çeşitli kültürel
varlıkları geniş bir yelpazede bir arada
sergilemesi açısından da seçkin bir müze.
20 binin üzerinde objeden oluşan müze
koleksiyonları arasında Atatürk’ün eşyaları,
tarihi kayıklar, resimler, gemi modelleri,
silahlar, haritalar, armalar ve tuğralar, seyir
aletleri, fenerler, üniformalar, nişan ve
madalyalar, sikkeler, damga ve mühürler,
fotoğraflar, bayrak ve sancaklar, mezar
taşları, kitabeler, taş baskı kalıpları, berat,
ferman ve yazma eserler, gemi baş figürleri,
mobilyalar, saatler, amforalar ve dalgıç
takımları, gemi aksamları, plaketler ve
çanlar bulunuyor. Dünyada günümüze
ulaşabilmiş saltanat kayıklarından
on dördüne ev sahipliği yapan Deniz
Müzesi, bu alanda dünyanın en zengin
koleksiyonuna sahip. Yürütülen araştırmalar
sonucunda 17. yüzyıla tarihlenen, dünyanın
en eski ve orijinal kadırgası, Osmanlı
Sultanlarının boğaz gezilerinde kullandığı
çoğunluğu 19. yüzyıla ait el sanatlarının
en güzel örnekleriyle bezeli on dört adet
Saltanat Kayığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün
Ankara Gazi Çiftliği ve Florya Köşkü’nde
kullandığı üç kayık ile daha pek çok tarihi
kayık bu koleksiyonda yer alıyor.
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MÜZE YENI BINASINA TAŞINDI

20 binin üzerinde objeye
ev sahipliği yapan Deniz
Müzesi, koleksiyonlarının
zenginliği açısından olduğu
kadar çeşitli kültürel varlıkları
geniş bir yelpazede bir arada
sergilemesi açısından da
seçkin bir müze.
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Bu zengin koleksiyonu ziyaretçilerle
paylaşmak amacıyla 1971 yılında
“Tarihî Kayıklar Galerisi” adıyla ziyarete
açılan galerinin uçak hangarı olarak
kullanılmak üzere tasarlanmış olmasından
dolayı eserlerin teşhiri açısından çeşitli
problemlerle karşı karşıya kalınmış.
Mekânsal kısıtlamalardan dolayı
koruma, sergileme ve güvenlik açısından
gerekli düzenlemelerin yapılması ve çok
amaçlı sergi alanlarının oluşturulması
gibi konularda arzu edilen seviyeye
ulaşılamamış. Mekânın yeterli büyüklüğe
sahip olmaması nedeniyle kayıklar uygun
koşullarda sergilenme imkânı bulamamış.
Bu durum mekânın bir sergi alanından
çok, bir depo görünümünde olmasına
yol açmış ve eserlerin algılanmasında
sıkıntı yaratmış. Bu olumsuzlukları
giderebilmek maksadıyla mevcut alanda
yeni bir müze binasının inşa edilmesine
karar verilip 2005 yılında ulusal mimari
proje yarışması açıldı. 2008 yılında yeni
müze ihalesi sonuçlandıktan sonra çağdaş

müzecilik anlayışına uygun olarak tarihi
kayıklar galerisi, kültür sitesi ve açık sergi
alanlarından oluşan müze inşaatı başladı.
2013 yılında inşaat ve sergi düzenlemeleri
tamamlandıktan sonra müze, aynı yılın
Ekim ayında ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Yaklaşık 15 bin metrekarelik bir alana
sahip olan Deniz Müzesi, “Tarihi
Kayıklar Galerisi”, “Tescilli Bina” ve
açık sergi alanlarından oluşuyor. Deniz
Müzesi, 170 kişilik çok amaçlı kongre
salonu, sinevizyon odası, sanatçıların
kiralayabileceği iki sanat galerisi, iki fuaye,
çocuk deniz eğitim odası ve kafeterya ile
hizmet veriyor. Ses ve görüntü sistemleri,
simültane çeviri sistemleri, projeksiyon
sistemi ve sahne dekorasyonuyla yüksek
kalitede hizmet veren çok amaçlı salonda
bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler
ile seminer, sempozyum, kongre gibi
organizasyonlar düzenlenebiliyor. Kokteyl
alanı olarak da kullanılan alt kat ve üst kat
fuaye alanları aynı zamanda kültürel ve
sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor.

Sinevizyon odası ziyaret saatlerinde
açık olup deniz tarihinde önemli yere
sahip olan savaşlar ve gemiler ile ilgili
kısa filmler gösterime sunuluyor. Müze
bünyesindeki iki adet sanat galerisi,
birbirinden farklı türlerde sanat eserleriyle
ziyaretçilerin buluşmasına imkân sağlayan
ortak bir platform görevi görüyor.
Bu galeriler İstanbul'un göbeğinde
Beşiktaş'ta kendi eserlerini sergilemek
isteyen sanatçılar için kiralanabilir ideal
mekânlar. Ayrıca müze bünyesinde
çocukların müze eğitimine yönelik
denizcilik eğitim odası da hizmet veriyor.
Çocuklar burada çeşitli atölye etkinlikleri,
yapboz, halat parçalarıyla gemici düğümü
atma gibi aktivitelerle hem eğlenip
hem de denizciliği öğreniyor. Özellikle
genç nesillere deniz tarihimizin daha
gerçekçi anlatılabilmesi maksadıyla dijital
teknolojilerden büyük oranda yararlanılıp,
deniz tarihimiz interaktif ekranlar ve
kiosklar yardımıyla ziyaretçilere sunuluyor.
Ayrıca müzede yer alan Hediyelik Eşya
Reyonu’ndan denizcilik temalı hatıra
nesneleri ile Deniz Kuvvetleri yayınları
temin edilebiliyor.

TESCILLI BINA YENILENIYOR
2017 yılı sonunda restorasyon
çalışmalarının tamamlanması planlanan
üç katlı “Tescilli Bina”da ise müze
koleksiyonlarının diğer seçkin eserleri
sergilenecek. Bu binada sergilenmek

amacıyla “Atatürk”, “Deniz Şehit ve
Gazileri”, “Osmanlı Donanması”,
“Cumhuriyet Donanması” konulu
sergiler tasarlanıyor. Ayrıca, Tarihi Dalgıç
Malzemeleri Koleksiyonu ile Osmanlı
Donanması’nda özel bir yeri olan
Yavuz Kruvazörü’nün makine ve diğer
donanımları da burada sergilenecek.

İstanbul’un merkezi semti Beşiktaş’ta
hizmet sunmayı bir avantaja çevirerek,
müzeyi insanların buluşma noktası
haline getirmeyi amaçlayan müzenin
kapıları deniz tarihine tanıklık
etmek isteyen, kültürel ve sanatsal
faaliyetlerle hoşça vakit geçirmeyi
arzulayan herkese açık.
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ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK

“HAYAL ETMEZSENİZ DENİZİ
TEMİZLEYEMEZSİNİZ!”
DENIZ ÇÖPLERIYLE ETKIN MÜCADELE AMACIYLA İSTANBUL ILI IÇIN "DENIZ ÇÖPLERI ILE MÜCADELE
STRATEJIK EYLEM PLANI"NI UYGULAMAYA KOYDUKLARINI SÖYLEYEN ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI
MÜSTEŞARI PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK, 2017 YILINDA, DENIZE KIYISI BULUNAN TÜM ILLERDE
STRATEJIK EYLEM PLANLARININ UYGULAMAYA ALINACAĞINI BELIRTTI.
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Müsteşar Prof. Dr. Mustafa Öztürk, temiz denizler için Bakanlığın
çalışmalarını DenizTemiz dergisine anlattı.

Bakanlığınızın denizlerdeki sorumluluğuyla başlamak
istiyorum söyleşimize, çünkü denizde bir çok bakanlığın
sorumluluğu olduğu için bazen yetki karışıklığı olabiliyor.
Bildiğiniz üzere 644 sayılı KHK'nin 8. ve 9. maddelerinde
belirtildiği üzere; su kaynaklarının, kıyı ve deniz sularının
kirliliğinin önlenmesi, kontrolü, izlenmesi, ilgili mevzuatın
hazırlanması, standartların geliştirilmesi, ölçüm ve tespitlerin
yapılması, bunlar ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve aldırılması,
denetlenmesi konuları Bakanlığımızın görev ve sorumlulukları
arasında yer almaktadır. Ayrıca, deniz kirliliği oluşturanlara
2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince idari cezaların uygulanması
Bakanlığımız sorumluluğundadır. Denizlerin korunması amacıyla
başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere
diğer kurumlar ile iş birliği içerisinde çalışmaktayız.

plajımız ise mükemmel kalitededir.
Temiz denizlerimizin bir göstergesi olarak mavi bayrak alan plaj
sayımız 444’e çıkmıştır. Ülkemiz mavi bayrak sıralamasında dünyada
ikinci sıraya yükselmiştir.

Size göre, bugün denizlerimizi tehdit eden en büyük
risk veya riskler neler?
Ülkemizin üç tarafını çevreleyen denizlerimiz ulaşım, balıkçılık,
yüzme suyu alanları, turizm aktiviteleri gibi hem rekreasyonel
hem de ticari pek çok amaca hizmet etmekte olup, sosyoekonomik
açıdan çok büyük öneme sahiptir.
Bununla birlikte kıyı bölgelerinde artan nüfus, sanayileşme, aşırı
avlanma ve denizcilik faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan
deniz kirliliği ve deniz ekosistemlerinin tahribatı tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de en önemli sorunlarından biridir.

Bakanlığınız temiz denizler için şu anda ne gibi
projeler yürütüyor?
Bakanlığımızca son yıllarda denizlerimizin korunması için
gerçekleştirilen faaliyetlerden kısaca şöyle bahsedebilirim;
Denizlerimizin mevcut durumunun ortaya konulması amacıyla
toplam 268 noktada deniz suyunda, sedimanda ve biotada kirlilik
izleme çalışmaları devam etmekte ve bu çalışmalar politikalarımızın
belirlenmesinde temel rol oynamaktadır.
Gemilerden kaynaklanan illegal deşarjların kontrolünü sağlamak
amacıyla denizden ve havadan sürekli izleme ve denetim
yapılmakta ve ağır cezalar uygulanmaktadır.
Gemilerden kaynaklanan operasyonel atıkların kontrolü amacıyla
ülkemizde toplam 277 adet kıyı tesisinde atık alım hizmeti
verilmektedir.
Petrol ve diğer zararlı maddelerle deniz çevresinin kirlenmesi
gibi acil durumlarda müdahale için 6 bölgesel ve 1 ulusal plan
yürürlüktedir. Ayrıca, bugüne kadar ülkemizde 304 kıyı tesisi acil
müdahale planı Bakanlığımızca onaylanmıştır.
Kıyılarımızda kentsel atık su arıtımına göre hassas ve az hassas su
alanları belirlenmiştir.
Deniz çöpleri ile etkin mücadele amacı ile İstanbul ili için "deniz
çöpleri ile mücadele stratejik eylem planı" hazırlanarak, uygulamaya
konulmuştur. 2017 yılında, denize kıyısı bulunan tüm illerimizde
stratejik eylem planlarımız uygulamaya alınmış olacaktır.
Denizlerde yapılan tarama faaliyetlerinin çevresel yönetiminin
sağlanması amacıyla araştırma projesi gerçekleştirilmiştir.
Denizlerimizin kirliliğinin önlenmesi amacıyla yaptığımız tüm bu
çalışmalar sonuçlarını vermekte ve temiz denizlerin bir göstergesi
olan Mavi Bayrak sayımız her yıl artmaktadır. Halihazırda ülke
genelinde bin 112 plajımızın yüzde 98’i yüzmeye uygundur. 905
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Bakanlık olarak en önemli doğal kaynaklarımızdan olan denizlerimizin
çevresel yönetiminde temel aldığımız en önemli ilke, koruma
ve kullanma dengesidir. Elbette hepimizin ortak değeri olan
denizlerimizi, ülkenin kalkınması için en doğru şekilde kullanacağız.
Ama bunu yaparken de denizlerimizi tahrip etmeden çocuklarımıza ve
gelecek nesillerimize emanet edeceğiz.
Bu kapsamda, Bakanlığımızca denizlerin kirliliğe karşı korunması için
çalışmalar yürütülmektedir.

Denizlerdeki kirliliğin en büyük nedenlerinin karasal
faktörler olduğu belirtiliyor. Bunu destekleyecek elinizde
istatistiksel veriler var mıdır? Bu konuda yerel idareler ve
STK'lara ne gibi sorumluluklar düşüyor?
Evet, denizlerimizin en önemli kirlilik kaynaklarından biri karadan
gelen kirleticilerdir. Bu kirleticilerle mücadele amacıyla “Kara Kökenli
Kirleticiler Eylem Planı” 2005 yılında hazırlanmıştır. Bu eylem
planının ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi amacıyla TÜBİTAK
ile birlikte "Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı
Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi"
2016 yılında başlatılmıştır.
Söz konusu proje ile, ülkemizin uluslararası yükümlülükleri
de dikkate alınarak, deniz çevresinin koruması ve kalitesinin
yükseltilmesi amacıyla bu yıl sonuna kadar güncellenmesi
hedeflenmektedir. Proje kapsamında denizlerimiz üzerinde
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büyük bir baskı oluşturan kara kökenli kirliliğin envanteri ve
azaltılması için alınması gereken çevresel tedbirler, sektörel bazda
belirlenecektir. Eylem planı kapsamında, başta yerel idarelere olmak
üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlara görevler düşecektir.

Eğitim müfredatımızda çocuklarda çevre bilincini
oluşturacak bir eğitim programı mevcut mu, bu konuda ne
gibi çalışmalar yapılabilir?
Bakanlığımızca deniz çevresinin korunması amacıyla bilgilendirme
ve bilinçlendirme çalışmalarıyla ilgili sivil toplum örgütleriyle
çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca uluslararası ölçekte her
yıl düzenlediğimiz 31 Ekim Karadeniz Günü etkinlikleri
kapsamında, kıyı temizliği ve çocuklar başta olmak üzere halkın
bilinçlendirilmesi çalışmalarını yürütmekteyiz.
Ayrıca, çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması amacıyla
eğitim programı oluşturma konusunda Eğitim Yayın Dairesi
Başkanlığı’nın görüşü alınmalıdır.

Akdeniz ve Karadeniz’de deniz kirliliği ile mücadelede, bu
denizlere kıyısı olan ülkelerle iş birlikleri yapılıyor mu?
Türkiye bölgesinde ne kadar aktif?
Karadeniz’in kirliliğe karşı korunması amacıyla Karadeniz’e kıyısı
olan ülkelerin oluşturduğu Bükreş Sözleşmesi çerçevesinde iş birliği
yapmaktayız. Sözleşme kapsamındaki çalışmalarımız “Karadeniz’in
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Rehabilitasyonu ve Korunması için Stratejik Eylem Planı”
çerçevesinde yürütülmektedir.
Her yıl düzenlenen teknik toplantılar ve üst düzey toplantılar ile
Karadeniz ülkeleri olarak çalışmalarımızı değerlendirmekteyiz.
Geçtiğimiz yıl tüm Karadeniz ülkelerinin ortak çalışmaları ile
Karadeniz Entegre Kirlilik İzleme ve Değerlendirme Programı
güncellenmiştir. Ayrıca sözleşmenin sekretaryasına ülke olarak
İstanbul’da ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor ve çalışmaları
yakından takip ediyoruz.
Ülkemiz; bölgesel düzeyde her türlü deniz kirliliğinin azaltımı ve
önlenmesine ilişkin oluşturulan Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı
Bölgesinin Korunması Sözleşmesi’ne (Barselona Sözleşmesi) 1982
yılında taraf olmuştur. Sözleşmenin 2013-2015 yılları arasında dönem
başkanlığı ve büro başkanlığı ülkemizce ifa edilmiştir.
18. Taraf Ülkeler Toplantısını müteakip Barselona Sözleşmesi
taraflarının Çevre Bakanları ve Delegasyon Başkanlarınca
“İstanbul Deklarasyonu” kabul edilmiş ve Türkiye’nin teklifi ile kıyı
kentlere "Çevre Dostu Şehirler Ödülü” verilmesi öngörülmüştür.
Bu meyanda, 9-11 Şubat 2016 tarihinde Yunanistan’da
gerçekleştirilmiş olan 19. Taraf Ülkeler Toplantısında “İstanbul
Çevre Dostu Şehirler Ödülü”nün müzakereleri tamamlanmış olup
iki yılda bir Akdeniz’e kıyısı olan bir ülkenin şehrine “İstanbul
Çevre Dostu Şehirler Ödülü” (İstanbul Award) adı altında bir
ödülün verilmesi kararı alınmıştır.
Söz konusu ödülün finansörlüğünü İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı yapacaktır. Ayrıca, 19. Taraf Ülkeler Toplantısı’nda;
Barselona ve Bükreş Sözleşmeleri arasında iş birliğine ilişkin
Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlığınız ile birlikte deniz kirliliği ile
mücadelede yeni bir yönetmelik üzerinde çalıştığını belirtiyor.
Yeni yönetmelik, ne gibi yenilikler getirecek?
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile deniz çevresinin
korunması amacıyla pek çok çalışma yürütmekteyiz. Bunların başında
gemi atıklarının takibi, denizlere gemiler tarafından yapılan illegal
deşarjların kontrolü ve ülkemizde deniz kazalarına karşı hazırlıklı
olmak, kirliliğe müdahale etmek, zararın tespit ve tazmini esaslarını
belirlemek amacıyla yayımlanan 5312 sayılı Acil Müdahale Kanunu
kapsamında yapılan çalışmalar gelmektedir.
5312 sayılı Acil Müdahale Kanunu kapsamında Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte kazalara karşı hazırlıklı olunması
amacıyla “1 Ulusal ve 6 Bölgesel Acil Müdahale Planı” hazırlanmış ve
Bakanlığımızca onaylanarak uygulamaya girmiştir. Ayrıca, kıyı tesisleri
için yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, bugün itibariyle planı
onaylanan kıyı tesisi sayısı 304’e ulaşmıştır.
Ayrıca, deniz kirliliğinin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması
amacıyla başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olmak
üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışmaktayız.
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TURMEPA’nın çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Denizde birlikte yürüteceğiniz projeler olacak mı?
Denizlerimizin korunması amacıyla yapılan tüm çalışmalar bizim için
değerli ve kıymetlidir. Bu anlamda başta TURMEPA olmak üzere tüm
sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını destekliyoruz.
TURMEPA, denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesinin
önlenmesi konusunda çocuklarımız ve gençlerimizde farkındalık
yaratmak amacıyla, çevreci yarışmalar ve çeşitli kampanyalar
düzenlemektedir. Ayrıca, gemi atıklarının toplanması gibi çevresel
hizmetler sağlamaktadır. Bu çalışma ve projeler Bakanlığımızca takdir
edilmekte ve desteklenmektedir. Özellikle, Muğla bölgesinde Mavi
Kart uygulaması kapsamında yapılan ortak çalışma son derece başarılı
bir şekilde uygulanmaktadır. Bu anlamda ortak proje ve çalışmaların
yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.

duayenbakış

DOĞAL HAYATIN
DEVAMLILIĞI
GELECEK
NESİLLERE
BORCUMUZ

D

LUCIEN ARKAS
ARKAS HOLDING YÖNETIM KURULU BAŞKANI

Denizin etrafında yaşamayı seviyoruz ama korumayı maalesef yeterince
önemsemiyoruz. Bugünden yarına bir değişim ya da denizi koruma
bilincinin hızla gelişmesini beklemiyorum ama kurumsal bazda
bilinçlenmenin artması ve sürdürülebilir projeler, bireysel özenin de
artmasını sağlıyor. Ancak uzun vadeli projelerle yaptıklarımızın sonuçlarını
görmeye başlarız. Biz, tüm sosyal sorumluluk projelerimizin sürdürülebilir
olmasına önem veriyoruz. TURMEPA iş birliğiyle çevrenin korunması
için yapımını ve işletimini üstlendiğimiz “ARKAS TURMEPA II” adlı
atık toplama teknesi Çeşme’de 11. yılına girdi. Bu yıl da yine Mayıs
ayında sezonu açtık. İlk başladığı yıl 3 aylık dönemde 56 tekneden atık
toplamışken geçen yıl bu sayı 315’e ulaştı. Bu gelişim zaten bilincin
arttığını gösteriyor. İnsanlarda, bir alışkanlığın kazandırılması zaman
alıyor. Bu ortak projemizi hem başka şirketlere hem de yerel yönetimlere
örnek olması açısından çok değerli buluyorum ve önemsiyorum.
Amacımız; denizlerin temizlemek değil daha en başında
kirletilmesini engellemek. Bunun için de tekne sahiplerinin
bilinçlenmesi ve ücretsiz verilen bu hizmetten faydalanmaları çok
önemli. “Denize sintine boşaltılmaz” kuralı “Ormanlarda mangal
yakılmaz” kuralı gibi benimsenmeli.
Bilincin artması için eğitim de önemli. Yine Arkas, TURMEPA iş
birliği içinde İzmir'de Arkas ile işbirliği olan ve Arkas Eğitim ve Kültür
Vakfı'nın yönettiği; anaokulundan üniversiteye kadar “Deniz & Çevre
Eğitimleri” projemiz ile çocuklara deniz sevgisi ve denizleri koruma
bilinci kazandırmayı hedefledik. Bonbonniere Anaokulu, Özel Piri Reis
34

İlköğretim Okulları, Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrencilerine yaş gruplarının anlayacağı
seviyede denizlerimizi korumanın önemini ve yollarını anlattık.

ARKAS TURMEPA II ILE 10 YILDA 12 MILYON
LITRE DENIZ SUYU TEMIZ KALDI
Deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek
gelecek nesillere yaşanabilir bir Türkiye bırakmayı amaçlamalıyız.
Dünyada denizlerdeki durum geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler’in
düzenlediği Dünya Okyanus Konferansı'nda açıklandı. Konferansta
okyanusların daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit altında
bulunduğuna vurgu yapıldı. Okyanuslarla ilgili son araştırmanın
verilerine göre okyanusları korumak için hiçbir şey yapılmazsa 2050 yılına
gelindiğinde, atılan plastik çöplerin balıklardan daha fazla olabileceği
ortaya kondu. Biz bunun dışındayız ya da uzağındayız deme şansımız yok.
Bu durum hepimiz için bir tehdit oluşturuyor.
Çocukluğumda İzmir Kordon’da denize girilirdi, ben de girdim ama
çocuklarım giremedi. Doğal hayatın devamlılığı (sürdürülebilirlik) gelecek
nesillere borcumuz. Bu konuda hem kurumların hem bireylerin üzerine
düşen sorumluluklar var. Herkes elinden geleni yapmalı. Hal böyle iken
dünyada eşi benzerine az rastlanan ve milli değerlerimiz olan Çeşme
koyları ve plajlarını korumaya almamak olmazdı. 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.

ARKAS OLARAK ÇEVREYE BÜTÜN OLARAK BAKIYORUZ
TURMEPA iş birliği ile Çeşme’yi korumaya çalışmanın dışında faaliyet
gösterdiğimiz sektörlerde de çevreyi korumaya katkısı olacak şekilde iş
süreçlerimizde düzenlemeler yapmaya çalışıyoruz.
Arkas'ın armatörlük şirketi Arkas Line ’ın hali hazırda işlettiği
gemilerin trim ve balast optimizasyonunun yapılması, düşük sülfürlü
yakıt tedariki, sürtünmeyi azaltan yeni nesil boya uygulanması,
periyodik karine ve pervane temizliği yapılması, SPOS (Ship
Performance Optimisation System) ile akıntı ve hava durumuna göre
rota belirlenmesi, Shipping Explorer programı ile daha kısa rota elde
etme, “just on time” sistemi uygulanarak eco-speed denilen ekonomik
hızda seyir edilmesi gibi konularda çalışmalar yürütüyor.
Arkas filosundaki gemilerde bilinçlendirme için yazılı kurallar ve çevre
kirliliğini önleme prosedürleri ile gemilerde çevre bilincini artıracak çeşitli
posterler ve duyuru afişlerimiz yer alıyor. Aynı zamanda Clean Cargo
Working Group (CCWG) üyesi olan Arkas Line, PROMATECH
Denizcilik Teknolojileri ve Londra’daki Brunel Üniversitesi ile birlikte
başlatılan “Mini- Chip” projesine destek veriyor. Proje kapsamında
gemilerdeki yakıt tüketiminden tasarruf ederek karbon salınımının
azaltılması amaçlanıyor. İstanbul Ambarlı’daki Marport limanımızda Atık
Su Arıtma Tesisi bulunuyor. Ayrıca Atık Yönetim Sistemi uygulanıyor.
Deniz kirliliği ile mücadele için Kıyı Acil Müdahale Planları hazır.
En önemlisi TSE onaylı olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığı tarafından verilen Eko-Yeşil Liman sertifikasını Türkiye’de ilk
alan liman Marport oldu. Sertifikayı almasında en önemli etken enerji
tasarrufu ve sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla limanda çalışan
41 RTG vinçin elektrikli çalışma sistemine döndürülmesi oldu. Eğer
bu projeyi gerçekleştirmeseydik sadece 2016 yılında yaklaşık 4 milyon
kg karbondioksit gazını doğaya bırakacaktık ki bu yaklaşık 7 bin ağacın
bir yılda tutacağı karbondioksit miktarına eşdeğerdir. Diğer taraftan
2.440.000 litre yakıt tasarrufu sağladık. Sadece denizi korumak da yetmez,
Arkas olarak çevreye bir bütün olarak bakıyoruz.
Deniz, dünyadaki her ülke için kuşkusuz çok önemli. Türkiye için ise
bulunduğu konum nedeniyle daha da önem arz ediyor. TURMEPA
bu konuda öncü ve uzun yıllardır çok fazla emek veriyor. Öncelikle
Yüksek Danışma Kurulu üyesi de olduğum TURMEPA’nın kuruluşu
konusunda liderlik yapan Rahmi M. Koç’a teşekkürü borç bilirim,
hepimizi bu konuda daha da duyarlı olmaya ve örgütlenerek sonuç
alınacak projeler üretmeye yöneltti. Şu anki başkanı denizci aileden
gelen ve denizden ekmeğini kazanan genç ve başarılı bir meslektaşım
Şadan Kaptanoğlu’nun getirdiği dinamizmi de gözlemliyorum. Diğer
taraftan uluslararası kuruluşların kuralları; Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın regülasyonları
denize bir düzen getirmeye çalışıyor. Daha gidecek çok yolumuz var.
Bu ülkenin vatandaşları olarak hepimiz üzerimize düşeni yaptığımız
sürece gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakabiliriz.
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OBOR PROJESi

EKONOMiK Mi
EKOLOJiK Mi?
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ÇIN’IN EKONOMIK YOLLARDAN BATI
PAZARINA ULAŞABILMEK IÇIN 2013
YILINDA AÇIKLADIĞI “TEK KUŞAK TEK
YOL” PROJESI, ÇEVRE AÇISINDAN DA
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR. 68 ÜLKEYI
ETKILEYECEK BU PROJE, BÜYÜK
ALTYAPI YATIRIMLARINI DA IÇERIYOR.
ÇEVRE AÇISINDAN EN ÖNEMLI YANI
ISE, TAŞIMACILIĞIN DAHA ÇEVRECI
ULAŞIM MODLARI OLAN DEMIRYOLU VE
DENIZYOLU ODAKLI OLMASI. TÜRKIYE,
COĞRAFIK AVANTAJINI KULLANARAK
PROJEDE BÜYÜK ROL KAPMA PEŞINDE.
TURMEPA ISE, PROJENIN YARATACAĞI
ÇEVRESEL ETKILERI IZLEYEBILMEK IÇIN
OBOR’U YAKIN TAKIBE ALDI.
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T
Çin ile en büyük ticari
partneri Avrupa Birliği
arasındaki yıllık mal ticaret
hacmi 510 milyar Euro’nun
üstünde. Çin’in Avrupa Birliği
ile oluşturmayı planladığı
Serbest Ticaret Bölgesi
hayata geçerse, AB’nin Çin’e
ihracatı 2030’a kadar yüzde
110’dan fazla artabilir.
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Tarihi İpek Yolu, ilave rota ve yeni bir isimle
dünya ekonomisinin yüzde 40’ını oluşturan
ülkelerin gündemine oturdu. Çin’in 2013
yılında açıkladığı One Belt One Road (OBOR)
girişimi, Asya-Avrupa ticaretinde rol alan
ülkeler arasında bir ulaştırma altyapısı, ticaret
ve yatırım bağlantısı kurma projesi olarak
kabul ediyor.
14-15 Mayıs’ta Pekin’de düzenlenen ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da
katıldığı Kuşak ve Yol Forumu, 130 ülke ve
70 uluslararası kuruluştan bin 500 delegeyi
bir araya getirdi. Liderleri bir araya getiren
yuvarlak masa toplantısında konuşan Çin Halk
Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping, OBOR’un
gezegenin boyutlarını küçültecek ve toplam
refahı büyütecek bir proje olduğunu belirterek,
tüm dünya liderlerini iş birliğine davet etti.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından,
2013 yılında ilan edilen OBOR, bir ulaştırma
altyapısı projesi gibi görünse de özelikle
gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeleri kapsayan
ve maksimum ekonomik faydayı hedefleyen
küresel ekonomik iş birliği projesi olarak kabul
ediliyor. OBOR’un kara ve denizden olmak
üzere iki önemli uluslararası ticaret güzergahı
bulunuyor. Belt olarak adlandırılan İpek Yolu
Ekonomik Kuşağı, Orta Çin’den başlayıp,
Orta Asya üzerinden Moskova, Rotterdam
ve Venedik’e uzanan karayolu, demiryolu,

petrol ve gaz boru hatları ve diğer altyapı
projelerinden oluşan kara ulaştırma ağları
bütününü kapsıyor.
Road olarak adlandırılan Deniz İpek Yolu ise
Güney ve Güney Doğu Asya’dan Doğu Afrika
ve Akdeniz’in kuzeyine kadar uzanan deniz
bölgesinde planlanmış limanlar ve diğer kıyı
yapıları ağını kapsıyor. Projenin ‘One Belt One
Road’ ismi de bu iki rotadan geliyor. OBOR
girişimine anlaşmalar yolu ile bağlı 68 devlet,
kara parçalarının yüzde 40, dünya nüfusunun
yüzde 65, küresel ekonominin yüzde 30’unu
oluşturuyor. Dünya deniz ticaret yüklerinin
yarısı bu suları kullanıyor. Çin hükümetinden
yapılan açıklamalara göre; Tek Kuşak Tek Yol
girişimi, 100'den fazla ülkeden ve uluslararası
kuruluştan destek aldı. Çin, 40'tan fazla
ülkeyle ve uluslararası örgütlerle iş birliği
anlaşmaları imzaladı ve 30'dan fazla ülkeyle
endüstriyel kapasite iş birliği mekanizmaları
kurdu. 2014-2016 yılları arasında Çin ile
OBOR rotasında bulunan ülkeler arasındaki
ticaret hacmi 3 trilyon doları aştı. Çin'in bu
ülkelerdeki toplam yatırımları ise 50 milyar
doların üstünde ve Çinli şirketler, 20'nin
üzerinde ülkede 56 ekonomik ve ticaret iş
birliği bölgesini kurarak, 1.1 milyar dolar vergi
geliri ve 180 bin kişiye istihdam yarattı. Çin’in
Batı Asya, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’da
yaptığı yatırımların da OBOR projesinin bir
parçası olduğu belirtiliyor.

BIRLEŞMIŞ MILLETLER’DEN
DE DESTEK ALDI
Çin ile en büyük ticari partneri Avrupa Birliği
arasındaki yıllık mal ticaret hacmi 510 milyar
Euro’nun üstünde. Çin’in Avrupa Birliği ile
oluşturmayı planladığı Serbest Ticaret Bölgesi
hayata geçerse, AB’nin Çin’e ihracatı 2030’a
kadar yüzde 110’dan fazla artabilir. Bu nedenle
ilk başlarda projeye sıcak bakmayan AB
ülkeleri de süreci yakın takibe aldı. Birleşmiş
Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal
Komisyonu’nun (ESCAP) da Çin'in ortaya
koyduğu Kuşak ve Yol girişimini desteklediği
belirtiyor. OBOR’un, Birleşmiş Milletler’in
2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedefini de
destekleyeceği düşünülüyor.
Yatırım süreciyle birlikte trilyon dolarların
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akacağı yoldan pay alabilmek için ülkeler
altyapı yatırımlarını hızlandırdı. Gelecek
dönemde OBOR üyesi 68 ülkede 4 trilyon
dolarlık alt yapı yatırımı öngörülüyor. OBOR
için 1 trilyon dolarlık hükümet fonu ayırdığını
açıklayan Çin’in gelecek beş yıl içinde yıllık
120-130 milyar dolar yatırım yapacağı
belirtiliyor. Çin’in, gelecek 10 yıl içinde
yurt dışı yatırımlarının ise 100 milyar doları
bulması bekleniyor.
Girişimin gerek finansal gerek ticaret
hacminin büyüklüğü, OBOR’u jeo ekonomik
perspektiften jeopolitik perspektife taşıdığını ve
küresel çapta gündeme oturttuğunu söyleyen
KÜDENFOR Kurucu Direktörü Amiral
Cem Gürdeniz, Türkiye’nin projede iki yönlü
kazanıma odaklanabileceğini söylüyor.

TURMEPA’DAN OBOR PANELİ
TURMEPA, KÜDENFOR ile 28 Şubat 2017
tarihinde ortak bir OBOR Paneli düzenledi.
TURMEPA’nın OBOR’u önemsemesinin en
önemli nedeni, yaratacağı büyük ekonomik
alanın ve faaliyetlerin deniz çevresine doğrudan
ve dolaylı etkilerini incelemek ve bu alanda
Türkiye’deki farkındalığı artırmak. Çünkü
geçen yıl denizlerde toplam 11 milyar ton
yük taşındı. Gürdeniz, bu yük miktarının
2030 yılında 25 milyar ton olacağının
öngörüldüğünü söylüyor ve ekliyor: “Bu artışta
başta Çin olmak üzere Asya ekonomilerinin
büyük payı var. OBOR bu payın artışında
en önemli etken olacak. Dolayısıyla
TURMEPA’nın sadece deniz ticaret hareketleri
ile ilgili olarak OBOR ile ilgilenmesi çevre ve
denizlerimizin gelecekte korunması için büyük
önem arz ediyor.”
OBOR, 68 ülke için kalkınma, sanayileşme
ve şehirleşme süreçlerinin hızlanması demek.
Bu, daha çok enerji, daha çok konut, daha
çok tüketim mal talebini beraberinde
getirecek. Dolayısıyla çevreye kaçınılmaz
etkileri olacak. Çin’de iki ayrı Deniz İpek
Yolu Zirvesine katılan Cem Gürdeniz, Çinli
yetkililerin, OBOR projesinde çok sıkı çevresel
kısıtlamaların uygulanacağını açıkladığını
belirterek, bunun uygulanma disiplininin
ne kadar etkili olabileceğini sadece zamanın
göstereceğini söylüyor.
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TÜRKİYE’NİN, OBOR’DAKİ KOZLARI
Türkiye, jeopolitik konumu ile OBOR girişiminde ‘Orta Koridor’da yer alıyor. Çin'in "Kuşak
ve Yol" girişimini Türkiye'nin "Orta Koridor" projesi ile uyumlu hale getirmek amacıyla
Pekin ile Ankara arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ile Orta
Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" 2015'te Antalya'da
düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında imzalanmıştı. Diğer yandan Eylül/2016’da
Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla imzalanan Aşkabat
Bildirisi, OBOR kapsamında Türkiye’nin konumunun güçlenmesi yönünde çok önemli
bir adım olmuştu. 15-16 Mayıs’ta Pekin’de düzenlenen OBOR Forumu’nda Türk ve Çin
Devlet Başkanlarının her iki ülkede karşılıklı kültür merkezlerinin kurulması anlaşmalarını
imzalamaları, uyum sürecinin devamı olarak kabul ediliyor. Sıradaki anlaşmanın ise KarsEdirne Demiryolu Altyapı projesinin olduğu belirtiliyor. Bu adımları Marmaray ve Yavuz
Sultan Selim Köprüsü yatırımları, 3. Havalimanı inşası ve Bakü-Tiflis-Kars, Edirne-Kars
Demiryolu projeleri takip edecek. Türkiye bu somut adımlarla OBOR’un kara ayağına dahil
oldu. COSCO’nun Kumport’u satın almasının, OBOR projesine dahil edilip edilmeyeceği
henüz netleşmiş değil. Fakat Türkiye, Filyos, Çandarlı ve Mersin limanları projeleri ile
OBOR’da denizyolunda rol almayı planlıyor. 2006 yılından bu yana her yıl ortalama
yüzde 22 artış kaydeden transit konteyner trafiği, Türkiye’nin gelecek dönemde denizyolu
ticaretinde aktif rol oynayabileceğini gösteriyor.

“TÜRKİYE
OLMAZSA
OLMAZ
KONUMDA”

“Türkiye, OBOR’da olmazsa olmaz konumda bir ülkedir” diyor Cem Gürdeniz,
bunun Anadolu yarımadasının Batı Asya’dan Avrupa’ya uzanan bir köprü olmasından
kaynaklandığını söylüyor. Amiral Gürdeniz, Türkiye’nin OBOR’da sahip olduğu
avantajları şöyle anlatıyor: “Türkiye, gerek demiryolları gerek kara yolları üzerinden
Çin üretimini ve hizmetlerini, Avrasya pazarlarına aktaracak kilit rolde bir ülkedir.
Türkiye bu süreçte iki yönlü kazanıma odaklanabilir. İlki; ekonomik ve sosyal, diğeri
jeopolitiktir. Sadece geçiş güzergahı olarak değil, lojistik üsler, serbest bölgeler, üretim
merkezleri ve müşterek ortaklık girişimleri ile Çin yatırımları Türkiye’ye çekilebilir.
Büyük finans gerektiren ulaşım altyapı projelerinde Çin finansmanı kullanılabilir.
Türkiye, OBOR’a yakında hizmete girecek ‘’Kars-Tiflis-Bakü’’ demiryolu hattı
üzerinden destek verecek fakat Türkiye’nin Çandarlı ya da Mersin gibi Marmara dışında
çok büyük tonajlı konteyner gemilerini elleçleyebilecek merkezi (hub) limanı ‘Tek
Kuşak Tek Yol’ girişiminin Deniz İpek Yolu kısmında Çin’e kabul ettirmesi gerekir.”
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TURGUT KONUKOĞLU
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SANKO HOLDING YÖNETIM KURULU ÜYESI TURGUT KONUKOĞLU

“TURMEPA ILE UZUN SENELER BERABER
ÇALIŞMAYI UMUYORUZ”

1

1997 yılında öncelikle kendi grup şirketlerinin ihtiyacı olan enerjiyi
üreterek enerji sektörüne ilk adımını atan SANKO Holding, 2006
yılından itibaren yenilenebilir kaynaklara 1,2 milyar dolarlık yatırım
yaparak, Türkiye enerji piyasasının önemli yatırımcılarından biri
haline geldi. Bugün SANKO Enerji, elektrik üretim santrali projeleri
geliştiririyor, kuruyor, işletiyor ve üretilen elektriğin satışı ile elektrik
ticareti yapıyor. Türkiye’nin enerji ihtiyacına güvenilir ve sürdürülebilir
katkı sağlayan SANKO Enerji, ülkemiz kaynaklarını en verimli ve
etkin şekilde kullanmayı hedefliyor.
Yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin dışa bağımlı kaynak alımını düşürerek,
ekonomiye katkıda bulunmayı hedefleyen SANKO Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu ile sürdürülebilir enerjiyi, bu
bağlamda yaptıkları çalışmaları ve yürüttükleri projeleri konuştuk.

Hangi tip santrallere ağırlık veriyorsunuz?
Uzun vadede düşünüldüğünde hangi tür
santraller ekonomik?

genişletilmesi ve teknolojinin yükseltilmesi ile hem büyümeyi
teşvik edebilecek hem de çevreyi korumaya katkıda bulunabilecek
çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. En önemlisi ve severek
yaptığımız şey ise; çevre ve doğanın korunması ile ilgili projelere ve
sivil toplum örgütlerine destek olmak.
TURMEPA ile sponsorluğa başladığımız yıllarda “Siz de taşın
altına elinizi koyun!” çağrımızı tüm iş dünyasına yapmıştık.
Severek yapmış olduğumuz bu sponsorluğun, daha uzun yıllar
devam etmesini diliyoruz.

Bugünkü Ar-Ge çalışmalarının ağırlığını alternatif
enerji kaynakları mı yoksa çevre dostu enerji kaynakları
mı oluşturuyor?

“SAHIP OLDUĞU
YENILENEBILIR ENERJI
KAYNAKLARIYLA
ÜLKEMIZE TEMIZ
ENERJI SAĞLAYAN
SANKO ENERJI,
ÇEVRECI DURUŞUNU
TURMEPA’NIN TEMIZ
DENIZ MÜCADELESINE 6
YILDIR VERDIĞI DESTEKLE
DE ORTAYA KOYUYOR.”

SANKO olarak verimli ve öncelikli olarak da
yenilenebilir kaynaklara dayanan, çevreye duyarlı
santrallere ağırlık veriyoruz. Jeotermal santral
yatırımlarımız devam etmekte. Bunun yanında
hidroelektrik, rüzgar ve baz yükü projelerimizi
hayata geçirmek için çalışmaktayız.
Her santralin ekonomisi, kullandığı enerji
kaynağına, verilen teşvike, hizmet ettiği tüketim
alanının karakteristiğine, elektrik satış fiyatına ve de
santralin teknik özellik ve işletimine göre farklılık
gösterir. Risk ve verimlilik yönetimi açısından
enerji şirketlerinin ve ülkemizin hedeflerine yönelik
değişik santrallerden oluşan optimum bir santral
ağı oluşturulmasının doğru olacağı düşüncesindeyiz. Ülkemizin
enerjide dışa bağımlılığını dikkate alırsak, tüm yerli ve yenilenebilir
enerji kaynaklarını öncelikli olarak değerlendirmemiz ve anakara ile
denizlerimizde doğalgaz arama araştırmalarına hız vermemiz gerekir.

Sürdürülebilirlik ile alakalı çalışmalarınızdan
bahseder misiniz?
Dünya genelinde her beş kişiden birinin elektriğe erişimi yok.
Bu da enerjiye olan talebi artırmaya devam edecek ve dünya
genelinde yenilenebilir enerji üretiminde artış gerçekleşecek. Biz
de bu hedefler çerçevesinde, temiz enerji sağlayacak altyapının

Enerji alanında dünyada çok hızlı bir değişim var.
Bilhassa rüzgar ve güneş enerjisindeki teknolojik
gelişmeler; maliyetleri düşürürken, verimliliğin
artmasını sağlamakta. Bu da elektriğin yerinde
üretilip, depolanıp, tüketilmesine izin vermekte;
klasik elektrik üretim, iletim, dağıtım ve satış
modelini değiştirmektedir. Elektrikle çalışan
cihazlarda artan verimlilik, üretim ve tüketim
dengesini değiştirmektedir. Ülkeden ülkeye
gelişim mutlaka farklı olsa da alternatif enerji
kaynaklarındaki ve teknolojideki verimlilik
artışı, dünyada artık yeni bir döneme girdiğimizi
gösteriyor. Bu ABD ve Avrupa’da şimdiden
hissediliyor ve önümüzdeki 20 yılda dünyamız ve
ülkemizde çok büyük değişimler olacak.

Türkiye’deki yeni ve yenilenebilir alternatif
enerji kaynaklarının kullanımı ve bu alanda yürütülen
projeler şu an ne durumda? Devlet ile ortak güdümlü
çalışmalarınız neler?
Türkiye’nin son 10-15 yılda, devletin yenilenebilir enerjiden elektrik
üretimine dek verdiği destek ile elektrik üretimdeki payı çok başarılı
bir şekilde arttı, dünyaya örnek bir atılım yapıldı. Bu desteğin
temelinde yerli kaynakların kullanımı, dışa bağımlılığın azaltılması
ön plandaydı ve başarılı da olundu. Ülkemizde aslında elektrik üretim
kapasite fazlası var. Bu kapasitenin çok büyük bölümünü dışa bağımlı
olduğumuz doğalgazdan üretim yapan elektrik santralleri oluşturuyor.
Kapasitenin fazla olduğu bir pazarda, yenilenebilir enerji kaynaklarına
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SANKO Enerji’nin desteğiyle
6. yılında da Göcek Körfezi’ni
koruma misyonunu sürdüren
TURMEPA I teknesi 5 yılda;
yaklaşık 7700 tekneden, 6 milyon
litreyi aşkın sıvı atık ve 24 bin litre
sintine topladı. Tekne, 5 yılda 6
milyon litreyi aşkın atık suyun,
diğer bir ifadeyle 310 bini aşkın
damacana atık suyun denizleri
kirletmesini engelledi. Böylece 5
yılda 48 milyon litre deniz suyunun
temiz kalması sağlandı.
destek olunmaz ise yatırımların devam etmesi mümkün değildir.
Devletimiz, yenilenebilir enerji üretiminde bizlerle birlikte çalışması
koşulu ile desteklerini sürdürüyor. En son yapılan 1000 MW’lık güneş
enerjisi lisansı (ülkemizde solar panel üretim artı elektrik üretimi) buna
bir örnektir. Aynı durum, pek yakında ihalesi yapılacak rüzgar enerjisi
lisans ihalesi için de geçerli olacak.

kadar birçok alanda önemli faydalar sağlayacak. Bu sayede Türkiye
enerji ticaretinde merkez ülke olmanın yanında, enerjide kendi
kendine yetebilen bir ülke konumuna gelebilecek. Gelecek nesillere
daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’nin gerçekleştirilmesi için hükümetler, özel sektör, sivil
toplum ve vatandaşların ortaklığına ihtiyacımız var.

Türkiye yenilebilir enerji kaynaklarını ve potansiyelini ne
kadar etkin kullanıyor sizce?

SANKO Enerji’nin çevre sorumluluğundan bahseder misiniz,
buna yönelik ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Yenilenebilir enerji kaynakları sadece enerji ihtiyacını karşılamakla
SANKO Enerji olarak yenilenebilir enerjiye dayalı üretim ile karbon
kalmayıp karbondioksit salınımı sorunu, küresel ısınma ve iklim
salınımını azalttık; teknoloji ve verimlilik odaklı elektrik üretim
değişiklikleri gibi olumsuz etkileri de engelleyebiliyor.
yatırımları ve operasyonları ile sürdürülebilirliğe önemli
Elindeki kaynaklarını doğru kullanan, yenilenebilir
katkılar sağladık. Gelecekte ülkenin mevcut jeotermal,
ve çevreci kaynaklara yatırım yapan ve bu kaynakları
baz yük, güneş gibi kaynaklarını da değerlendirerek,
kullanan ülkeler, gelecekte ayakta kalacaktır.
ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.
Yaşadığımız dünya
Türkiye’de artan nüfus, ekonomik gelişme ve gelişen
bizim çok değerli bir
yaşam standartlarına paralel olarak enerjiye olan talep
miras ve bu mirası en TURMEPA veya benzer STK’larla yürüttüğünüz
her geçen gün artıyor. Son yıllarda global trende ayak
projeler var mı veya olacak mı?
iyi şekilde bir sonraki ortak
uyduran Türkiye’de de yenilenebilir enerji alanında
TURMEPA’nın, denizlerin ve kıyıların biyolojik
nesle bırakmak
önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. 2016 yıl sonu
çeşitliliğinin korunması ve kirliliğin önlenmesi
bizim en öncelikli
itibarıyla, Türkiye’nin yenilenebilir enerji toplam
amacıyla geliştirdiği uygulamalardan, Göcek kıyı
kurulu gücü yaklaşık 35 GW olarak hesaplanırken,
sorumluluklarımız
koruma projesinin sponsorluğunu yapmaktayız.
toplam elektrik üretiminin ise yüzde 35’i yenilenebilir
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
arasında yer alıyor.
kaynaklar tarafından karşılanmaktadır. Bu kurulu
tarafından dünyaya da örnek gösterilen bu
gücün büyük çoğunluğunu ise hidrolik enerji oluşturmaktadır.
uygulama ile denizlerimiz koruma altına alınarak, sürdürülebilir
deniz turizmi hedefleniyor. Deniz ve kıyı ekosistemlerini
Ülkemiz, yenilenebilen enerji kaynakları bakımından büyük bir
sürdürülebilir biçimde yönetmeyi, kirlenmeden korumayı ve ayrıca
potansiyele sahiptir. Önemli olan bu konudaki farkındalığın artarak,
okyanus asitlenmesinin etkilerini ele almayı hedefleyen projeler
“doğru” ve “çevreci” uygulamaların yapılmasıdır. Su, güneş ve rüzgar
bizim için her zaman çok değerli olmuştur. Yaşadığımız dünya
enerjileri açısından son derece şanslı bir coğrafyaya sahibiz ama modern,
bizim çok değerli bir miras ve bu mirası en iyi şekilde bir sonraki nesle
yenilenebilir enerji çeşitleri olarak tanımlanan bu kaynakların oranları ise
bırakmak bizim en öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor.
yıllar içerisinde artmasına rağmen, yine de tatmin edici seviyelerde değildir.
Sadece bu tip projelerle değil, gündelik yaşantımızda da dikkatli ve
Yenilenebilir enerji, milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından
duyarlı olmak, daha çevreci yaşamak, hepimizin görevi olmalıdır.
çevresel faktörlere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine
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BIR ZAMANLARIN EN ÖNEMLI DENIZ GEÇITLERINDEN BIRI OLAN MACELLAN
BOĞAZI, DENIZCILER IÇIN ÖNEMINI YITIRMIŞ OLSA DAHI, FERDINAND
MACELLAN’IN IZINI SÜRMEK VE BÖLGENIN VAHŞI GÜZELLIĞINI KEŞFETMEK
ISTEYEN TURISTLERIN FAZLACA RAĞBET ETTIĞI YERLERDEN BIRI.

K

Kristof Kolomb, 1493’te yeni dünyayı keşfedip
yurda dönme yoluna düştüğünde, dönemin
iki büyük denizci gücü İspanya ve Portekiz
Krallıkları, keşfedilen yeni topraklardaki ticareti
ve sömürge yerleri kimin kontrol edeceği
kavgasına çoktan tutuşmuştu bile. Anlaşmazlığın
bir yere varamayacağını gören İspanya Krallığı,
durumun çözüme kavuşması için Papa VI.
Alexander’a başvurur. 7 Haziran 1494’te Papa,
Tordesillas Anlaşması ile dünyayı hayali bir
çizgiyle boylamasına ikiye ayırarak, iki krallık
arasında pay eder. Buna göre Atlas Okyanusu’nu
diklemesine kesen meridyenin doğusu Portekiz’e
batısı ise İspanya’ya bırakılır. Anlaşma gereği
paylarına düşen yarım dünyada keşiflere çıkıp
keşfettikleri yeni yerlerde hak sahibi olmaya
başlayan iki devlet, çoğu zaman düşmanca
tavırlar takınsalar da ellerinden geldiğince bu
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İspanya kralının desteğini
alan Portekizli Macellan
1519'da Sevilla kentinden
yola çıktı ve bir sene
sonra kendi adını verdiği
Macellan Boğazı'nı
keşfetti.

48

anlaşmaya sadık kalırlar.
Papaca tanınan bu haklar, sonraki yıllarda
iki devletin elde ettikleri yerlerde büyük
katliamlara neden olur. Sömürgeleştirme ile
elde edilen yerlerde insan hakları çiğnenir,
insanlar öldürülür... İşin bu boyutu başka
bir günün hikayesi olarak kala dursun, biz
denizlere dönelim… Anlaşma her ne kadar
birtakım sorunları ortadan kaldırmış olsa da
İspanya açısından sıkıntılar yaratıyordu. Çünkü
bu krallığın ısrarla varmak istediği Baharat
Adaları’na ulaşmak Papa’nın çizdiği harita ile
imkânsız hale gelmişti. Adalara giden deniz
yollarının tümü Portekiz tarafında kalıyordu ya
da öyle zannediliyordu.

MACELLAN, HINT
ADALARINA ULAŞIYOR
Portekizli denizci, gezgin ve kaşif Ferdinand
Macellan… Portekiz Kralı tarafından
kovulup İspanya Kralına gittiğinde, bir keşfe
imza atacağını kesinlikle biliyordu.
15. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde,
önce Portekizliler ardından İspanyollar
baharat ülkelerine açılan yolları keşfetmek
için atağa geçti. Portekizlilerin Ümit Burnu
keşfi bunun için önemli bir adımdı. Efsanevi
Baharat Adaları’na giden kestirme bir yol
muhakkak olmalıydı, ama nerde? Genç
Ferdinand Macellan, batıya doğru ilerleyerek
bu yolu bulacağına inanıyordu.

Henüz 10 yaşındayken donanmaya alınan ve
25 yaşında Hindistan’a ilk seferini düzenleyen
Ferdinand Macellan, birçok savaşta görev almış
deneyimli bir deniz subayıydı. Doğudan değil
de batıdan gidilirse Hint Adaları’na ulaşacağına
inanıyordu.
Disiplinsiz davranışları ve hakkında çıkan
yasadışı ticaret söylentilerinden sonra 10 yıl
hizmetinde bulunduğu Portekiz Kralı tarafından
azledildiğinde, 35 yaşındaydı. Hayalindeki
keşfi gerçekleştirebilmek için desteğe ihtiyacı
olan Macellan, bunun için İspanya Kralı
Carlos’a gidip Hint Adaları’na gidilecek yolu
bulabileceğini anlattı ve onu ikna etti. Baharat
Adaları’nın sanılanın aksine Portekiz tarafında
değil, İspanya tarafında kaldığını söyleyip
kralın desteğini aldı ve geriye sadece 18 kişinin
döneceği 265 kişilik ekibi ile 1519’da yola çıktı.
Sevilla’dan yola çıkan Macellan; zorlu
badirelerden, isyanlardan, sert hava şartlarından
kurtularak, daha önce hiçbir denizcinin
geçmediği yerlerden geçip, farklı yerler
keşfettikten sonra 1520’de kendi adını verdiği
“Macellan Boğazı”nı keşfeder. Onunla beraber de
Pasifik Okyanusu’nu… Keşiften bir yıl sonra da
Filipinler’de yerliler arasında çıkan bir tartışmada
hayatını kaybederek ölür. Ferdinand’ın Macellan
Boğazı’ndan geçerek Atlas ve Büyük Okyanus’u
birleştiren bu seyahati aynı zamanda Antik
Yunan’dan bu yana teorik olarak kabul edilen
dünyanın yuvarlak olduğu gerçeğini pratiğe
dökme açısından da son derece önemlidir.

MACELLAN BOĞAZI
Macellan Boğazı, Panama Kanalı açılmadan
önce bölgedeki tek deniz geçidi olma özelliğine
sahipti. Hala pek çok gemi tarafında kullanılıyor
olsa da Panama Kanalı’nın inşasından sonra
önemini yitirmeye başlamış. Fırtınalı güney
kuşağındaki boğaz, tehlikeli bir su yoludur.
Sahip olduğu sis, kuvvetli rüzgar ve akıntı
sebebiyle geçmesi zordur.
Güney Amerika’nın en güney ucunda Atlas
Okyanusu’nu Pasifik’e bağlayan Macellan,
ana kıta ile Tierra del Fuego Adalarını (Ateş
Toprakları) ayırıyor. Bu adalar Arjantin ile Şili
arasında pay edilmiş durumda. 686 kilometre
uzunluğunda, boğaz üzerindeki en büyük ve tek
önemli liman ise Punta Arenas’tır.
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PUNTA ARENAS: DÜNYANIN
SONUNDAKI TOPRAKLAR
Macellan Boğazı’nın kıyısındaki tek önemli liman
olan Punta Arenas, Macellan’ın izini sürmek
isteyenlerin varacağı yer. Şehir, Şili ile Arjantin’in
güneyinde yer alan bölgede, Patagonya’da,
Şili bölümünde yer alıyor. 1848’de küçük bir
sömürge olarak kurulmuş ancak zaman içinde
gelişip bölgedeki tüm deniz yollarını ve ticareti
kontrol etmeye başlamış. Şimdilerde Panama
Kanalı sebebiyle eski önemini biraz yitirmiş
olsa da Antarktik kıyılarına ulaşımın lojistik
öneminden ötürü hala değerini koruyor. Şili’nin
Patagonyası’ndaki bu topraklara karayolu ile
ulaşmak mümkün değil. Arada buzul tarlaları ve
dağlar bulunuyor. Buraya gelmeye niyeti olanlar
hava ve deniz yolunu kabullenmeliler. Ama illa
da karayolu isteyenler Arjantin’e yol alıp oradan
buraya geçiş yapabilirler.

VAHŞI BIR CENNET
Punta Arenas, buzulları ile büyüleyici ve bir o
kadar da vahşi bir görüntüye sahip. Buradaki
soğuktan havası kadar mimarisi ve insanları da
payına düşeni almış. Halkını gülerken görmek
pek mümkün değil. Soğuk hava yüz kaslarını
dondurup robotlaştırmış gibiler adeta. Kent
mimarisi, yapılar buza yenik düşmesin diye
teneke levhalarla kaplı çatılara ve mavi ile yeşilin
hâkim olduğu bir görüntü sunuyor. Çok düz
bir görünüme sahip olduğunu düşünebilirsiniz
ama eğer Macellan Boğazı’na hâkim bir
manzaraya sahip olmasaydı…
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Şehir, heybetli Hernando de Magalla (Ferdinand
Macellan) Heykeli’ni de içine alan Plaza de
Armas Meydanı çevresinde konumlanmış.
Şehir müzesinde – Nao Victoria MüzesiMacellan’ın gemisi Nao Victoria’nın birebir
kopyasını görmek mümkün. Punto Arenas,
bir de küçük ama şık bir havalimanına sahip:
Punta Arenas International Carlos Ibanez
del Campo. Başkent Santiago’dan buraya
saat başı karşılıklı seferler gerçekleştiriliyor.
Bu kadar küçük ve dışarıda kalan bir bölgeye
sık yapılan seferlerin bir nedeni var elbette:
Doğal güzellikleri. Göller, dağlar, buzullar,
Macellan penguenlerinin yaşadığı adalar ve Ateş
Toprakları… Limandan kalkan tur tekneleri ile
karşı kıyıdaki Ateş Topraklarına, penguenlerin
olduğu adaya, buzul fiyortlara ve balinaların
bölgesine yolculuk yapmak mümkün.Kentin
balıkçılık dışında bir diğer geçim kaynağı
koyun yetiştiriciliği ve yün ticareti. Kent
yakınlarındaki çiftliklerden birini ziyaret edip,
enfes bir barbekü keyfi yaşayabilirsiniz. Et
konusunda oldukça başarılılar. Balıkçılık geçim
kaynağı olsa da şehrin kendine has bir yemek
kültürü olduğunu söylemek mümkün değil.
Balık olarak genelde işlenmiş somon tercih
ediliyor. Bunun dışında Macellan Boğazı’nın en
önemli deniz mahsulünün “king crab” denen
bir yengeç türü olduğunu belirtmek lazım. Bu
lezzeti tadabileceğiniz lüks restoranlar mevcut.
Hakkını vermemiz gereken diğer iki lezzeti ise
likörlü dondurmaları ve çikolataları. Her ikisi de
kendine has tatlara sahip.
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röportaj. Peri Erbul

GEMI ACENTELIĞI, DENIZCILIK
SEKTÖRÜN EN ÖNEMLI
ALANLARINDAN BIRI
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115 yıllık köklü geçmişe sahip Vapur
Donatanları ve Acenteleri Derneği'nin
başarılı çalışmalarını Yönetim Kurulu
Başkanı Recep Düzgit anlattı.

Türk denizciliğinin en uzun tarihli
geçmişe sahip kuruluşu olan Vapur
Donatanları ve Acenteleri Derneği,
bugün sektörün ne kadarlık bir
kısmını temsil ediyor?
Denizyolu taşımacılığında düzenli servis ağıyla
hizmet veren konteyner hatları (Maersk, Msc,
Cosco, Evergreen, Hapag Lloyd, Apl, Mol,
Hamburg süd, Nyk, Yangming, Hyundai,
Kline, Zim, Arkas, Uasc, Turkon vs.)
bulunuyor. Türkiye limanlarında elleçlenen
8.838.890 Teu konteyner hareketlerinin yüzde
100’ü derneğimiz üyesi gemi acentelerince
gerçekleştirilmektedir.

Acentecilik dışında hem armatör
hem gemi inşa yanınız da var.
Acenteciliğin sektördeki yerini ve
etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gemi acenteliği “ticarette bir başkası nam
ve hesabına hareket eden’’ olarak tanımlanır.
Gemi donatanı, acenteye coğrafi konum
itibariyle yabancı ülke limanlarına gönderdiği
gemi ve yük için, kendi çıkarlarını gözeten,
talimatlarını alan, onları iyi ve karlı sonuca
eriştiren, kendi varlıklarının bir uzantısı olarak
bakar. Gemi acenteliği genel anlamda bir
işin, verilmiş bir görevin o iş ve/veya görevi
veren kişi veya kuruluş adına yapabilme
yetkisinin bir başka kişiye veya kuruluşa,
kuruma tanınma hakkıdır. Özellikle gemi
acenteliği mesleği, gerek Türkiye'de gerekse
tüm dünyada denizcilik sektörünün en önemli
meslek faaliyeti olarak yerini almış olup
Türkiye ekonomisine ve döviz kazandırıcı
faaliyetlere doğrudan etkisi vardır.

Dijitalleşen dünya, gelişen haberleşme
ağı, acentelik mesleğini nasıl etkiledi,
nasıl bir değişimi beraberinde getirdi?
Dijital bağlantılar ve gelişen haberleşme ağı;
armatör, donatan, yük sahipleri ve resmi
kurumlarla iş birliği ve birliktelik yaratma

kültürünü geliştirerek, acentelik mesleğini
güvenilir kılıp, hatasız hizmet anlayışını
değişim olarak beraberinde getirmiştir.
Her geçen gün değişen teknolojiyle,
acenteler ellerindeki veri ve istatistikleri
fırsata dönüştürerek, daha sağlam ilişkiler
kurulmasını sağlamaktadır.

Yabancı şirketler Türkiye’de
artık kendi acente ofisleriyle
faaliyet göstermeye başladı.
Türk acentelerinin yurt
dışındaki yapılanmasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Türk acentelerinin yurt dışındaki
yapılanması sayesinde, yurt dışında verilen
hizmetlerin karşılığı olarak tahsil edilen döviz
ekonomimize kazandırılmaktadır. Ayrıca
yurt dışında ofis açılması, personel istihdamı
yaratmaktadır.

“GEMI ACENTELIĞI MESLEĞI,
GEREK TÜRKIYE'DE GEREKSE
TÜM DÜNYADA DENIZCILIK
SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLI
MESLEK FAALIYETI OLARAK
YERINI ALMIŞ OLUP, TÜRKIYE
EKONOMISINE VE DÖVIZ
KAZANDIRICI FAALIYETLERE
DOĞRUDAN ETKISI VARDIR.”

Gemi acentelerinin, denizlerin
korunması konusunda sorumlulukları
var mı veya sizce olmalı mı?
Gemi ve deniz araçlarının katı ve sıvı
atıkları ile ilgili bildirim ve diğer işlemler,
26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden
Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği ve söz konusu Yönetmelik
kapsamında yayımlanan diğer mevzuat
çerçevesinde yerine getirilir. Gemi acentesi,
kaptandan gelen “atık bildirim formu”
ile ilgili bilgilerin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Çevre Bilgi Sistemi’ne girişini
yapmakla sorumludur.

VDA olarak, deniz temizliğine yönelik
çalışmalarınız var mı? TURMEPA ile
nasıl bir iş birliğiniz var?
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği,
TURMEPA’nın proje ve etkinliklerinde
gerekli katkıları sağlamakta ve çalışmalara
destek olmaktadır. 115 yılık bir geçmişi
bulunan ve ilk sivil toplum kuruluşlarından
biri olan Vapur Donatanları ve Acenteleri
Derneği, Deniz Temiz Derneği/
TURMEPA’nın tüzel üyesidir.

VAPUR DONATANLARI
VE ACENTELERI DERNEĞI
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

RECEP DÜZGIT
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TÜRKIYE’NIN
EN GÜZEL
KUMSALLARI
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GERÇEK PLAJ SEVERLERE FAVORI KUM VE DENIZLERINI
SORSANIZ, CEVAPLAR GELGITLER GIBI DEĞIŞKEN OLACAKTIR.
NEYSE KI GÜZEL ÜLKEMIZ, BIRBIRINDEN GÜZEL DENIZLER VE
GÖLLERLE ÇEVRILI. CANLILARINDAN KUMLARINA, SUYUNUN
RENGINDEN SICAKLIĞINA KADAR EŞIT YARATILMAMIŞLAR.
ANCAK ARAZININ SUYLA BULUŞTUĞU BU PLAJLARIN HEPSINDE
BAMBAŞKA BIR GÜZELLIK OLDUĞU YADSINAMAZ.

yakınrota

ÖLÜDENIZ - FETHIYE
Dağların çevrelediği plaj, korunaklı konumu sayesinde fırtınalar esnasında bile sakinliğini koruyabiliyor. Denizi ve sahili tamamen taşlık
olan Ölüdeniz’in saygı duyulası doğası, bu durumu küçük bir ayrıntı haline getiriyor ve “Bu da nazar boncuğu olsun!” deyip geçiyorsunuz
ki taşlık olduğunu söylemeseler fark etmiyorsunuz bile. Bir lagün olmasından dolayı, adı gibi durgun tertemiz bir denize ve incecik
sapsarı kumlara sahip. Bir göl olmasına rağmen suyu kendini sürekli yenilediğinden, temizlik adına bir sıkıntı duyulmasına gerek yok.
Ölüdeniz sadece Türkiye’nin değil dünyanın en iyi plajları arasında yer alıyor ki geçtiğimiz senelerde dünyanın en iyi plajı seçilmişti.
Plajdaki tesisler de misafirlerin her türlü ihtiyacına cevap verecek kapasitede.
Artı: Ormanlık alanlarda ve dağ yamaçlarında yamaç paraşütü yapılabilir.
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PATARA PLAJI – KAŞ
Kalkan’daki Patara Antik Kenti’nin yanı başında yer alana plaj, bölgenin en meşhuru. Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen 12 kilometrelik bir kumsala
ve incecik, altın sarısı kumlara sahip. Hiç dinmeyen rüzgar, plajda kum tepecikleri oluşturuyor ve bazen şiddetini artırdığında kumun havalanmasına
neden olarak çöl hissi yaratıyor, ancak bu kumlu rüzgar daha ziyade akşamüstleri ortaya çıkıyor. Harika bir doğaya sahip Patara, aynı zamanda caretta
carettaların yumurta bıraktıkları alanlardan biri. Bu yüzden de koruma altına alınmış. Ayrıca bir zamanların meşhur Krallığı, Likya’nın en önemli
kentlerinden biri olmasından kaynaklı civarda pek çok antik kalıntı bulunuyor. Denizden kalan vaktinizde kültür turu yapabilirsiniz.
Artı: Rüzgarı hiç eksik olmayan Patara rüzgar sörfü için ideal noktalardan biri.

KLEOPATRA
PLAJI
ALANYA
Efsaneye göre Mısır Kraliçesi Kleopatra,
Akdeniz’e çıktığı bir sefer sırasında
Alanya’da denize girer ve plajın adına
vesile olur. İki kilometre uzunluğundaki
plaja giriş ücretsiz. Plajda misafirlerin
konforunu sağlamak için her şey
düşünülmüş. Yaz aylarını çok kalabalık
yaşamasına rağmen, düzenli bir yerleşimi
olduğundan kimseyi daraltmıyor. Suyu
sıcacık olan plaj, altın sarısı kumlara sahip.
Artı: Alanya Kalesi’nin eteklerinde kurulu
ve girişinde Damlataş Mağarası bulunuyor.
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KAPUTAŞ
PLAJI
ANTALYA
Kalkan ile Kaş arasında yer alan plaj, yol
seviyesinden epeyce aşağıda. Bu nedenle
plaja varmanız için biraz yürümeniz lazım.
Bu zahmete değeceğini ise indiğinizde fark
edeceksiniz. Sahili kum ve çakıl karışımı.
Denizi mavinin en güzel tonunda. Denizin
üzerinde oluşan beyaz köpükler başarılı
kareler oluşturuyor. Suyu biraz serin. Kalkan
Koyu’ndaki diğer tüm plajlar gibi Kaputaş da
mavi bayraklı. Plajda herhangi bir tesis veya
işletme bulunmuyor. Bu yüzden de giderken
yanınıza yiyecek ve içecek almanız lazım.
Artı: Plajın hemen yanında “Mavi Mağara”
olarak adlandırılan ve eskiden fokların barınağı
olduğu söylenen mağara görülmeye değer.

ILICA PLAJI – ÇEŞME
Bu yaşlı plaj, 60 yıldan fazladır büyük bir memnuniyetle tatilcilerini ağırlıyor. İki kilometre uzunluğa ve bembeyaz kumlara
sahip plaj, nitelikli konaklama tesisleri ve termal olanakları ile son derece popüler. Plaj, adını denizin içindeki ılıcalardan
alıyor. Termal suların cilt hastalıkları, romatizma gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Tatilciler için her türlü olanağın
sağlandığı Ilıca Plajı’nda, çocukların yararlanabileceği alanlar da mevcut ve plaj son derece korunaklı.
Artı: 100 metreye kadar insan boyunu geçmeyecek bir sığlığa sahip olan denizinde, termal kaynaklardan rahatça yararlanılabilir.
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ORTAKENT PLAJI – BODRUM

Mavi bayraklı bir denize ve upuzun bir kumsala sahip olan Ortakent,
Bodrum’un en gözde plajlarından biri. Plaj, tertemiz suyu ve incecik
kumlarıyla misafirleri en güzel şekilde karşılıyor. Ortakent’te irili ufaklı
pek çok beach bulunuyor ve doğayla iç içeler. Plaj etrafındaki restoran,
kafe ve işletmeler, gelenlerin her türlü ihtiyacına cevap veriyor. Ortakent’te
yer alan Camel Beach’de develerle etrafı gezmek de mümkün.
Artı: Su kayağından yelkene birçok spora elverişli. Bol rüzgarlı bir bölge
olmasından dolayı rüzgar sörfü için ilk akla gelen yerlerden biri.
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KEFALOS PLAJI – GÖKÇEADA
Kuzey Ege’nin Patara’sı olarak kabul edilen Kefalos sayesinde son yıllarda rüzgar sörfü yapmak için Gökçeada’yı ziyaret edenlerin sayısı epeyce
artmış durumda. Sert rüzgarına rağmen Aydıncık Burnu sayesinde yumuşayan dalgalar, güvenli bir yüzme ve sörf için olanak sağlıyor. Uzun ve altın
sarısı kumlara sahip kumsalında hiç sıkılmadan saatlerce takılabilirsiniz. Plajdaki tesislerde yeme-içme ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Artı: Plajın hemen arkasında Tuz Gölü bulunuyor. Şifalı olduğu söylenen gölün çamurunda hem şifa bulup hem de güzelleştikten sonra denize girebilirsiniz.

ÇIRALI PLAJI
ANTALYA

Çıralı, ilk olarak nesli tükenmekte olan caretta
carettalarıyla biliniyor. Plajın kumu kuluçka
dönemi için harika bir zemin sunuyor.
İncecik kumu, masmavi berrak denizi, caretta
carettaları ve atmosferi ile huzur veren bir
yer. Etrafındaki derelerin denize akan suları
denizi serinlettiğinden, soğuk su sevmeyenlere
uygun olmadığını belirtmek lazım. Ancak
caretta carettalardan ötürü birinci derece sit
alanı ve mavi bayraklı.
Artı: Etrafındaki Olimpos Antik Kenti, Likya
Yolu, Yanar Taş, Ulupınar Deresi, yaylalar ev sedir
ormanları ile sadece deniz-kum-güneş turizmi için
değil, kültür turizmi için de gayet uygun bir yer.
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KELEBEKLER VADISI – FETHIYE
Şöhret bakımından Ölüdeniz ile yarışan Kelebekler Vadisi, Fethiye’nin bir
başka gözbebeği. Dünya mirası olarak kabul edilen Babadağ’ın eteklerinde yer
alıyor ve doğal bir sit alanı. Türkiye’nin çarpıcı doğal güzelliklerinden biri olan
Kelebekler Vadisi yüzlerce farklı kelebeğe ev sahipliği yapıyor. Ölüdeniz’den
kalkan tekneler ile vadiye ulaşmak mümkün. Akdeniz’in turkuvaz sularıyla,
yeşilin kaynaştığı sahili ise güzel doğasının noktası.
Artı: Herhangi bir yapılaşmaya izin verilmediğinden kamp için uygun. Ayrıca
etrafta gezip görülebilecek çok fazla yer var.

DATÇA BÜKLERI

Datça Yarımadası birbirinden güzel ve huzurlu
koylara ev sahipliği yapıyor. Palamutbükü, Ovabükü,
Bükeceğiz, Değirmenbükü, Domuz İni, İnce Burun
Koyu, Kargı Koyu bunlardan sadece birkaçı. Koylara ve
büklere ulaşımın kolay sağlanamaması, buraların doğal
güzelliklerini korumasını sağlamış. Öyle ki koyların
bazılarına sadece deniz yolu ile ulaşılabiliyor. Sessiz ve
gözlerden uzak bir deniz keyfi yaşamak isteyenler için
biçilmiş kaftan. Etrafı dağlarla çevrili olan koylar rüzgara
karşı korunaklı olduğundan, pırıl pırıl bir denize sahipler.
Koylara giderken hazırlığınızı yapmayı unutmayın.
Artı: Koyların etrafında yemyeşil bahçelere sahip çok şirin
pansiyonlar, piknik yapmaya müsait alanlar, piknik ve
kamp alanları bulunuyor.
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ZEYNEP BEŞERLER

66

“Hayata Yelken Aç”

Ü

Ülkemizde organ bağışı konusunda
farkındalık yaratmak ve kamuoyunu
bilinçlendirmek adına gerçekleştirilen
“Hayata Yelken Aç” projesi, başarılı ve
güzel oyuncu Zeynep Beşerler İçgören’in
koordinasyonunda gerçekleşti. Televizyon,
spor, sinema ve müzik dünyasından pek çok
ünlü ismi bir araya getiren organizasyon,
oldukça destek gördü.
Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve
Geliştirme Derneği ile beraber hareket
eden Beşerler, böyle bir organizasyonun
dünyada ilk kez gerçekleştiğini belirterek
“Organ bağışının önemini sadece organ
bağışı haftasında değil, bütün sene dile
getirmek ve hatırlanmasını sağlamak
temel amacımız” dedi.
Organizasyonun en büyük
destekçilerinden olan Dernek Başkanı
Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, organ
nakli konusunda Türkiye ve dünyadaki
en temel sorunun yetersiz organ bağışı
olduğunu belirtip “Ülkemizde binlerce
insan yaşamını devam ettirebilmek
için organ naklini beklemektedir. Bu
hayatların yitip gitmemesi için toplumun
her kesiminin desteğine ihtiyacımız
var. Batılı ülkelerde Türkiye’ye göre
organ bağışı daha yüksek oranlarda.
Burada bilgi eksikliği, önyargılar ve
yanlış inanışlar önemli rol oynuyor.
Tüm bunları bir kenara bırakıp artık
bu kişileri topluma kazandırmamız
gerekiyor. Sporu yaşam felsefesi haline
getirmiş olan değerli yelkencilerimiz ve
bu yolda bizlerle birlikte yürüyen ünlü
dostlarımızın duyarlılığı ile bu yıl Hayata
Yelken Aç sosyal sorumluluk projemizin
ikincisini düzenledik. Hayata Yelken
Aç projemizle organ bağışı konusunda
farkındalık yaratarak, organ nakli
bekleyen hastalarımıza umut olduk” dedi.

Proje kapsamında bir araya geldiğimiz
başarılı oyuncu Zeynep Beşerler İçgören
ile projeyi, günlük yaşamını ve ileriki
projelerini konuştuk.

“Hayata Yelken Aç” ismiyle
başlattığınız bir sosyal sorumluluk
projesi var. Nedir bu projenin içeriği?
Hayata Yelken Aç, Organ Nakilleri
Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği
adına düzenlediğimiz, organ bağışının
farklı mecralarda da duyulmasını
sağlamak ve farkındalık yaratmak
amacıyla yapılan bir yarış.

Proje nasıl oluştu? Neden yelkenle
bağdaştırdınız?
Aslında amacımız farklı bir şeyler yapıp
insanların daha fazla dikkatini çekmek ve
bu konuda daha çok akla gelmekti. Organ
bağışı ile ilgili böyle bir sosyal sorumluluk
projesi dünyada da Türkiye'de de ilk defa
yapıldı. Yelkencilerimizin bize gerçekten çok
güzel desteği oldu. Sanırım onlar da böyle
bir projenin içinde olmaktan çok mutlular.

Bu projede kimlerle çalıştınız?
Dernek başkanımız Prof. Dr. Kamil
Yalçın Polat, Memorial Sağlık Grubu
Medya ve İletişim Direktörü Yeliz Soydan
Şengün, Piangel Organizasyon’dan Zuhal
Ceran ve Memorial Medya ve İletişim
departmanındaki bütün arkadaşlarımızın
desteği ve yoğun çalışmasıyla ortaya
çıkmış bir projedir.

Proje, organ bağışı konusunda
nasıl bir farkındalık yarattı?
Beklediğiniz ilgiyi aldınız mı?
Öncelikle böyle bir konuyu akla
getirdik ve konuşulmasını
sağladık, zaten bizim

GÜZEL VE BAŞARILI
OYUNCU ZEYNEP BEŞERLER
İÇGÖREN’IN, 2010 YILINDA
BAŞLADIĞI YELKEN SPORU
ÖNCE BIR TUTKUYA ARDINDAN
DA BIR SOSYAL SORUMLULUK
PROJESINE DÖNÜŞTÜ.
ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA
FARKINDALIK VE BILINÇ
OLUŞTURMAK AMACIYLA
DÜZENLENEN “HAYATA YELKEN
AÇ” PROJESINE DESTEK VEREN
OYUNCU, BU KAPSAMDA PEK
ÇOK ÜNLÜ ISMIN BIR ARAYA
GELMESINI SAĞLADI.
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için en önemlisi buydu. Organ bağışının
önemini sadece organ bağışı haftasında
değil, bütün sene içinde dile getirmek ve
hatırlanmasını sağlamak temel amacımız.
Bunun yanında birçok bağış da aldık.

Siz de organlarınızı bağışladınız mı?
Ben uzun zaman önce organlarımı bağışlamıştım.

Yelken sporuna merakınız nasıl başladı?
Yıllardır Bodrum’da yapılan, ünlülerin
teknelere davet edildiği Famous Cup
yarışlarına katılıyordum. Derken yelken
yapmak istediğime karar verdim ve 2010
yılında bu spora başladım.

Yelken hayatınızın ne kadar içinde?
Eşimle yelken sayesinde tanıştık, o da
yelkenci olduğu için hayatımızın çok fazla
içinde diyebilirim.

Yelken yarışlarına da katılıyorsunuz
değil mi? Ne tür yarışlar bunlar?
Zamanımız yettiği sürece Bodrum ve
İstanbul'da yarışıyoruz, ayrıca İtalya’daki
J/70 yarışlarına katılıyoruz.
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Bu sporun ülkede ilerlemesi adına
çalışmalarınız var mı?
Açıkçası benim bu konuda bir çalışmam
yok, bizler sadece kendimizi geliştirmek
için yurt dışındaki yarışlara katılmaya
çalışıyoruz.

Yarışlar ve projeler dışında
uğraştığınız neler var?
Oğlum bir yaşına geldi ve ben, artık
zamanımın çoğunu onunla geçiriyorum.

Şehirden kaçmak için mi Bodrum’a
yerleştiniz? Doğayla iç içe olmak hep
sevdiğiniz bir şey miydi?
Bodrum'a tamamıyla yerleşmedim, sadece
İstanbul'un kışından hiç hoşlanmadığım
için 1,5 ay gittim. Tabii ki bunda oğlumuz
Kerem’in daha temiz bir havada vakit
geçirmesini istememiz büyük rol oynadı.

Çok sık seyahat ediyorsunuz.
Nereleri ya da ne tür yerleri tercih
ediyorsunuz?
İtalya benim en sevdiğim ülke.
Yemekleri ve insanları beni çok mutlu

TURMEPA mavinin takipçisi bir
dernek. Çalışmalarını yakından
takip ediyorum. Denizlere zarar
vermemek, onu incitmemek
adına teknede TURMEPA'nın
ürünlerini kullanıyorum.
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ettiği için çoğunlukla tercihim bu yönde
oluyor. Yazın ise daha çok Yunan
Adaları’nı tercih ediyoruz.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz
kıyılar nereler?
Bence Türkiye'nin bütün kıyıları cennet;
ancak maalesef değerini bilmiyoruz. Yunan
Adaları daha önce de söylediğim gibi yaz
için favorimiz.

Sizi yeniden ne zaman televizyonlarda
görebileceğiz? Yakında bir dizi veya film
projesi var mı?
Aslında televizyondan uzaklaşalı çok uzun
zaman olmadı, geçen sene hamileyken bir
gezi programı yaptım ve 12 ülke gezdim.
Bu sene bir şey yapmadım malum yeni
bebeğim olduğu için... Önümüzdeki sezon
içime sinen bir dizi olursa tekrar başlamayı
düşünüyorum.

Bu proje dışında dahil olduğunuz sosyal
sorumluluk projeleri ve dernekler neler?
Bu dernek dışında herhangi bir derneğe üye
değilim. Ama daha önce kadına şiddetle ilgili
sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldım.

Temiz denizler ve temiz çevre adına
yaptığınız çalışmalar, katıldığınız
organizasyonlar var mı?
Bu konuyla ilgili herhangi bir organizasyona
katılmadım ancak zamanımın büyük bir
kısmını teknede ve denizde geçirdiğim için
bilinçli ve dikkatliyim.

TURMEPA’nın yaptığı çalışmaları takip
ediyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz?
Evet. Mavinin takipçisi olduğunuzu gayet iyi
biliyorum ve çalışmalarınızı takip ediyorum.
Denizlere zarar vermemek, onu incitmemek
adına teknede zaten sizin ürünlerinizi
kullanıyoruz.

TURMEPA ile beraber bir sosyal
sorumluluk projesinde yer almayı
düşünür müsünüz?
TURMEPA ne zaman isterse. Ben hazırım.

70

DEN
IZIN
“EN”
LERI
BELL
I OLD
U

mavisüvari

SÜPERYAT ELITLERININ,
SAHIPLERININ VE SEKTÖR
LIDERLERININ BIR ARAYA GELDIĞI
2017 DÜNYA SÜPERYAT ÖDÜL
TÖRENİ, 13 MAYIS 2017 TARIHINDE
FLORANSA’DA GERÇEKLEŞTI.
MÜHENDISLIK, TASARIM VE INŞAATI
BIR ARAYA GETIREN TÖREN, DÜNYANIN
EN LÜKS YATLARINI ÖDÜLLENDIRDI.
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Uluslararası süperyat ödüllerinin Oscar’ı
olarak kabul edilen Dünya Süperyat
Ödülleri, 13 Mayıs günü İtalya’nın
Floransa kentinde yapılan gala ile
sahiplerini buldu. Boat International
tarafından gerçekleştirilen törenlerin bu
sene 12.’si düzenlendi. Toplamda 20 yatın
ödüllendirdiği yarışmada ise üstün kalite,
tasarım, mekanik elementler ve üst düzey
sistemler kazananları belirleyen kriterler
oldu. Ödüller her ne kadar teknelere
veriliyor olsa da dünyanın önde gelen yat
tasarım stüdyolarından çıkan yenilikçi,
zarif ve ilham verici yat tasarımlarının
arkasındaki yetenekleri de onurlandırdı.
Birbirinden güzel teknelerin kapıştığı
yarışta, sanatsal lüksün yanında kullanıcı
ve misafirlerin konforu için her şey üst
düzey düşünülmüş.
Törenin bu seneki resmi sponsorları
arasında Antalyalı Sarp Yatch, kendi

imzasını taşıyan yatı La Passion 500GT,
43 metre ve üstü deplasman motoryat
kategorisinde birincilik ödülüne layık
görüldü. Süperyat endüstrisinin en prestijli
ödül töreninin kazananı ise Dilbar oldu.
Galanın en prestijli üç ödülünden biri
olan Yılın Yelkenlisi Ödülü’nün sahibi 40
metrelik Sybaris oldu. En büyük rakibi
ultra hızlı My Song’u desteksiz seyir
kabiliyeti ve akıllı iç dizaynı ile eleyen
Sybaris, aldığı ödülü hak ediyor. Yılın
Gezgin Ödülü’ne layık görülen Glaze,
en bakir ve maceralı noktalarda bile
sorunsuz seyahat edebiliyor. Refit Yatlar
kategorisinde ise önceden “Cakewalk”
adını taşıyan ve geçirdiği gelişim ile tüm
çehresini değiştiren Agulia, birinciliğe
hak kazandı. Standart kategorilerin
yanı sıra dikkat çeken bir başka ödül
olan “Kalite ve Değer” ödülüne ise 33,4
metrelik Narvalo oldu.

2017’NIN KAZANAN YATLARI
Yılın En İyi Motoryatı Ödülü: Dilbar
Yılın En İyi Yelkenli Ödülü: Sybaris
30 – 39,9 Metre Yelkenli Yat: My Song
40 Metre ve Üzeri Yelkenli Yat: Sybaris
30 – 33,9 Metre Yarı Deplasman
ya da Planing Motoryat: Botti
34 – 39,9 Metre Yarı Deplasman
ya da Planing Motoryat: Gipsy
40 – 49,9 Metre Yarı Deplasman
ya da Planing Motoryat: Amore Mio
50 Metre ve Üzeri Yarı Deplasman
ya da Planing Motoryat: Galactica Super Nova
30 – 42,9 Metre 500 GT Altı
Deplasman Motoryat: X
43 Metre ve Üzeri 500 GT Altı
Deplasman Motoryat: La Passion
500 – 1,499 GT Arası Deplasman Motoryat: Joy
1.500 – 2,999 GT Arası Deplasman Motoryat: Cloudbreak
Kalite ve Değerde Jüri Özel Ödülü: Narvalo
Jüri Başarı Özel Ödülü: Chasseur
Jüri Özel Öne Çıkan Video Ödülü: Latitude
Miras Ödülü: Alex Dreyfoos
Rebuilt Ödülü: Legend
Gezgin Ödülü: Glaze
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DÜNYA SÜPERYAT ÖDÜLLERI’NDE TÜRK İMZASI
İç tasarımı Adam Lay Studio’ya, dış tasarımı ve mühendisliği ise Tanju Kalaycıoğlu ve
Taka Yatch’a ait olan La Passion 500GT, galada 43 metre ve üstü deplasman motoryat
kategorisinde birincilik alan yerli üretim oldu. Yat, 46 metre boya ve 9 metre ene sahip.
22,5 milyon Euro değerindeki tekne, Türkiye’de bugüne kadar üretilmiş çelik gövde üzerine
karbon fiber takviyeli en yüksek binaya sahip. Bugüne dek pek çok ödül almış olan 500GT,
12 kişi kapasiteli beş harika kabine sahip ve saatte 12 knot hıza ulaşabiliyor.

YILIN EN İYI MOTORYATI

Kompleks ve sınırları zorlayan bir tasarıma
sahip olan Dilbar, şimdiye dek üretilmiş
en ağır grostona sahip yat. Bu özellikleri
ona ödülü getiren tarafları. Ayrıca bugüne
dek bir teknenin sahip olduğu en büyük
yüzme havuzunu barındırması da bir başka
öne çıkan özelliği. Havuzu, 180 metreküp
büyüklüğe sahip. Bunun yanında sinema
salonu, saunası, buhar odası, masaj salonu,
geniş bir ofisi, konferans salonu ve bir
hastanesi bulunuyor. Yattaki her hareket
güvenlik odasınca takip ediliyor.
600 milyon Dolar değerindeki Dilbar, Rus
milyarder Alişer Usmanov’a ait. Tekne 40
kişi kapasiteli 20 misafir kabinine ve 80
kişilik 35 mürettebat kabinine sahip. 157
metre boyunda ve motor egzozları üzerindeki
partikül filtreleri ile dünyada bir ilk. Saatte
maksimum 21 knot hıza ulaşabiliyor.
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YILIN EN İYI YELKENLISI

Jürinin bu sene de en fazla zorlandığı kategori, yılın yelkenlisiydi. Bu zorlu kategoride yarışan ve sonuna kadar başa baş
giden iki tekneden Sybaris, ipi göğüslemeyi başardı. 70 metrelik bu kuğu, gerçek bir yarışçı. Perini Navi Tersanesi’nden çıkan Sybaris,
üstün performansı ve inovatif tasarımıyla dikkat çekiyor. Alüminyum gövdeye ve 5 bin 840 metrekarelik bir yelken alanına sahip. Saatte
maksimum 17,5 knot hıza ulaşabiliyor. Altı kabin, 2 VIP oda, 1 süit ve 3 duble kabine sahip. Tasarım ve mühendisliğinin yanında iç
dizaynı ile de adından söz ettiren tekne, Süperyat Dizayn Ödüllerinden de üç ödülle ayrılmış. Yazılım patronu Bill Duker’a ait ola
Sybaris; çağdaş, minimalist ve avangart bir tasarıma sahip. Teknenin ışıklandırma sistemi Duker’ın çağdaş sanat koleksiyonunca
oluşturulmuş. Genişletilmiş bir görüntü yaratmak içinse asimetrik kullanımlarla kayan duvar görüntüsü ve efektleri oluşturulmuş.
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GEZGIN ÖDÜLÜ

Üç başarılı şıkkın arasında jüriyi kendisini
seçmelerine ikna eden Glaze, yılın süperyat
ödüllerinin en gezgini unvanını almaya hak
kazandı. Jüriyi iknaya zorlayan ise Kuzey Batı
Avustralya’da, The Kimberleys olarak bilinen
bölge, Wyndham ve Broome arasındaki zorlu,
engebeli ve daha önce neredeyse hiç el değmemiş
noktalarda sorunsuz ve gerçek bir profesyonel gibi
yolculuk etmesi oldu. 2007 yılında Trinity Yachts
tarafından inşa edilen tekne, 2010 senesinde
yeniden dizayn edilmiş. Lüksün mühendislikle
buluşması olan Glaze, sofistike bir dış tasarıma
ve harika bir iç dizayna sahip. Zamansız stili,
güzel mobilyaları ve görkemli oturma odası ile
şık ve rahat bir atmosfer sunuyor. Geminin her
noktasında internet bağlantısı mümkün. Klimaları,
güvertedeki jakuzisi, sosyal tesisleri ve spor salonu
ile gerçek bir konfor uzmanı. Glaze, 49 metre
boyunda, 8,5 metre eninde. Saatte 19 knot hıza
ulaşabiliyor. 12 kişilik 5 kabini bulunuyor.

REFIT YATLAR ÖDÜLÜ

Sekiz farklı yat arasından sıyrılıp jürinin
dikkatini çeken Aquila, 2010 yılında inşa edilip
2016 yılında yepyeni bir yüze kavuşmuş. Eski
adı “Cakewalk” olan Aqulia, İngiltere’deki
Pendennis Tersanesi’nde 5 yıllık bir çalışmanın
ardından, sahiplerinin istekleri doğrultusunda
yeniden düzenlenerek günümüz teknolojisi ile
donatılmış. Tamamıyla yenilenen Aquilas’ın 10
kabini, 1 master süiti, 4 VIP odası bulunuyor.
Jakuzi, spor salonu, klima, wi-fi bağlantısı ve
katlar arası asansörü ile konfor sağlıyor. Tekne
çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip.
86 metre boyunda ve 14 metrelik ene sahip.
Full donanımlı bu deplasman yatı, yumuşak ve
keyifli bir seyir deneyimi için dairesel hareket
etkisine sahip ve engebelerin etkisini azaltan
modern bir sabitleme sistemi ile donatılmış.
Lüks ve performansın mükemmel uyumu olan
Aquila, saatte 17 knot hıza ulaşabiliyor.
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TURGAY NOYAN:
BIZ KESINLIKLE DENIZCI BIR MILLETIZ
DENIZLERDE YARIM ASRI DEVIRMIŞ BIR ISIM TURGAY NOYAN. GAZETECILIK HAYATININ TAMAMINDA
DENIZLERIN SESINI VE ISYANINI DUYURMAK IÇIN KALEM SALLAMIŞ. ŞIMDILERDE KIZI TUBA NOYAN ILE
NAVIGA ISIMLI DERGILERINDE YAZIYOR DENIZLERI. TUBA NOYAN BABASINDAN BIR ADIM DAHA ÖNDE
DESEK YANLIŞ OLMAZ, ZIRA KENDISI DOĞUŞTAN DENIZCI, TURGAY BEY ISE SONRADAN…
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Baba kız, çok sevdikleri ve içinde büyüdükleri denizler için
beraber çalışıyor. Kitaplar yazıyor, tiyatro senaryoları hazırlıyor,
festivaller ve yarışlar düzenliyorlar. Olabildiğince fazla insana
ulaşıp denizleri sevdirmeye uğraşıyorlar. Vatandaşlar kadar, yerel
ve merkezi yönetimlerin de çaba göstermesi gerektiğini düşünen
baba kız, yeri geldiğinde bürokrasinin de kapısını çalıyor…
Güzel bir yaz gününde bir araya geldiğimiz Tuba ve Turgay
Noyan denizlerimizi, onlar için neler yaptığımızı ve daha ziyade
neler yapamadığımızı konuştuk.

Turgay Bey, denizcilik yaşamına nasıl başladınız?
1961 senesinde aldığım sandal ile denizciliğe başladım. 1965
yılında ilk kotramı aldım, 8,5 metre boyundaydı. O zamanlar
bilumum yelkenlilere kotra derdik; yat, sadece çok büyük
teknelere verilen bir isimdi. 75 senesinde tekneyi yeniledim,
şeklini ve ismini değiştirdim. İlk adı Angustia’ydı, sonra
“Sevgim” oldu. Eşimin adı. Bundan sonraki tüm teknelerimin
ismi Sevgim oldu.
Çocuklarım -Deniz ve Tuba- tekneye doğdu desem yanlış olmaz.
Geçen sene katıldığımız bir fuarda dergimiz Naviga’nın standına
gelen ziyaretçilerden biri oğlum Deniz’e “Sen de baban gibi denizci
misin?” diye sordu; oğlum da “Biz onun gibi sonradan olma değil,
anadan doğma denizciyiz” diye cevap verdi. Haklıydı da.
1981 senesinde kendi teknemi yapmaya başladım ve 83
senesinde denize indirdim. Uzun bir süre kendi yaptığım
Sevgim’i kullandık. Derken zamanla aile genişledi; gelin,
damat, torunlar derken sığmaz olduk. Yeni Sevgim’imizi aldık.
Karadeniz yapısı 14 metrelik klasik bir alamatra. Kullanımı rahat
ve denizci bir tekne. Son 20 senedir de onu kullanıyoruz.

aşmış durumda. Denizcilik Bakanlığı, Türk bayrağına geçmeyip
yabancı bayrak kullanan yerli tekne sahiplerinin 9 binden fazla
olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 15 bin tekneden bahsediyoruz. Bu
büyük bir gelişme ama 80 milyonluk bir ülkede olduğumuzu
hesap ettiğimizde, amatör tekne sayısı yetersiz kalıyor.
Kendimizi geliştirmemiz lazım. Denizciliğin önü hala açık,
büyük bir sektör.

Biz denizcilik sektöründe ne kadar başarılıyız? Çoğu zaman
biz denizci bir ülke olmadık eleştirileri dolanıyor…
Turgay Noyan: Denizci ülke olamadık söylemine katılırım ama
biz kesinlikle denizci bir milletiz. İnsanların önüne ne sunarsanız
onu değerlendirir. Denizcilerin önünde hala çok engel var. Şöyle
ki, bu Türk bayrağı engelinin geçici olarak kalkması bile, birden
3 bin teknenin kendi bayrağına geçmesini sağladı. 500 bin

50 yılı aşkın bir denizcilik geçmişiniz var. Nasıl bir değişim
gözlemlediniz bu yarım asırda denizlere ve denizleri
kullananlara dair?
O zamanlardan bu yana denizlerde inanılmaz bir kirlenme
söz konusu. TURMEPA’nın dergisinde bu konuyu konuşmak
lazım. Şunu da büyük bir açıklıkla ifade etmek lazım ki yerel
yönetimlerin bunda büyük vebali bulunuyor.
Tatil bölgelerindeki otellerin büyük çoğunluğu atıklarını denize
veriyor. Bunların hepsi belgeli. Görüntüyü saklayabilirsiniz
belki ama kokuyu engelleyemezsiniz. Yazlık bölgelerde bir
arıtma sistemi yok; hadi iyi niyetli davranayım, arıtma sistemleri
yetersiz. Balık çeşitleri neredeyse sıfırlandı. Balık türlerinin
azalmasındaki bir diğer temel etken de şuursuz avlanma. Şu
anda balıkçılarımız torunlarının tutacağı balıkları tutuyorlar ve
nesillerini kurutuyorlar.
Ben 65 senesinde kotramı aldığım zaman, İstanbul’da 200 tekne
vardı ve şehirde marina yoktu. Bugün marinalardaki kapasite
40-50 binlerle sayılıyor. Yeni çıkan Türk bayrağına geçiş kanunu
ile beraber, ülkemizin bayrağını kullanan tekne sayısı 3 bini
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denizcimiz, teknemiz olsun istiyorsak daha fazlasını vermemiz
lazım. Yurt dışı piyasasından ikinci el tekne alabilmeliyiz.
Onun öncesinde teknelerimizi bağlayabileceğimiz yerler çok
kısıtlı, olanlar da epey pahalı. Marinaları bu noktada suçlamak
istemiyorum, bu konuda asıl suçlu devlettir. Kimse teknesini
5 yıldızlı marinalarda bağlamak zorunda değil ya da öyle bir
ihtiyacımız yok. Seçeneklerin artması lazım. Bütçeye uygun
barınaklar olmalı.
Tuba Noyan: Seçeneklerin artması lazım. Balıkçı barınağı
tipinde, maliyeti düşük, teknenizi karaya daha kolay
çekebileceğiniz, arabanızın arkasına treylerinizi takıp istediği
zaman denize inebileceğiniz yerlere ihtiyacımız var. Bu
nedenle denizci toplum hemen olamıyorsunuz. İstanbul
sahillerinin hiçbir yerinden teknenizi denize indirebileceğiniz
bir yer yok. Gençleri kapalı alanlara mahkum ediyoruz, bu
nedenle de dışarıda, denizlerde ne olduğunu bilmiyorlar.
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Aşağıdan böyle bir toplum yetiştiremediğimiz için de insanlar
denizci toplum olamadığımızı söylüyor. Burada da yine dönüp
dolaşıp başa geliyoruz. Devlet büyüklerimizin imkanlar
sağlaması lazım. Denizlerimizin ve denizlerde yapılabilecek
sporların, diğer sporlar gibi branş olarak müfredata eklenmesi
lazım. Bu toplumun yüzünü değiştirecek küçük ama önemli
bir adım olabilir.

İnsanoğlu denizlere neden zarar veriyor? Bu kadar büyük bir
popülasyonda (dünya nüfusu) bu kadar az farkındalık neden?
Neyi anlatamıyoruz?
Eski İstanbul, Kadıköy’den Tuzla’ya kadar kumsaldı. Karşı tarafta
da Ahırkapı’dan Florya’ya dek yine kumsaldı. O zamanlarda
insanlar yer kirası vermeden sandallarını bağlayıp canları
istediğinde denize inebiliyorlardı. Denizle daha fazla iç içeydiler,
daha fazla denize dokunabiliyorduk. Şimdi tüm sahiller kayalarla

dolduruldu ve doğal olarak bizler de denizden uzaklaşmış olduk.
Bugün İstanbul’da ne bir iskele ne de bir rampa var. Marinaları
kullanmak isteseniz indirme-bindirme parası alıyorlar. Bunu
herkes vermek zorunda değil, geçtim veremeyebilir. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, bu iskeleleri ve rampaları insanlara
sağlamak zorunda. Bir halk iskelesi olması şart.

Her şeye, her türlü olumsuzluğa rağmen denizlere
sahibiz diyebilir miyiz?

ediyorum. Eğitim ne kadar erken yaşlarda başlarsa, o kadar güçlü ve hızlı
sonuç alınır ki, TURMEPA da tam olarak böyle olması için çalışıyor.
Turgay Noyan: TURMEPA, kesinlikle çok önemli bir dernek.
İyi ki var. Daha önce seminerlerine katılıp konuşmalar yaptım.
Çağırılması durumunda yeniden severek giderim.

Denizlerle alakalı yaptığınız çalışmalar, dahil olduğunu
dernek ve STK’lar neler?

Tuba Noyan: Biz dergimiz Naviga’da çevre ve sosyal sorumluluk ile
alakalı çalışmalara yer veriyoruz ve sosyal medyada duyuruyoruz.
Hiç deniz görmemiş çocuklarımızı farklı illerden getirip, denizle
tanıştırıyoruz. Çocuklara yönelik kitaplar hazırlıyoruz. Büyük dünya
denizcilerinin kitaplarını çevirtiyoruz. Kendi denizlerimizi yazan
yazar arkadaşlarımızın kitaplarını basıyoruz. Görmek kadar okumak
ve ne olduğunu bilmek de önemli çünkü.
Medyada denizlere, çevreye ve bunların aktivitelerine yer
Biz elimizden geldiğince deniz ve çevre ile alakalı çalışmalara yer
vermek neden zor oluyor? Medya üzerine düşeni ne kadar
veriyoruz ve bu tür çalışmalar yapan herkesi
yapıyor bu konuda?
destekliyoruz.
Turgay Noyan: Bazı konularda bilinç ve
duyarlılığımız yükselmiş durumda. Örneğin
Turgay Noyan: TURMEPA’nın koyların
son zamanlarda gündemde yoğun bir şekilde
korunması için de harekete geçmesi lazım.
Turgay Noyan: Denizci ülke Çünkü Rahmi Bey başta olmak üzere
“zeytinliklerin imara açılması” mevzusu
olamadık söylemine katılırım TURMEPA’nın çok büyük yetkinlik alanı
var. Aynı hassasiyetin koylar ve diğer çevre
ama biz kesinlikle denizci bir bulunuyor. Koyların betonlaşmasının önüne
meseleleri için de gösterilmesi lazım. Sadece
medyanın değil vatandaşın da aydınlatılması
milletiz. İnsanların önüne ne geçilmeli. Bu da denizler için bir koruma
gerekiyor, vatandaştan önce de bürokratların
sunarsanız onu değerlendirir. yöntemi çünkü. Ve unutmamak lazım ki
aydınlatılması lazım.
denizlerdeki kirliliğin asıl sebebi, karadan
Denizcilerin önünde hala
Çoğu zaman çevresel tepkilerimiz “muhaliflik”
gelen pisliklerdir.
çok engel var. Şöyle ki,
olarak algılanıyor. Elbette, ben marina yapılsın
bu Türk bayrağı engelinin
isterim ama koyun içine değil. Yatırımı
Kitap ve dergi dışında yaptığınız
geçici olarak kalkması bile, çalışmalar neler?
engellemek adına karşı çıkmak da doğru değil
ki, bizim yaptığımız da kesinlikle karşı olmak
birden 3 bin teknenin kendi Tuba Noyan: “Cup’ışalım mı” isimli
değil. Yapılacak her yatırım çevreye zarar
bayrağına geçmesini sağladı. bir yelken yarışı düzenliyoruz. Bu yarış
vermeden uygun bir yerde hayata geçmeli.
daha sonra Naviga Deniz Festivali'ne
Tuba Noyan: Denizciliğin zenginlere ait
dönüştü. Bodrum’da gerçekleştirdiğimiz
olduğu imajını yaratan medyadan uzaklaşmamız gerekiyor.
bu festivalde hem çocuklar hem de yetişkinlerle bir araya
Denizcilik lüksmüş gibi lanse ediliyor, halbuki medyadaki
gelip, farklı branşlarda kapışmalar ve etkinlikler düzenliyoruz.
haberler her kesimden, bütçeden insanı kucaklamalı. İnsanları
Etkinliklerden önce çocuklara ücretsiz olarak eğitimler de
buna inandırırsak, denizleri koruma altına alabiliriz. İnsanlar,
sunuyoruz. Yarış deniliyor ama adı belki yarış, tadı değil.
sahip olmadıkları şeyi koruma ihtiyacı duymazlar.
Bu sene dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz “Deniz
Bunun yanı sıra deniz aynı zamanda birçok spora ev sahipliği
Filmleri” etkinliğimiz bulunuyor. Yine ücretsiz sunduğumuz
yapıyor. Gazetelerin ve dergilerin spor sayfalarında deniz
bir hizmet. Açık havada bir hafta boyunca sadece deniz
sporlarına da yer vermek lazım. Yüzme, dalış, yelkenli
temalı filmler izliyoruz.
sporlarında dünya çapında dereceler alan ve buralarda ülkemizin
Yeni bir deniz tiyatrosu kurduk ve tescillettik. Senaryosunu
ismini duyuran çocuklar var. Bunları haber etmeliyiz ki, insanlar
babamın yazdığı iki oyunumuz var, biri çocuk diğeri yetişkinler
bilsin, gururlansın.
için ve seneye hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Turgay Noyan: Aslında “Barış Denizi” isimli çocuk tiyatrosunu
TURMEPA ile beraber hayata geçirebiliriz, eğer kendileri de
TURMEPA’nın çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
isterse. Konusu insanların denize verdiği tahribatın etkileri.
Tuba Noyan: TURMEPA’nın çocukların eğitimi, gelişimi ve
İstanbul Kumpanyası isimli tiyatro grubu ile anlaştık.
bilinçlenmesi adına yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyor ve takip
Tuba Noyan: Deniz, her şeye rağmen bir şekilde affediyor bizi,
işin en güzel kısmı o. Belki, biz değil ama o bizi sahipleniyor.
İnanıyorum ki, denize çıkıp oradan karaya bakan herkes ben ne
yapmışım der. İnşa ettiği felaketi ve yoksunluğu görür.
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YENI
MARINALAR
GELIYOR
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MARINALAR, TOPLAM TURIZMDEN YÜZDE 20’LIK PAYA SAHIP, DENIZ TURIZMININ EN BÜYÜK
GELIR KAPISINDAN BIRI OLARAK KABUL EDILIYOR. ÜLKE GENELINDE 85 ADET YAT BAĞLAMA
TESISI BULUNSA DA MARINA STANDARTLARINA SAHIP YAT LIMANI SAYISI SADECE 46. BU
MARINALARIN BÜYÜK KISMI ISE 2002 ILE 2011 YILLARI ARASINDA HIZMETE GIRDI. DOKUZ
YILLIK SÜREDE SEKTÖR, 21 YENI MARINA ILE YÜZDE 94 BÜYÜME SAĞLADI. İNŞAATI VE IHALE
SÜRECI DEVAM EDEN 20’YE YAKIN YENI PROJE BULUNUYOR. SEKTÖRÜN HEDEFI, DÜNYADA
SAYILARI HIZLA ARTAN MEGA YATLARI BAĞLAYABILECEK MARINALAR YAPMAK.
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Son yıllarda çok büyük holdinglerin de yatırım odağı
haline gelen marinacılık sektörü, büyümede hız kesti.
2008 ile 2011 yılları arasında yüzde 94 büyüme yakalayan
marina sektörü, son beş yıldır durgunluk dönemini
yaşıyor. 2015 yılında 1 milyar TL yatırımla 750 yat
kapasiteli Tuzla Viaport Marina’nın hizmete girmesinin
ardından son yatırım, Dati Holding’in sahip olduğu
Ataköy Marina’da hayata geçirildi. Ataköy Marina,
62 milyon dolarlık yatırımla hizmete açtığı mega yat
limanında, 25 metreden 100 metreye kadar uzunluktaki
232 mega yata aynı anda ev sahipliği yapabilecek. Bu
yatırım, Ataköy’ü Türkiye’nin ilk mega yat limanı yapıyor.
8333 kilometrelik kıyı şeridine sahip Türkiye genelinde,
turizm işletme ve yatırım belgeli 85 yat bağlama tesisi
bulunuyor. Marina olarak kabul edilen tesis sayısı ise 46.
Tüm tesislerin yat bağlama kapasitesi ise 21 bin civarında.
Dünya genelinde 19 bin adet marina/yat limanı mevcut
olup, sadece Avrupa genelinde ise 5 bin adet marina/
yat limanı bulunuyor. Fransa, İspanya ve İtalya, Akdeniz
çanağı marina kapasitelerinin yüzde 75’ini oluşturuyor. 6
bin 500 kilometre uzunluğa sahip İtalya kıyılarında 380
ve İspanya’nın 5 bin kilometre uzunluğundaki kıyılarında
96 marinaya sahip olması, her yönü ile çok daha güzel
ve zengin doğal güzelliklere sahip Türkiye’de marina
potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor.

DAHA ÇOK MARINA DAHA ÇOK TEKNE
Dünya yat turizmi pazarı, her yıl ortalama yüzde 8
büyüyor. Denizlerdeki yat trafiğinin 20 yıl içinde üç katına
çıkacağı tahmin ediliyor. Türk deniz turizm sektörünün
hedefi, Akdeniz’de dolaşan 1 milyona yakın tekneden daha
fazlasını Türkiye marinalarına çekmek. Hedef, Türkiye'yi
bu sektörden 10 milyar dolar gelir yaratan, Akdeniz'de
önemli bir yat turizmi merkezi haline getirmek.
Bu bağlamda gelecek dönemde yeni marinalar hizmete
girmeye devam edecek. Etüt proje çalışmaları ve
devam eden yat limanı projeleri, Türkiye’nin gelecek
dönemde marina sayısını ve bağlama kapasitesini
artıracağını gösteriyor. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı kayıtlarına göre; 2013 yılında
269 adet, 2014 yılında 171 adet, 2015 yılında 118
adet ve Ağustos 2016 itibariyle 32 adet kıyı tesislerine
yönelik olarak hazırlanmış imar planı teklifi için
Bakanlık görüşü verilmiş. UDH Bakanlığı, kamu
kaynağı kullanılmadan Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa
edilerek hizmete giren 10 yat limanı ile ekonomiye
yaklaşık 450 milyon TL katkı sağlandığını açıkladı.
Yap-İşlet-Devret modeliyle altı yat limanının inşası
devam ediyor, Etüt proje çalışmaları devam eden yeni
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yat liman sayısı ise dokuz. İhale hazırlıkları tamamlanan
İzmir Yeni Foça Yat Limanı ile birlikte, gelecek
dönemde sadece İzmir’de yedi adet yat limanı hizmete
girecek. Şu anda Ayvalık’tan Didim’e İzmir bölgesinde
sekiz adet marina bulunuyor.

EN BÜYÜK ENGEL, BÜROKRASI
Deniz turizm sektör temsilcileri, Marmara'da 7,
Akdeniz'de 10, Ege'de 15, Karadeniz'de 8 olmak
üzere 40 marinanın daha hizmete girmesi gerektiğine
inanıyor. 2013 yılından sonra sektördeki yavaşlamanın
nedeni, ülkenin içinde bulunduğu politik ve ekonomik
konjonktürün yanı sıra, marina yatırımı için alınması
gereken izinler. Marina yapmak için 11 bakanlıktan
görüş alınması gerekiyor. Bakanlıkların ardından yerel
belediyelerden izin alınıyor. Yatırım süreci normal
prosedür devam ederse 3-4 yıl sürüyor.

İSTANBUL BOĞAZI’NA YENI TEKNE
PARKLAR GELIYOR
İstinye ve Tarabya’da hizmete açtığı tekne parklar ile
marinacılığa soyunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı İspark'ın marina projeleri var. İBB, yoğun talebi
karşılamak amacıyla İstanbul Boğazı’nın uygun görülen
koylarına 9 yeni tekne park yapımı için çalışmalarını
sürdürüyor. Projeler, Büyükdere (Sarıyer), Bebek,
Paşabahçe (Beykoz) ve Çengelköy'de (Üsküdar) hayata
geçirilecek. Tüm marinaların hizmete girmesiyle yaklaşık
5 bin yat ve teknenin parka kavuşması hedefleniyor.

UDH Bakanlığı, kamu
kaynağı kullanılmadan
Yap-İşlet-Devret
modeliyle inşa edilerek
hizmete giren 10 yat
limanı ile ekonomiye
yaklaşık 450 milyon
TL katkı sağlandığını
açıkladı.
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MAVİ BAYRAK
SAHİBİ MARİNA
SAYISI ARTIYOR
Türkiye kıyılarında 2017 yılı
itibariyle Mavi Bayrak sahibi
22 marina bulunuyor ve bu sayı
her yıl artıyor. Mavi bayrak için
marinaların çevre eğitimi ve
yönetimi, güvenlik ve su kalitesi
gibi konularda 25 maddeden
oluşan kriterlere sahip olması
gerekiyor. Bu kriterler arasında
deniz suyunun kalitesinin
yanı sıra çevreci sistemler
ve hizmetlerin uygulama
yöntemleri büyük önem taşıyor.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELI ILE İHALE
EDILEREK İNŞAATI DEVAM EDEN TESISLER
• Antalya Gazipaşa Yat Limanı
• Muğla Datça Yat Limanı
• Muğla Dalaman Yat Limanı ve
Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri
• Haliç Yat Limanı ve Kompleksi
• Karasu Yat Limanı
• Tekirdağ Yat Limanı

ETÜT PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM
EDEN YENI YAT LIMANLARI
• Urla Çeşmealtı Yat Limanı
• Çeşme Şifne Yat Limanı
• Bayraklı (Turan) Yat Limanı
• Şakran Yat Limanı
• Seferihisar Ürkmez Yat Limanı
• Çanakkale Lapseki Yat Limanı
• Demre Yat Limanı
• Manavgat Yat Limanı
• Bodrum Turgutreis Bağla Yat Limanı
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DENİZ VARSA HAYAT VAR!

ALDIĞIMIZ HER IKI NEFESTEN BIRI DENIZLERDEN… TURMEPA AILESI’NE KATILAN TÜM BIREYLERE ILK ÖĞRETILEN
BILGILERDEN BIRI BU. BU BILGI DOĞRULTUSUNDA OLUŞTURULAN FELSEFE ILE INSANLARI DENIZLERE DAIR
BILINÇLENDIRMEK VE YAKINLAŞTIRMAK ÇABASI BAŞLAR. BU ÇABA DA GÖNÜLLÜLÜKLE FILIZLENIP BÜYÜR.

H

Her geçen gün çatısı altındaki gönüllü sayısına yenilerini katan
TURMEPA, her şehirden insana, gönüllüleri sayesinde ulaşıyor.
Öğrendiklerinin ve bu öğrendikleri ile yarattıkları bilincin yanı sıra
edindikleri dostlukların da çok önemli olduğunu belirten gönüllülerden
birkaçı ile bir araya geldik. TURMEPA’nın kendilerine denizlerle

ve ekoloji ile alakalı sağlam bir eğitimin yanında kocaman bir aile
verdiklerini söyleyen TURMEPA gönüllüleri ile TURMEPA ile
başlayan hikayelerini konuştuk. Nasıl başladı TURMEPA ile hikayeniz,
hangi programa dahil oldunuz, bu size neler kazandırdı? Hedefiniz
nedir? Neden gönüllü olmak istediniz?

KOCAELI
Fatma Demir: TURMEPA ile fakültemin deniz elçileri
topluluğu sayesinde tanıştım. Başlarda gönüllülük bilinciyle değil
sadece kıyıyı temizlemek için orada olduğumu belirtmeliyim.
Fakat o gün oradaki atmosfer benim için bir şeylerin değişmesini
sağladı. Aynı amaç için orada olan insanlarla vakit geçirmek,
çöpleri toplarken gelecek için duyduğumuz endişeleri paylaşmak
umut yeşertmişti içimde. Orada TURMEPA ile daha uzun
yıllar birlikte yürüyeceğimi anlamıştım. STK'ların günümüz
dünyasında gelecek için umut vadeden kısıtlı şeylerden biri
olduğu hepimizce bilinen bir gerçek. Benim bu doğrultudaki
hedefim; suda yaşam, su ekosistemi ve deniz temizliği üzerine
önemli çalışmalara imza atan TURMEPA ile birlikte, deniz
için büyük işler başarmak, fark yaratmak ve kötü gidişatı tersine
çevirmek olacak. Birlikte daha büyük kitlelere ulaşıp, bu güzel
ailenin büyümesinde, insanlarda gerekli duyarlılık ve bilincin
oluşmasında katkı sağlamak istiyorum. Hiç tanımadığınız
insanlarla aynı amaç için ve "bir şeyleri değiştirebilirim"
içgüdüsüyle hareket etmek kesinlikle paha biçilemez.
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Yunus Emre Yiğit: Gönüllülük, içimde hissettiğim ve dışa verilmesi gereken
bir sesti benim için. Dokunulması gereken konuya insanın dokunması
ve bir şeyleri değiştirmesiydi. Üniversite yıllarım başladığında bu hedefe
odaklanmayı; çevrem, ülkem ve gezegenim için bir şeyler yapmayı
planlıyordum. TURMEPA ile hikayem ise üniversite birinci sınıfta başladı.
Okulumun öğrenci kulübü dergisinde dernekle ilgili yazı yayımlamayı
planlıyorken, derneği tanıdıkça çok daha fazlasını yapabileceğimi düşündüm
ve Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde oluşturduğumuz
Barbaros Deniz Elçileri Topluluğu ekibinin kurucu başkanı oldum. Bu
süreçte dernek çalışanları bize her anlamda yol gösterici oldu ve ilgilerini
her zaman yanımızda hissettik. TURMEPA’nın gönüllü oryantasyonuyla
yola çıktım. Sonraki süreçlerde eğitim atölyeleri, grup çalışmaları ve tanıtım
kampanyaları gibi çeşitli eğitim ve etkinliklere katıldım. Yer aldığım bütün
programlarda TURMEPA çalışanları ve uzmanlar tarafından, o programın
yapısı ve gereklilikleri hakkında eğitim aldım. Kişisel gelişimim için son derece
yararlı olan bu süreçler bir o kadar da eğlenceli geçti. TURMEPA ile uzun
yıllar denizlerimizin sesi olmak temel hedefim. Bu güzel ve gerekli mesajı
insanlarımıza ulaştırıp denize el uzatmak için var olan gücümle çalışacağım.

İSTANBUL
Yeşim Melek Şen: TURMEPA, çevre dostu temizlik ürünleri ve
birçok mecrada yayımlanan kamu spotlarıyla çevre duyarlılığı olan
herkesin hayatına dokunan bir sivil toplum kuruluşu. Hayatının büyük
bir kısmını doğada geçiren biriyim ve ne kadar hızla kirlendiğini de
gözlemleyebiliyorum. Hatta farklı STK’larda yaptığım bilgilendirme
çalışmalarımda çevre konularına dokunamamak hep eksik bırakıyordu
konuları. Hem öğrenmek hem öğretmek için TURMEPA Gönüllü
Eğitmenliği'ne başvurdum. Eğitim programında ve sonrasında aldığım
bilgi ve destek, bana ne kadar çok şeyi yanlış bildiğimi ya da hiç bilmediğimi
gösterdi. “Aldığımız iki nefesten birini denizlerimize borçluyuz”, sadece bu
cümle bile başlı başına büyük bir farkındalık yarattı benim için. Misyonu
“Gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmak” olan bir derneğin
gönüllü eğitmeni olarak benim de hedefim, ulaşabildiğim kadar çok çocuk
ve gence farkındalık yaratacak bilgileri aktarmak.
Kerem Çelik: Bizim ailede doğa sevgisi doğuştan gelir. Bununla ilgili
daha önce başka kurumlarda gönüllülük esasına dayalı isler yaptım.
TURMEPA ile tanışmam ise bir arkadaşımın bahsetmesi üzerine
oldu. Bana “10 İlde 20 Gönüllü Eğitmen Projesi”ni gösterdi, ben de
birilerini doğa ve sorunları hakkında bilgilendirmek inanılmaz olur diye
düşündüm... Projeye kabul edildim, sevdiğim bir işi yaparken dünyaya
faydalı olmak çok güzel bir his. Bu proje kapsamında etrafımda deniz
ve kıyı sorunlarına sebep olan insanları bilinçlendirerek, problemlerin
kaynaklarını azaltmak ise en büyük hedefim.
Devrim Seda Yenigün: TURMEPA ile 2014 yılında “Karadeniz
Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetimi Modeli ILMM-BSE
Projesi” ile tanıştım. Mesleğim ve kişisel ilgi alanımın TURMEPA ile
uyuşması sebebiyle gönüllü olmak istedim. Şu anda da “10 İlde 20 Gönüllü
Eğitmen Projesi”nde eğitmen olarak görev almaktayım. Büyük küçük ayırt
etmeden dünyamızın su ile ilgili sorunlarını eğitim vererek, etkinliklerle

farkındalık yaratıp bilinçlendirerek çözmeye çalışmak beni mutlu ediyor.
Ayrıca etkinliklerde ya da yapılan toplantılarda yeni kişilerle tanışıp
arkadaş olmak, onlarla sohbet etmekten çok keyif alıyorum. Ya da insanlara
bilmedikleri ya da hiç düşünmedikleri şeyleri anlattığınızda sizi hayranlıkla
dinlemelerinin hissettirdiği duygunun tarifi yok. Hedefim daha çok insana
ulaşıp dünyaya ve ekosisteme verdiğimiz zararları en aza indirgemek.

Ecem Sağıroğlu: TURMEPA ile ilk tanıştığımda ofis gönüllüsü için
ilan verilmişti. Daha önce duymadığım bu derneğin, ilan sayesinde
çalışmalarını inceleme fırsatı buldum. İstanbul'daki merkez ofisine
davet edildim ve TURMEPA maceram başladı. Şubat aynından beri
ofis gönüllülüğü yanında “10 İlde 20 Gönüllü Eğitmen Programı”na
katıldım ve müthiş insanlarla tanışma ve çalışma fırsatı yakalamış
oldum. Çevreye yeterince duyarlı bireyler yetişmesine katkıda bulunmak
için eğitim bazlı bu dernekte çalışmak gerçekten gurur verici. Aldığımız
her iki nefesten birini denizler sağlıyor, bunu unutmadan hepimiz
üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz.
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KIRKLARELI
Selçuk Aslan: Eğitim ilanını görür görmez heyecanlandım. Hem
kendimin bilgileneceği hem de öğrendiklerimi çevremdekilere
aktaracağım bir fırsat sunuluyordu. Başvurdum, birden telefon geldi
ve bir mülakat yapıldı. Karşımdakiler sıcakkanlı içten insanlardı.
Daha çok sevindim. Eğitim için ne söylesek az. Programda bize
eğitim veren danışmanların yetkinlikleri ve bizimle kurdukları
bağ muhteşemdi. Katılımcıların bir o kadar istekli olması, eğitim
saatleri haricinde kurduğumuz diyaloglar kafamda farklı farklı
kapıları araladı. Hepsi inanılmaz insanlar.

Eğitimde denizler konusunda bugüne kadar farkında olmadığım pek çok
bilgi öğrendim. Bunları mutlaka aktarmalıydım. Çevremde bu konuda
oldukça açık var. İlk düzenlediğim eğitimi yetişkinlere yönelik yaptım.
Onların ve arkadaşlarının katılımıyla gönüllü kadromuz genişlemeye başladı.
Önümüzdeki yıllar için bazı hedefler koyduk. Bir şekilde daha fazla kişiye
dokunmalıyız. Çoğumuz yaşamımız süresince yürüttüğümüz faaliyetlerin
çevreye etkilerini düşünmeden hareket ediyoruz. Sıradaki eğitimimizle
çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Bana böyle bir vizyon kazandırdığı için
tüm TURMEPA ekibine ve gönüllülere teşekkür ediyorum.

SAMSUN
Abdurrahman Çoban: Çevre konusunda farkındalık eşiği yüksek bir
eğitimciyim. Bunu diğer bireylere de anlatabilmenin sancısını çekerken
bir arkadaşımın aracılığı ile “10 İlde 20 Gönüllü Eğitmen Projesi”nden
haberdar oldum. TURMEPA ile yolum böyle kesişti. Eğitimin devamında
yaşadığım şehir Samsun’a gelir gelmez ilk işim görev yaptığım okuldaki tüm
çocuklara ulaşmak oldu. Farklı yaş gruplarından dolayı uygun sunumları
seçerek, bilgilendirici eğitimler verdim. Devamındaki iki ay içerisinde de
benim rehberliğimde geri dönüş çalışmaları yaptık. Bununla birlikte öğrenci
velilerinde de farkındalık oluşturabilmek için okulda güzel de bir sergimiz
oldu. Ayrıca çocukları denizle buluşturmak, deniz ve denizlerdeki canlı
yaşamını yerinde görmek için gezilerimiz de oldu. Çocukların, dalgıçların
deniz dibinden çıkardıkları balçık karışımı kirli atıkları gördüklerinde
yüzlerindeki ifade ne kadar doğru bir işin içinde olduğumu gösterdi.
TURMEPA Ailesi’ndeyim. Gönüllüyüm ve öyle de kalacağım…
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TATLI SU KAYNAKLARI
BAKIMINDAN SON DERECE
ZENGIN OLAN TÜRKIYE, 40’IN
ÜZERINDE TATLI SU BALIĞINA
EV SAHIPLIĞI YAPIYOR.
İDEAL ZAMANLARDA DOĞRU
PIŞIRME YÖNTEMLERI ILE
SOFRAMIZA GELEN BU
BALIKLAR, OLDUKÇA
LEZZETLI VE BESLEYICI.
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Türkiye, denizleri kadar akarsuları, dereleri, gölleri bakımından da son
derece zengin bir ülke. Türkiye’deki balık miktarının ve çeşitliliğinin
önemli bir kısmı denizlerden sağlansa da tatlı su kaynakları hatırı
sayılır miktarda ve türde balığa ev sahipliği yapıyor.
Tatlı su balıkları, özellikle deniz balığının bulunmadığı iç
bölgelerde insanların balık ihtiyaçlarını karşıladıklarından
oldukça önemliler. Tatlı su balıkları sindirimi kolay ve yağsız
olduklarından herkesin rahatlıkla yiyebileceği balıklardır.
Birçoğunun besin değeri de son derece yüksektir. Ancak
her zaman bu balıkları bulmak mümkün olmuyor. Yayın
balığı etli olması yönünden talep edilmesine rağmen fazla
temin edilemiyor. Alabalık da fazla talep gören bir balık
çeşidi ama avlanma yasağı ve yasal düzenlemeler nedeniyle

Malzemeler

2 kilo sazan, 2 adet domates,
4 adet patates, 2 adet limon,
2 adet soğan
Sosu için; 3 diş dövülmüş
sarımsak, 1 çay bardağı sıvıyağ,
yarım limon suyu, 3 yemek kaşığı
soya sosu, tuz, kekik
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FIRINDA
SOSLU
SAZAN

sık ulaşılamayanlardan. Sazan, kefal ve kızılkanat, tatlı su
balıkları içinde en fazla tüketilen balıklar.

PIŞIRME YÖNTEMLERI
Tatlı su balıkları, pişmesine yakın deniz balıklarına oranla daha
fazla tuz ister ve pişirme esnasında sarımsak kullanmak lezzetlerini
artırır. Tatlı su balıklarının da çeşitli pişirme yöntemleri bulunuyor.
Bu balıkların çoğu kılçıklı olduklarından, doğru pişirme yöntemini
seçmezseniz sorun yaşayabilirsiniz. Küçük balıklar iyi kızartılırsa
kılçıklar etkisini yitirir. Böylece yerken sorun yaşanmaz. Kılçıkları
büyük olan orta boy balıklarda ise en iyi yöntem ızgara, mangaldır.
İri balıklarda ise kılçığı etten ayırmak kolay olduğundan, buğulama
yapmak ya da fırında pişirmek güzel sonuç verir.

Yapılışı
Balıkları temizleyip üzerlerine bıçakla birkaç çizik atın. Patateslerin kabuklarını
soyup elma dilim veya halka şeklinde kesin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
Patatesleri tepsiye dizin, üzerine de halka halka kestiğiniz soğanları yerleştirin.
Sos malzemelerini iyice karıştırın. Fırça yardımıyla sosu balıklara sürün. Ardından
balıkları da fırın tepsisine dizin. Üzerine de küp küp doğranmış domatesleri ve
kalan sosu dökün. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 40-45 dakika pişirin.

Malzemeler

2 adet kefal, 1 adet havuç
1 adet patates, 1 adet kereviz
1 adet soğan, 4 adet defne
yaprağı, dereotu, 2 yemek kaşığı
sıvıyağ, 1 yemek kaşığı tereyağı,
3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz,
karabiber, su

KIZILKANAT
IZGARA
Yapılışı
Izgarayı yaktıktan sonra tellerini sıvıyağ ile
yağlayın. Balıkları temizleyip kuruladıktan
sonra iyi pişmeleri için üzerlerine bıçakla
çentikler atın. Tuz, un ve beyaz biberi
karıştırın. Limon suyundan iki yemek kaşığı
ayırıp gerisini balıkların üzerine dökün.
Limonla ıslanan balıkları unlu karışıma bulayıp
fazlalıklarını silkeleyin. Balıkları ızgaraya
yerleştirin. Ayırdığınız limon suyuna 6 kaşık
zeytinyağı ekleyip ara sıra ızgaradaki balıkları
yağlayın. Balığın her iki tarafını pişirdikten
sonra maydanozla servis edin.

SEBZELI KEFAL
ÇORBASI
Yapılışı
Bir tencerede zeytinyağı ve tereyağını
eritin. Soğanı küp küp doğrayıp yağda
rengi dönene kadar pişirin. Havuç ve
patatesleri soyup büyükçe doğrayın.
Kerevizleri de doğrayıp tüm sebzeleri
tencereye atın ve birkaç dakika çevirin.
Üzerine su, tuz, karabiber ve defne
yaprağı ekleyin. Temizlediğiniz kefalleri
iri parçalar halinde doğrayıp tencereye
atın. Ağır ateşte sebzeler ve balıklar
yumuşayana dek pişirin. Dilerseniz çorba
için unlu terbiye hazırlayabilirsiniz. Servis
sırasında tabaklara dereotu ekleyin.

Malzemeler

4 adet kızılkanat
2 yemek kaşığı sıvıyağ
3 yemek kaşığı tepeleme un
2 adet limon suyu
Tuz, beyaz biber
Maydanoz

mavilezzet

Malzemeler

Füme yılan balığı
marul, roka, 1 adet soğan
Sosu için; 2 adet avokado
Yarım çay bardağı
zeytinyağı, tuz
karabiber, susam

FIRINDA SEBZELI
ALABALIK
Yapılışı
Alabalıkları temizleyip kuruladıktan sonra
üzerlerine bıçakla çentikler atın ve fırın
tepsisine yerleştirin. Patatesleri soyup
halkalar halinde kesin. Brokoliyi parçalara
ayırın. Soğanı halkalar halinde doğrayın.
Tüm sebzeleri, domatesler dahil, balıkların
kenarlarına yerleştirin. Üzerine tuz ve
zeytinyağını gezdirin. Son olarak dilimler
halinde kestiğiniz limonları balıkların
üzerine yerleştirip önceden ısıtılmış fırında
40-45 dakika pişirin.
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YILAN BALIĞI
SALATASI
Yapılışı
Marul ve rokaları elinizle iri
parçalara ayırıp salata tabağına
alınız. Soğanları halkalar şeklinde
kesin. Yılan balıklarını da parçalara
ayırıp tabağa alın. Bir kapta
avokadoları çatal yardımıyla ezin.
Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiberi
ilave edip sos haline getirin. Sosu
salatanın üzerine gezdirin. Son
olarak üzerine susam serpin.

Malzemeler

2 adet alabalık
2 adet patates
5-6 tane çeri domates
Brokoli, 1 adet soğan
1 adet limon
Zeytinyağı
Tuz

mavimoda

YAZIN TADI

DENiZLE ÇIKAR!

YAZIN GELMESIYLE BERABER MARKALAR ÜRÜNLERINI MEVSIMIN HAFIFLIĞINE GÖRE
DÜZENLEDI. DENIZIN EN GÜZEL RENKLERI, CANLILARI VE TEMALARI VITRINLERI
SÜSLEMEYE BAŞLADI. DENIZLERI HATIRLATAN ÜRÜNLER SADECE TATILCILERI, DENIZ
SEVERLERI VE PLAJDA OLANLARIN DEĞIL, SICAK YAZ GÜNLERINDE ŞEHIRDE VAKIT
GEÇIRENLERIN DAHI FERAHLAMASINI SAĞLIYOR.

YAZ TATILI IÇIN
İHTIYACINIZ
OLAN HER ŞEY
DECATHLON’DA!
UV korumalı kıyafetler, mayolar,
bikiniler, güneş gözlükleri,
plaj terlikleri ve ayakkabıları,
plaj şemsiyeleri, plaj raketleri,
havlular, şapkalar, şnorkeller,
deniz gözlükleri, bisikletler
ve bu yaz ihtiyacınız olan
daha pek çok ürün Decathlon
mağazalarında! Türkiye'de spor
tutkusunu yaymaya devam eden
Decathlon'da yüzme, dalış, su
sporları, kamp ve açık hava
sporlarına dair pek çok ürünü
bir arada bulabilirsiniz.

KOTON
BEACHWEAR
ILE MALIBU’YA
YOLCULUK
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Koton’un minimum parça ile
maksimum etki yaratan en
trend koleksiyonlarından Koton
Beachwear, bu sezon ilhamını
Malibu plajlarından alıyor.
Okyanusun tüm dokusunu ve
yansımalarını üzerinde taşıyan
iddialı tasarımlar, plajlarda stili
ile dikkat çekmek isteyenlere
onlarca alternatif sunuyor.

GUESS SAATLERINDE
DENIZIN BIN BIR TONU
Deniz kum güneş… Yazın gelmesiyle sezonun
olmazsa olmaz üçlüsünden ilham alan, Guess
saatlerinin kasası ve kadranı tamamen mavilerle
bezenmiş modelleri şık görünmenizi sağlıyor.
Ay göstergesi ve kronograf gibi fonksiyonların
ön plana çıktığı erkek saat modellerinin yanı
sıra kadın saat modellerinde kadran içinde
ışıltılı detaylar göze çarpıyor. Son yılların trendi
“lacivert tonları” 2017 yaz sezonunda cazibesini
sürdürmeye devam ederken, tasarım detaylarında
mavilerle bir araya gelen lacivertler, deniz
sularının ton değişimlerine vurgu yapıyor.

HARVEY NICHOLS’TA PLAJ ŞIKLIĞI
Harvey Nichols, çatısı altındaki Ale by Alessandra, Despi, Eres,
Norma Kamali, Seafolly, Melissa Odabash, Lisa Marie Fernandez,
M.Missoni, Salinas, Heidi Klein, Jets by Jessika Allen, Mara
Hoffman, Vix, We Are Handsome, L Space gibi seçkin bikini ve
mayo markaları ile plaj sezonunu açtı. Seksi formların, gösterişli
desenlerin, fırfır detayların ve retro çizgilerin ön plana çıktığı
modeller ile sizi bekliyor.

KESKIN COLOUR’DAN DENIZ
TUTKUNLARINA ÖZEL SERI
Keskin Color, şimdi gönlünü turkuaz sulara verenler için deniz
temalı Marine Serisi’ni üretti. Marine Serisi defterler, deniz
temasını kapaklarına taşıyan tasarımları ile dikkat çekiyor. Kapak
konseptleri, sıcak yaz günlerinde tatili şehirde geçirenlerin bile
içini ferahlatmaya yetiyor. Günlük kullanım için de oldukça ideal
olan defterler, kalitesi ile de fark yaratıyor. Deniz tutkunlarının
ofiste ve yazın dershanelerde de kullanabilecekleri defterler,
yanınızda kolayca taşıyabilmeniz için de uygun.
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SEKTÖR TEMSILCILERI ‘DENIZ EMNIYETI’
IÇIN MARMARIS’TE BULUŞTU
DENIZDE MEYDANA GELEN OLASI BIR KAZA DURUMUNDA HEM INSANLARIN CAN GÜVENLIĞI HEM DE
DENIZ CANLILARI TEHDIT ALTINDA KALABILIYOR. DENIZDEKI HER BIR GEMI KAZASI, ÇOĞUNLUKLA
KIRLENMEYI DE BERABERINDE GETIRIYOR. BU NEDENLE DENIZDE EMNIYET, DENIZLERIN KORUNMASI
IÇIN BÜYÜK ÖNEME SAHIP. TURIZM SEZONUNA GIRERKEN, KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDEN OLUŞAN
SEKTÖR TEMSILCILERI MARMARIS’TE BIR ARAYA GELEREK DENIZ YOLCU TAŞIMACILIĞININ EMNIYET
AÇISINDAN SEZONA HAZIR OLUP OLMADIĞI SORUSUNA CEVAP ARADI.
Marmaris, ulaşım ve turizm ayağıyla ülke kalkınmasında önemli
rol oynayan Türk denizciliğinin temsilcilerini ağırladı. Turizm
mevsiminin açılışı sayılan Turizm Haftası’na denk gelen 19 Nisan’da
Marmaris Netsel Marina’da gerçekleşen panele katılanlar arasında
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri
Aka, TOBB Başkan Yardımcısı Halim METE, Deniz Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, Türk P&I Genel Müdürü
Remzi Ufuk Teker, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Türk Loydu
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Deniz Ticaret Odası
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Marmaris Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mengi, Deniz
Turizm Birliği Derneği Başkanı Erkan Özatağ yer aldı.
Deniz turizminden taşımacılığa, denizlerde güvenlikten su
araçları sorumluluk sigortalarına kadar birçok konunun masaya
yatırıldığı panelde konuşmacılar, sektörün genel görünümünü
çıkarırken güncel uygulamalar hakkında bilgi verdi. Bölgede
yolcu taşımacılığı ve deniz turizmi alanlarında faaliyet gösteren
katılımcılar, yaşadıkları sorunları, panel süresince sektörün ilgili
mercilerine iletme fırsatı yakaladılar.

Türk bayrağındaki her tipteki deniz aracını düşük maliyetlerle P&I
(Koruma ve Tazmin) sigortası kapsamına almak amacıyla kurulan
Türk P&I’ın Genel Müdürü Remzi Ufuk Teker,yaptığı açıklamalarda
dikkat çekici bilgiler paylaştı. “Türk Ticaret Kanunu”na göre
deniz araçlarının tonajı 300 Grosston ve üzerinde ise veya 12’nin
üzerinde yolcu taşıyor ise P&I (Su Araçları Sorumluluk Sigortası)
kullanımı zorunlu” diyen Ufuk Teker, Marmara’da yolcu taşımacılığı
yapan deniz araçlarının P&I sigortası ile güvence altına alındığını
belirtirken, Ege ve Akdeniz’de turizm alanında faaliyet gösteren
teknelerin bu uygulamadan muaf tutulduğunu söyledi. Deniz
turizm araçları arasında P&I sigortası kullanımının dahili kabotajda
ne yazık ki çok yaygın olmadığını dile getiren Teker, toplam deniz
aracı sayısına bakıldığında P&I sigortalı deniz aracı sayısının yüzde
beş oranının altında olduğunu belirtti.
“Türkiye’de riske en açık araçlar arasında günübirlik tur yapan
tekneler geliyor” diyen Ufuk Teker, şunları söyledi: “Bu araçların
çalışma müsaadeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
veriliyor. Bu teknelerin her yıl yenilemek zorunda oldukları
denize elverişlilik belgelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı sigorta
zorunluluğu isterken, üçüncü şahıslara karşı teminat limitleri
belirtilmiyor. Seferlere katılan yolcular sigortalı görünse de ne yazık
ki tazminat limitleri yok. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı ve Liman Başkanlıklarının, gezi teknelerinin sigortasız
denize açılmalarına müsaade etmemesi gerekiyor. Tavsiyemiz
sigortasız araçlara binilmemesi ve araçların sigortalarının
sorgulanması. Aksi takdirde herhangi bir olumsuz durumda hiçbir
şekilde yasal haklarını temin edemezler. Türk P&I gezi tekneleri

için sunduğu sigorta ürünlerinde, yolcular, çevre, mürettebata karşı
tüm sorumluluklar sigortalanıyor.” Türk P&I’ın, 1 milyar dolara
kadar sorumluluk teminatı verebildiğini söyleyen Teker, uluslararası
standartlarda hizmet veren ve yaklaşık iki bin sigortalı deniz aracını
portföylerinde bulundurduklarını belirtti.

TÜRK P&I KAZALARIN ÇEVRESEL RISKLERINI DE
TEMINAT ALTINA ALIYOR
Türk P&I’ın işletme sahiplerinin çevreye karşı verebilecekleri zararı
da sigorta kapsamı altına aldığını söyleyen Ufuk Teker, çevre kirliliği
risklerini gemi kaynaklı ve kıyı tesisi olarak ikiye ayırdıklarını belirterek,
şöyle devam ediyor: “Gemi kaynaklı risklerin teminatını P&I sigortacıları
sağlarken, gerçekleşen kazalar sonucu 1 milyar dolar limite kadar teminat
sağlanıyor. Teminatın içeriği temizlik masrafları, ekolojik etkilerin
giderilmesi, kaza neticesinde yerel otoritenin uygulayacağı cezalar, enkaz
varsa enkazın işaretlenmesi ve kaldırılması, dolaylı olarak etkilenmelerin
(balıkçılık, turizm gibi ana sektörlerin) tazmin edilerek, ölüm ve yaralanma
neticesinde tedavi masraflarını karşılıyor.” Tankerler ile ilgili önemli
vakalarla karşılaştıklarını belirten Ufuk Teker, “Oluşan zararları hızlıca
tazmin ediyoruz. P&I sigorta teminatı bulunmayan hadiselerde hem
müdahalede gecikmeler yaşanıyor hem de tazmin noktasında finansman
sorunları ortaya çıkıyor. Çevreye verilen ve geri dönüşü olmayan zararlar
da cabası… Türkiye’ye yıllık 37 bin gemi geliyor, bunların P&I kalitesi
sorgulanmıyor. Bu da olası kazalarda enkaz kalıntıları ve çevre kirliliğine
sebep oluyor. Türkiye’de 160 adet kaldırılmamış enkaz gemi, 50 adet
sigorta teminatı olmayan hayalet gemi olarak nitelendirdiğimiz ve süreç
içerisinde batmaya mahkûm gemi mevcut.”
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TURMEPA 25. OLAĞAN GENEL KURULU 25 MAYIS’TA YAPILDI

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA olağan genel kurul toplantısı,
25 Mayıs’ta Üsküdar Nakkaştepe’deki Koç Holding konferans
salonunda gerçekleştirildi. TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Kaptanoğlu, toplantının açılış konuşmasında, “Bir yıl sonra
sizlerin huzurunda bulunmaktan derin bir mutluluk duymaktayım.
Dernek olarak oldukça işlevsel bir yıl geçirdik. Özellikle içinden
doğduğumuz ve bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz denizcilik
camiasının çeşitli katmanları ile çok güzel ilişkiler kurduk. Tabii ki
bu arada kamu erki ile sıcak ve kalıcı olacağını umduğumuz yapıcı
ilişkiler kurmayı da ihmal etmedik. Bu durum, derneğimize kamu
içinde ciddi bir benimsenme şansı yaratır kanaatindeyiz. Sayın Eşref
Cerrahoğlu ve Sayın Tezcan Yaramancı ağabeylerimin derneğimizde
başkanlık yaptığı yıllarda ne kadar güzel çalışmalar yaptığını biliyor
ve kendilerini şükranla anıyorum. Ben de TURMEPA’yı geliştirme
konusunda elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım.” dedi.
Kaptanoğlu konuşmasını, “Teknelerimizin arkasında duran,
bize özel sponsorluk yapan, marina gelirlerini bizimle paylaşan,
az-çok demeden bizden hamiyetli bağışlarını esirgemeyen tüm
kurum ve kişilere, sizler gibi aidatlarını zamanında ödeyen değerli
üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Kurucu ve Onursal Başkanımız
Sayın Rahmi M. Koç'a ve Koç Gurubu’na şükranlarımı iletiyorum.
Bünyesinden çıktığım ve bizi hep sırtlamış olan camiam DTO’ya
da sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Son olarak da değerli çalışma
arkadaşlarıma da performansları için çok teşekkür ediyorum.
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Hepiniz iyi ki varsınız sevgili dostlarım.” sözleriyle bitirdi.
Daha sonra TURMEPA Geçmiş Dönem Başkanı Tezcan M.
Yaramancı ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kalkavan da derneğin
son bir yılda yaptığı çalışmalar konusunda görüşlerini paylaştı.
Ardından derneğin Genel Müdürü Akşit Özkural tarafından
sunulan 2016 yılına ait yönetim ve denetim kurulu raporları
oybirliği ile onaylandı. Ayrıca Yönetim Kurulu ibra edildi ve 2017
yılı faaliyet programı ile bütçesi de kabul edildi.

TURMEPA, İSTANBUL İL MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜ ZİYARET ETTİ
2005 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ile el ele yürüttüğü
çalışmalarla milyonlarca öğrenciye ulaşan TURMEPA,
27 Mart’ta İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk
Yelkenci’yi makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu,
Yelkenci’ye derneğin bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak verdikleri özverili destekler
için teşekkür ederken, bu desteklerin ilerili yıllarda da artarak
devam etmesi için karşılıklı görüş birliğine varıldı.

TÜRKLİM “LİMANLARDA İSG VE ÇEVRE ÇALIŞTAYI” DÜZENLEDİ
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) organizasyonuyla
“Limanlarda İSG ve Çevre Çalıştayı” 7-8 Nisan tarihlerinde
gerçekleşti. Çalıştayda, ülkemizde çalışma hayatının en önemli gündem
maddelerinden biri olan iş güvenliği ve çevre konularının liman
işletmeleri için önemine dikkat çekildi. TÜRKLİM Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Kenan Selçuk, yaptığı açılış konuşmasında, ilki
gerçekleştirilen “Limanlarda İSG ve Çevre Çalıştayı”na gösterilen yoğun
ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katılımcılara teşekkür etti.
Selçuk, konuşmasında: “Denizcilik sektörümüzün vazgeçilmezi olan
limanlar son 20 yılda çok büyük gelişmeler kaydetmiştir, gerek donanım
gerekse de tecrübe açısından. Limanlarda sadece hizmet değil, verilen
hizmet kalitesinin de ön plana çıkması gereği ortaya çıkmıştır. Hizmet
kalitesinin en önemli unsuru ise, limanların gelişimi iş güvenliği ve
çevresel duyarlılığın artırılmasına yönelik sürdürülebilir uygulamalar
oluşturulmasıdır. Çalıştayın ana konusu iş güvenliği olarak gözükse de

çevreyi ihmal etmeyen bir çalıştay olmasını, çevrenin daha ön plana
çıkmasını ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Selçuk daha sonra
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nu kürsüye
davet etti. Kaptanoğlu, “Bugün burada sizlere TURMEPA Yönetim
Kurulu Başkanı olarak çevreci şapkamla konuşacağım. Sürdürülebilir
limancılık için TURMEPA’nın size nasıl destek olabileceğini anlatmak
isterim. 6 temel programdan oluşan “yeşil liman politikası”nın özellikle
üç temel bileşeninde katkımız olabilir. TURMEPA olarak 23 yıllık
birikimimizle size deniz tabiatını korumak ve iyileştirmek ile liman
ve kıyı sularının temizliğini sağlamak konusunda ortak projelere imza
atmayı öneriyoruz. Ayrıca derneğin en güçlü konularından biri olan
eğitim alanında destek vererek paydaşların eğitiminde çevre konusunda
kolaylaştırıcınız olma imkanını sunuyoruz.” dedi. Ardından TURMEPA
Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar da dernek çalışmalarını ve
TÜRKLİM ile işbirliği modellerini anlatan sunumu yaptı.
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TARİFELİ SEFER
YAPAN YOLCU
GEMİLERİ VE
SORUNLARI
TARTIŞILDI

31 No’lu Liman İçi ve Liman Dışı Hatlı Tarifeli Sefer Yapan Yolcu Gemileri Genişletilmiş
Meslek Grubu Toplantısı, 15 Mayıs’ta Kaptan Nazmi Alev Teknesi’nde yapıldı. TURMEPA
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nun da katıldığı toplantıda; ulaşım ücretlerine
uygulanan %18 KDV’nin %8 düşürülmesi, İBB tarafından verilen çalışma ruhsatlarının
geçici ibaresinin kaldırılması hususu, toplu taşıma gemilerine yapılması istenen engelli
rampalarının İBB tarafından projelendirilerek yaptırılması, DTO bünyesinde banka genel
müdürü ile gemi ipotekli kredi verilmesi ile ilgili toplantı çalışması yapılması, deniz yüzeyi
alan kiralarının 1/10 uygulanması için Maliye Bakanlığı’na müracaat edilmesi, Kartal –
Adalar için yol kağıdı ile ilgili konular görüşüldü.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN STK’LARINI DİNLEDİ
14 Nisan’da gerçekleştirilen Çevreci Sivil Toplum Kuruluşları İstişare
Toplantısı, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, TEMA Vakfı, ÇEVKO,
WWF gibi alanında öncü 15 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa
Öztürk’ün başkanlığında yapılan toplantıda, katılımcı STK’lardan çevre
konusunda yapılan çalışmalar hakkında görüşleri alındı. Toplantıda
TURMEPA’yı Genel Müdür Yardımcısı Semiha Öztürk temsil etti.

DECATHLON’UN DESTEĞİYLE
KIYILARIMIZ DAHA MAVİ
Decathlon, Ocak 2016’dan bu yana geri dönüşümlü poşet
satışlarından elde ettiği gelirin yarısını TURMEPA’ya bağışlıyor.
Decathlon’un bugüne kadar yaptığı bağışlar sayesinde yaklaşık
600 bin litre siyah suyun, bir başka ifadeyle 45 bin kilogram katı
atığın denizlere karışması önlendi. Desteğiyle kıyılarımızın mavi
kalmasına katkıda bulunan Decathlon’a teşekkür ederiz.
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KOÇTAŞ NAYLON POŞET
KULLANIMINI AZALTMAK
İÇİN TURMEPA İLE
KAMPANYA BAŞLATTI
Ev geliştirme sektörünün lideri Koçtaş, TURMEPA ile
naylon poşet tüketimini azaltma hedefiyle bir proje başlattı.
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Türkiye genelindeki
Koçtaş mağazalarında uygulanmaya başlanan proje
kapsamında, fazla naylon poşet kullanımını engellemek
ve 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, projeden elde edilecek kaynakla
denizlerin korunması için TURMEPA’ya bağış yapacak.
Koçtaş’ın yapacağı bağışlar, derneğin denizlerimizin temiz
kalması için geliştirdiği projelere aktarılacak.

ESPRESSOLAB İŞ
BİRLİĞİYLE “1 ÇANTA AL
1 DENİZ TEMİZLE”
Türkiye’nin en yenilikçi kahve zinciri Espressolab,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı
Programı öğrencileri iş birliğiyle yeni bir
sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. Proje;
Kolombiya, Brezilya, Guatemala, Honduras,
Kenya ve Endonezya gibi çeşitli ülkelerden
gelen organik kahve çuvallarını geri dönüşüme
kazandırarak, çevre duyarlılığı konusunda
farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Kahve çuvalları,
öğrenciler tarafından tasarlanan çanta, cüzdan
gibi 10 farklı ürün modeli olarak değerlendiriliyor.
26 Mayıs’ta tüm Espressolab mağazalarının
raflarında yerini alan ürünlerin satışından
elde edilecek gelirin tamamı, TURMEPA'ya
bağışlanacak. Espressolab'ın “1 Çanta Al 1 Deniz
Temizle” projesi, gelecek nesillere temiz denizler
bırakmak için destek sağlayacak ve ülkemizin kıyı
ve deniz korunmasındaki farkındalığı
arttırmaya katkı sağlayacak.
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TURMEPA SUALTI ATIK SERGİSİ VE EĞİTİM ATÖLYESİ
7. YILINDA KAPILARINI AÇIYOR
TURMEPA’nın 2010 yılından bu yana devam
eden Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi, 7.
yılında da ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Sergi
ve atölye kapsamında 2017 yazında çocuklar,
“Sorumluluklarımı Yerine Getiriyorum, Denizlerimi
Koruyorum” temasıyla, nesli tükenmekte olan
deniz canlıları, iklim değişikliğinin deniz yaşamına
etkileri, karbondoksit emisyonlarının kaynakları ve
bireysel sorumluluklar konularında bilinçlendirilecek.
Haziran-Ekim ayları arasında devam edecek olan
sergide çocuklar; denizlerin önemini, temiz denizler
için bireysel sorumluluklarını, iklim değişikliğinin
nedenlerini ve karbondioksit emisyonlarının
kaynaklarını öğrenecek. Çeşitli oyun ve atölye
çalışmalarıyla pekiştirilecek olan eğitimlerde çocuklar,
hem denizden çıkan nesneleri inceleme imkanı
bulacak hem de bu sayede deniz temizliğinin önemini

daha iyi kavramış olacak. Dernek bahçesinde
bulunan ve yüzlerce öğrencinin ilgi odağı haline
gelen küresel iklim değişikliği panosu, bu yıl
yepyeni bir yüzle çocukların karşısına çıkacak.
İklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden
olan karbondioksit emisyonları, etkileşimli
pano ile çocuklara anlatılacak. Karbon salımını
azaltan ve artıran faktörleri temsil eden panodaki
ikonları tamamlayacak olan çocuklar eğlenirken
öğrenmenin keyfini yaşayacak. 90 dakika süren
ücretsiz etkinliğe 6-12 yaş aralığında en az 10, en
fazla 40 kişiden oluşan gruplarla hafta içi 10.0011.30 veya 14.00-15.30 saatlerinde önceden
rezervasyon ile katılmak mümkün. 7. Sualtı
Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi, United Way
Worldwide hibesi ile Maker Grup, Koç Holding
A.Ş. ve Koçtaş’ın destekleriyle hayata geçirildi.
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ÇANAKKALE’NİN SİMGESİ SARDALYA BALIĞI SANATA DÖNÜŞTÜ
TURMEPA’nın MITSUI & CO. Ltd. Çevre Fonu hibesi ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle
yürütmekte olduğu “Çanakkale Deniz Aşıkları - Çanakkale İçin Mavi Adım” projesi,
eğitim ve farkındalık çalışmalarının yanı sıra atölye çalışmalarıyla da yerel halktan büyük
ilgi görüyor. Proje kapsamında 14 Mayıs’ta gerçekleşen “Benim Sardalyam Atölyesi”nde
yaklaşık 40 katılımcı, seramikten kendi sardalyasını yarattı. Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Şeref Doğan’ın atölyesinde
yapılan etkinlikte katılımcıların ortaya çıkardığı sardalyalar, 2018 yılında proje kapanış
toplantısı olan “Bizim Kurultayımız”da sergilenecek. Etkinliğe İÇDAŞ çalışanları ve
çocuklarının yanı sıra Çanakkale Liman Başkanı Ramazan Yılmaz da ailesiyle birlikte
katıldı. Atölye sonunda etkinliğin önemine vurgu yapan Yılmaz; “Çanakkale Liman
Başkanlığı olarak bu tür etkinliklere önem veriyor ve olabildiğince katılım sağlamak
istiyoruz. Çanakkale Deniz Aşıkları projesine de desteğimiz sürecek.” dedi.

ÇOCUKLAR, KIDZANIA VE TURMEPA İŞ BİRLİĞİYLE SUYUN BÜYÜLÜ DÜNYASINI KEŞFETTİ
7 Nisan’da KidZania İstanbul’da başlatılan ve iki ay boyunca devam eden “Suyun
Büyülü Dünyası” etkinliği kapsamında çocuklar, suyun dünya için öneminden
suda yaşayan organizmalara kadar sualtı hakkında merak ettikleri tüm sorulara
cevap buldu. TURMEPA bahçesinden Kidzania’ya taşınan etkileşimli harita
panosu, binlerce çocuğun küresel iklim değişikliği konusunda bilinçlenmesini
sağladı. Etkinlik boyunca sualtı fotoğrafçısı Ateş Evirgen'in fotoğraflarının
yanı sıra ünlü iş adamı Jeff Hakko’nun eşsiz sualtı koleksiyonundan dalgıç
kıyafetleri ve malzemeleri de sergilendi. Etkinlik kapsamında Türkiye’nin en
genç sualtı fotoğrafçısı 13 yaşındaki Ömer Ege Taymaz ile dalgıç ve sualtı
fotoğrafçısı babası Dr. Tolga Taymaz, 23 Nisan özel programında deneyim
ve maceralarını çocuklarla paylaştı. Etkinlik, 3 Haziran’da düzenlenen kapanış
programında Türkiye’nin en genç sualtı fotoğrafçısı Ömer Ege Taymaz’ın
Çevre Bildirgesi’ni okumasıyla sona erdi. Suyun Büyülü Dünyası’nı 2 ay
boyunca yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti; TURMEPA eğitim içerikleriyle
etkinlik kapsamında 5 bin kişiye denizlerin önemi konusunda eğitim verildi.
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23 NİSAN’DA İSTANBUL BOĞAZI
NEŞEYLE DOLDU
İDO ve TURMEPA iş birliğinde
gerçekleştirilen organizasyonda daha
önce denizi görmemiş olan İstanbullu
çocuklar
denizle
buluşturuldu.
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın,
“Görmediğim şeyi bilemem, bilmediğim
şeyi sevemem, sevmediğim şeyi de
koruyamam” anlayışından hareketle,
dezavantajlı bölgelerde yaşayan yaklaşık
300 çocuk, İDO deniz otobüsü ile
İstanbul Boğazı’nı tanıma ve deniz
sevgisini tatma fırsatı buldu. Bu vesileyle
çocuklar, bu yıl da 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
büyük bir coşku ve mutlulukla kutladı.
Çatalca, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa,
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Kağıthane, Sancaktepe ve Sultanbeyli’de
yaşayan ve bu ilçelerde okullara giden
ilköğretim öğrencilerini, her sene olduğu
gibi bu yıl da İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü belirledi. Ayrıca Türkiye
Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve
Yetimleri Derneği üyelerinin çocukları
da etkinliğe katıldı. Çocukların etkinlik
alanlarına taşınmasını City Turizm’in
üstlendiği etkinliğe Burla Makina da
destek verdi. Projenin bu yılki teması
“İstanbul Boğazı’nı ve Marmara
Denizi’ni Tanıyalım ve Koruyalım” oldu.
Etkinlik çerçevesinde 70 TURMEPA
Gönüllüsü, projenin bir parçası olarak
çocuklara çevrelerine ve geleceklerine
sahip çıkmanın önemini anlattı, atıkların
denizlere ve çevreye verdiği zararları
oyunlar eşliğinde aktardı, rehberlik etti.
İlk defa bu organizasyon sebebiyle
denizle buluşan çocuklarda Yusuf Aslan,
denize çıkmanın çok güzel bir duygu
olduğunu belirtip “Denizin bu kadar
büyük olduğunu bilmiyordum. Çok
sevdim ve denize girmeyi de istiyorum.
23 Nisan’ı bize armağan ettiği için
Atatürk’e çok teşekkür ederim. Onun
sayesinde denizi gördüm” dedi. Günün
bir başka misafir çocuğu olan Erkan
Aykur ise denizin üzerinde olmanın çok
güzel bir duygu olduğunu belirtti.

TURMEPA KURUM İŞ BİRLİKLERİYLE BİNLERCE
ÖĞRENCİ DENİZLERİMİZİ ÖĞRENİYOR
BORUSAN OKYANUS GÖNÜLLÜLERI’NDEN 5 OKULDA TURMEPA EĞITIMI

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV ORTAOKULU IŞ BIRLIĞIYLE
“GERI DÖNÜŞTÜRÜYORUM” PROJESI TAMAMLANDI

Aldıkları TURMEPA eğitici eğitimi ve pedagojik formasyon ile eğitmen olmaya
hak kazanan Borusan Okyanus Gönüllüleri, Gebze Balçık İlkokulu, Borusan Asım
Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Emirgan İlkokulu, Sarıyer Mehmet
İpgin Ortaokulu ve Borusan Oto Zehra-Nurhan Kocabıyık Ortaokulu’nda
eğitim verdi; 2 il, 4 ilçede toplam 876 öğrenci ve 36 öğretmene ulaşıldı. Ayrıca
TURMEPA Proje Yöneticisi Dr. Gül Geyik de Borusan Asım Kocabıyık Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 18 öğretmene eğitici eğitimi verdi.

EĞITIMLERIMIZIN YENI SPONSORU RIXOS SUNGATE HOTEL

TURMEPA, “SEV Geri Dönüştürüyorum” projesi kapsamında Üsküdar SEV
Ortaokulu öğrencilerine atıkların denize ve deniz canlılarına olan etkileri ile
geri dönüşümün önemi hakkında eğitim verdi. Ardından öğrenciler geri
dönüşüm temalı projeler hazırlayarak jüriye sundu ve denizi kirletmeyen
ulaşım araçlarının önemini vurgulayan kayık projesi birinci seçildi. Projeyi
hazırlayan öğrenciler, TURMEPA’nın D-Marin işbirliğiyle yürüttüğü “Fark
Ettim Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesinin birincisi olan Bodrum
Yukarımazı İlkokulu’nu kardeş okul olarak seçerek bu okula destek olacaklar.

Rixos Sungate Hotel, TURMEPA’nın 2017 yılı
eğitim sponsoru oldu. 2 Nisan’da Rixos Sungate
Hotel ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 14.
Madde olan “Sudaki Yaşam” esas alınarak, Fettah
Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri, TURMEPA üyeleri ve Akdeniz
Üniversitesi Sualtı Topluluğu’na eğitim verildi.

KOÇ AILEM ŞENLIĞI’NDE TURMEPA COŞKUSU

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE BINLERCE ÖĞRENCIYE DENIZIN
ÖNEMINI ANLATTIK

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Koç Ailem Çocuk
Şenliği 20 Mayıs’ta Bağlarbaşı Koç Korusu’nda
gerçekleşti. Çoğunluğunu Koç Ailem üyesi
ebeveynlerin çocuklarının oluşturduğu şenliğe
TURMEPA da katıldı. Çocuklar, deniz
ekosistemi oylama panosu, balık boyama, kart
eşleştirme gibi özel TURMEPA oyunları ve
etkinlikleriyle keyifli zaman geçirdi. Çocuklar
ayrıca Denizi Yaşatma Kılavuzu, Plankton
Kitap Ayracı ve Harita gibi TURMEPA
eğitim materyalleri de edinme şansı yakaladı.

ÇOCUKLAR MAVI DENIZLER IÇIN HAYAL ETTIKLERINI
SABANCI ÜNIVERSITESI’NDE ANLATTI
D-Marin Kids iş birliğiyle hayata geçirilen
“Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz” Projesi’nin
birincileri, Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği
14. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na
katıldı. Öğrenciler, Köy Okullarında Eğitim
kategorisinde projelerini anlatıp sunum
yaparken, idarecileri, eğitmenleri ve velileri de
onları izledi. Öğrenciler, bu sayede çalışmalarını
bir adım ileriye taşıyarak İstanbul’da farklı
kitlelere ulaştırma imkanını elde etti.

TURMEPA, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 5 bölgede eğitim ve
etkinliklerini artırdı; İstanbul, Fethiye, İzmir, Antalya ve Samsun’da denizler
hakkında eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı. İstanbul’daki
okullarda öğretmen ve öğrencilerden oluşan 1000 kişiye çeşitli çevre eğitimleri
verilirken, VKV Özel Koç Ortaokulu’nda 350 öğrenci eğitim sonrası geri
dönüşüm temalı drama çalışmaları ve özel oyunlarla keyifli zaman geçirdi. Bu
özel günde öğrenciler, çevreye karşı bilinçli bireyler olma ve denizleri temiz
tutma sözü verdi.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ COŞKUSU KIYILARDA DA YAŞANDI
Dünya Çevre günü kapsamında Fethiye’de
IMEAK Deniz Ticaret Odası, D-Marin
ve Seyahat Vakfı iş birliğinde dip temizliği
gerçekleştirildi. Samsun’da Kıyı ve Deniz
İnceleme Merkezimizi ziyaret eden Şehit Uğur
Birinci İlkokulu öğrencileri çeşitli etkinlikler
ve oyunlarla doğa ve çevre bilinci kazandı.
Öğrenciler daha sonra Ömürevleri Çobanlı
İskelesi’nde sahil temizliği yaptı. Ayvalık
Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin
Dünya Çevre günü kapsamında gezi ve balıkçı
tekneleriyle pankartlar eşliğinde yaptığı tura
TURMEPA İzmir Şubesi de katıldı.
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SAINTE PULCHÉRIE FRANSIZ LİSESİ ÖĞRENCİLERİ SOSYAL
SORUMLULUK ÇALIŞMALARINI “BARIŞ AĞACI” İLE ÖDÜLLENDİRDİ
Sainte Pulchérie Fransız Lisesi tarafından bu sene ilk kez
düzenlenen “Barış Ağacı Ödül” töreni, 29 Mayıs akşamı
Nicole Restaurant’ta 40 seçkin davetlinin katılımıyla
gerçekleştirildi. Saint Pulchérie Fransız Lisesi öğrencileri
ödül verdikleri sosyal sorumluluk projelerini, “çevre, kadın
ve çocuk” olarak üç başlıkta seçtiler. Bu sene, çevreyle ilgili
sosyal sorumluluk projesi kategorisinde TURMEPA ile Her
Kulaç Bir Nefes Projesi’ni gerçekleştiren milli sporcu Kemal
Özdemir ödül aldı. Kadınla ilgili sosyal sorumluluk projesi
kategorisinde Cercis Murat Konağı’nın kurucusu ve aşçısı
Ebru Baybara Demir’e, çocuklarla ilgili sosyal sorumluluk
projesi kategorisinde ise Minik Kalplerle El Ele Derneği’nin
(MİKA-DER) Başkanı Nesrin Ercan’a ödül verildi.

“DENİZLER YAŞASIN DİYE” GÖNÜLLÜ EĞİTMENLERİMİZ SAHADA!
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı çerçevesinde
İstanbul Şehir Tiyatroları
tarafından düzenlenen
33. Çocuk Şenliği’nde
TURMEPA Gönüllüleri
de sahnedeydi. Gönüllü
eğitmenlerimiz Yeşim
Melek Şen, Kerem Çelik
ve Seda Devrim Yenigün,
110 çocuğa Deniz Eğitim
Atölyesi Eğitimi verdi.
Mayıs ayında Kırklareli Üniversitesi’nde gönüllü eğitmenimiz Selçuk Aslan,
Ergene Ekosistem Bilinçlendirme Eğitimi’ni 27 gencimizle buluşturdu.
Kocaeli Üniversitesi’nden gönüllü eğitmenlerimiz Yunus Emre Yiğit ve
Fatma Demir, çocukluklarını Karamürsel’de denizci kasabasında geçiren 22
yetişkine Mavi Kuşak Hareketi - İstanbul Boğazı eğitimi verdi.

Samsun Kutlukent Şehit Uğur Birinci İlkokulu ve Ortaokulu’nda
öğretmenlik yapan gönüllü eğitmenimiz Abdurrahman Çoban, Deniz
Eğitim Atölyesi Eğitimi ile 226 çocuğumuza denizlerimizin ve su
kaynaklarımızın önemini anlattı.
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5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE ÇEVRİMİÇİ
GÖNÜLLÜLERİMİZ MESAJLARINI PAYLAŞTILAR!

KIYI TEMİZLEME HAREKETİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR!
Aras Kargo, Dialog Semiconductor
A.Ş., Liberty Sigorta ve ING Bank
çalışanları ile Eyüboğlu Kemerburgaz
İlkokulu öğrencilerinden oluşan 168
gönüllümüzle, farklı günlerde İstanbul
- Kınalıada, Kilyos Sahili, Büyükada
Aya Nikola Koyu ve İzmir - Bostanlı
iskelesinde toplam 422 kg atık topladık.
Türlerine göre ayrı ayrı toplanan atıklar,
daha sonra yerel yönetimlerin geri
dönüşüm ve arıtma tesislerine ulaştırıldı.
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GÖNÜLLÜLERİMİZ ÖNEMLİ GÜNLERİMİZDE YANIMIZDALAR!

“Akdeniz’i Temiz Tutalım (Clean Up The Med)” kampanyası
kapsamında TURMEPA’nın 5 farklı lise ve üniversiteden
Deniz Elçileri Toplulukları ile her yaş grubundan 110 gönüllüsü
tarafından İstanbul - Kınalıada’da karadan 80 kg plastik,
metal ve ayrıştırılmamış çöp toplandı. Kırklareli’ndeki gönüllü
eğitmenimiz Selçuk Aslan öncülüğünde, Walldorf Korusu dere

kenarı ve koru güzergahı, 18 gönüllümüz eşliğinde temizlendi;
toplam 66 kg atık toplandı. Didim’de Yeşilkent kıyı şeridinde
13 gönüllümüzün katılımı ile sahilden 1 kg sigara izmariti ve
1 kg camı uzaklaştırdık. Gönüllülerimiz Sertan ve Burcu Özan
öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe Türkiye Yardımseverler
Derneği Didim Şubesi de destek verdi.

ÖZEL SEKTÖRDE İLK DENİZ ELÇİLERİ TOPLULUĞUMUZU KURDUK!

Deniz ve kıyı ekosisteminin korunması için ülke genelinde
üniversitelerimizde ve özel sektörde Deniz Elçileri Topluluklarımızla
(DET) gönüllü yapılanmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda
deniz dostu kuruluşun desteğiyle açılışını yaptığımız TURMEPA
Gönüllü Evi, yaz aylarında kapısını çalan tüm gönüllüleri ağırlamaya

devam ediyor. Son olarak Haziran ayında Gönüllü Evi bahçesinde
L’OREAL çalışanlarından oluşan 15 gönüllümüzle bir araya geldik,
oryantasyonumuzu tamamladık, atölye çalışmalarımız ile hayata
geçireceğimiz projelerin kararını aldık ve böylelikle özel sektörde ilk
topluluğumuzu kurduk.
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10 İLDE 13 ÜNİVERSİTEDE YENİ DENİZ ELÇİLERİ
TOPLULUKLARI KURARAK GÖNÜLLÜ AĞIMIZI
GENİŞLETİYORUZ. KATILMAK İSTER MİSİNİZ?
Antalya, Balıkesir, Denizli, İstanbul,
İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun
ve Van illerindeki üniversitelerimizde,
Vehbi Koç Vakfı’ndan aldığımız
hibe desteği ile Deniz Elçileri
Toplulukları kurulumuna başladık.
Bu illerde yaşayan gençlerimizden
topluluklarımıza katılmak isteyenler
gonulluyum@turmepa.org.tr adresi ile
iletişime geçebilirler.

UN VOLUNTEERS VE ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK KOMİTESİ
ÜYELERYİLE BİR ARAYA GELDİK!

29 Mayıs’ta Birleşmiş Milletler (UN) moderasyonunda ve Sabancı Holding
Gönüllüleri eşliğinde Çevrimiçi Gönüllülük modelimizi diğer sivil toplum
kuruluşları ile paylaştık, iş birliği seçeneklerini değerlendirdik. Derneğimiz
Çevrimiçi Gönüllülük modeli şu şekildedir: Her yaş grubundan, evde oturan,
özel gereksinimi olan, çok yoğun iş temposu olan, öğrenci veya emekli herkes
programa dahil olabilir. Çevrimiçi Gönüllüler, sosyal medya kanalları, kısa film ve
fotoğraflar ile online ya da yüz yüze oryantasyonlar alır. Daha sonra şahsi sosyal
medya hesaplarında, “Dünyamızda Neler Oluyor?” katılımcı savunuculuğu ile
Deniz Hukuku Maddesi katılımcı savunuculuğunu, ulusal ve uluslararası arenada
paylaşırlar. Ayrıca Çevrimiçi Gönüllüler, yazı yazma, düzeltme ve çeviri yapma,
danışma, araştırma, proje geliştirme konusunda iş birliği yapabilirler. Yurt dışında
yaşayan yabancı uyruklu gönüllü adaylarımız da, Çevrimiçi Gönüllülük kapsamında
ülkemizde gönüllü faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. gonulluyum@turmepa.org.tr

GÖNÜLLÜLERİMİZ İLE DOĞU BATI KAMPI’NIN YENİ PARTNERİ OLDUK!

2007 yılında Hülya Denizalp önderliğinde Van’da tohumları atılan Doğu Batı Kampı,
dünyanın farklı ülkeleri ve Türkiye’nin her köşesinden gönüllü çalışmalar yapan gençleri,
birbirlerinden ilham almak, yeni fikirler geliştirmek ve kültürler arası
etkileşimi sağlamak için İzmir Aliağa’da bir araya getiriyor. Bu yıl
2-7 Ağustos ve 9-14 Ağustos tarihlerinde 10. kez düzenlenecek
kampa,Türkiye’nin 21 farklı ilinin yanında Almanya, İspanya,
Çin ve Afrika’dan toplam 50 genç katılıyor. TURMEPA
olarak biz de bu yıl Doğu Batı Kampı ile bir işbirliğine
imza atıyoruz. Deniz ve kıyı ekosistemi konusunda kamp
yönetimi ile kol kola çalışarak gönüllülerimizle birlikte
“Doğayı Koruma Atölyesi” gerçekleştireceğiz.
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Geleceğinizi düşünüyorsanız denizlerimiz
için çok geç olmadan “Kıyı Temizleme
Hareketi”nde siz de yerinizi alın!
Takımınızı kurun ve bağışınızı yaparak
harekete siz de katılın.

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

tu r m ep a . o r g. tr

gönüllü olun!

deniztemizdernegi

TURMEPADernegi
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DENİZ SEVERLER TURMEPA GÖNÜLLÜLERİ
İLE BİRLİKTE KIYILARA AKIN ETTİ!
Türkiye Akdeniz Ülkeleri ile birlikte temiz denizler için harekete
geçti! “Akdeniz’i Temiz Tutalım” (Clean Up The Med) kampanyası
çerçevesinde ülkemiz dâhil tüm Akdeniz’de çevre odaklı sivil
toplum örgütlerinin desteğiyle, kıyılarımızda eşzamanlı temizlik
çalışması yapıldı. Akdeniz’deki deniz kirliliğini gündeme taşıyarak,
kirliliğe neden olan faktörlere dikkat çekmeyi amaçlayan projenin
Türkiye ayağını TURMEPA üstleniyor. Bu sene İstanbul, Antalya,
Çanakkale, İzmir, Kırklareli, Didim, Bodrum ve Fethiye kıyılarına
uzanan TURMEPA, etkinliğin İstanbul etabını Adalar Belediyesi
ve Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK)
destekleriyle Kınalıada’da gerçekleştirdi. Her yaş grubundan

BODRUM’DA
BÜYÜKLERİN ATTIĞI
ÇÖPLERİ MİNİKLER
TEMİZLEDİ
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110 gönüllü; 1 saat içinde karadan 80 kg atık plastik, metal
ve ayrıştırılmamış çöp topladı. Toplanan atıklar TURMEPA
tarafından kayıt altına alındıktan sonra Adalar Belediyesi’ne
teslim edildi. Etkinliğin gerçekleşmesi için DENTUR,
Beşiktaş üzerinden katılımcılara ulaşım desteği sağlarken, dalış
motorlarının yakıtını ise Opet karşıladı. Clean Up The Med
çerçevesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen kıyı temizleme
etkinliklerinde 400’e yakın gönüllünün katılımıyla yaklaşık 800 kg
atık toplayan TURMEPA, Marmara, Ege ve Akdeniz’de toplanan
bu atıkları atık toplama tesislerine ulaştırarak, denizlerin temiz
kalması için çalıştı.

TURMEPA Bodrum Şubesi, “Akdeniz’i Temiz
Tutalım” (Clean Up The Med) etkinliği kapsamında
Bitez sahilinde kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirdi.
Etkinlikte TED Bodrum Koleji’nden 70’e yakın
ilkokul öğrencisi çevre duyarlılığını arttırmak adına
çöp topladı. Eldivenlerini takan öğrenciler işbirliği
içerisinde kendilerine verilen torbalara büyüklerinin
attığı çöpleri doldurdu. Yaklaşık iki saat süren kıyı
temizliğinde öğrenciler çevre temizliği adına önemli
mesajlar verdiler.
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