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36. yılımızda gururla ve
güvenle ülkemizin geleceği
için çalışıyoruz...

PwC için Türkiye, geleceğin en yüksek potansiyeline sahip gelişmekte olan ülkelerinin arasında
yer alıyor. 1981 yılından bu yana 36 yıldır süren başarı öykümüzde hep bunun doğruluğuna
şahit olduk.
Önümüzdeki on yıl ülkemiz ve geleceğimiz açısından çok önemli. Bu dönemde iş yaşamına değer
katan çözümler üreterek hızla büyümeyi hedefliyoruz. Ülkemize ve potansiyeline olan
güvenimizi hiçbir şey sarsamaz.
PwC Türkiye olarak bu süreçte müşterilerimize en kaliteli, en geçerli hizmetleri sunmaya ve
ülkemiz için koşulsuz, karşılıksız, değer yaratmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
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İnsanlığın her gün farklı bir sınavdan geçtiği 21. yüzyılda, yeni bir yıla daha merhaba dedik.
Geride bıraktığımız yıl her ne kadar büyük zorluklar ve üzüntüler yaşamış olsak da yeni yılın, yeni
umutlar, yeni kararlar ve yeni fırsatlar anlamına geldiğini unutmamalıyız; bugün yine yüzümüzü
geleceğe dönme, gücümüzü toplama, umudumuzu tazeleme ve birlik olma zamanıdır!
İnsanları birlikte yaşadıkları diğer canlılardan ayıran pek çok özellik vardır; bazıları iyi, bazıları
kötü, bazıları ise amacının ne olduğuna göre iyi veya kötü olabilirler. Bunlardan biri de inattır.
Evet, inat! Bu özelliğimizi insanlığın yararına kullandığımız takdirde tüm dünyayı doğruya ve
iyiliğe taşımamız mümkündür. Biliyoruz ki, bizler 2017’yi inadına sevgi, inadına kardeşlik,
inadına barış, inadına umut dolu yaşamak için gerekli güce ve inanca sahibiz.
Tıpkı denizlerin asıl sahibi olan canlıların her geçen gün şişeler, kimyasal atıklar, plastiklerle
gitgide kirlenen sularımızda yaşamak için verdikleri umut dolu savaşta olduğu gibi. Maalesef
insanlar olarak 19. yüzyılın sonlarından başlayarak iklimi öylesine değiştirdik, çevremizi öylesine
kirlettik ki, uzmanlar, “2050 yılında denizlerde balıktan çok plastik yüzecek” diyor. Dünya
Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) geçtiğimiz haftalarda yayımladığı “Yaşayan Gezegen” raporu
da bu tezi doğrular nitelikte. “2020 yılına kadar yeryüzündeki canlı popülasyonunun üçte ikisini
kaybedebiliriz” diyor raporda. Durum ciddi. Yaşadığımız yüzyılda temel iki soruna çözüm
bulmamız gerekiyor: Doğanın bizlere sunduğu bütün nimetleri korumak ve sınırlı kaynağa sahip
dünyamızı insanlar için daha yaşanabilir kılmak.
Sevgili deniz dostları; zor gibi görünse de bu sorunlarla baş edebilecek güç ve bilgi birikimi
hepimizde mevcut. Gelin, yaşadığımız çağda dünyaya bıraktığımız ayak izimize biraz daha
odaklanalım, tek bir dünyamız olduğunu ve bu dünyanın doğal kaynaklarının da sınırlı olduğunu
kabul edelim. İnadına mavi denizler, inadına sürdürülebilir çevre dostu sanayi ve inadına daha
yaşanabilir bir çevre için birlikte adım atalım.
Yüzümüzü umuda çevirirken bizler TURMEPA olarak hedeflerimizden, planlarımızdan
vazgeçmeyeceğiz; daha yeşil bir Türkiye, daha mavi bir gezegen için var gücümüzle mücadeleye
devam edeceğiz, bu mücadelemizde bizlerden desteğinizi esirgememenizi diliyoruz.
Bu temennilerle hepinizin yeni yılını kutluyor; geride bıraktığımız 2016’da ve yeni yılın başında
hain terör saldırılarında yitirdiğimiz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum, yakınlarına sabır
ve gazilerimize de acil şifalar diliyorum.
Unutmayın, ülkemizde kaybedilen her can bizim canımızdır. İzmir’in canı yandığında
İstanbul’da, Diyarbakır’da, Kayseri’de, Ankara’da milyonlar tek yürek olur. Biz, bir olursak
ülkemizi daha güçlü, daha aydınlık yarınlara taşıyabiliriz. Birlik ve beraberliğimize kasteden tüm
bu saldırıları bir kez daha kınıyor, 2017'nin ülkemize ve dünyaya sağlık, refah ve huzur getirmesini
temenni ediyorum.
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YABANCI
TÜRLERIN DÜŞMANI

ORFOZ
GEÇTIĞIMIZ EYLÜL AYI ITIBARIYLE DÖRT
YIL IÇIN AV YASAĞI GETIRILEN ORFOZ,
YABANCI TÜRLERLE MÜCADELEDE DENIZ
POPÜLASYONU IÇIN BÜYÜK ÖNEME SAHIP
BIR TÜR. ULUSLARARASI DOĞA KORUMA
BIRLIĞI’NIN "KIRMIZI" LISTESINDE BULUNAN
ORFOZUN KORUNMASI IÇIN AKDENIZ’E KIYISI
OLAN TÜM ÜLKELER KADAR ÜLKEDEKI HER
VATANDAŞA DA SORUMLULUK DÜŞÜYOR.
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Denizlerde kayalık diplerde yaşayan orfoz
(Epinephelus marginatus) Akdeniz’de en yaygın
görülen Epinephelus türü olarak biliniyor. Yaygın
görülmesi orfozun çok fazla olduğu anlamına
gelmiyor. Çünkü yapılan bilimsel araştırmalar,
tüm dünya denizlerinde risk altında olan orfozun
popülasyonunun son 20 yılda hızla azaldığını
gösteriyor. Orfozun beş yaşında üreme evresine
geçmesi yavaş üremesine neden oluyor. Bu sebeple
türün korunmasına ihtiyaç duyuluyor. Orfozun
karşı karşıya olduğu tehditlerin başında habitat
kaybı, çevre kirliliği, yasadışı ve aşırı avcılık
geliyor. Üreme dönemlerinde belirli alanlarda
toplanmaları nedeniyle balıkçılar için kolay hedef
haline gelmesi de türe yönelik baskıyı artırıyor.
Akdeniz’deki popülasyonları hızla azalan orfoz,
Bern Sözleşmesi kapsamında Akdeniz ülkeleri
tarafından koruma altındadır ve IUCN’nin kırmızı
listesinde “Nesli Tehlikede” olarak tanımlanmıştır.
Türkiye’de ise 1 Eylül 2016 tarihine kadar orfozun
ağ, olta ve zıpkınla yapılan avcılığı, ticari ve amatör
amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğler
çerçevesinde sınırlandırılmıştı. Bu tarihten
itibaren ise orfoz ve lagos avcılığı dört yıl boyunca
tamamen yasaklandı.

ORFOZ YABANCI 		
TÜRLERLE SAVAŞIYOR

ORFOZ 50 YIL YAŞAYABILIYOR
Kayalık alanlarda yaşayan orfoz, çift cinsiyetlidir, hem dişi
hem de erkek bireyi temsil eder. Ortalama 50 yıl yaşayan
orfozun yaşam döngüsünde dişi olması için en az 5-8 yıl,
erkek olması içinse 12-18 yıl arasında yaşaması gerekir.
Uzun yaşam döngüsüne sahip olan orfoz bu nedenle geç
üreme erginliğine ulaşır. Yaşamak için aynı zamanda
saklanabilecekleri kayalık alanları tercih eden orfoz
genellikle tek başlarına yaşar ve yaşadığı yeri sahiplenir.
Orfozun genç bireyleri sığ sularda, yetişkin bireyleri ise
derinlerde bulunur.
10

“Yasak tabi ki tek başına yeterli değil fakat pozitif
bir başlangıç olduğuna inanıyoruz” diyor Türkiye
Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı
Prof. Dr. Bayram Öztürk ve TÜDAV olarak 2005
yılından beri orfoz avcılığının yasaklanması için
çalışmalar yaptıklarının altını çiziyor. Gökova
bölgesinde 30 yıl önce orfozun çok fazla olmasına
karşın son dönemlerde hiç görülmediğini
dile getiren Öztürk’e göre, koruma alanları ve
denetimlerin de artırılması gerekiyor.
Orfozların beş yaşından sonra yumurtlama
evresine geçtiğini söyleyen Prof. Öztürk, yavaş ve
geç üreme özelliği olan orfozun popülasyondaki
önemine dikkat çekiyor: “Orfoz türü, aslan
balığı gibi yabancı türlerle mücadele edebilen
nadir dişli balıklardan. Bu nedenle bu türlerin
korunması gerekiyor. Bu konuda balıkçılarımızın da
bilinçlendirilmesi lazım. Vatandaş olarak da denetim
mekanizmasının içinde olmalıyız. Tezgahta orfoz
satıldığını gördüklerinde bir fotoğrafını çekip, su
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ürünleri genel müdürlüğüne göndermeleri veya
zabıtaya bildirmeleri yeterli olacaktır.”

“AKDENIZ ÜLKELERI ORTAK
ÇALIŞMA YAPMALI”

Orfoz, Akdeniz ülkeleri
için biyolojik bir hazine ve
bu hazineyi korumak için
Avrupa'da orfoz çalıştayları
düzenleniyor. Türkiye'deki
ilk çalıştay ise 2016 yılının
Ekim ayında yedi ülkeden
bilim insanının katılımıyla
gerçekleşti.
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Bayram Öztürk’e göre; orfoz Akdeniz için
biyolojik bir hazine. Bu nedenle Avrupa’da
orfoz çalıştayları düzenleniyor. Türkiye’de de
ilk çalıştay, yedi ülkeden bilim adamlarının
katılımıyla Ekim 2016’da Bodrum’da
düzenlendi. Uluslararası Lagos-Orfoz
Çalıştayı’na İngiltere, Malta, Fransa, Yunanistan,
Almanya, Mısır ve İspanya ilgi gösteren
ülkeler arasındaydı. Prof. Dr. Öztürk, orfozun
korunması için Akdeniz ülkelerinin ortak
çalışmalar yapması gerektiğini belirterek
Akdeniz Eylem Planı ve Akdeniz Balıkçılık
Konseyi kapsamında bu çalışmaların
yapılabileceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Öztürk,
TÜDAV olarak da bu konuda bir girişimde
bulunarak öneri sunduklarını ifade ediyor.

TÜRLERDEKI AZALMA
YÜZDE 90 SEVIYESINDE
Kaş-Kekova Özel Çevre Korum Bölgesi,
Türkiye’nin denizel biyolojik çeşitlilik
açısından en zengin yerlerinden biridir.
Orfoz ve beyaz lahoz gibi bayrak türler
için önemli alanlardan biri olan KaşKekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde
biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği
için WWF-Türkiye’nin yerel yönetimler,
dalış kulüpleri, balıkçılar ve tur tekne
sahipleriyle düzenlediği toplantılar
sonucunda koruma alanları (zonlama)
oluşturulmuştur. WWF-Türkiye’nin
2002 yılından beri gerçekleştirdiği
çalışmalarda alanda binden fazla
tür tespit edilmiştir. Ancak bilimsel
çalışmalar, bölgede özellikle orfoz, lahoz
ve fangri türleri üzerinde yasadışı amatör
avcılık faaliyetleri nedeniyle
yüzde 60-90’a varan azalma
olduğunu gösteriyor.

Ak-Kim bir Akkök Holding iştirakidir.
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AZALMANIN TEK
NEDENI AVCILIK DEĞIL
Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge
Birliği Başkanı Hasan Uysal, av yasağının,
denetim mekanizmasının doğru yapılmasıyla
balık türünün korunması için yeterli
olacağını söylüyor.
Fakat bilim adamlarına göre; bir
türün devamlılığının sağlanabilmesi için
sadece av yasağı ile değil türün yaşadığı
ekosisteme etki eden kirlilik, şehirleşme,

turizm ve hatta tarımsal faaliyetlerin de göz
önüne alınması gerekiyor. Ayrıca, denizin
kıyısında yaşayan canlıların habitatlarının
bozulması, kirlilik ve otellerin kıyılarda
olması gibi durumlar tartışılarak sadece
avcılığın yasaklanmasıyla bu türlerin
korunamayacağına dikkat çekiliyor.
Bodrum’da düzenlenen çalıştay sonunda
da uluslararası düzeyde lagos ve orfozu
koruma kampanyası başlaması ile ilgili görüş
bildirilmesi, gelecek dönemde geniş kapsamlı
korumaları beraberinde getirebilir.

ORFOZ YASAĞI 2016’DA BAŞLADI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından orfoz ile lagos balıklarının
avlanması, nakledilmesi ve satılması dört yıl süreyle yasaklandı. Tebliğlerle
hayata geçirilen yasak 1 Eylül 2016’dan 31 Ağustos 2020’ye kadar
uygulanacak. Sayıları azalan orfoz stoklarının iyileştirilmesini amaçlayan
düzenlemeye uymayanlara 1.113 TL para cezası kesilecek. Her bir balık için
ceza miktarı katlanarak belirlenecek.
14
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AKSOY HOLDING'IN
GENÇ KAPTANI

BATU
AKSOY
İkinci jenerasyon
yöneticilerde
çok çalışma ve
değer yaratma
içgüdüsü olduğu
sürece başarının
sürdürülebilir
kılınacağına inanan
Aksoy Holding
CEO’su Batu Aksoy,
kendi kaptanlığında
holdingin tüm
faaliyet alanlarındaki
aktifleri, beş yıllık
dönemde yüzde
100 seviyesinde
arttıracaklarını
söylüyor.
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Turcas Petrol ve Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy, iş
dünyasındaki hedeflerini ve yeni projesi Epique İsland’ı
TURMEPA’ya anlattı.
Aksoy Holding’in CEO’luğuna varan eğitim ve 			
iş hayatınızı kısaca anlatır mısınız?
V.K.V. Koç Özel Lisesi’nin ardından ABD’de Johns Hopkins
Üniversitesi’nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği’nden
1998 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından bir yıl
boyunca Annapolis şehrinde start-up bir telekomünikasyon

Banu Aksoy
Tarakçıoğlu

Batu Aksoy

şirketinde mühendis olarak çalıştım. 1999 yılında
Türkiye’ye döndükten sonra ablamla birlikte Aksoy
Holding bünyesinde bir Enerji Grubu oluşturarak
elektrik üretim ve ticaret ile doğalgaz toptan satış
şirketleri kurarak faaliyete geçirdik. 2005 yılı itibariyle
grubumuzda gerçekleşen birleşme ve satın alma
işlemlerinin sonucunda oluşan yapısal değişimle birlikte
Turcas Petrol’de İcracı Yönetim Kurulu Üyesi oldum ve
tüm enerji şirketlerini grubumuzun amiral gemisi Turcas
bünyesinde, gayrimenkul ve turizm yatırımlarımızı da

direk Aksoy Holding çatısı altında büyütmeye yöneldik.
Yaklaşık 10 yıldır Aksoy Holding’de CEO ve Yönetim
Kurulu Başkan Vekili görevlerini yürütmekteyim.
Aile şirketinde çalışıyor olmak üzerinizde ekstra bir
baskı oluşturuyor mu? Özellikle Türkiye’nin önemli ve
başarılı iş adamlarından birinin oğlu olmak…
Erdal Bey’den öğrendiğim çok kıymetli değerler var. Bu
değerler iş hayatım boyunca baskı oluşturmaktan çok
yol gösterici ve cesaretlendirici olmuştur. Gerek babam
17
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gerekse de ablam her zaman bana destek
olmuştur ve aramızda sarsılmaz bir güven
ilişkisi vardır. Aile birliği ve ikinci jenerasyon
olarak bizlerde her zaman çok çalışma ve
değer yaratma içgüdüsü olduğu sürece başarıyı
sürdürülebilir kılacağımıza inanıyorum.
Batu Aksoy kaptanlığında Aksoy Holding’in
hedefinde yeni iş alanları veya şirketi
götürmek istediği bir liman var mı?
Son 15 yıl içinde Aksoy Holding olarak 22
iştirak ve bağlı ortaklığıyla üç ana işkolunda
faaliyet gösteren, sağlıklı büyüyen, kuvvetli
finansal ve kurumsal yönetişim altyapısına
sahip efektif bir grup yapısı oluşturduk.
Önümüzdeki 5 yıllık dönemde tüm
faaliyet alanlarındaki aktiflerimizi yüzde
100 seviyesinde arttıracağımıza inanıyoruz.
Sıfırdan yeni bir iş alanı yaratmaktan ziyade
zaten çok geniş yatay ve dikey entegrasyon
imkanı olan ve geniş tecrübeye sahip
olduğumuz sektörlerimizde birbiriyle
ilişkili, sinerji yaratan ve inovatif fikirleri de
değerlendirecek bir büyüme planladık.
Petrol & Enerji altında; akaryakıt
ve madeni yağlar sektöründe iştirakimiz
Shell & Turcas’ın lider konumunu organik
büyüme ile sürdürmeyi, enerji sektöründe
ise Turcas olarak yenilenebilir ağırlıklı yeni
elektrik üretim yatırımları gerçekleştirmeyi
planlıyoruz.
Turizm & Gayrimenkul altında; Conrad
İstanbul Bosphorus otelini geçen sene biten
70 Milyon USD büyüklüğünde bir yatırımla
baştan aşağı yenilemiştik. Bodrum’da yatırımı
devam eden Epique Island projemizin
ardından da bu sefer İstanbul’da yine
kendisinden söz ettirecek yeni bir proje
üretmeyi hedefliyoruz.
Uluslararası Ticaret iş kolumuzda ise;
Irak ve Suriye’deki madeni yağ faaliyetlerimizi
genişleterek lojistik yatırımlarımızla
beraber Orta Doğu’nun en büyük dağıtım
şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz.
Babanız Erdal Bey sosyal sorumluluk
projelerinin çok fazla içinde oldu her
daim. Siz de bu misyonu devam ettiriyor
musunuz?
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Aksoy Holding'in yeni
projesi Epique Island,
"Yalınayak Lüks" yaşam tarzı
ile kapılarını 2017 yılında
Bodrum Tilkicik Koyu'nda
açmaya hazırlanıyor.

TURMEPA’nın en büyük destekçileri
arasında olduğunuza göre, TURMEPA’nın
çalışmalarına ve denize ayrı bir önem
veriyorsunuz sanırım?
22 yıldır deniz ve sahillerin kirlenmesini
önlemek amacıyla TURMEPA’nın
gerçekleştirdiği projeleri gururla takip
ediyoruz. Ülkemizin denizini ve suyollarını
koruma konusunda verdikleri bu değerli
emeğe destek olabilmek için, sürdürülebilir
projeler geliştirerek TURMEPA ile
çalışmaktan onur duyuyoruz.
Proje şu an ne aşamada? 		
Satışlar başladı mı?
Projemizin inşaatı hızla devam ediyor. Bu
yaz adada hayat filizlenecek. Yaklaşık 45
villamızı tamamlamış olacağız. Satışlarımız
başladı. Projemizin yaklaşık yüzde 15’ini
Türkiye’nin çok kıymetli ve saygıdeğer
ailelerine sattık.

İştiraklerimiz kanalıyla sürekli desteklediğimiz
sosyal sorumluluk projeleri mevcut. Tıpkı
TURMEPA ile yaptığımız birliktelik gibi
değerlerine inandığımız köklü kurumlarla
işbirlikleri yaparak sürdürülebilir projeleri
desteklemeye özen gösteriyoruz. Özellikle
eğitim ve kültür alanında geliştirdiğimiz veya
desteklediğimiz birçok sosyal sorumluluk
projesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sivil
toplum kuruluşlarında 15 yılı aşkın süredir
aktif görev almaktayım.

Spora olan tutkunuzu biliyoruz. Denizle ve
su sporları ile aranız nasıl?
Tüm sene mümkün olduğunca her sabah
kahvaltıdan önce bir saat spor yapmak
önceliklerim arasındadır. Yaz aylarında da
Türk ve Yunan koylarını ailemle ve dostlarımla
gezmeyi ve denizle iç içe olmayı çok seviyorum.
Teknemizde geçirdiğimiz zamandan ve denize
yakın olmaktan büyük keyif alıyoruz.

Benzer yeni projeler var mı?
Conrad İstanbul Bosphorus Otel’inden
sonra Epique Island bizim uzun süre
sonra hayata geçirmiş olacağımız en büyük
gayrimenkul/karma proje. Bu projeyi
başarıyla tamamladıktan sonra aynı kalitede
farklı projeler üretmeyi hedefliyoruz. Özenle
ve büyük emeklerle gerçekleştirdiğimiz
Epique Island projesi tamamlandıktan
sonra İstanbul’da benzer kalitede bir projeyi
çalışmaya başlayacağız.
Son olarak, bir iş adamı gözüyle 2017 için
Türkiye ve dünya ekonomisine yönelik
öngörülerinizi öğrenmek isteriz.
Ülkemiz zorlu bir yılı geride bıraktı. 2017
yılında ekonomik ve siyasi gündemin
yoğun olacağını öngörüyorum. Dünya ve
ülke gündemi büyük bir hızla değişiyor.
Türkiye’deki güven ortamının yeniden
tesis edilmesi için gerekli adımlar atılarak
yılı daha güçlü ve rekabetçi bir ülke
olarak tamamlayacağımızı düşünüyorum.
Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline olan
inancımız çok büyük, bu nedenle durmadan
yatırımlara devam edeceğiz.

mavikaşif

Yaklaşık 40 yıllık
bir geçmişe sahip Türkiye'nin
önde gelen şirketlerinden Aksoy
Holding, Bodrum'da "Epique Island"
projesini hayata geçiriyor. Yalınayak
lüks konsepti ile ön plana çıkan Epique
Island çevreci yönüyle dikkat çekiyor.

EPIQUE

ISLAND
KAPILARINI AÇIYOR
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Yatırımlarınızda çevre
önceliğinin ilk sırada
geldiğini, Epique Island
projesinde görüyoruz. Epique
Island’ın çevreye nasıl katkı
sağlayacağından bahsedebilir
misiniz?
Proje hayata geçirilirken, incelenen
yarımadanın bitki örtüsü projenin
geneline uygulanacak şekilde
mimari tasarımda hayat buluyor.

Villaların konumları topoğrafyaya
göre belirlenirken, diğer alanlarda
bitki örtüsüne uygun peyzaj
çalışması gerçekleştiriliyor. Proje
kapsamında yüzde 80’i çorak olan
adada yer alan çok az sayıdaki
ağaç tek tek numaralandırılarak
muhafaza edildikten sonra
yeniden projeye dahil edilerek
yaşama tutunuyor. Kazılarda
çıkan taşlar ise villaların etrafında

mimari projelendirmesini
ise HAS+KOEN Mimarlık
üstleniyor.
Adanın özel konumu ve
coğrafi özellikleri göz önünde
tutularak üç ana tipte ayrılan
10 farklı seçenek ile tasarlanan
villaların her biri panoramik
manzara sunan bahçelere
sahip olacak şekilde yer alıyor.
Doğanın etkileyici görünümüne
hakim 75 lüks villa, özel
konumları sayesinde mahremiyet
duygusunu koruyor. Aksoy
Holding’in inşaat sektöründeki
en yenilikçi projelerinden olan
Epique Island, korunaklı sahili
ve masmavi denizi ile Bodrum’da
hayat buluyor.

yeniden kullanılarak doğaya geri
kazandırılıyor.
Projeyi ve dikkat çekici özelliklerini
anlatabilir misiniz?
Epique Island “Yalınayak Lüks”
yaşam tarzı ile kapılarını 2017
yazında Bodrum Tilkicik Koyu’nda
açmaya hazırlanıyor. Aksoy
Holding’in, dünyaca ünlü Güney
Afrikalı mimarlık firması SAOTA

ile hayata geçirdiği Epique Island;
75 lüks villa, 100-150 tekne bağlama
kapasiteyle planlanan butik bir
marina, 50 süitten oluşan butik
otel, plajlar, havuz ve restoranlardan
oluşuyor.
Villa, marina ve butik
otelden oluşan Epique Island'ın
mimari proje müellifliğini Boran
Ekinci Mimarlık, iç mimarlığını
Güney Afrikalı ARRCC, iç
21
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24 ÜLKEDEN 70 TEKNEDE, 900’DEN
FAZLA DENIZCININ KATILDIĞI
RORC CARIBBEAN 600 YARIŞI,
11 KARAYIP ADASINI KAPSAYAN
600 MILLIK COĞRAFI ROTAYI
KAPSIYOR. TROPIKAL BÖLGEDE
OLMASI NEDENIYLE KEYIF YARIŞI
OLARAK ADLANDIRILIYOR FAKAT
ADALAR ARASINDAKI DALGALAR
VE AKINTILAR, TEKNELERI
OLDUKÇA ZORLUYOR.
23
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Gelecek yıl Rolex’in
desteğiyle düzenlenecek
olan RORC Caribbean 600
yarışının 100 civarında
tekneyle yapılması
hedefleniyor.

millik yarış etabının, kargo ve offshore
gemilerin geçiş rotası olması, yarışı
daha enteresan hale getiriyor.

YARIŞA KATILIM ÜCRETLI

K

Kısa bir geçmişi olmasına rağmen,
her geçen yıl daha çok ilgi çekmeye
başlayan RORC Caribbean 600
yarışı, önemli bir okyanus etkinliği
haline geldi. Vendee Globe, Volvo
Ocean ve Sydney Hobart gibi zor
coğrafyalarda yapılan yarışlarla
kıyaslandığında RORC Caribbean
600 yarışı, daha kolay bir yarış olarak
düşünülebilir. Fakat tropikal bölgenin
de kendine özgü zorlukları oluyor.
Sürekli esen Alize rüzgarlarının yanı
sıra adalar arasındaki dalgalı seyir,
yarış parkurunu oldukça zorluyor. 600

24

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek
yarış, 20 Şubat’ta Antigua Adası’ndan
start alarak 11 adayı kapsayan 600
millik seyrin ardından yine Antigua
Adası’nda son bulacak. Bu yılki
yarışa farklı tiplerde ve boylarda 70’in
üstünde teknenin katılması bekleniyor.
IRC sınıfı yarış teknelerinin yanı sıra
klasik tekneler ve guletler de yarışta
mücadele ediyor. Yarışta, monohull,
trimaran ve catamaran sınıfları
bulunuyor. RORC Caribbean 600
yarışına katılım ücretli, ücretin miktarı
da teknenin boyuna göre değişiyor.
Dokuz metrenin altındaki tekneler
220 pound civarında ödeme yaparken,
20 metrelik tekneler 4 bin 500 pound
civarında ödeme yapıyor.
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DÜNYANIN EN IYI
YARIŞÇILARI DA KATILIYOR
Yarışa katılacak denizcilerden lisans
istenmese de amatör denizciler kadar
dünyanın en iyi yarışçıları da yarışa büyük
ilgi gösteriyor.
600 deniz milindeki seyir, Fort
Charlotte, English Harbour, Antigua’dan
başlayarak, St Martin ve kuzeyde
Guadeloupe’e kadar uzanan, Barbuda,
Nevis, St Kitts, Saba ve St Barth’s olmak
üzere 11 Karayip adasını kapsıyor.
Ortalama 30 knot hızında seyreden
yarışçı tekneler zaman zaman 40 knot hıza
dahi ulaşıyor. Bugüne kadar yapılan sekiz
yarışta, etabı en kısa sürede tamamlama
rekoru, 31 saat 59 dakika ve 4 saniye ile
Lloyd Thornburg yönetimindeki Amerikan
trimaran MOD70, Phaedo³ teknesine
ait. Diğer sınıflardaki teknelerin yarışı
tamamlaması ise üç günü bulabiliyor.
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Yeni Rota;
Viaport Marina

Denizde ve karada % 50’ye varan indirimleri
ve ek süre fırsatlarını kaçırmayın!

Kampanya detayları için lütfen bize ulaşın;
0 216 560 18 42 - www.viaportmarina.com - viaportmarina@viaportmarina.com
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röportaj Peri Erbul

RÜZGARI YÖNETEN

Kadın

Ç

Çağla Kubat Türkiye’yi rüzgar sörfü ile tanıştıran
kişi. Birçok Türkiye şampiyonluğu ve dünya
üçüncülüğü bulunan Kubat, profesyonel yarışçılığın
yanında Alaçatı’daki okulunda genç rüzgar sörfçüleri
yetiştiriyor. Rüzgara hakim olma hissinin kendisini
sörfe çektiğini söyleyen güzel sporcu ile mesleğini,
denizleri ve gelecek planlarını konuştuk.

Denizin üzerinde olmak, rüzgara 		
hakim olmak nasıl bir his?

DENIZIN
ÜZERINDE
RÜZGARA HAKIM
OLMAK, DOĞAYLA
BÜTÜNLEŞMEK
BENI SÖRFE
BAĞLAYEN EN
ÖNEMLI ETKEN.
SINIR OLMADAN
RÜZGARIN
GÜCÜYLE DENIZIN
ÜZERINDE
KAYMAK HARIKA
BIR HIS.
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Son derece keyifli. Ben çok fazla spor dalını denedim.
Sörfte ise rüzgara hakim olma ve doğayla bütünleşme
hissi beni çekti. Herhangi bir sınır olmadan sadece
rüzgarın gücüyle suyun üzerinde kayıyor olmak
muazzam bir şey. Denizi çok fazla seviyorum. Ve onun
üzerinde böyle bir güç dengesinin içinde bulunuyor
olmak beni büyülüyor. Ne zaman bir sıkıntım olsa
sörf yaparak aşıyorum ki; spor ve profesyonellik tarafı
apayrı bir durum.
Türkiye ile windsurfu tanıştıran kişisiniz. Dünya
çapında dereceleriniz var. Bu sizin üzerinizde baskı
oluşturuyor mu?
Rüzgar sörfünü tanıtmakla alakalı bir baskı hiç
hissetmedim; bu benim yarış kariyerimle birlikte
kendiliğinden gerçekleşti. Fakat geçtiğimiz yıllarda
medyadaki tanınırlığımla alakalı benden hep bir derece
bekleniyor olması elbette beni zorluyordu. Dokuz
Türkiye şampiyonluğu kazandıktan sonra hep zirvede
olmanız bekleniyor. 2014’te kızım Selin doğduktan
sonra aynı noktadan devam etmek zor oldu. İlk
zamanlar bunun baskısını biraz hissettim. Şimdi sadece
sportif başarı odaklı yarışmıyorum doğa mesajlarımı
aktarabilmeyi ve marka ortaklarımın iletişim
platformunu doğru yapabilmeyi hedefliyorum. Ancak

hala güzel yarışlar çıkarabilmek, rekabeti sürdürüyor
olabilmek de çok büyük bir keyif katıyor olaya.
Hem anne hem sporcu olmak sizi zorluyor mu?
Anneliğin antrenmanlarla beraber yürütülüyor olması
hiç kolay değil. Her gideceğimiz yer için Selin’e de bir
program hazırlamamız gerekiyor, bizim antrenman
saatimizde ona nasıl bakılacağını, yemek saatlerini
nasıl düzenleyeceğimiz, hastalanırsa en kolay nereye
ulaşabileceğimizi önceden ayarlamanız gerekiyor.
Özellikle yurt dışı antrenman ve yarışlarında eskisi
kadar özgür değilim. Antrenman yapıp saatlerce
denizde kalmak gibi bir lüksüm yok artık. Ama bu
durum diğer taraftan yarışçılığa yeni bir mücadele
boyutu katıyor ve antrenman saatlerinizi daha verimli
kullanmayı öğretiyor. Bu işi Selin ile beraber yaparak
başarıya ulaşabilmek benim yeni hedefim. İnsanlar
mutlu oldukları işlerden veya hedeflerinden aile
olduktan sonra vazgeçmek zorunda değiller. İşin içine
aileyi de adapte edip biraz da siz taviz verdiğiniz de bir
uyum yakalayabiliyorsunuz.
Peki, kızınız da geleceğin sörfçü adayı mı?
Bir anne baba için önemli olan onun mutlu olacağı
işi yapmasıdır. Bu konuda üzerinde bir baskı
oluşturmak istemiyoruz. Yeteneği olan başka bir
konu keşfedip bambaşka bir alanda da ilerleyebilir.
Sevdiğiniz ve huzur bulduğunuz işi yapıyor olmak
asıl olandır. Biz kocamla mutlu olduğumuz işi
yapıyoruz; Selin de öyle yapsın isteriz. Ama Selin’i
tabii ki sörf borduna çıkardık.
Sörfe başlamak için ideal yaş nedir?
Hangi spor dalı olursa olsun, ne kadar erken yaşta
başlanırsa o kadar iyi. Sörf kolay bir spor değil. Kısa

zamanları olan çocuklar için 7 yaşından önce
başlamayı önermiyorum çünkü sert bir hava şartına
denk gelirlerse zorlanabilirler. Biz akademide 5 yaşında
çocuklara da öğrettik ama yaz döneminde Alaçatı’da
oldukları için onları uygun şartlarda denize çıkarma
şansımız vardı. Ancak yaştan da önemlisi yüzebilmek.
Normal şartlar altında yüzme bilmeyen bir çocuğa biz
eğitim vermiyoruz. Yaşı küçük olan çocuklara yelken
optimist kurslarıyla başlamayı önerebiliyoruz. Rüzgarın
teorisini küçük yaşta öğrenmenin sörfe çok fazla
faydası oluyor. Daha korunaklı bir teknenin içinde
başlayıp işin tekniğini öğreniyorlar. Fiziksel güç çok
fazla ön planda olmuyor. Sonrasında sörfe başlamak
işleri biraz daha kolaylaştırıyor.
Sörf okulunuzda işler nasıl gidiyor?
Özellikle bu sene gayet güzeldi. Alaçatı turistik
bir yer olmasına rağmen biz yabancılarla çok
yoğunluklu çalışmıyoruz, akademinin asıl kuruluş
amacı çocukların rüzgar
sörfü sporunda eğitimini
ve gelişimini sağlamak, onları yarışçılığa taşıyarak
ülkemizi uluslararası platformda temsil etmelerine
destek vermek . Bu sene çok başarılı ve katılımlı
yaz kampları yaptık. Şu anda 60’a yakın devamlı
öğrencimiz bulunuyor. Bu çok iyi bir sayı çünkü artık
sörf bu çocukların hayatlarının bir parçası... Başlangıç
seviyesi dersini verdiğimiz öğrenci sayısını çok
önemsemiyoruz; bizim için önemli olan orta seviyeyi
geçebilen çocuk sayısı çünkü bu noktadan sonra
windsurf vazgeçilemez bir spor oluyor.
Akademi olarak açıldığımız yıldan beri çocuklar
için yarış yapıyoruz ve bu yaz yarışımızı bir festivale
dönüştürerek sosyal sorumluluk platformuna
taşımanın mutluluğunu yaşadık. Koruncuk Vakfı
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yararına yapılan yarışta sporcularımız
kendileri kadar avantajlı şartlara sahip
olamayan çocuklara destek için yarıştı.
100’ün üzerinde rekor katılım olan yarışlar
hem çok sayıda izleyicinin hem de basının
ilgi odağı oldu.
Türkiye 2020 Olimpiyatlarını almak için
elinden geleni yapıyor. Okulunuzda olimpik
sporcular için çalışmalar yapıyor musunuz?
Biz bugüne kadar olimpik kategoride
sporcu yetiştirmemiştik. Okulumuzda
rüzgar sörfünün temel eğitimlerini
veriyoruz bundan sonra slalom kategorisinin
yarışçılık kategorisine geçecek sporculara
en profesyonel eğitimi sunuyoruz ancak
olimpik sınıfla devam etmek isteyen
sporcuları İstanbul’da yaşıyorlarsa sadece
kulüplere yönlendirebiliyorduk. Bu yıldan
itibaren yaz kampı çalışmalarımızın
başındaki Talat Aşıkoğlu ve olimpiyatlarda
32

bu dalda ülkesini temsil etmiş eşim Jimmy
Diaz’ın önderliğinde olimpik kategoride
sporcu yetiştirmeye karar verdik, böylelikle
İzmir Çeşme bölgesinden de bu dalda daha
çok sporcu yetişebilecek. 2020’ye yetişir mi
bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız.
Çünkü olimpiyat, çok ciddi bir süreç ve

yoğun bir çalışma gerektiriyor.
Türkiye’de şu anda olimpiyatta derece
yapabilmiş malesef hiçbir genç sporcu yok.
Dilara Uralp, Pamir Saçkan ve Cavit Biriz
çok iyi antrenmanlar yapıyor ve uluslararası
yarışları takip ediyorlar onlardan ümitliyiz.
Slalom kategorisinde ise gençler iyi sonuçlar
alıyor. Benim birlikte çalıştığım Fulya Ünlü,
slalomda üç senedir dünya gençler şampiyonu
ve yine Jimmy’nin öğrencisi Poyraz Akay
bu unvanı kazanmıştı. Şimdi çalıştığımız
Ali Maga bu yıl çok iyi dereceler alacak gibi
gözüküyor. Biz de bu kadar yetenekli çocuk
varken olimpiyatta da şansımızı denemek

istedik. Slalomda çok güzel başarılar var,
olimpiyatda neden olmasın.
Dünya sıralamasına baktığımızda, özellikle
kadınlarda, başarılar oldukça fazla,
erkeklerde ise daha düşük. Bunun
nedeni sizce ne?
Erkekler 64, kadınlar 32 kişi olarak
yarışıyor. Bu önemli bir faktör, ama tek
neden değil. Erkeklerde, kadınlarda olduğu
gibi hayatını buna adamış kişi yok. Ben
kışları burada sular çok soğuduğundan
sörfçülerin tercih ettiği sıcak bölgelere
gidip antrenmanlarıma devam ediyorum.
Bunu Türkiye’de sadece kadın sörfçüler
yapıyor. Ve doğal olarak başarı da kadın
sörfçülerden geliyor.
Rüzgar sörfünde sponsor bulmak 		
ne kadar zor?
Her bireysel sporda olduğu gibi çok zor.

NAVATOM
WEB TABANLI GEMİ İŞLETİM PROGRAMI

NAVATOM’LA AYLIK DEĞİL ANLIK İŞLETME
Navatom gerçek zamanlı planlı bakım, güvenlik
formları, personel takibi, emniyet gereksinimleri
gibi daha birçok teknik ve işletimsel gemi yönetim
işleri için entegre bir platformdur.
Gemi işletme takibini, yüksek performans, güvenlik,
kullanım kolaylığı ve anlık yedekleme sağlayan
Navatom Sistemi üzerinden yürütebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için www.navatom.com
İletişim için info@hive.com.tr
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Aslında Türkiye’de başarılı sponsorluk örnekleri var.
Sponsorluk ilişkisinin yönetimde sıkıntı yaşanıyor.
Ancak ben artık markalara da hak veriyorum.
En nihayetinde marka bu ortaklığı kendi iletişim
platformuna dönüştürmek ister. Marka ile sporcu
arasındaki bağlantıyı sağlayacak ajans sayısı çok az.
Sponsorluk her iki taraf için de bir kar sağlamalı.
Marka görünürlüğünü ve bilinirliğini duyurmak
isterken sporcu da aradığı maddi manevi desteği
yakalamış olacak. İletişim olmadığında bir sene
sponsor olsa bile ertesi sene çekilebiliyor markalar. Bu

nedenle sürdürebilir olmuyor sponsorluklar.
Ajans ayağındaki eksikliği sporcular kendileri
tamamlamaya çalışıyor ama kolay olmuyor. Ben
artık bunu kendim yapmayı öğrendim. Bir markaya
gitmeden önce yapılabilecekleri tüm yönleriyle
planlayıp, kurgulayarak tüm projeleri derleyip
gidiyorum. Ama ben de seneler içinde öğrendim
bunu. Şu anda iki marka ile çalışıyorum. Zumosol
(doğal meyve suyu markası) ile anlaşmam üçüncü
senesine girecek. Diğeri de Oakley (gözlük markası).
Ford ile okulumuzun bir anlaşması var. Ama benim ile
alakalı da bir iş birliği yapma aşamasındayız.

Eşiniz Jimmy Diaz da rüzgar sörfçüsü. Aynı zaman
da PWA Başkanı. Size tavsiyeleri oluyordur. Hatta
PWA yarışçısı olarak da sizin ona…
Jimmy yıllardır benim yarışçılığımla ilgili bir antrenör
gibi bana destek veriyor. Her yarış sonrası tabii ki bana
tavsiyeleri oluyor.
PWA, dünyanın çeşitli yerlerinde windsurf
organizasyonları gerçekleştiriyor. Jimmy yarışların
doğru ve sorunsuz işleyişini sağlamaya çalışıyor.
Ben de yarıştığım için sporcuların gözünden
organizasyonun sağladığı ya da sağlayamadıkları ile
alakalı görüş belirtiyorum.
Sörfte doping kontrolü var mı?
Olimpiyatlarda spor dalı ve sporcu ayırt etmeksizin
herkes kontrol ediliyor. Şampiyonalarda da kişiyi
ilaçla denetlemek gibi bir durum yok, ancak
ekipmanların ölçümleri yapılıyor. Veyahut şüpheli
gözüken bir durum söz konusu olursa kişiler de
kontrol edilebiliyor.
Yarışlardan önce kendinizi nasıl motive ediyorsunuz?
Hala öğrenemediğim bir konu yarışlardan önce
yeterince sakin olabilmek. Ben de eşim de çok
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heyecanlı insanlarız. İkimiz de yarışlardan önce
heyecanlanıyoruz ve birbirimize yansıtabiliyoruz.
Rahatlayabilsem biliyorum ki daha başarılı olacağım,
ama zaten olay bu: Kendini sakinleştirebilen yarışlarda
performansını daha iyi yansıtıp daha başarılı oluyor.
Sörf sonsuza kadar yapılabilecek bir spor mu?
Sörfün en güzel tarafı keyif aldığınız sürece
yapılabilmesi. Geçen seneye kadar şampiyonlar
40 yaş üstüydü ancak bu seneyle beraber gençler
podyumu ele geçirmeye başladılar. Sörf hem rüzgara
hem de yere bağımlı bir spor. Fiziksel olarak ne
kadar yeterli olursanız olun bir yerde tecrübe ve
deneyim devreye giriyor. Parkuru bilen birinin
yarışması ile ilk defa gelen birinin yarışması aynı
olmaz. Hava şartlarını bilmek, o şartlara uygun
ekipman seçimi, rüzgarın nereden çıkacağını tahmin
etmek, havanın bir yerde nasıl değişebileceğini
ve akıntı noktalarını bilmek, dalganın kırılış
şekli… zaman ve tecrübeyle öğreniliyor. Elbette
yaşla beraber kondisyonel ve fiziksel düşüşler,

Sörf, hem
rüzgara hem de
yere bağımlı bir
spor. Başarının
gelebilmesi için
fiziksel yeterliliğin
yanında deneyim
de gerekli.

LÜKS, STANDART.
Rafine ve zarif duruşuyla Yeni Volvo S90,
lüks algınızı değiştirmek için tasarlandı.
YENİ VOLVO S90

Volvo
OtoGaranti

Volvo
Car Finance

volvocars.com.tr | facebook.com/VolvoCarTurkey | twitter.com/VolvoCarTurkey | Volvo OtoLine 444 48 58
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birkaç aktiviteye katıldım. Bir de İstanbul
Teknik Üniversitesi ile beraber hazırladığımız
“Sürdürülebilir Temiz Enerji Platformu”
projesi var. İlk olarak kendi okulumda başlayıp
sonrasında diğer okullara ve çocuklara
ulaşarak onlara temiz çevre bilinci aşılamaya
çalışıyoruz. İTÜ öğrencileri kendi içlerinde
bir dalga modeli oluşturarak projeye destek
oldular. Okulumuz etrafında topladığımız
çöplerle yapıldı bu model. Ve içinde sörfle
resim çektirdik ve ileride bu şekilde çöplerden
oluşmuş dalgalarda sörf yapmak istemiyoruz
mesajını vermeyi amaçladık.
Biz en sağlıklı hali ile doğayla yaşamaya
devam etmek istiyoruz. Yine okulumuza
davet ettiğimiz öğrencilere sürdürülebilir
enerji kaynakları ile alakalı bilgiler veriyoruz..
Bunun dışında her zaman, kendi okulumuzun
sahilinde en ufak çöpü öğrencilerimle
topluyorum özellikle, duyarlı olsunlar diye.
Doğa bize bu güzel sporu yapma şansını
veriyor biz de ona olan borcumuzu saygı
göstererek ödemeliyiz.

sakatlıklar başlıyor ama zevk aldığınız sürece
yarışmanıza engel yok.
Benim son senelerde yaşadığım bazı diz
problemlerim var. Sponsorluklarımda iletişim
stratejimizde birinci olmak gibi bir gereklilik
olmadığı için kendimi çok zorlamıyorum.
Benim mesajım: Doğal yaşama saygılı bu
özel sporda ülkemi ailemle anne olarak temsil
etmeye devam ediyorum.

Bu konuda, Deniz Temiz Derneği /
TURMEPA’nın çalışmalarını nasıl
buluyorsunuz?
Biz sörfçüler sudaki kirliliğin zararını en
yakından yaşayan kişileriz. Hız yaparak
ilerlediğimizden sudaki çöplerden dolayı çok
sert düşüşlerle yaralandığımız çok oluyor.
Bu bizi çok mutsuz ediyor. Çöplerden
yarışamadığımız zamanlar da oluyor. O nedenle
TURMEPA’nın yaptığı işlere çok fazla değer
veriyorum. Kesinlikle olması, yaşaması gereken
bir dernek. Eğitim, çocuklarda başlar ve

2017’de dünya şampiyonasına
katılacak mısınız?
Bu sene de dünya turuna devam
ediyorum. Mayıs’ın başında Japonya’ya
gideceğim. Arkasından Kore, Fransa,
Alaçatı, Danimarka ve Yeni Kaledonya’da,
yarışacağım. Aynı zamanda Türkiye Ligi'nin
tüm ayaklarını takip edeceğim.
Televizyon dünyasına geri dönmek
gibi bir düşünceniz var mı?
Televizyonda program yapmayı çok özledim.
Uzun seneler canlı yayınlanan programlarda
çalıştım ve o heyecanı çok severim. Son
senelerde annelik, akademi ve yarışlar beni
yeteri kadar zorladığı için biraz ara vermek
istedim ama artık geri dönmeye hazırım;
sadece istediğim gibi bir proje arayışıyla
seçici davranıyorum. Geçtiğimiz seneden
bu yana üzerinde çalıştığımız bir televizyon
36

TURMEPA da tam olarak böyle yapıyor.
programı var. Bir kanalla anlaşma halindeyiz.
Format bana ve bir arkadaşıma ait. Konsept
olarak çocuklu ailelere hitap edecek bir
program olacak.
Temiz denizler ve temiz çevre adına
yaptığınız çalışmalar, katıldığınız
organizasyonlar var mı?
TURMEPA’nın Beykoz’daki yerinde
geçtiğimiz senelerde çocuklarla beraber

mavisüvari

Z
I
N
E
D
N
Ü
N
Ü
R
Ü
T
L
Ü
K
Ü
L
O
B
M
E
S
I
L
M
A
Ş
I
T
İH

S
P
I
H
S
LL

TA
38

in
Ülkeler nin
ri
kültürle indeki
zer
deniz ü ası olan
yansım ler, eski
'
Tallship ünlerinin
g
şaşaalı n bugün
ardında ileri ve
denizc ileri
yelkenc acıyla
am
eğitme lıyorlar.
kullanı

39

mavisüvari

S

Sahip oldukları büyük yelkenler ve klasik tasarımlarıyla
gittikleri limanlarda büyük ilgi gören yüksek direkli, bir
diğer adıyla boylu soylu gemiler (Tall Ships), bayrağını
taşıdıkları ülkelerin denizcilik kültürünü yansıtan birer
sembol aslında.
İstanbullular başta olmak üzere Türk kamuoyu, 2010
yılında 16 ülkeye ait 23 geminin Karaköy Limanı’na
yanaşmasıyla, bu gemileri yakından tanıma fırsatı
bulmuştu. 2010 yılında İstanbul’un Avrupa’nın Kültür
Başkenti olması vesilesiyle, Avrupa’dan demir alarak
Varna’ya seyreden gemiler, İstanbul Boğazı’nda görsel
şölen sunmuşlardı.

EN ESKI GEMI 220 YAŞINDA
Günümüzde filonun içinde geçmişte, savaş gemisi
olarak kullanılan gemiler de var, yük gemisi olarak
kullanılanlar da. Bugün ise büyük kısmı eğitim gemisi
olarak kullanılıyor. Dünya genelinde yaklaşık 40 ülkeye
ait 80 civarında geminin olduğu belirtiliyor. Bu gemilerin
en eskisi Amerika Birleşik Devletleri’ne ait. Constitution
adındaki gemi, 1797 yılında Amerikan Donanması
tarafından inşa edilmiş. 67 metre uzunluğa sahip
Constitution, aktif olarak kullanılan en aski donanma
gemisi olarak kabul ediliyor. Şu an tersanede bakımda
olan gemi, ülkenin ulusal etkinliklerinde ve eğitim
programlarında kullanılıyor.
Dünyanın en büyük boylu soylu gemisi ise Ruslara
ait olan STS Sedov. 117 metre uzunluğa sahip gemi,
1921 yılında kargo gemisi olarak Almanlar tarafından
yapıldı. 1945 yılında savaş tazminatı olarak Rusya gemiyi
kontrolüne aldı. Donanmada eğitim gemisi olarak
kullanılan STS Sedov, bugün üniversitelerin eğitim
gemisi olarak görev yapıyor.

EĞITIM HERKESE AÇIK
Yüksek yelkenli gemiler, sadece denizcilik okuyan
öğrencilerin pratik eğitimleri için kullanılmıyor. Her yıl
dünyanın belirli noktasında bir araya gelen bu gemilerin
bir kısmı, düzenlenen yarışlarla deniz kültürünün
geliştirilmesinde rol alırken, klasik gemilerde yelken
tecrübesi yaşamak isteyenlere de hizmet veriyor.
Yarışlara mürettebat dışında, yelken eğitimi almak
isteyen gençler de kabul ediliyor. Her gemide misafirler
için belirli sayıda kontenjan bulunuyor. Misafir desek de
aslında gemiye kabul edilen insanlar, birer mürettebat
gibi yarış süresince çalışıyorlar. Bu gemiler, eğitim
gemileri olduğu için gemilere katılanlar, yelken ve
gemiciliği öğrenmeye gelen stajyer olarak gösteriliyor.
40

mavisüvari

Yarışlar dışında Tallship'ler,
sene içerisinde yolculuklar da
gerçekleştiriyorlar. Yolculuklara
katılmak için bu gemileri yöneten
kurumlarla veya STI'lerle
bağlantıya geçmek gerekiyor.
42
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TÜRKLER
GRUP HALINDE
KATILIYOR
Yarışlar dışında, bu
gemilerin yıl içinde
yaptıkları yolculuklara da
katılmak mümkün. Bu
yolculuklara katılabilmek
için bu gemileri yöneten
kurumlara veya yarışları
düzenleyen Sail Training
International’a (STI)
ulaşmaları gerekiyor.
Türkiye’den bu gemilere
katılanların sayıları da her
geçen gün artıyor.
Dört sene önce bu
gemilerden birine katılma
şansı yakalayan Gencer
Emiroğlu, birkaç yıldır
Türkiye’de oluşturduğu
bir grupla bu gemilere
katılmaya başladı.
Geçen yıl, 22-60 yaş
arasında 12’si kadın, 9’u
erkek 21 kişiden oluşan
Türk ekip, dünyaca ünlü
Norveç yelkenli okul
gemisini Hollanda’nın
Delfzijl Limanı’ndan teslim
alıp, Belçika’nın Anvers
Limanı’na götürmek üzere
gemide görev aldı. Yaklaşık
310 millik yolculuk gece
gündüz ara vermeden
dört gün sürdü. Türk ekip
08.00-12.00 vardiyasında
görev yaptı. “Turist gibi
gezeceğimiz bir seyahatten
ziyade, bir mürettebat gibi
çalışabileceğimiz gemileri
ve yolculukları tercih
ediyoruz” diyor Gencer
Emiroğlu.
Gencer Emiroğlu, ilk
olarak yalnız katıldığı bu
seferlere zaman içinde yakın
çevresinde yelkene meraklı
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insanları da ekleyerek
bir ekiple Tall Ship’lere
katılmaya başladı. İkili
ilişkileri sayesinde yüksek
sayıda ve prestijli gemilerde
kontenjan alabildiğini
söyleyebilen Emiroğlu,
eski denizcilik yöntemleri
ve denizcilik komutlarını
öğrenmek isteyenlerin
kendisiyle iletişime
geçebileceğini söylüyor. Bu
seyahatler için gemilere
ödeme yaptıklarını söyleyen
Emiroğlu, ücretlerin
gemilere ve izlenen parkura
göre değişiklik gösterdiğini
belirtiyor.

GEMILERIN
ROTALARI
BEKLENIYOR
STI, 2017 yılındaki Tall
Ships yarış rotalarını
belirledi ve gemilere
katılmak isteyenler için
başvuruları almaya başladı.
Yarışlar dışında gemilerin
yıl içinde izleyeceği
diğer parkurlar ise henüz
belirlenmedi.

TÜRKIYE’NIN TALL SHIP’I;
STS BODRUM

Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek
yelkenli okul gemisi olarak kabul
edilen STS Bodrum, Bodrum ve
Karya Kültür, Sanat ve Tanıtma Vakfı
bünyesinde İMEAK Deniz Ticaret
Odası’nın da katkılarıyla, 2001 yılında
inşa ettirildi. 36 metre uzunluğundaki
STS Bodrum, düzenlediği eğitimlerin
yanı sıra STI (Sail Training
International) tarafından düzenlenen
Tall Ships Yat Yarışları’nda Akdeniz
ve Karadeniz’de uluslararası dereceler
elde etti.

50 METRELIK GEMILERE
TIRMANIYORLAR

Gemilerde bulunan yelkenlerin
büyüklüğü bir futbol sahasını
kaplamaya yetecek genişlikte
olabiliyor. İki, üç ve dört direkli
gemilerdeki bu yelkenleri açmak ve
toplamak için onlarca personelin görev
yapması gerekiyor. Yüksekliği 50
metreyi bulan direklere tırmanmak da
bu görevler arasında bulunuyor.

İKI SINIF GEMI VAR

Tall Ship yarışlarında yelkenliler boy
ve arma özelliklerine göre A ve B
sınıflarına ayrılıyor. En görkemlileri A
sınıfına giriyor. 40 metre altındakiler
B sınıfı kabul ediliyor.
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THEODOSIUS’TAN
MENKIBELER:

YENIKAPI

2004 YILINDA BAŞLAYAN
MARMARAY METRO
ÇALIŞMALARI SIRASINDA
YENIKAPI’DA YAPILAN
ARKEOLOJIK KAZILARDA
37 ADET BATIK GEMIYE
VE BIZANS DÖNEMINE
AIT LIMAN DUVARINA
ULAŞILMIŞTI. MS 5. ILA
11. YÜZYIL TARIHLI
GEMILER DÜNYA
DENIZCILIK TARIHINE
YENI BIR BOYUT
KAZANDIRDI.

BATIKLARI

47

mavitarih

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Y

Yüzyılın arkeolojik keşifleri arasında gösterilen Yenikapı
Batıkları ve Theodosius Limanı ile ilgili kazı çalışmaları ve
araştırmalar devam ediyor. Neolitik dönemden Osmanlı’ya
kadar pek çok katmanı ortaya çıkaran kazılar, aynı zamanda
Bizans’a ait en büyük gemi topluluğunu oluşturuyor.
Günümüze kadar çok iyi şekilde korunmuş olan farklı
stillerdeki gemiler arasında balıkçı tekneleri, ticaret gemileri ve
daha önce benzerine hiç rastlanmamış “galea” olarak bilinen
savaş gemileri yer alıyor. Galeaların buluntu topluluğu içinde
yer alması ise donanmada kullanılmış kürekli kadırgalara ait
ilk arkeolojik örneklerin ele geçirilmiş olmasından dolayı
ayrıca önem arz ediyor. İstanbul Üniversitesi ve Deniz
Arkeoloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen
kazı çalışmaları son bulmuş durumda. Ancak restorasyon,
konservasyon çalışmaları ve analizler daha uzun bir süre
devam edecek. Araştırmacılar ve bilim adamları, Yenikapı’dan
çıkarılan batıkların; Bizans gemilerini ve denizcilik anlayışlarını
derinlemesine anlayabilmek adına son derece önemli

48

mavitarih
olduklarını vurguluyorlar.
Tarihi bir hazine niteliğinde
olan Yenikapı batıkları kazılarında
gemilerin yanında 45 bine yakın
eser de bulundu. Kazılar İstanbul’un
Neolitik dönemine de ışık tutmuş;
8 bin 500 yıl önce yaşamış ilk
İstanbullulara ait ayak izleri ve
mezarlara rastlanmıştı. Gün yüzüne
çıkarılan binlerce buluntu arasında
Afrika’dan getirilen deve iskeletleri,
kandiller, amfora, çanak, çömlek,
silahlar, bitki tohumları ve süs eşyaları
bulunuyor. Kazı çalışmalarında ele
geçirilen binlerce arkeolojik eser,
Ortaçağ’ın günlük yaşamı, ticaret,
ekonomi, dinsel inanış ve denizcilik
kültürü ile alakalı çok detaylı verilere
ulaşılmasını sağladı.

BATIK BIR GEÇMIŞIN
IZLERI ORTAYA
ÇIKARILDI…
Yenikapı’da 2004-2013 yılları
arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri

tarafından sürdürülen kurtarma
kazılarında 37 batıktan oluşan,
dünyanın en dünyanın en büyük
Ortaçağ gemi topluluğuna ve
antik dünyanın bilinen en büyük
limanlarından biri olan Theodosius
Limanı’na ulaşıldı. Kazı alanın doğu
kısmında 25 tane ahşap iki tane ise
taş iskele kalıntısı bulundu. Kazı
alnının batısında ortaya çıkarılan
mimari kalıntılar ise İstanbul’un
tarihi ile alakalı önemli bilgiler sundu.
Toplamda 58 bin metrekarelik
bir alanda gerçekleştirilen kazılar,
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Müdürlüğü tarafından 50 kadar
arkeolog ve 6 yüz işçi ile yürütülmüş
ve müdürlük; yerli yabancı pek
çok üniversite ve enstitünün ilgili
bölümleri ile ortaklaşa çalışmalar
yaparak gemi ve tekne arkeolojisi,
konservasyon, osteo-arkeoloji,
arkeo-botanik, jeoloji, filoloji,
dendrokronoloji, prehistorya ve
antropoloji alanlarında bilimsel
destek almıştır.

DENIZCILIK
TARIHI YENIDEN
ŞEKILLENECEK
Arkeologları batıklarla alakalı
olarak en fazla heyecanlandıran
durumlardan biri günümüze çok
iyi muhafaza edilerek ulaşmaları.
Texas A&M Üniversitesi Deniz
Arkeoloji Enstitüsü’nden Cemal
Pulak’ın “Daha önce hiç bu kadar
iyi korunmuş, bu kadar çok ve bu
kadar farklı tipte gemi aynı noktada
bulunmamıştı” dediği batıklardaki 8
gemi uzmanlarca incelemeye alındı.
Ortaya çıkan sonuçlar, o zamanki
gemi yapımcıların tahmin edilenden
çok daha karmaşık yöntemler
kullandığı. İncelenen gemilerde iki
farklı gemi yapımı taktiğinin bir
araya getirildiği görülmüş. Ancak
tam olarak bu gemilerin nasıl
kullanıldığı, nasıl inşa edildiği, nasıl
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değiştirildiği ve nasıl kullanıldığını anlayabilmek için
uzmanların uzun seneler boyunca büyük bir titizlikle
çalışması gerekecek.
Araştırmalar Marmara Denizi kıyısında inşa
edilen en büyük ikinci liman olan Theodosius’un
daha önceleri doğal bir koyda kurulduğunu, zaman
içinde Bayrampaşa deresinden taşan alüvyonlarla
dolarak günümüzde sahil şeridinden yaklaşık 3 yüz
metre içeride kaldığını ortaya koydu. Limandaki
Alexandrina ve Theodosiana ambarları limanın
İskenderiye’den ve başka yerlerden gelen gemilerin
taşıdığı tahılın ve diğer malzemelerin boşaltıldığı
büyük bir ticaret limanı olduğuna işaret etmektedir.
Theodosius’un tahıl sevkiyatının sona erdiği 7.
yüzyıldan sonra da kullanılmaya devam ettiği 7 ila
11. yüzyıla tarihlenen gemilerden anlaşılmaktadır.

YENIKAPI BATIKLARI
MÜZESI YOLDA
Yenikapı’da inşa edilecek olan müzede batık
kalıntıları, amforalar ve diğer buluntular
sergilenecek. Kurulacak müzede sergilenmek üzere
konservasyonları yapılan ahşap gemiler dünyanın
en büyük batık filosunu oluşturuyor. Hem kazı
alanının hem de gemilerin sergileneceği müze 20
metre yüksekliğe sahip olacak. Binanın çevresinde 5
adet arkeopark yapılacak. Kazılarda ortaya çıkarılan
Theodosius Limanı etrafındaki şehir için de kazı
yapılacak ve burası 500 bin metrekare büyüklüğünde
bir arkeopark alanı olacak.
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“YENIKAPI 12” YENIDEN SULARDA
Yenikapı’da ortaya çıkarılan gemilerden
biri olan “Yenikapı 12” isimli tekne
yeniden yapıldı. 2017’nin bahar
aylarında suya indirilecek olan tekne,
ardından da Marsilya’ya doğru,
sergilenmek üzere yola çıkacak. 9.
yüzyılda batmış olan tekne, 7 metre
uzunluğa ve 2.5 metre genişliğe sahip.
Kargosuyla çok iyi durumda olan ticaret
gemisi Yenikapı 12, hafif bir eğimle
karinası üzerine oturup batmış ve üzeri
hızlıca kumla örtüldüğünden amfora
yükünün altındaki ahşap akşamların
büyük çoğunluğu zarar görmeden
orijinal yerlerinde korunmuş olarak
kalmış. Kaybolan kısımları ise 3 boyutlu
bilgisayar ortamında çizildi ve teknenin
deniz üzerindeki durumunu gösteren
animasyonları hazırlandı.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını

Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı
Ufuk Kocabaş, batıkların bilimsel
kaldırılma ve konservasyon işini
yapmayı üstlenmişti. Prof. Kocabaş
hem Ortaçağ deniz ticareti konusunda
fikir vermesi hem de denizcilik
tarihi açısından önemli bir süreci
başlatmak düşüncesiyle “Yenikapı
12”nin replikasını yapmaya karar verdi.
Geminin birebir replika projelerini
İstanbul Üniversitesi Sualtı Kültür
Kalıntılarını Koruma Anabilim
Dalı’ndan Doç. Dr. Işıl Özsait yaptı.
Tekne Tuzla’da RMK Marine
tersanesinde orijinalindeki gibi kestane
ağacından inşa edildi. Prof. Ufuk
Kocabaş projenin bundan sonraki
aşamalarını şöyle anlattı: “Test sürüşü
yapacağız. Geminin hızı nasıldı, draftı
nasıl, rüzgâra nasıl tepki veriyor. Ortaçağ
denizciliğini biraz anlamaya çalışacağız.”
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izleyenlerin nasıl hissettiğini, aileleri, çocukları,
kadınları, yakınları… hesaba katarak cümle
sarf ediyorum. Ülkenin çok hassas olduğu bu
zamanlarda bizim işimiz de her zamankinden
daha zor daha hassas.
Canlı yayından sonra üzerinizde oluşan
gerginliği nasıl atıyorsunuz?
Bu aralar uyku problemi baş gösterdi. Yayının
ardından eve gidip uyuma pozisyonu almak
saatin sabah dördü vurduğu anlar. Vücudun
kimyasının normale dönmesi zaman
gerektiriyor. Programlar pek gergin geçiyor ve
bu gerginliği vücuttan atmak zor olduğundan
hemen uykuya dalamıyorum. Ancak ne olursa
olsun siyaseti seviyorum. Merak ediyorum. Soru
sormadan yaşayamıyorum artık. Bazı çözüm
yolları geliştirmem gerek muhakkak.
Yayından ziyade işin makyaj çok yorucu
aslında. Çok ağır bir makyaj taşıyoruz her gün.
Ve bu bizim üniformamız gibi, kullanmak
zorundayız.
Daha çok tartışma programlarında ve
oturumlarda gördüğümüz Didem Arslan
Yılmaz’ın hayalinde çok farklı bir format
var mı, yoksa keyif aldığınız
programlar bunlar mı?
Yıllar önce, meslekte daha yeniyken, Kanal
D’de, sana bir sabah kuşağı, magazin programı
sunduracağız, dediler. Yapamam dedim.
Ben mizaç olarak da kafa olarak da siyaseti
seviyorum. Resmi ve mesafeli bir duruşum
var (aslında öyle değilim daha yakından
tanıyanlar bilirler). Ben siyaseti hep sevdim.
Çocukluğumdan beri hayatımın içinde (ailem
de çok severdi). O nedenle siyaset dışında başka
bir format düşünmedim.

Siyasi programlar çok ağır içerikler. Bu kadar
ağırlığa daha ne kadar katlanabileceğinizi
düşünüyorsunuz?
Açıkçası bir planlama yapmadım. Elbette
deşarj olmak lazım ama, kalkıp da bir
köy evine ya da dağ evine yerleşemem
ben, yoğun hayatı seviyorum. Tabi ki
hayatımın sonuna kadar bu yoğunluğu
kaldıramam. Belki ilerleyen zamanlarda gündüz
programlarını yapmayı bırakıp sadece tartışma
programı yaparak devam edebilirim.
Bir televizyonun yayın yönetmeni
olsanız, yayın içeriğinizin ilk üçü
ne olurdu?
Gezmeyi çok istiyorum ama
gezemiyorum. Güzel bir
seyahat programı yapardım.
Sunucunun gidip gezdiği
yerinden tanıttığı bir tatta.
Kültür-sanat yine öncelik
vereceğim programlardan
biri olurdu. Müzik
dinlemeyi çok seviyorum
çünkü. Ve elbette siyaset
olurdu.
Tartışma
programlarında
dönüp dolaşıp aynı
isimleri görüyoruz.
Programların bir
konuk havuzu
yok mu?
Kabul ediyorum bu bir
hata. Çoğu zaman aynı
konuklar etrafında dönüyoruz.
Bir ara sabit konuklarla program

TÜRKIYE MEDYASININ ÇEVRE KONULARINA
VERDIĞI ÖNEMI NASIL DEĞERLENDIRIYORSUNUZ?
Açıkçası lakıyla yapamıyoruz. Çevreye dair muhabir, gazeteci sayısı da az. Ancak,
çevreye karşı ne olursa olsun daha duyarlı olmalıyız. İnsana, yaşama ve çevreye
yönelik çok az haber geçiyor. Bunları artırmamız lazım. Siyasetten yer açıp doğaya ve
geleceğimize hakkıyla yer vermemiz şart.
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TURMEPA’NIN ÇALIŞMALARI 			
HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
TURMEPA’nın çalışmalarını takip ediyorum. Ve kendilerini tebrik ediyorum.
Çok güzel ve duyarlı işlere imza atıyorlar. Denizler ve gelecek adına kendilerine
teşekkür borçluyuz. İyi ki var. Yoksa birçoğumuz farkında bile değiliz, denizleri
nasıl kirlettiğimizin ve temizlenmesinin ne kadar zor olduğunun, yarattığımız
zararın boyutlarının nelere vardığının. TURMEPA, bu noktada güzel bir farkındalık.

yapmak vardı. Çünkü sürekli konuk aramak
kanalı da yayıncıları da yoruyor. Sonra farklı
formatlara dönüldü. Ama hala kısır bir
döngüdeyiz. Farklı seslere, farklı yüzlere yer
vermeliyiz. Evet, belki çok fazla insan profilimiz
var, ama bazı isimler alanında o kadar uzman, o

kadar bilgili ki, yayında olmak zorundalar.
Programda bulundurmak istediğimiz
konuklar oluyor fakat çoğu zaman
olduramıyoruz, çünkü istemiyorlar. Ekran
karşısında rahat hissetmeyenler ve kendini
ifade edemediklerini dile getiren çok fazla
kişi bulunuyor. Bu durumda bizim için
öncelik konuya son derece hakim olması ve
ekranda o konuyu en net biçimde izleyicilere
anlatması. Gündem o kadar hızlı değişiyor ki,
sizin de hızlıca karar verip konuğu programa
yetiştirmeniz gerekiyor. En hızlı ulaşabileceğiniz
ve alanında en yetkin kişilere ulaşıp programı
yayına hazır hale getirmeye çalışıyorsunuz.
Ancak dediğiniz gibi bir konuk havuzu
oluşturulmalı. Alanında yetkin çok daha fazla

isim yer almalı bu havuzlarda.
Türkiye’de saflar sosyolojik olarak o
kadar fazla yer değiştiriyor ki; programa
aldığınız konuk o sosyolojik tabanı ve kendini
konumlandırdığı kesimi tam olarak temsil ediyor
olabilmeli. Zaman zaman izleyiciden şikayetler
alıyoruz. Konuk bizi tam olarak temsil etmiyor
diye. Bu bağlamda aslında konuk seçmek de
çok zor ve hassasiyet gerektiren bir nokta bizim
açımızdan.
Kendinize ve sevdiklerinize zaman
ayırabiliyor musunuz? Şikayetçiler mi
yoğunluğunuzdan?
Özellikle kızım çok rahatsız bu yoğunluktan.
Eşim de öyle. Çok az görüşüyoruz. Ve kızım

benim en büyük vicdan azabım mesleğim
açısından. Tüm yoğunluğum arasında yine de
kızımın her şeyiyle ilgilenmeye çalışıyorum,
zor olsa da. İki dakikalık VTR aralarında
kızım Mina ile telefonda konuşuyorum. VTR
aralarında annelik yapıyorum. Ödevlerini
yapıyoruz mesela. Oradan yönetmen arkadaşım
son 10 saniye diyor, Mina’yı beklemeye alıyorum,
tekrar habere dönüyorum, yeniden haber
girdiğinde Mina ile konuşmaya devam ediyorum.
Biraz uzaktan annelik yapıyorum. Evet, zor bir
durum ama kızım için çalışıyorum, ona güzel bir
gelecek sağlamak için, o da bunu biliyor.
Kızınıza gazeteci ol der misiniz? Onun
mesleğinize bakışı nasıl?
Gazetecilik yoran ve yıpratan bir meslek, tüm
güzelliğinin yanında. Mesleğinizi hakkıyla
yapamadığınız zaman sıkıcı ve kırıcı olabiliyor.
Bu tüm mesleklerde böyle. Ama benim
mesleğime karşı genel hatlarıyla vicdanım rahat.
Kızım ise mesleğimden çok fazla
hoşlanmıyor. Bu kadar görünür ve bilinir
olmamdan da rahatsız. 15 yaşında, sosyal
medyayı ve diğer medya organlarını takip ediyor.
Benimle ilgili birçok yorum onu üzüyor. Daha
önce de dediğim gibi eleştirmeyi çoğu zaman
dozunda yapamıyoruz. Ve insanlar benim bir
anne olduğumu, ailem olduğunu unutarak
yazıyorlar. Elbette eleştiriye açık bir insanım.
Ama yine söylüyorum üslup çok önemli.

YENI YIL IÇIN BIR
DILEĞINIZ VAR MI?
Huzurlu, mutlu ve
insanların birbirine
kutuplaşmadığı bir
Türkiye istiyorum.
Bu ülke hepimizin.
Kimse bu ülkeyi
bizden daha fazla
seviyor olamaz.
Umarım daha iyi bir
ülke oluruz.

Peki, denizlerle aranız nasıl? Tatilinizi
denizden yana mı kullanıyorsunuz genelde?
Denizi çok fazla seviyorum. Denizi görmek bile
rahatlamam için yeterli oluyor. Genelde Ege
taraflarını tercih ediyorum, tatil için. Bodrum,
Çeşme çok sevdiğim yerler.
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NEHRI

TEKNOLOJI, EĞITIM, BILIŞIM
VE EKONOMI ALANLARINDA
GERÇEKLEŞTIRDIĞI
REFORMLAR VE
ÜRETKENLIĞIYLE SIRA DIŞI
BIR BAŞARI HIKAYESINE IMZA
ATAN GÜNEY KORE, 60 YIL
ÖNCE TÜRKIYE EKONOMISININ
DÖRTTE BIRI KADARKEN ŞU
AN IKI KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE
VE DÜNYANIN EN BÜYÜK
EKONOMILERINDEN BIRI.
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Tarih kapısından çıkıp biraz geriye
ilkokul yıllarına gidildiğinde tarih
derslerinde bize anlatılan Güney
Kore’ye rastlamamız mümkün: Sene
1950. Kuzey Kore ve Güney Kore
arasındaki soğuk savaş, sıcak savaşa
dönüşmüş; Rusya ve Amerika’nın dahil
olduğu savaş daha da büyük, yıkıcı bir
hal almıştı. Türkiye’nin Güney tarafını
15 bin askerle desteklediği savaş,
1953 yılında, Güney Kore’nin açlık ve
yoksullukla boğuşacağı bir şekilde son
bulmuştu. Aradan geçen 63 yıl sonra
aynı Güney Kore, bugün dünyanın
en büyük 11. ekonomisi unvanını
kazandı. 63 yıl önceki sefaletin üzerine
kurulan görkemli köprüler, eşsiz
gökdelenler, tüm ülkeyi sarmalayan
otoyollar, otomobiller, limanlar,
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gemiler, trenler ve değerleriyle “İnsani
Gelişmişlik Endeksi’nde Asya’nın en
gelişmiş ülkesi” unvanını sonuna kadar
hak ediyor.
Bugün “gelişmiş ülkeler” ligine
yükselmiş olan G. Kore çok küçük
bir yüz ölçümü ve nüfusa sahip
olmanın yanında kayda değer bir doğal
kaynağa sahip değil. Dünya ithalat
sıralamasında yedinci sırada bulunuyor.
Ülkede GSYH 1,5 trilyon dolar. G.
Kore denince akla Samsung, LG, Kia,
Daweeo geliyor. Marka sadece ürünle
kıyaslanabilecek bir kavram değil.
K-pop kültüründen gelen ve “Gam
gam style” şarkısını tüm dünyaya
söyleten PSY, kısa sürede yakaladığı
1,7 milyar izlenme ile Kore’nin en
büyük markalarından biri. Hyundai
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otomotiv sektörü denince akla
ilk gelenlerden. Hyundai Heavy
Industries dünyanın en büyük
gemi yapım şirketi. SK Group
dünyanın en büyük ikinci çip
üreticisi konumunda. Bünyesinde
birçok global markayı barındıran
bu dünya devi, ekonomisindeki
gelişmeye “Han Nehri Mucizesi”
adını takmış. İster mucize deyin
ister başka bir isim verin. Bunun
başarı mucizesi olduğu dünya
çapında yadsınamayacak bir
gerçek.

GEMI INŞA
SANAYIINDE
DÜNYA DEVI
Güney Kore’nin gemi inşa
sanayiinde yakaladığı olağanüstü
başarının dinamiklerini ülkenin
gelişimindeki dinamiklerinden
ayrı olarak değerlendirmek
mümkün değil. Mucizevi
kalkınma sürecinin en başarılı
ayaklarından biri.
Üç tarafı denizlerle çevrili olan
Kore’de gemi yapımı çok eskilere
dayansa da modern anlamdaki
süreç 1960’lı yıllarda başlamış.

60’larda sadece gemi inşa sektörü
değil, tüm ekonomide hızlı bir
kalkınma süreci başlamış. Bu
dönemde hükümet, tersaneleri
ağaç gemi yapımından çelik gemi
yapımına yönlendirerek hem
çelik gemi oranını hem de üretim
kapasitesini artırdı. Ardından
da gemi inşa sektöründe yerli
girdi oranını yükseltmeye yönelik

Güney Kore sadece gemi
yapımında değil; elektronik,
bilişim ve otomotivde de
dünya devleri yarattı.

teşvikler uygulamaya konuldu.
90’lı yıllarda dünya
ekonomisinin ve piyasasının
yeniden canlanmaya başlaması
ve 2000’li yıllarda ise ekonomide
bilgi teknolojisi alanında bir
dönüşümün yaşanması gemi
inşa alanında önemli gelişmeleri
sağladı. 90’lı yıllarda sektörün
devi Japonya’yı geride bırakan
Kore, bugün ise gemi inşaatından
en fazla siparişi alarak dünya
liderliğine oturmuş durumda.
Gemi sahipleri; konteyner
gemileri, LNG tankerleri
üretimindeki uzmanlığından
dolayı Kore’yi tercih etmekte.
Sektöre sürekli yatırımlar yapan
ülke bu alandaki uzmanlığını
çok uzun zamanlar daha elinde
tutacağa benziyor.

KÖKLÜ EĞITIM REFORMLARI
EKONOMININ TEMELI
Makroekonomi olayını geri plana itip Kore’yi bugünlere getiren köklü gerçeklere
değinecek olursak işin temelinde eğitimin yattığını göreceksiniz. “Eğitim
şart” felsefesi biz de biraz daha mizahi bir boyutta yer alırken Kore bu sloganı
millileştirmiş ve büyük bir kabul görmüş. Eğitime ayrılan desteklerinin büyüklüğü
eğitime yaptırılan kayıtlarla karşılık bulmuş. Kore’nin kalkınma anlamında
gerçekleştirdiği olağanüstü başarısında köklü eğitim reformları ve bu alanda
yürütülen istikrarlı politikalar ekonominin bugünün en önemli adımlarıydı.
Ekonomik başarının temelinde yatan eğitim politikalarıyla, bilişim teknolojileri
eğitimde etkin kullanılmaya başlandı. Motor görevi gören eğitim, devletin yanında
özel sektörce de desteklenince Ar-Ge çalışmaları da desteklenmiş ve ülkenin
teknolojik altyapısı ile birlikte ülkenin kalkınmasına vesile olmuş. Ar-Ge’nin aldığı
destek, bugün ülkede kişi başına düşen patent sayısını ikiye çıkarmış.
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HER ALANDA GELIŞIM
Güney Kore sadece gemi
yapımında değil; elektronik,
bilişim ve otomotivde de dünya
devleri yarattı. Dünyanın en hızlı
internet bağlantısına sahip ülkede
her yerde internet bağlantısı
mümkün. Kore’nin sıçrama
yapmasını sağlayan projelerden
biri de bilişim teknolojilerinin
toparlandığı ve ABD’deki Silikon
Vadisi’ne alternatif olan IT
Vadisi. Üniversitelerin ve global
şirketlerin yatırımlarıyla birçok
konuda ABD’yi sollayan Kore
bazılarında ise başa baş gidiyor.
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1980’lerin taklitçisi Kore bugün
zarif cep telefonları üreten bir
cep telefonu cenneti. Samsung
ve Apple arasındaki nefes kesen
rekabet dünyada bir derbi
tadında izleniyor. Ülkenin bir
başka amiral gemisi Hyundai,
başta otomotiv olmak üzere ağır
sanayi alanında faaliyet gösteren
bir dünya markası. Devletin
kendisine sağladığı desteği en iyi
şekilde değerlendiren Hyundai,
bugün dünyanın beşinci otomotiv
üreticisi konumunda. Değerlerine
ve tarihine son derece saygılı bir
toplum olan Güney Kore, sadece
sanayi ve teknoloji değil kültür
sanat alanında da köklü değişimler
ve başarılar yakaladı. Bunun en
güzel örneklerinden biri de son
zamanlarda adından sıkça söz
ettiren Kore sineması ve yönetmen
Kim Ki-duk. Kim Ki-duk çektiği
filmler ve yazdığı senaryolarla
yaşayan en iyi yönetmenler arasında
yerini aldı. Bir diğer marka da
Kore’nin batı müziği ve pop
müziğini kendi yorumlamasıyla
ortaya çıkardığı “K-pop” kültürü.

Kore’nin kendi iç dinamikleri ile
hayata geçirdiği bu kültürün en üst
noktası ise PSY ve onun fenomen
şarkısı Gam gam style.
Güney Kore, dünyada yükselen
bir yıldız ve marka değeri çok
yüksek. Apple ile başabaş giden
Samsung, dünyayı etkisi altına Gam
gam style, 2002 Dünya Kupası,
Seul Olimpiyatları… Hiçbir şey
tesadüf değil bu ülkede. Kore’de de
her daim hayat güllük gülistanlık
geçmedi; krizler, sorunlar onun da
kapısını çaldı. Ama tüm bunları
en az hasarla atlatmayı bildi. Ve
ekonomideki ve dış ilişkilerdeki
tutarlılığı ve sürdürülebilir başarısı
onu bugün dünya devleri arasına
soktu. Öte yandan akademik
dünyada Kore’nin göstermiş
olduğu bu kalkınma süreci çok
uzun zamanlar daha tartışma ve
tez konusu olmaya devam edecek
gibi duruyor. Devletin 50’lerdeki
bilinçli müdahalesi ve desteği ülkeyi
bugünlere getirirken bunun nasıl
hayata nasıl geçtiği ve bu kadar kısa
sürede etki ettiği hala daha merak
konusu.
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röportaj Peri Erbul

DeloitteTürkiye
Denetim Hizmetleri
Ortağı Ali Çiçekli

40 YAŞ HEDIYESI:

ATLANTIK
GEÇIŞI
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98 YILINDAN
BERI DELOITTE
BÜNYESINDE
ÇALIŞAN
ALI ÇIÇEKLI,
ÇOCUKLUĞUNDAN
BU YANA DENIZ
SEVDALISI. 40.
YAŞ GÜNÜNDE
KENDISINE
OKYANUSLAR
ARASI GEÇIŞ
HEDIYE ETMEK
ÜZERE 20 GÜNLÜK
BIR MACERAYA
ATILAN ÇIÇEKLI,
BU MACERASINI
BIR SOSYAL
SORUMLULUK
PROJESINE
DÖNÜŞTÜREREK
TURMEPA ILE
BIRLIKTE TEMIZ
DENIZLER VE
ÇEVRE ADINA
FARKINDALIK
YARATTI.

M

Macerasının denizlerin geleceği için
başlangıç olduğunu söyleyen Çiçekli ile
Atlantik geçişini ve denizleri konuştuk.

Ali Bey kendinizden bahseder misiniz?
Annem ve babam, ikisi de öğretmen.
Tanıştıktan sonra karar alıp
Kınalıada’ya yerleşiyorlar. Benim
nüfusum da Kınalıada’da. Annem ile
babam daha küçük yaşlardan beri bize,
deniz ve temiz çevre bilincini aşıladılar.
Denizin içinde büyüdüm. Marmara
Denizi bizim çocukluğumuzda
balık bakımından daha yoğun, daha
hareketliydi, ayağımızın ucuna balıklar
gelirdi. En büyük zevklerimden biriydi
balık tutmak. Ortaokula geldiğimde
babam bana 6 metrelik bir ahşap kayık
aldı. Yazları bakımıyla ilgileniyordum.
Kayığıma gösterdiğim fazla ilgiden
ve eve az uğramamdan dolayı ailem
tarafından azarlandığım çok olmuştur.
Denizde olmak, denize dair bir şeylerle
ilgilenmek beni özgür hissettiriyor,
dinginlik ve huzur veriyor, bu hep
böyleydi.
Yıllar içinde yelkenliye başladım
ve kendimi geliştirme çabasına girdim.
Yunanistan, Hırvatistan, Adalar, İtalya
çok sevdiğim kıyılar. Ancak bu kıyılara
vardığımda anladım ki; başka hiçbir
ülkede Türkiye’ninki kadar güzel kıyılar
yok. Diğer taraftan da ne şekilde tahrip
edildiğini görmek bir o kadar da üzücü…
Kanarya Adaları’ndan Karayip
Adaları’na yelken ile geçiş yapmak
nereden çıktı?
Kendime 40 yaş hediyesi vermek
istedim: Atlantik geçişi. Hayalimi
gerçekleştirmek adına çevremde,
bu işten anlayanlarla temasa
geçtim. Bir süre araştırdıktan sonra
Yunanistan’daki bir arkadaşım
İspanya’da bir çiftten bahsetti. İkisi de
profesyonel denizci ve Karayipler’de
yaşıyorlar. Çift, okyanus geçişi
yapacak ve masraflarını paylaşacak,
aynı zamanda da keyifli zaman

geçirecek birini arıyordu. Ben de
bunun üzerine İspanya’ya tanışmaya
gittim. Dört gün birlikte denize
çıktık, vakit geçirdik ve birbirimizi
tanıdık. Ve 40 yaş projemi hayata
geçirmeye karar verdik.
40 yaş projenizi sosyal sorumluluk
projesine dönüştürüp TURMEPA ile
tanışmak nereden geldi aklınıza?
Denizleri çok seviyorum. Kirlendiğini
görmek ise bir o kadar kalp kırıcı. Biz
beyaz yakalılar, yoğunluğumuzdan
dolayı daha steril ortamlarda yaşamayı
tercih eden, bu tür konulara çok
fazla zaman ayıramayan bir kesimiz.
Ancak birikimlerimiz ve eğitimlerimiz
itibariyle bir farkındalık yaratılmak
amaçlandığında hassasiyet de
gösteriyoruz. Ben de bu maceramı,
denizlerin yaşadığı tahribata dikkat
çekmek ve TURMEPA’nın denizleri
koruma misyonunu vurgulamak
amacıyla yaptım.
Gezinin hikayesini uygun
platformlarda paylaşıp yazarsam bir
geri dönüş alabileceğime ve denizlere
bir faydam olabileceğine inandım.
Hayalimin bir projeye dönüşmesi
aşamasına da başta iş arkadaşlarım
olmak üzere çevremdekiler büyük
destek sağladılar.

Bugüne dek pek çok
güzel kıyı gezdim.
Ve tüm bunların
sonunda dünyanın
en güzel kıyılarına
Türkiye'nin sahip
olduğunu fark ettim.

Rotayı nasıl belirlediniz, yaptığınız
hazırlıklar nelerdi?
İlk olarak aslında Deloitte’a
teşekkür etmem lazım; arkamda
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NEDEN
TURMEPA?

olduğu ve beni desteklediği için... Benim
pozisyonumda bir yöneticinin 20 gün kadar
uzun bir süre ulaşılamaması çok ciddi bir
desteği gerektiriyordu. Hazırlık anlamında,
yolculuğumuzda teknoloji olmayacak olsa
da, her türlü güvenlik önlemini, sağlık
tedbirini, gıda stokunu hazırladık. Karada
lojistik desteğimiz de vardı, danışabileceğimiz
meteorolojistler gibi. Fiziksel kondisyonumuzu
sağlam tutmak için antrenmanlar yaptık.
Bunun ötesinde, doğayla baş başa yapacağınız
yolculuklar, zihinsel bir hazırlık da gerektirir.
Konsantre olup kendinizi bu modern hayattan
uzaktaki kısa süreli yaşama hazır hale
getirmeniz yolculuk için önemli.
Yolculuğunuz nasıl geçti?
3100 deniz milini (ortalama 5,500 km) yaklaşık
20 günde geçecektik. Dört İspanyol ve bir Türk
denizciden oluşan beş kişilik bir ekip olarak,
12 Kasım sabahı, Kanarya Adaları arasında yer
alan Fuertaventura Adası’ndaki Gran Tarajal
Marina’dan okyanusa açıldık.
Yelken de yaşamın tam kendisi gibi;
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istediğiniz kadar planlayın, kontrolünüzde
olmayan nedenlerle sizi kendi istediği yöne
götürüyor. Yapabileceğiniz en mantıklı şey
ise, doğaya kendinizi teslim etmek. İlk üç gün
hava çok sertti. Ranzadan düşmemek için
teknenin direğine tutunmak, bazen sarılmak
zorunda kaldığımız zamanlar çok fazla
oldu. Dördüncü günde de rüzgarın sertliği
devam edince, motor kullanmamız gerekirse
yeteri kadar yakıtımız olmayacağı için rotayı
değiştirdik ve yedinci günün şafağında Cape
Verde Adaları’nda durmak zorunda kaldık.
Cape Verde Adaları’ndan açıldığımızda
adaların arasında coğrafi özelliklerden de
kaynaklı, rüzgar çok sert esiyordu. Hava kapalı,
bulutlu ve oldukça depresifti. Üstelik, daha
ilk saatlerde ters bir kavança yiyerek balon
gönderini kırdık ama elimizdeki malzemelerle
yenisini yapmayı başardık.
Günler ilerledikçe tekne hayatı da rutine
biniyor. Havanın göreceli olarak daha sakin
ve kolay olduğu, vardiyalarınız dışındaki
zamanlarda gün içinde balık tutabiliyor, kitap
okuyabiliyor, müzik dinleyebiliyorsunuz. Uzun

Bu yolculuğun sadece
bir Atlantik geçişi olarak
kalmasını istemedim.
Etkisinin uzun süreler
devam etmesini ve
denizlerimizi temiz tutmak
adına hep aktif kalmayı
istiyorum. Mesleğimin
yanında denizleri de
kendime iş edindim ve
denizlerimiz için, artık
daha fazlasını vermek
istiyorum. Bu daha
başlangıç... Bu projeyi
TURMEPA ile duyurduğum
noktada çok daha etkili
olacağını biliyordum.
Ve yine TURMEPA
üyelerinden, iş arkadaşım
Ali Kamil Uzun Bey’in de
yönetiminde bulunduğu
bir “Gelecek Okulu” var.
Gençlerle iletişimde
olan bir okul. Gençlere
ilham vermesi adına Ali
Bey ile beraber birtakım
seminerler verebileceğimizi
düşünüyoruz. Böylece hem
daha fazla insana ulaşmayı,
hem de yine TURMEPA’nın
bilinirliğini gençler nezdinde
artırmayı hedefliyoruz..

geçiş ve zorlu koşullarla başa çıkmak için kendimce
bulduğum en iyi yol kendime küçük hedefler koymaktı.
20 günü aştığımızda, Karayipler’in Martinique
Adası’na yaklaştıkça heyecanımız da artıyordu.
Yolculuğun sonunda kara göründüğünde hepimize
tarif edilmez bir mutluluk ve yorgunluk hakimdi. 3100
deniz mili ve 23 gün süren geçiş başarı ile sonuçlandı.
3100 deniz mili kat ederek Atlantik’i geçmiş bir
denizciydim artık. Bu kadar anlamlı ve önemli bir
hedefi gerçekleştirmenin hissettirdiği mutluluğu bir kez
daha yaşamak için, bugün olsa gene bu geçişi yaparım.
Denizleri daha etkin nasıl sevdirebiliriz?
Arjantin’de bazı ilkokullarda yelken dersi bulunuyor.
Akdeniz’e kıyısı olan ülkelere gittiğinizde yelkenlilerle,
teknelerle denizde dolaşan gençleri görürsünüz.
Almanya’da birçok okulda yüzme ile alakalı bir branş
zorunlu derstir. Bu çocuklar, denizle iç içe büyüyorlar.
Birçok ülkenin bayrağına yansımıştır deniz sevdası.
Her şey eğitim ve oluşturulan vizyonla başlıyor. Bizim
de, ülke olarak, ciddi anlamda eğitim sistemine entegre
bir yatırım yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bilinç,
yaptığımız yatırımla doğru orantılı olarak artacak. Bizler
de desteklerimizle bu eğitimin birer parçası olmalıyız.
Yıkım ve umut arasında nasıl bir 		
duygusal denge kuruyorsunuz?
Umut bitince hayat bitiyor. Kendi adıma çaba göstermek
ve bu ülke için iyi şeyler yapmak istiyorum. Umudu
yaşatmak adına işin bir ucundan tutup ve onu bir daha
bırakmayarak daha sıkı sarılma gayreti içindeyim.
Hisarönü Körfezi’ne gidip, orada denize giren ya
da tesislerinde oturup yemek yiyen birinin açıkçası
kolay kolay denizi kirletebileceğine, o güzellikleri

tattıktan sonra oranın bozulmasına
göz yumabileceğine inanmıyorum. Ne
kadar insanı denizle buluşturursak,
ne kadar insana denizi sevdirirsek
umut o kadar fazla, yıkım ise o denli
azalacaktır. Bu bağlamda yineleyeceğim,
TURMEPA gibi kurumlara ve gönüllü
bireylere daha fazla ihtiyacımız var.
TURMEPA ile ortaklaşa
yapmayı düşündüğünüz başka
projeleriniz var mı?
TURMEPA’nın çocuklara ve
gençlere yönelik eğitim kampları
bulunuyor. İmkan olursa, bu kamplara
katılıp çocuklara hem yaşadığım bu
macerayı, hem de denizlerin neden
var olması gerektiğini, aslında koca
bir su birikintisinden çok daha fazlası
olduğunu anlatmak isterim. Denizin
hayat demek olduğunu herkes bilmeli
ve bunu anlatmak adına da böyle
fırsatları değerlendirmek isterim. Ayrıca
denizlere yönelik çabamın TURMEPA
ile birlikte bir şekilde vücut bulacak
olması, beni çok mutlu eder.

Kirliliği engellemede
ve bilinç oluşturmada
en etkili yöntem ne
olabilir sizce?

Kesinlikle eğitim olduğunu
düşünüyorum. Küçük yaşlarda
başlayan bir eğitim bunun kesin
sonucu olacaktır. Hükümetlerin
eğitim politikaları içinde mutlaka
çevre bilinci olmalı ve bu bilinç
topluma erken yaşlarda empoze
edilmeli. Bunu yaparsak ilerleyen
zamanlarda da farkındalık yaratmak
adına gönüllü sayımızı ve STK’ların
yoğunluğunu artırmış oluruz.
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YEMYEŞIL DOĞASI,
MAVILIKLERI,
PATIKA YOLLARI,
TARIH KOKAN
SOKAKLARI, HUZURLU
ATMOSFERIYLE
HER ADIM
ATTIĞINIZDA ZAMAN
GENIŞLIYOR GIBI
HISSEDIYORSUNUZ
AMASRA’DA.
BU KÜÇÜK
YERDE DOĞANIN
BAHŞETTIKLERINI
IZLERKEN
TANRILARIN ADIL
DAVRANMADIĞINI
DÜŞÜNEBILIRSINIZ.

Amasra
MAVININ COŞKUSU
YEŞILIN FERAHLIĞI
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İki koyun çevrelediği bir yarımada ve bir Roma köprüsü ile
ulaşılan kayalık bir adadan oluşan Amasra, Karadeniz’in en
güzel limanı. Köklü bir tarihe ve stratejik bir konuma sahip şehir,
Türkiye’nin başlıca turistik yerlerine nispet daha izole kalmış. Ege
ve Akdeniz’deki tatil beldeleri ile kıyaslandığında iddiasız duran
Amasra, buna rağmen turistlerin büyük bir özlem ile gittikleri
destinasyonlardan biri.

BIR PARÇA TARIH
Adını Kraliçe Amastris’ten alan Amasra, Bartın ilinin kuzeyinde
dik yamaçların Karadeniz ile buluştuğu bir yarımada ve iki
ada üzerine kurulu. Tarihçi Strabon’a göre şehrin ilk sahibi
Amazonlardır. MÖ 12. yüzyılda Fenikelilerin hakimiyetine giren
Amasra; MÖ 8. yüzyılda İon, MÖ 580’de Lidya ve 547’de Pers
hükümranlığı yaşar. Büyük İskender’in Pers Kralını yenmesinden
sonra hanedanlıklar arası evlilikler başlar ve Pers Prensesi
Amastris şehre yönetici olur. Ölümünden sonra ise şehir, iki
yüz senelik Pontus egemenliğine girer. Sonrasında Romalıların
kontrolüne giren Amasra bu dönemde çok fazla kalkındı. Gelen
Bizanslılar ise bu nadide limanı, 1270’ten 1560 kadar Fatih Sultan
Mehmet’in hiç kavga etmeden aldığı bir ticaret istasyonu olarak
Cenevizlilere kiraladı.
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Geçmiş zamanla şimdiki zamanın iç içe geçtiği şehrin
Bakacak Tepesi’ne vardığında Fatih Sultan Mehmet sorar Lalası
Akşemseddin’e “Lala çeşm-i cihan bura mı ola?” (yani dünyanın
gözbebeği burası mı?). Fatih’in hayranlığını dile getirmek için
kullanıldığı “çeşm-i cihan” bugün şehirle bütünleşmiş bir sıfat.

BIR PARÇA SÜKÛNET
Ufacık tefecikliğine rağmen Amasra, 1940’larda tüm gözlerin
üzerinde olduğu bir liman kentiymiş. Zeki Müren’den İsmet
İnönü’ye kadar pek çok siyasi ve sanatçı Amasra’ya gelirmiş
tatile. Şimdiler de ise daha münzevi bir hayat yaşıyor. İlk seferde
insanı sarmalayan sıcacık bir yer. Havasıyla, insanlarıyla. Bu
küçük yerde sıkılmanız ya da zorluk çekmeniz mümkün değil.
Derin geçmişi ve kültürü bir yana insanları gayet hoşgörülü,
misafirperver ve hoşsohbet.
Yılın her günü ziyaret etmeye müsait olan Amasra, güzel ve
huzurlu bir tatil için biçilmiş kaftan. Hafta sonları için sıkça tercih
edildiğinden bu iki gün curcunası olur ama onun dışında sessiz
ve sakindir. Hele bu mevsimde daha sakin. Maviyle yeşilin iç içe
geçtiği Amasra’da sessizlikte kendinizi dinleyebilir, uçurumun
kıyısında yer alan kayalıklarda çay içip manzarayı seyredebilir,
alışveriş yapabilir, lezzetli bir balık sofrasına oturabilirsiniz.

GEZILECEK YERLER:
Denizin coşkusuna, yeşilin ferahlığına tarih kokusu eşlik ediyor
Amasra’da. Tarihi karakterlerin, imparatorlukların ve dönemlerin
iç içe girdiği Amasra sokaklarında keşfetmeye değer pek çok eser
bulunuyor. Kah denizcilere garantörlük eden bir fener, kah iki
yakayı bağlayan Karadeniz’in sularına asırlarca meydan okuyan
bir köprü. Tarihi sokakları adımlarken selam verilen tarihi camiler,
kiliseler, eskimiş şatolar, bir zamanda asılı kalmışçasına çalışan
bedesten ve çarşı zanaatkarları... Her ihtimale karşı tetikte
bekleyen yeraltı tünelleri… Bu kadar küçük bir yer ne kadar olay
yaşamış ne kadar kişi görmüş olabilir ki diye düşünüyorsanız
Amasra’yı ziyaret etmelisinizdir.

Amasra Kalesi
Küçük Liman’dan Boztepe’ye giderken Kemere Köprüsü’ne
gelmeden, sağ tarafta uzanan tüm yokuşlar sizi kaleye
çıkarır. Roma döneminde inşa edilen kale; Bizans, Ceneviz,
Osmanlı zamanında değişiklikler yaşadı, özellikle Cenevizliler
zamanında kalenin içinde Cenevizlilerden kalma bir kilise
ve kiliseden çevrilme Fatih Camii bulunuyor. Kale surlarının
üzerindeki figürlerin çoğunluğu ilk günkü kadar belirgin bir
şekilde günümüze ulaşmış. Kapıları, yer yer kule boşlukları, iç
taksimatları, armaları, Eros, Medusa, Öküzbaşı ve Kartal figürleri
ve tünelleri ile günümüzde Ortaçağ havası yaratıyor.
Kale iki bölümden oluşuyor: Kemere Köprüsü ile
Amasra’ya bağlanan Boztepe’deki Sormagir Kalesi ve Zindan
Kalesi. Kalenin dört bir tarafından eşsiz Amasra manzaraları
yakalamanız mümkün.

Büyükliman ve Sahili
Balıkçı tekneleri, restoranlar ve balıkçıların bulunduğu bu bölge akşam
yürüyüşleri için ideal. Büyükliman sahili denize girmek için güzel bir
kumsala sahip. Berrak suları olan sahil dalga almıyor. Ancak yine de
dikkatli olmak lazım. Bu bölgede Karadeniz’in meşhur
akıntılarına kapılabilirsiniz.

Galla Kadınlar Pazarı
Belediye binasının arkasında yer alan bu pazar yerindeki köylü
kadınların tezgahlarında sütten yoğurda, ekmekten mısıra,
kurutulmuş sebzelerden taze meyve sebzeye, yumurtaya,
bala, envai çeşit ota kadar aradığınız her şey var. 200 yıllık bir
geleneği yansıtan Pazar her Salı ve Cuma kuruluyor. Pazar, bir
yandan organik gıdaya ulaşımı kolaylaştırırken diğer yandan
köylü kentli iletişimini güçlendiriyor.
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Kuş Kayası Yol Anıtı
Amasra-Bartın yolu üzerinde yer alan Kuş Kayası, Anadolu’nun ilk yol anıtı olması bakımından önemli. Roma imparatoru tarafından Bitinya
valisine yaptırılan anıt yolda kral heykeli, iki kitabe ve kartal heykeli bulunuyor. MS 44-45 yılları arasında yapılan yolda tabelanın olduğu yerdeki
60 merdiveni tırmandığınızda Kuş Yuvası’na varıyorsunuz. Yolun sonunda harika bir şehir manzarası bulunuyor.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Amasra Müzesi

Çekiciler Sokağı
Galla Pazarı’nın arkasında kale kapısından başlayan ve Büyükliman’a ulaşan ve Küçükliman
ile Büyükliman’ı bağlayan sokak, ahşap oyma ve süsleme sanatının yani çekiciliğin hala devam
ettirildiği yer. Sokaktaki tezgahlarda ahşaptan yapılabilecek her şey var.
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İlk kez 1982 yılında faaliyete geçen müze,
iki arkeolojik ve iki etnografik olmak üzere
dört odadan oluşuyor. Helenistik, Roma,
Bizans, Ceneviz, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk
yıllarından eserler ve koleksiyonlar barındıran
müze, şehri gezmeye ve tanımaya başlamanın
ilk adımı.
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NEREDE YEMELI?
Mavi Yeşil Balık Restoran
Amasra salatası ve taptaze balıklarıyla yemelere
doyamayacağınız bir restoran. Balkonunda
oturup Karadeniz’in hırçın dalgalarına karşı
kadeh kaldırmak da cabası.
Tel: 0378 315 27 27

Mustafa Amca’nın Yeri
Canlı Balık Restoran da denen bu mekan
Amasra salatasını en güzel yapan yerlerin başında geliyor. Küçükliman’da yer alan bu meşhur
balıkçı restoranı her daim taze balık sunuyor.
Ballı yoğurdu da pek güzel yapan Mustafa
Amca’nın diğer farikası da gün batımının sunduğu manzara. Tel: 0378 315 26 06

Direkli Kaya
Cenevizliler tarafından fener olarak kullanılan Direkli Kaya yedi metre
yüksekliğinde bir kayaya sahip. Kayanın etrafında denizle bağlantısı olan bir havuz
bulunuyor. Havuzun Direkli Kaya ile bağlantısı merdivenlerle sağlanmaktadır.
Harika bir manzaraya sahip bu eski fener gün batımında ayrı bir güzelliğe
bürünmektedir.

Küçükliman

Kemere Köprüsü

Etrafında müze, belediye çay bahçesi,
Barış Akarsu Parkı, kale kapısı ve
Boztepe’ye giden yolun bulunduğu bu
koyda balıkçı teknelerinin, sandalların
tamirleri yapılıp denize hazır hale
getirilmesi sağlanıyor.

Direkli’yi geçip birbirinden güzel ve
şirin evlerin arasında ilerledikten sonra
karşınıza deniz ve bir köprü çıkıyor.
Antik dönemden Cenevizlilere kadar
açılır kapanır bir sisteme sahip olan
köprü Osmanlı zamanında sabit hale
getirildi. Köprünün altında tekne
turlarının geçişi sağlanıyor. Köprüye
ulaşım iki ayrı kemerden yapılıyor.

AMASRA SOFRASI

NEREDE KALMALI?
Kum Butik Otel
Tarihi dokusu korunarak 2015 yılında restore
edilen bir konak. Konforlu ve keyifli odaların
tasarımı ise son derece romantik.
Tel: 0378 315 11 90

Amasra’da lezzet de mutluluk da denizden dağılıyor. Çok sayıda balıkçıya
sahip şehirde son derece lezzetli balıkların tadına bakabilirsiniz. Çıtır çıtır
balıklara meşhur Amasra salatası eşlik ediyor. Finalde de ballı yoğurt. Evet,
bu şehirde balık ve yoğurdu birlikte tüketmek zehirlemiyor. 16 malzemeli
Amasra pidesi, kahvaltıların vazgeçilmezi meşhur mısır ekmeği, tereyağlı su
böreği, et suyunda pişen pirinçli mantı da tadına bakılması gereken Amasra
lezzetlerinden. Ayrıca etrafta Bartın yemekleri yapan yerler de mevcut.
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ODAK NOKTASI
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SEKTÖRDE HIZMET
VEREN PARILTIM
YEMEK, SEKTÖRÜNDEKI
DOĞAL KAYNAK
TÜKETIMINI MINIMUM
SEVIYEDE TUTUYOR.
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TURMEPA ile beraber gerçekleştirdikleri “atık yağ
toplama” projesi ile çevreye olan duyarlılığını bir kere daha
kanıtlayan Parıltım Yemek şirketinin, Müşteri İlişkileri
ve Kurumsal İletişim Direktörü Büşra Aydın ile firmanın
bugüne kadarki faaliyetlerinden ve şirkette oluşturulan
çevre bilincinden bahsettik.

TURMEPA’ya desteğinizden dolayı teşekkür ederiz
ve bu desteğinizin sürekli olacağına gönülden
inanıyoruz. Parıltım Yemek firmasının çevre
politikalarından bahseder misiniz?
Biz, Parıltım Yemek olarak, doğayı korumanın ve çevre
bilincinin önemi ile hareket eden bir firmayız. Yaptığımız
iş de bunu gerektiriyor. Doğanın bize sunduğu besinler
üretimimizin bir parçası. Uyguladığımız ISO 14001
Standardı çerçevesinde oluşturduğumuz bir çevre
politikamız mevcut. Bütün çalışanlarımıza oryantasyon
döneminde ve çalışmaya başladıktan sonra düzenli
aralıklarla bunun eğitimini veriyoruz. Aynı zamanda,
sosyal sorumluluk anlayışımızla da bunu bütünleştirdik.
Bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan
17 sürdürülebilir büyüme hedefinde temiz deniz hedefi de
mevcut. Biz de “iyilik yap, denize atma!” diyoruz.

Parıltım Yemek ve TURMEPA ilişkisinden
bahsedebilir misiniz?

Parıltım Yemek, TURMEPA’nın kurumsal üyelerindendir.
Aynı zamanda ben de bireysel olarak üyeyim ve
gönüllünüzüm. İki senedir Masmavi Deniz Kampı'na
destek oluyoruz. Öğrenciler tarafından bu kampta
edinilen bilgiler, gelecek nesillerin çevre bilinci ile
büyümesine ve ileride bu bilinçle ekonomiye, politikaya,
sanayiye, sanata, spora katılacak bir nesil oluşmasına katkı
sağlıyor. Ülkemiz ve dünyamız için bunun önemi paha
biçilemez. Buna ek olarak, TURMEPA ile atık yağların
dönüşümü konusunda işbirliğimiz var.
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Sektörün, özellikle restorancılıkta, bu konuda
gittikçe bilinçlendiğini görüyorum. Kendi gittiğim
restoranlarda da bu uygulama ile karşılaşıyorum.
Umarım daha çok yaygınlaşır, hatta belki yiyecek ve
içecek sektörü olarak ortak bir platformda buluşabiliriz.

Peki, yemek sektörünün çevreye diğer etkileri
nelerdir? Ne gibi önlemler alınabilir?

Atık yağları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bir litre atık yağ, bir milyon litre içme suyunu
kirletebilir. Çöpe atılan yağlar; yeraltı sularına
karışmaktadır. Lavabolara ve diğer giderlere dökülenler
ise, atık sularla birleşerek kanalizasyonlara, göllere
ve denizlere karışmaktadır. Atık yağlarımız lisanslı
firmalar tarafından teslim alınarak, bitkisel atık yağ
geri kazanım tesislerine götürülmektedir. Burada atık
yağlar biyodizel yakıta dönüştürülmektedir. Biyodizel
yakıt, biyolojik olarak yenilenebilir ve bozulabilir
yapıda bir yakıttır. Toksin, kanser ve alerji yapıcı
değildir. Dizel motorlu araçlarda ve diğer ısınma
amaçlı araçlarda kullanılabilir. Üretim yaptığımız her
yerde atık yağlarımızı toplamakta ve yetkililere teslim
etmekteyiz. Karşılığını ise TURMEPA’ya bağış olarak
aktarmaktayız.

Atık yağ dışında sektörünüzde bir de atık
yemekler oluşma durumu var. Atık yemeklerinizi
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün bu
konudaki duyarlılığı nasıl?
Şirket olarak amacımız, atık yemekleri olabildiğince düşük
düzeylerde tutmak. Bunun için doğru üretim planlaması
yapmamız gerekiyor; süreçlere yönelik iyileştirmeler
önceliğimiz. Ancak yine de atık yemeklerimiz
oluştuğunda, bunları sokaktaki dostlarımız ile paylaşmaya
yönelik projelerimiz var. Çeşitli gönüllü örgütler
mutfaklarımızdan artan yemekleri teslim alıyorlar. Aynı
zamanda biz de kendi besleme alanlarımıza yemekleri
bırakıyoruz. Hatta ormandaki dostlarımız için kulübeler
yaptırdık. Çoğu restoranın da uygulamaya başladığı gibi,
tepside kalan tabakların içerisinde kâğıt peçete, kürdan,
vb. şeylerin konulmamasına yönelik bilinçlendirme
çalışmalarımız var.
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Bahsettiğimiz atık yağ ve atık yemek oluşumlarının
yanı sıra, yemek sektöründeki doğal kaynak tüketimini
en aza indirme amacı gütmeliyiz. Uygar ülkeler ve
kuruluşlar bu konuda ruhları doyurmak diye tercüme
edebileceğimiz “food for soul” sloganı ile gıda israfına
ve beslenme alışkanlıklarına dikkat çekmeye, toplum
bilinci oluşturmaya çalışmaktadırlar. Sürdürülebilir bir
gelecek için gıda, elektrik, su ve doğalgaz kullanımına
yönelik tedbirler getirilmelidir. Bütün bölgelerimizde
kâğıt, plastik, metal ve cam ambalajları ayrıştırarak
muhafaza etmeye özen gösteriyoruz. Bunları ayrı ayrı
biriktirdikten sonra lisanslı geri dönüşüm firmalarına
teslim ediyoruz. Aynı zamanda belediyeler de teslim
alıyorlar. Ek olarak da kullandığımız kimyasal içerikli
ürünlerin, floresan lamba gibi tehlikeli atıkların doğaya
karışmasını önleyici tedbirler getirdik. Geçici depolama
alanlarında muhafaza edip, lisanslı firmalara kayıtlı
olarak teslim ediyoruz. Bu gibi aksiyonlar ile çevreye
daha duyarlı üretim anlayışını benimsiyoruz.

Sosyal sorumluluk anlayışınızda, 		
TURMEPA haricinde çevreyle ilgili başka
çalışmalarınız var mı?
Çalışanlarımız ile birlikte Give & Gain 2016’da,
TEMA’nın “Tohumlar Toprağını Arıyor” projesine
destek verdik. Hep beraber öğrencilerle birlikte fidan
ektik ve o fidanları sonrasında büyüttük.

Diğer projelerinizden bahsedebilir misiniz?
Eğitim üzerine projelerimiz var. Özel Sektör Gönüllüleri
Derneği tarafından yürütülen Meslek Lisesi Koçları

programında iki sınıf mezun ettik. Şimdi altıncı senemizde,
üçüncü sınıfımızı aldık. İki yıl süren bir program. Meslek
lisesinde okuyan aşçılık ve pastacılık öğrencilerine koçluk
yapıyoruz. Derneğin belirlediği program çerçevesinde,
öğrencilerimiz ile birlikte takım çalışması, sorumlu
vatandaşlık, iş etiği, cv hazırlama ve mülakat teknikleri,
güvenle hedefe doğru, zaman yönetimi, problem çözme gibi
bir dolu konu işliyoruz. Bu konularla ilgili her buluşmamızda
aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Ekip çalışmamızı pekiştirmek
için öğrencilerimizle ritim atölyesi gerçekleştirdik; sorumlu
vatandaşlık konusunda Ataşehir Barınağı’nı ziyaret ettik
ve problem çözmede evden kaçış oyunlarına gittik. Sene
boyunca bir sürü etkinliğimiz oluyor. Aynı zamanda geçen
sene öğrencilerimize TURMEPA gelip sunum yaptık ve onlar
da TURMEPA gönüllüsü oldular. Aldığımız geri dönüşler
çok olumluydu. Öğrencilerimiz annelerini atık yağları
lavaboya dökmemeleri konusunda uyarmaya başlamışlar.
Bir de “Mutfağını Keşfet” adı altında bir projemiz var.
Farklı yaş gruplarındaki öğrencilere hazırladığımız mutfak
atölyelerinden oluşuyor. İlkokul öğrencileri dört temel tat,
ortaokul öğrencileri temel baharatlar ve lezzetlendiriciler
ve lise öğrencileri ise temel mutfak tekniklerine yönelik
etkinlikler gerçekleştiriyor. Öğrencilerin mutfak bilincini ve
ne yedikleri konusundaki bilgiyi artırmak istiyoruz. Kerevizi,
soğanı, turpu, biberi, kimyonu ve bunun gibi bir sürü mutfak
ürününü koklayarak, dokunarak ve tadarak keşfediyorlar.
Aynı zamanda bizim anlattığımız bilgileri dinliyorlar.
Tamamen duyularına hitap eden proje.

Şirketler, yemek şirketlerini seçerken nelere dikkat
etmeli? İnsan sağlığının söz konusu olduğu bir iş
alanında fiyat, seçim için doğru bir temel midir?
Yemek hizmeti alımı yapılırken en önemli konu aldığınız
hizmetin kalitesidir. Size hizmet veren firmanın kullandığı
hammadde ve üretim süreçlerinde uyguladığı kalite
denetimlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Fiyat, seçimi
etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ancak sizin de belirttiğiniz gibi insan sağlığının odak
noktasında olduğu bir konudan bahsediyoruz. Bu nedenle,
gıda güvenliği önceliğimiz. Biz sağlıklı ve kaliteli yemeğin
verimi arttırdığının bilinci ile hareket ediyor, “İyi Yemek
Verim Demek” diyoruz.

Parıltım Yemek, kaç yıldır bu bilinç ile hareket
ediyor ve sektörde kendini nasıl konumlandırdı?
Parıltım Yemek, toplu yemek sektöründe uzun yıllardır
faaliyet gösteren bir firma. Yola çıktığımız ilk günden beri
bu bilinçle hareket ediyoruz ve şirket kültürümüze bunu
yansıtıyoruz. Bugün Türkiye’nin önde gelen firmalarına
hizmet vermekteyiz. 2400’den fazla çalışanımız ile günde
150.000 öğün/kişi üretim yapıyoruz ve yüzde yüz yerli
sermaye ile yolumuza devam ediyoruz.

Hizmetlerinizden bahseder misiniz?
Türkiye genelinde 98 noktada yerinde üretim ve 5 merkezi
üretim tesisi ile taşıma yemek hizmeti sağlıyoruz. Merkez
mutfağımız olmayan yerlerde de Parıltım kalitesi ile
hizmet almak isteyen müşterilerimize, iş ortaklarımız ile
çözüm ortağı oluyoruz. Aynı zamanda, müşterilerimizin
talepleri doğrultusunda çay ocağı, kafe, kantin, market,
sosyal tesis, piknik, davet, organizasyon, özel gün gibi
hizmetlerimiz mevcut.

Parıltım Yemek, TURMEPA’nın
kurumsal üyelerindendir.
İki senedir Masmavi Deniz Kampı'na
destek vermenin yanısıra yemek
yaptığımız her yerde atık yağlarımızı
toplamakta ve yetkililere teslim
etmekteyiz. Karşılığını ise TURMEPA'ya
bağış olarak aktarmaktayız.
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DENIZIN ÜZERINDEKI

DEV

YAPILAR
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FARKLI YERLERE INŞA EDILMIŞ, FARKLI TASARIMLARA, SON MODEL
TEKNOLOJILERE SAHIP DEV KÖPRÜLER BUNLAR. HEPSININ ORTAK NOKTASI
DENIZIN ÜZERINDE KONUMLANDIRILMIŞ OLMALARI. DENIZLER VE OKYANUSLAR
TARIH BOYUNCA INSANOĞLUNUN ILGISINI ÇEKMIŞTIR. BU KOCA SU
BIRIKINTILERININ ÇOK KÜÇÜK BIR KISMINA DAIR BILGI SAHIBI OLDUĞUMUZU
DÜŞÜNÜRSEK BIZIM IÇIN HALA GIZEMLI YERLER OLDUĞUNU SÖYLEYEBILIRIZ.

YOLU YARI
YARIYA KISALTIN
Yapımı hızla devam eden İstanbul-İzmir
otoyolunun en önemli ve en büyük
ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü
Haziran 2016’da açıldı. Dünyanın en
büyük orta açıklığa sahip dördüncü asma
köprüsü olan Osmangazi, İstanbul-İzmir
arasındaki ulaşım süresini 9 saatten
4 saatte indirdi. 39 ayda tamamlanan
köprü, 252 metre kule yüksekliğine,
35,93 metre tabliye genişliğine, bin 550
metre orta açıklığına ve 2 bin 682 metre
uzunluğa sahip. 3’ü gidiş, 3’ü dönüş
olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan
köprünün bir de hizmet şeridi bulunuyor.
Kuş türlerinin yaşadığı Hersek Lagünü
nedeniyle, biyolojik çeşitliliğe zarar
vermemek adına köprüye kavis verilmiş.
Geçiş ücreti itibariyle dünyada km
başına en fazla geçiş ücretine sahip olan
Osmangazi’nin Türkiye ekonomisine
yılda 27 milyar liralık bir katkı
sağlaması bekleniyor.
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DANIMARKA VE İSVEÇ’I
BIRLEŞTIREN YAPIT
Özel bir teşebbüsle yapılıp işletilen Öresund
Köprüsü, dünyadaki en büyük sınır ötesi köprü ve
karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolunun etkin
biçimde kullanılmasına olanak tanıyan bir biçimde
dizayn edilmiş. İsveç ve Danimarka arasındaki
Öresund Boğazı’nda yer alan köprü, iki şeritli
demiryoluna, dört şeritli karayoluna, adalara ve bir
tünele sahip olan yapılar bütünü. Danimarka’nın
başkenti Kopenhag’ı İsveç’in Malmö şehrine
bağlayan 16 km uzunluğundaki Öresund’un sekiz
kilometresi tünel içinden geçiyor. İki katlı olan
yapının üst katı motorlu araçlara alt katı ise trenlere
geçiş imkanı sağlıyor.

İKI ÜLKE
ILIŞKILERI

Malmö, uzun süre iki ülke arasında sorun olarak kalmış. Bir zamanların Danimarkalısı artık İsveçli. Burası net. 100 yıllık
kullanım ömrü biçilen köprü ikilinin ilişkilerini yeni bir boyuta taşımış. Bugün köprü iki ülkenin de kazançlı çıktığı turistik bir
cazibe haline gelmiş. Malmö’de oturanların Kopenhag Havalimanı’nı tercih etmesi ve nispeten daha ucuz olmasından dolayı
Kopenhag’da çalışan ama Malmö’de yaşayan Danimarkalıların durumu iki ülkeyi iyice kaynaştırmış durumda.

HANGZHOU KÖPRÜSÜ
Şangay ve Ningbo arasındaki mesafeyi 120 km
kısaltmak adına tasarlanan ve 4,5 yılda tamamlanan
köprü, 35.673 km (22 mil) uzunluğuyla dünyanın en
uzun trans-okyanus köprüsü. Çift yönlü altı otobana
sahip. İki şehir arasındaki seyir süresini azaltan ve trafik
sıkışıklığına çözüm sağlayan Hanzhou, 2008’in Mayıs
ayında kullanıma açıldı. 95 km genişliğinde bir defne
ağzına sahip olan Hangzhou Körfezi, dünyanın en
güçlü gelgitlerinin yaşandığı koylardan biri. Komplike
hava, hidroloji, jeolojik koşullar köprünün yapımını
imkansız kılsa da tasarımcılar teknolojinin sunduğu
tüm güçleri kullanarak inşaya başladı. Köprü yapımı
sırasında derin sularda faaliyette bulunabilmek için 3
bin ton ve 2 bin 200 tonluk özel vinçler imal edildi.
84

“Limancılıkta örnek model”
Birlikte başardık...

Konteyner

3.090 Milyon TEU
Genel Yük
2.924 Milyon Ton
Ro-Ro Taşıması
167 Bin Araç Taşıması
41

4

mavikeşif

AMERIKAN FILMLERININ
SABIT JÖNÜ

Özgürlük Heykeli’nden sonra ABD’nin sembolü
haline gelen Golden Gate, renginden dolayı
“Kırmızı Köprü” olarak da anılıyor. Amerikan
filmlerinde sıkça görmeye alışık olduğumuz ve
hayatının büyük çoğunluğunu sisler altında geçiren
köprünün ismini zamanının altın arayıcılarının
istilası nedeniyle aldığı söylenir. Şehrin her yerinden
görülen Golden Gate, 1932 yılında inşa sürecine
girdi ve 1937 yılında halka açıldı. 2 bin 737 metre
uzunluğa sahip köprü, dünyanın en büyük asma
köprüleri arasında yedinci sırada. Üzerinde araç
trafiği için kullanılan altı şeridin yanında yayalar
ve bisikletliler için de geçiş bulunuyor. Köprünün
iki yanına manzaraya karşı yürüyüş yapmak isteyen
yayalar için yapılan alanlar korkuluklarla çevrilmiş.

ASIRLIK
HAYAL
GERÇEK
OLDU

Köprünün resmi adı, fikri ortaya atan Yunan Başbakanı'nın adı olan Charilaos Trikoupis. Suyun üzerinde 2,5 km uzanan
gövdesi ve suyun 65 metre derinliklerine inen temelleri Corinth Körfezi’nin iki yakasını birbirine bağlıyor. 2004 Atina
Olimpiyatları’ndan hemen önce açılan köprü, karayoluyla 400 km’lik mesafeyi boğaz üzerinden 2 km’ye indirdi. Bu
efsanevi yapı Avrupa’nın sismik açıdan en tehlikeli bölgelerinden birinde konumlu. Büyük bir yer sarsıntısının yaratacağı
devasa şok dalgaları karşısında köprüyü korumak; deniz yatağındaki yumuşak kilin akışkan hale gelmesini durdurmak,
köprünün devrilmesini engellemek, yolun geçtiği gövdenin yerinde kalmasını sağlamak anlamına geliyor. Bu nedenle köprü
çeşitli testlerden geçirildi ve 7,4 şiddetinde bir depreme ve şiddetli rüzgarlara dayanıklı şekilde sonlandırıldı. Dört ayağı
bulunan köprünün her ayağına tektonik hareketlerden etkilenmemesi için bir dizi çelik borular eklendi.
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TARIHI ŞEKILLENDIREN GEMILER

Denizcilik tarihinin
muhteşem gelişimini
gözler önüne seren
Arkas Deniz Tarihi
Merkezi’ndeki eserler
büyük bir keyifle izleniyor.
Büyük çoğunluğu
modelcilere yaptırılmış,
geniş bir zaman aralığında
seyreden ve tarihe geçen
Arkas gemileri, dünya
denizcilik tarihinin en
büyük hizmetkarları.
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Arkas Deniz Tarihi Merkezi’nde tarih sayfalarında
yer alan birçok önemli geminin maketi sergileniyor.
Trafalgar Deniz Muharebesi’nde yer alan HMS
Victory, Santisima Trinidad ve HMS Euryalus
Dioraması, 1862 Amerika İç Savaşı’nda Lincoln
Muhabere gemisi olarak kullanılan nehir gemisi River
Queen, Çanakkale harekatının kaderini değiştiren ve
“Dünyanın en ünlü mayın gemisi” unvanını kazanan
Nusret, Atatürk’ü Samsun’a götüren Bandırma, İkinci
Dünya Savaşı’nda Japonların Hawai’deki Amerikan
Pasifik filosundan bombalamadıkları tek gemi
Ankara, Jules Verne’nin Denizler Altında Yirmi Bin
Fersah’ındaki, hayal ürünü denizaltısı Nautilus, ilk
seferlerinde denizlere gömülen WASA ve Titanic,
Amerika kıtası keşfinde kullanılan Santa Maria, Nina
ve Pinta karavelleri ve 20. yüzyıl başında mübadelede
kullanılan ve Çağan Irmak’ın “Dedemin İnsanları”
filminde de geçen Gülcemal, Osmanlı savaş gemileri
Yavuz ve Midilli gemileri dikkat çekenler
arasında yer alıyor.
Üç katlı binada 121 gemi maketi, 119 parça gemi
antikası, 26 belge ve 111 adet tablo yer alıyor. Üç kattan
oluşan merkezin birinci katında sizi dev miyar pusulalı
dümen dolabı karşılıyor. Türk gemileri ve MÖ’ye ait
gemi maketleri ve kaşif gemilerinin sergilendiği odalar
bu katta yer alıyor. Bandırma vapuru, Savanarona yatı
gibi Türk gemilerinin yanı sıra Kristof Kolomb’un
kaşif gemileri de bu katın denizcilik tarihine hizmet
edenlerden.
İkinci katta bulunan 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar
uzanan geniş yelpazede görülecek gemi maketleri ise
denizciliğin tarihsel gelişimini muhteşem bir görsellikle
ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Gemi maketlerine
ünlü deniz ressamları Dixon, Molsted, Roux ve Sami
Yetik gibi ressamların tabloları da eşlik ediyor.
Savaş gemileri ve özel amaçlı gemilerin maketlerinin
olduğu merkezin zemin katındaki gemi antikaları odası
ise geçmiş ve bugün arasında kıyas yapmak adına en
dikkat çekici noktalardan biri.
Müzenin en ilgi çekici maketlerinden biri ise Jules
Verne’in Denizler Altında 20 Bin Fersah kitabında
geçen hayali Nautilus denizaltısı. Nautilus 1890’lardaki
ilk hayal ediliş şekli ile sergileniyor.
Arkas Deniz Tarihi Merkezi, Salı ve Perşembe
ziyaretçi ve gruplara açık. Ücretsiz gezilebilen merkezden
rehberli tur için 0 232 342 10 11 numaralı telefondan
randevu alınabilir.

YENİ DİZEL OTOMATİK
FIAT EGEA HATCHBACK

1.6 Multijet Dizel Motor 120 HP Güç 320 Nm Tork
Çift Kavramalı Otomatik Vites Kesintisiz Konfor ve Performans
Onunla ezber bozan bir test sürüşüne var mısınız?

#fiategeahatchback
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Colorado River Delta
Near San Felipe, Baja, Mexico 2011
© Edward Burtynsky / courtesy Admira, Milan

BORUSAN D
CONTEMPORARY’DEN
AQUA SHOCK

Doğanın sanayileşme ile
değişen yüzünü büyük formatlı
fotoğrafları ile anlatan Kanadalı
sanatçı Edward Burtynsky,
“Aqua Shock: Su Projesi’nden
Bir Seçki” adlı sergisiyle yeni
medya sanatının İstanbul’daki
en önemli adresi Borusan
Contemporary’nin konuğu
oluyor. Sergi, 19 Şubat 2017’ye
kadar ziyarete açık olacak.
Sanayileşmiş manzaraların
geometrik detaylarla etkili bir
sanat eserine dönüştüğü büyük
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ölçekli fotoğraflarıyla tanınan
Kanadalı sanatçı Edward
Burtynsky’nin bugüne kadar
gerçekleştirdiği en iddialı
işleri bir araya getirediği
“Aqua Shock: Su Projesi’nden
Bir Seçki” sergisinin
küratörlüğünü William
A. Ewing’in üstlenmiş.
Sanayinin doğayı
dönüştürmesini sanatsal
üretimininin merkezine koyan
Burtynsky, kendi deyişiyle
“Detayları bol ve ölçeği büyük

Xiaolangdi Dam
Yellow River, Henan
Province, China 2011
© Edward
Burtynsky / courtesy
Admira, Milan

Xiaolangdi Dam
Yellow River, Henan Province,
China 2011
© Edward Burtynsky /
courtesy Admira, Milan

Markarfljòt River
Erosion Control,
Iceland 2012
© Edward Burtynsky /
courtesy Admira, Milan

Oil Spill, Discover Enterprise, Gulf of Mexico, USA 2010
© Edward Burtynsky / courtesy Admira, Milan

ama bir o kadar da farklı anlamlara
açık konuların peşinden giderek
günlük deneyimimizin dışında
olmakla beraber üretimini günlük
hayatımızda her an kullandığımız
arıtma tesisleri, madenler,
rafineriler, taş ocakları gibi tesislere
özel bir ilgi duyuyor. Yarattığı
imgeler, günümüzün vazgeçilmez
ikiliklerinin (cezbedici ve itici,
baştan çıkaran ve korkutucu gibi)
metaforu olarak işlev üstleniyor.”
Geçtiğimiz yıllarda mağaralar
ve petrolle ilgili bir dizi iş üreten
sanatçının son dönemde odağına
ise temel yaşam kaynağımız su
yerleşiyor. İnsanlığın dünyanın en
vazgeçilmez doğal kaynağı olan
su ile giderek daha problemli hale
gelen ilişkisini ele alan sanatçı,
beş yıl içinde gerçekleşen bu proje
kapsamında Meksika Körfezi’nden
Ganj Nehri kıyılarına uzanan bir
yolculuk yaptı ve gemi mürettebatı,
vinç, uçak, uzaktan kumandalı UAS
(insansız hava sistemleri), kameralı
ve fiberoptik uzaktan kumanda ile
donatılmış pnömatik bir direk gibi
hayli farklı ve sıradışı ekipmanlar
kullandı. 29 eserin yer aldığı “Aqua
Shock: Su Projesi’nden Bir Seçki”
Borusan Contemporary’nin geçici
sergi alanında görülebilir.
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4 DENIZDE
11 MARINA
ILE HIZMET

B

Beş ülkede 11 marina ve bir bakım ve
onarım merkezi ile hizmet veren marina
zinciri D-Marin’in CEO’su Kemal
Saatçıoğlu ile D-Marin’i konuştuk.
Yurt içi ve yurt dışında marina
yatırımlarına devam eden D-Marin,
marinacılıkta neyi hedefliyor?
Uluslararası bir marka olabilmenin
gereklerini en üst seviyede yerine getirmek
bilinciyle; yatlara ve yatçılığa hizmet
verecek geniş bir hizmet ağı oluştururken,
müşterilerimize yeni destinasyonlar
yaratarak ufuklarını genişletmek hedefiyle
yatırımlarımıza şekil veriyoruz. Zincir
bir işletme olmanın avantajlarını ortaya
koymak, hizmet standartlarını yükseltirken
bu hizmetlere ulaşımı ve kullanımı en

konforlu hale getirmek öncelikli hedefimiz.
Şu an kaç ülkede kaç marinaya ve
bağlama kapasitesine ulaştınız?
D-Marin faaliyetlerine, Turgutreis
Marinamız ile 2003 yılında başladı, 2009
yılında D-Marin Didim ve 2010 yılında da
D-Marin Göcek ile Türkiye’ deki marina
ağımızı genişlettik. 2009 yılında yurt dışına
açılarak Šibenik’te bulunan D-Marin
94

2003 YILINDA TURGUTREIS MARINA ILE FAALIYETE
BAŞLAYAN D-MARIN, BUGÜN ULUSLARARASI ALANDA
FAALIYET GÖSTEREN VE KONUKLARINA KONFOR
VE AYRICALIKLAR SAĞLAYAN DÜNYA ÇAPINDA
BIR MARKA. DENIZCILIK HAYATININ YANINDA
GERÇEKLEŞTIRDIĞI ETKINLIK VE AKTIVITELERLE
D-MARIN, MARINALARINI SOSYAL YAŞAM
MERKEZLERI HALINE GETIRMIŞ DURUMDA…

Cruises Shipping ile kurduğumuz
ortaklık neticesinde de Yunanistan’da
bulunan Gouvia, Lefkas ve Zea
marinalarını bünyemize dahil ettik.
Haziran 2015’ te, Karadağ’da bulunan
Dukley Marina Budva ile imzalamış
olduğumuz yönetim anlaşması ile
birlikte beş ülkede toplam 11 marina
ve bir bakım ve onarım merkezinde
8570 bağlama kapasitesi ile hizmet
veriyoruz.
Akdenizin en önemli
süperyat refit, bakım ve onarım
merkezlerinden biri olan Barselonaİspanya’daki MB 92 ile 2015’te
imzaladığımız ortaklık anlaşması
ile yatçılık sektöründeki hizmet
alanımızı genişlettik. Süper ve
megayatlar için Akdeniz’deki en
önemli bakım merkezlerinden biri
olan MB 92; karada 76.000 m²
ve denizde 40.000m²’lik hizmet
sahası ile 2017 yılında hizmete
girecek 4.000 tonluk syncro-lifti ile
Akdeniz’den Karayipler’e açılmayı
planlayan yatlar için benzersiz bir
tesis olarak konumlanıyor.

D-Marin
CEO’su Kemal
Saatçıoğlu

Mandalina ile Hırvatistan’da
faaliyet göstermeye başladık. Nisan
2012’de Hırvatistan’ın en büyük
marinası D-Marin Dalmacija
ve D-Marin Borik grubumuza
dahil oldu. Aralık 2012’ de Lamda
Development ile imzalamış
olduğumuz ortaklık anlaşmasıyla,
dünya standartlarında bir süperyat
marinası olan Flisvos Marina’yı
ve Kiriacoulis Mediterranean

Farklı ülkelerde marinaların olması
hem D-Marin hem de yat sahiplerine
ne gibi avantajlar sağlıyor?
Bir tekne sahibi için, uzun ya da kısa
süreli bir seyir sırasında teknesinin
bağlı olduğu asıl marina dışındaki
marinalarda da alışık olduğu hizmet
kalitesini, kurumsal ciddiyet ve
profesyonelliği bulabilmesi önemli
bir fark yaratır.
Biz, yatçılarımıza dünyanın
gözde lokasyonlarında hak ettikleri
konforu yaşatabilecek, onlara
daha geniş ufuklar açarak, yeni
destinasyonlar tanıma fırsatı sunacak
bir marina ağı oluşturma gayreti
içerisindeyiz. Çıktıkları her seyrin
sonunda kendilerini evlerinde
hissedecekleri bir misafirperverlik
sunabilmek ise bizim için öncelik
taşıyan konuların başında geliyor.
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Marinalarımız, konuklarımıza çeşitli kolaylıklar
ve ayrıcalıklı avantajlar da sağlıyor. Müşterilerimize
marina ağımızın üyesi olmalarının avantajını daha
etkin bir şekilde sunabilmek için 2014 yılı itibariyle
sektörde bir ilke imza atarak, her geçen gün yeni
fırsatlarla büyüyecek “D-Marin World” sadakat
programını başlattık.

D-Marin faaliyet
gösterdiği beş ülkedeki
tüm marinalarını bölge
halkının faydalanabileceği
sosyal yaşam alanları
haline getirdi.
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Türkiye’de irili ufaklı çok sayıda marina oluştu.
Bunlar arasında D-Marin nasıl fark yaratıyor?
“D-Marin ile yeni ufuklara!” mottosuyla misafirlerini
ağırlayan D-Marin, sadece bir marina olarak değil,
aynı zamanda entegre bir turizm tesisi olarak da
yerli ve yabancı misafirlerine, sunduğu yüksek
kaliteli marinacılık hizmetlerine ek olarak, benzersiz
SPA deneyimlerinden dünya mutfağının seçkin
lezzetlerini bir arada bulunduran restoranlarına, Yacht
Club’larından çocukları deniz hayatı ile buluşturan
D-Marin Kids programına kadar renkli bir dünyanın
kapılarını açıyor. D-Marin Kids programımız
bizim için çok özel. Bu program ile çocukların
denizle tanışırken, eğlenerek eğitilmelerini ve çevre
konularında bilinçlenmelerini hedefliyoruz.

D-Marin tarafından işletilen marinalar, yat
bağlamanın ötesinde bir yapıya sahip. Sosyal
yaşama dair gerçekleştirdiğiniz		
etkinlikler devam edecek mi?
Faaliyet gösterdiğimiz beş ülkede yer alan 11 marina
ve bir bakım onarım merkezimizi, bölge halkının da
faydalanabileceği şekilde sosyal yaşam alanları haline
getirmeyi hedefledik. Yıl boyunca farklı etkinliklere
ev sahipliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.
Ülkemizin en önemli pop sanatçılarını ağırlayan ve
bugüne kadar gerçekleştirilen 89 konserle uluslararası
orkestralardan klasik müzik topluluklarına,
Türkiye’nin önde gelen orkestralarından dünyaca
ünlü müzisyenlere kadar 3800’ü aşkın müzisyene ev
sahipliği yapan D-Marin Didim Yaz Şenlikleri ve
2005 yılından beri düzenlenen Uluslararası D-Marin
Klasik Müzik Festivali, Šibenik Šansona Festivali,
Uluslararası Šibenik Çocuk Festivali bunlardan
başlıcaları. GKK Šibenik Basketbol Takımı, KK
Zadar Basketbol Kulübü vb. sponsorluklarla bölge
halkının ve yakın çevrenin sosyal, kültürel, entelektüel
ve ekonomik gelişimini destekleyerek topluma katkı
sağlamayı hedefliyoruz.

mavimarina
Türkiye marina işletmeciliğinde oldukça geç
oyuna girdi. Avrupa’nın önemli kentlerinde
marina işletiyorsunuz. Türk işletmesine ve size
bakışlarında bir önyargı var mıydı ve bakış
açılarında değişim oldu mu?
Türkiye’nin yatçılık ve marina işletmeciliğinde
diğer Avrupa ülkelerine göre oyuna çok geç
girdiği doğru. Ancak Türk marinacılığının çok
hızlı ve çok başarılı bir gelişim göstererek diğer
Avrupa ülkeleri ile arasındaki farkı kapattığına
hatta öne geçtiğine inanıyorum.
Tesis sayısı olarak belki de Fransa, İtalya
ve İspanya’dan çok gerideyiz, ancak hizmet
standartlarımız ve tesis kalitelerimiz ile çok
ciddi bir fark yaratıyoruz.
Modern tesislerimiz yanında, en önemli
farklardan birinin misafirperverliğimiz olduğunu
özellikle vurgulamak gerekiyor.
Sahip olduğumuz kıyı yapısı, doğal ve tarihi
zenginliğimiz en önemli varlıklarımız. Batı
Akdeniz kıyılarında bu tür bir dokuyu, böyle bir
iklimi ve denizciliğe böylesine elverişli koşulları
bulabilmeniz mümkün değil.
Dolayısıyla böylesine bir coğrafyadan gelen,
misafirperverliği ile öne çıkan ve gerek tesis
ve gerekse de hizmet kalitesi takdir edilen bir
ülkenin lider marina işletmecilerinden biri olarak,
yurt dışında hep iyi karşılandık. Sahip olduğumuz
bu değerli nitelikleri faaliyette bulunduğumuz
diğer ülkelere de taşıyarak olumlu bir bakış açısı
kazandırdığımızı düşünüyorum.
Marinaların deniz kirliliği yarattığı iddialarına
karşın marinaların çevre dostu tesisler olduğunu
söyleyebilir miyiz? D-Marin’in çevreyi ve denizi
korumaya yönelik çalışmalarını anlatır mısınız?
Kesinlikle söyleyebiliriz. Çevresel etkileri
minimuma indirdiğimiz hizmet politikası ile
tüm faaliyetlerimizi çevreyle uyumlu ve saygılı
bir şekilde yürütüyoruz. Marinalarımızda tekne
atıkları için gerekli her türlü donanım ve atık alma
merkezleri bulunuyor. Türkiye’de bulunan tüm
marinalarımız THYA’dan (Yat Limanları Birliği)
5 Altın Çıpa ve TURÇEV’den (Türkiye Çevre
Eğitim Vakfı) Mavi Bayrak ödülü sahibidir.
Ayrıca D-Marin Kids programımız
dahilinde gelecek nesilleri çevre konusunda
bilinçlendirmek için sürdürmekte olduğumuz
eğitim programlarımız mevcut.
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TURMEPA’nın çalışmalarını
takip ediyorsunuz. İleride ne gibi
çalışmalarınız olacak ya da olsun
istersiniz, TURMEPA ile birlikte?
D-Marin, “Kids” programı ile “Çocuk
Dostu Marina” temasını ülkemizle
tanıştıran ve uygulayan ilk marina
zinciri… Bu program ile çocukların
küçük yaşlardan itibaren bilinçli
denizciler, çevre dostu bireyler
ve yatçılar olarak yetişmelerini

hedefliyoruz.
TURMEPA’nın çalışmalarını takip
etmekle kalmıyor, birlikte projeler
geliştiriyor, faaliyetlerde bulunuyoruz.
Birlikte düzenlediğimiz atölyelerle;
çocukların uygulamalı deneyler eşliğinde
denizi ve plankton gibi mikro deniz
canlılarını keşfetmelerini sağlıyoruz.
Yine “D-Marin Kids” ve TURMEPA
işbirliği ile hayata geçirilen “Marina
Eğitimleri” Projesi ile Dalaman, Bodrum
ve Didim bölgelerindeki 6 köy ilkokulunda
bulunan 200’e yakın çocuğa denizlerin
önemini anlattık. Eğitimler sonucunda
çocuklar denizlerdeki hayatı, ekosistemi ve
deniz temizliğinin önemini öğrendi.
Önümüzdeki dönemde de
işbirliğimizi geliştirerek artıracağımızı
söyleyebilirim.

D-Marin Kids ve
TURMEPA işbirliği ile
hayata geçirilen
"Marina Eğitimleri"
Projesi ile Dalaman,
Bodrum ve Didim'de
200 kadar çocuğa
denizlerin önemini
anlattık.

mavilezzet

BALIK
MEZE

MUHABBET…
BALIK SOFRALARI SUNUMUYLA,
LEZZETLERIYLE, MUHABBETIYLE ÖZEL
SOFRALAR. DENIZLERIN CÖMERTLIĞINE
KARŞI INSANOĞLU TARAFINDAN
VERILEN EN GÜZEL CEVAP. MEVSIMINDE
PIŞMIŞ BALIK, ONA EŞLIK EDEN
MEZELER, SEVDIKLERIN BULUNDUĞU
BIR SOFRA VE DOSTLARLA MUHABBET
ISE BELLEĞIN EN TAZE ANILARIDIR.

mavilezzet

K

Keyif sofrasıdır balık sofrası. Salatasıyla,
mezeleriyle, muhabbetiyle… Bir de abab-ı
muaşereti vardır balık sofralarının: Balıktan
önce hangi çorba içilir, hangi mezeler sofraya
uygundur, hangi müzikler dinlenir vs. Misler
gibi pişmiş derya kuzuları sofraya geldiğinde
her şey büyük bir nizam içinde olmalı...
Hassastır balık sofraları.
En küçüğünden en büyüğüne balık
çeşitlerinin hiçbirine hayır demiyoruz. Her
birinin seveni sürüsüne bereket. Yemeği
seven herkes de balığın hakkını ziyadesiyle
veriyor. Ancak her balık her mevsim
yenmiyor. Ya da her mevsim yememek lazım,
ileriki zamanlarda da yemeye devam etmek
istiyorsak. Balık türlerindeki azalma mevzusu
derginin bir başka konusu. Biz balık sofrası
hazırlamaya başlayalım.

BU MEVSIMDE 		
HANGI BALIK YENIR?
İklimsel özellikler balığın kalitesini, miktarını,
yağ oranını ve lezzetini etkiler. Her balığın
lezzetine ve gerekli yağ oranına ulaştığı
bir ay vardır. En önemlisi de taze
olduğu aydır bu aynı zamanda.
Balık alırken dikkat edilmesi
gereken ana hususlar vardır.
Taze balığın solungaçları
kırmızı olur. Derisi gergin,
gözleri parlak ve dışa
doğrudur. Pulları sıkı ve
kuyruğu da diktir. Ve balık
alırken mutlaka balık
mevsimine göre seçim
yapmak gerekir.
Şubat ayı ile beraber
kalkan sezonu açılır. Tekir
bolluğunu korurken, gümüş
balığı lezzetlenmiştir. Mart ayı ise
kefal, levrek ve kalkanın en lezzetli
zamanıdır. Uskumru çiroz olmaya yüz
tutmuştur. Gümüş balığı fazlaca çıkmaya
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başlar. Elbette enfes bir balık
sofrası hazırlamak sadece balığı seçip
pişirmekle bitmez. Bunun için enfes
eşlikçilere de ihtiyaç vardır.

BALIK SOFRASI SALATASIZ
VE MEZESIZ OLMAZ
Balık sofralarının olmazsa olmazlarındandır
mezeler ve geçmişten günümüze balığın
yanında tüketilmesi herkes tarafından kabul
edilen bir alışkanlıktır. Soğuk olarak servis
edilen bu yemeklerin en önemli özelliği
karın doyurmalık değil; keyifli bir eğlencelik
olmasıdır. Balıklar hemen her yörede bir
standarda sahip olabilirken mezeler bölgeden
bölgeye, damak tadından mevsimlere göre
değişiklik gösterir. Ege’de balık sofralarına
zeytinyağı ve limonla lezzetlendirilmiş otlar
eşlik eder. Radika, akkız, deniz börülcesi,
cibez, istifno ve ebegübeci gibi otlar masada
sıkça rastlanan yancılardır. Doğulu bir balık
sever ise etli ve bol baharatlı mezeleri sofraya
konuk etmeyi sever: Babagannuş, çiğ köfte,
acılı ezme, isotlu salatalar doğuda balık
sofrasının en bilindik misafirleridir.
Mezeler yenilecek balığın tadını ve
keyfini daha da arttırır.
Bölgeler arasındaki farklılığa rağmen
balık sofrası denince herkesin aklına gelen
mezeler de var: Şakşuka, haydari, beyaz peynir,
zeytinyağlı fava, humus, patlıcan salatası,
kalamar ve tarator sos, karides, midye dolma,
barbunya pilaki, zeytinyağlı dolma, sarma,
kabak çiçeği dolması, semizotu salatası, turşu…
Yine balık mezelerinin en önemlisi salatadır.
Salatasız balık sofrası çok nadir görülür.
Salatanın yanı sıra roka ve soğan da balık
sofralarının önemli ayrıntısıdır.
Balık ziyafetinde üzerine düşünülecek son
nokta tatlı. Tahin helvası, irmik helvası ve un
helvası balık sofralarından sonra en fazla aranan
tatlılardır. Şöbiyet ve burma kadayıf da tavsiye
edilecekler listesindedir.
Mezelerin en güzel yanı çok fazla maharet
gerektirmemeleri ve genellikle evde hazır
bulunan malzemelerle yapılabilmesi. Ayrıca
mezenin varlığı balığın tadına varılmasını ve
daha keyifli yenilmesini sağlar.

mavilezzet

SEBZELI
KALKAN BUĞULAMA
Malzemeler:

750 gr kalkan balığı
10 adet mantar
1 adet orta boy domates
3 diş sarımsak

HARDAL SOSLU
AVOKADOLU KARIDES
Malzemeler

300 gr karides
1 adet küçük boy soğan
Yarım çay bardağı sirke
İnce doğranmış maydanoz ve dereotu
2 bardak su
Tane karabiber
Tuz

Hardallı sos için;
3 adet avokado
3 yemek kaşığı hardal
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 fincan limon suyu
1 tatlı kaşığı toz kişniş
Tuz
Karabiber

Yapılışı:
Tencereye iki bardak suyu koyun. İçine soğan sirke
ve tane karabiberleri ekleyip orta ateşte kaynatın.
Kaynattığınız suyun içine karidesleri ekleyip 5-10
dakika haşlayın. Karidesler haşlandıktan sonra
süzüp kenarda bekletin.
Avokadolardan birini ortadan ikiye kesip
çekirdeklerini ayıklayın ve irice parçalar halinde
kesin. Diğer avokadoyu çatalla ezip püre haline
getirin. Pürenin içine maydanoz, dereotu,
zeytinyağı, limonsuyu, hardal, kişniş, tuz ve
karabiber ekleyip sos haline getirin.
Parça avokadoları, karidesleri bir kaba alın ve
üzerine hazırladığınız sosu döküp harmanlayın.
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2 adet sivri biber
Yarım su bardağı beyaz şarap
2 yemek kaşığı krema
1 adet orta boy kuru soğan
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber

Yapılışı:
Temizlenmiş kalkan balığını fileto olarak dilimleyin. Bir
tavaya zeytinyağını koyun. Soğanları küçük küçük doğrayıp
tavaya atın. Soğanlar biraz piştikten sonra, küçük küçük
doğranmış biberleri, sarımsakları, mantarları ve domatesleri
ekleyin ve soteleyin. Tuz ve karabiberi de ekledikten sonra
üzerine şarabı ve kremayı ilave edin.
Fırın tepsisine ya da tava veya güvece hazırladığınız
karımı dökün ve dilimlediğiniz kalkanları üzerine

yerleştirin ve orta dereceli fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

DONDURMALI
IRMIK HELVASI
Malzemeler:

BÖRÜLCE PIYAZI
Malzemeler:

1 su bardağı börülce
1 adet soğan
Kıyılmış maydanoz
Zeytinyağı
Limon
Sirke
Pul biber
Tuz

Yapılışı:
Börülceleri haşlayıp bir
kaba alın. Soğanı piyazlık
doğrayın ve maydanoz,
sirke, tuz, zeytinyağı,
pul biber ve limon ile
karıştırıp börülcenin
üzerine dökün.

2 su bardağı irmik
2 su bardağı şeker
4 su bardağı su
3 yemek kaşığı tereyağı
Çam fıstığı
Tarçın
İçi için;
Vanilyalı dondurma

Yapılışı:
Tencerenin içine tereyağını koyup eritin.
Üzerine irmiği ve çam fıstıklarını boşaltıp
rengi dönene kadar kavurun. Diğer
bir tencerede şeker ve suyu kaynatın.
Hazırladığınız şerbeti kavrulan irmiklerin
üzerine yavaş yavaş yedirin. İrmik şerbeti
çekene kadar pişirin. Ardından tencerenin
altını kapatıp helvayı 10 dakika dinlendirin.
Bir kasenin içine irmik helvasını koyun
ortasına da dondurma koyup kaseyi servis
tabağına ters çevirin. Üzerine tarçın		
serpip servis edin.

YEŞIL SALATA

Malzemeler: Marul, roka, dereotu, maydanoz, nane, 1 demet taze
soğan, 6 adet kurutulmuş domates,
siyah zeytin, ceviz, tuz, limon,
zeytinyağı

Yapılışı:
Marul, roka, maydanoz, nane ve
dereotunu iyice yıkayın. Malzemeleri
bıçak kullanmadan elinizle parçalara ayırın.
Soğanları yıkayıp yarım halkalar halinde doğrayın.
Kurutulmuş domatesleri diklemesine ortadan bölün.
Tüm malzemeleri derince bir kaseye alın. Üzerine irice
kırılmış cevizleri ve zeytinleri serpin. Bir kasede zeytinyağı,
limon ve tuz karıştırın ve üzerine dökün. Dilerseniz bu karışıma bir
çay kaşığı hardal da ekleyebilirsiniz.
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ZAMANSIZ ŞIKLIK
Uluslararası markaların
saat koleksiyonlarının tek
yetkili Türkiye distribütörü
Saat&Saat, birbirinden özel
saat ve aksesuar modelleriyle
14 Şubat’ta sevdiğinize
armağan edeceğiniz en
güzel hediye alternatifleri
sunuyor. Şık, dayanıklı, su
geçirmez ve modern çizgilerin
harmanlandığı çarpıcı
tasarımların yanı sıra klasik
tutkunları için dizayn edilmiş
özel yeni modeller, Saat&Saat
mağazalarında.

KIŞIN SERT
KOŞULLARINA
KARŞI
Columbia hem outdoor
hem de şehir hayatına
mükemmel uyum sağlayan
geniş ürün yelpazesiyle
kaçırılmayacak kış fırsatları
sunuyor. Columbia’nın
benzersiz teknolojileri ve şık
tasarımlarıyla ile fark yaratan
Kış koleksiyonu kışın sert
soğuklarına karşı kalkanınız
olacak.

GENÇ KALMANIN
SIRLARINI KEŞFEDIN
İstanbul’un en gözde merkezlerinden
Nişantaşı’nda hizmet veren Beauty Art
Güzellik Merkezi, “Baştan aşağı fit
güzellik” mottosuyla ileri teknoloji içeren
güzellik ve kişisel bakım uygulamalarını
bir arada sunuyor. Beauty Art’ın deneyimli
uzmanları, bu uygulamalardan sizin için en
doğru seçeneği belirleyip kısa sürede sonuç
almanızı sağlıyor.

TARZIYLA FARK YARATIYOR
Sevgililer Günü’nde de tarzı ile fark yaratmak
isteyenler için, Lumberjack’in ikonik modeller sunuyor.
Lumberjack’ın sonbahar kış koleksiyonu efsanevi river
botlarının yanı sıra, casual ve outdoor modelleri ile dikkat
çekiyor. Modern hayata doğa esintisini taşıyarak yeni
bir moda yaratan Lumberjack’in sade, modern
ve elegans urbaNature koleksiyonunda şıklık
ve rahatlık modern detaylarla buluşuyor.
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EQT EFSANESININ YENI HIKAYESI
adidas Originals, EQT serisinin oluşturduğu efsanede, 2017’nin yeni
bölümünü müjdeliyor. EQT’nin turbo renk paleti, EQT Support ADV
siluetinin yenilenmiş şekli ile Equipment modelinde ilk defa görülecek.
Ayakkabının orijinal formülünde, ayağı çorap gibi saran iki tonlu örme
yapı, kalıplı TPU topuk paneli ve bütünleşmiş bir 3 şeritli bağcık sistemi
bulunuyor. Son dokunuşlar ise şunlar: parmak ucu kısmında kaynaklı
sentetik nubuk ve EQT’nin ikonik 3 bantının üzerinde yer aldığı,
akışkan EVA orta taban üzerine yerleştirilmiş reflektörlü çeyrek panel.

AŞKIN RENGI
KIRMIZI ILE
RENKLENDI!

SERIN RÜZGARLAR IÇIN
SICAK TASARIMLAR
Asil ve centilmen duruştan, daha asi tavra Cacharel
erkeğinin her durumuna uygun tasarımlar mevcut. Dış
giyimde birçok farklı koşula uygun ve beğeniye hitap edecek
modeller sunan Cacharel, sezonun en sevilen parçalarını bir
araya getirmiş.
Kruvaze kapama çift yüzlü kalın dokuda kumaştan lacivert
trençkot-palto, klasik motosiklet ceketle denizci ceketinin
hibritlendiği alternatif kaban ve ağaç kabuğu renginde
tasarlanan parka öne çıkanlar arasında.

D&R, Sevgililer Günü
coşkusuna kırmızı
hediye seçenekleri ile
renk katıyor. Birbirinden
farklı zevklere hitap eden
binlerce kitap, film, müzik,
konsol-oyun, elektronik-aksesuar
ve hobi-oyuncak ürünleri
arasında sevgiliniz için en uygun
hediyeyi bulabilirsiniz. Kırmızı
Urbanears Kransen kulaklıktan,
kırmızı JBL hoparlöre, kırmızı
Xion Ford Mustang Pikap’tan
kırmızı Instax Mini Fotoğraf
makinesine kadar binlerce
alternatif D&R raflarında sizi ve
sevdiklerinizi bekliyor.
107

gençmavi

TURMEPA
KOCAMAN
BIR AILE

İLHANCAN ÇELIKOĞLU VE AHMET MURAT ERAYVAZ,
IKISI DE BEŞ SENEDIR TURMEPA GÖNÜLLÜSÜ
VE TURMEPA’NIN BIRBIRINE KAZANDIRDIĞI IKI
DOST. SENELERDIR TURMEPA’DA BIRÇOK EĞITIME
KATILAN ÇELIKOĞLU VE ERAYVAZ, GÖNÜLLÜ
BIR IŞIN PARÇASI OLMANIN KENDINDEN ÖNCE
GÖNÜLLÜSÜ OLDUĞUN IŞI MERKEZE ALMAYI
GEREKTIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR. TURMEPA’NIN
KENDILERINE KOCAMAN BIR AILE VERDIKLERINI
SÖYLEYEN ÇELIKOĞLU VE ERAYVAZ ILE TURMEPA
ILE BAŞLAYAN HIKAYELERINI KONUŞTUK.

N

Nasıl başladı TURMEPA ile hikâyen, nasıl Gönüllü oldun,
neler kazandırdı sana bu süreç?
İ.Ç TURMEPA ile tanıştığımda henüz 13 yaşında bir çocuktum.
TURMEPA’nın 2012 Masmavi Deniz Eğitim Kampı’na başvurduk
arkadaşlarımızla. Bir kampçı olarak, TURMEPA gönüllülerinden
aldığım eğitimlerle başlayan serüvenim İzmir’in Seferihisar ilçesinde
başlamıştı.
Sene 2017 oldu ve ben 18 yaşımdayım, TURMEPA ile bağım
hiç kopmadı. Elimden geldiğince hep destek oldum. Desteklerim
ve öğrettiklerim kadar öğrendiğim oldu. 13 yaşında katıldığım
kampta ilk defa ailesinden uzaklaşmış bir çocuğun omuzlarına aldığı
sorumluluk ve bilinçle başlayan TURMEPA eğitimim tanıştığım
her yeni insan ve dostla daha da pekişti. Benim küçük çekirdek ailem
TURMEPA ile artık kocaman bir geniş aile. Ne olursa olsun başım
sıkıştığında arayabileceğim insanlar onlar. İçlerinde gönüllüğün
verdiği şeffaflık var. Daha verimli, değer katarak zaman geçirmenin
kıymetini anladım. Gönüllü olmak sadece bir iş yapmak ve
bitirmek değildir. Bir işi yaparken faydalı birer birey haline gelmek,
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fark etmeden çok büyük bir aile olmak demek. Paylaşmak ilkesi
TURMEPA’da tam anlamı ile içime işledi.
Oluşturduğum bu kocaman ailemdeki bireylerden biri de Ahmet.
Çocuklarla iletişimi kopuk bir insan oldum Ahmet ile tanışana
kadar. Ahmet, çocuklarla olan iletişimimdeki boşlukları doldurdu
ve beni abi-abla olmaya daha yaklaştırdı. Ve üç senedir kopmayan
bir arkadaşlık yakaladık. Ben buna “gönüllü kardeşlik” demeyi çok
seviyorum. TURMEPA’ya bana kattıkları, kazandırdıkları için çok
teşekkür ederim.
A.M.E TURMEPA hikâyem, Sabancı Üniversitesi’nin CIP
programı ile tanışmam ile başladı. O zamanlar başka bir sivil toplum
kuruluşunda gönüllü olarak çalışmaktaydım.
Bir gün bir arkadaşımla Sabancı Üniversitesi’nin internet
üzerindeki bir ilanına başvuru yaptık ve kabul edildik. Ve sonra oraya
gittiğimizde beni etkileyen ve hayran kaldığım tek şey olan deniz ve
deniz ekosistemine olan duyarlılığı ile TURMEPA oldu. O zamanlar
bilmediğim tanımadığım insanlarla tanışmak ve hatta çalışacak olmak
çok korkutucu gelse de Belgin Hanim ve Çağıl sayesinde çok çabuk

adapte olup, işimi layığıyla yaptım. Birlikte güzel işler başardık ki, hala
TURMEPA gönüllüsüyüm, beş sene oldu.
Bu süre içinde TURMEPA ‘da sayısız eğitimlerde,
oryantasyonlarda, organizasyonlarda yer aldım. Hepsi de deniz
canlılarına temiz ve yaşanabilir bir ekosistem verebilmek ve aynı
zamanda kendimiz için de kaybettiğimiz doğal zenginliklerimizi
geri kazanabilmek içindi. Farklı eğitimlerle birçok çocuğu bu
konuda harekete geçirdik. Onları bilinçlendirmeye çalıştık.
Tüm bunlar içinde en sevdiğim etkinlik Masmavi Deniz Eğitim
Kampı’dır. Çoğu ailelerinden ilk defa ayrılan çocuklarla ilgilenmek,
onlarla iletişim kurmak, abilik yapmaya çalışmak harika. Çocuklar
unutamayacakları bir deneyim yaşıyorlar. Kurduğumuz iletişim
gerçek anlamda bir kardeşlik.
TURMEPA’nın bana kattıklarını say say bitiremem. Bunlardan
biri de İlhamcan’dır, bizim tabirimizle ise Ican. TURMEPA
etkinliklerinde bana destek olan yegane kişidir. Ican benim
kendimi açabildiğim konuşup dertleşebildiğim bir insan oldu.
Mesafelerin önemsiz olduğunu birçok şekilde de insanların birbirine
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onlar ve deniz çayırları tarafından sağlandığını öğrendim. Her fırsatta
bu bilgiyi herkesle paylaşıyorum. Paylaşıyorum ki; denizlere olan
ilgimiz ve verdiğimiz değer artsın. Denizler korunsun.
A.M.E. TURMEPA’dan öğrendiğim bilgilerin en önemlisi benim
için soru niteliğinde aslında. Havanın ısınması ve bizi terletmesinin
yanında asıl tehlikeler, yükselen deniz suyu seviyesi ve toprak neminin
azalmasının yaratacağı sosyo-ekonomik sonuçlardır. Bitkiler ve
hayvanlar bu değişime ayak uyduramadığı için besin zinciri ile birlikte
bütün ekolojik sistem tehlikededir.
Küresel İklim Değişikliği” araştırmasına göre, 2050‘ li yıllarda,
insanların bugün yaşadığı alanların yaklaşık yüzde 70’inin, yani
dünya genelindeki her 10 insanın 7’sinin yaşadığı alanların, sular
altında kalacağını biliyor musunuz? İstanbul da bu kıyılardan biri.
Türkiye, buzulların erimesi durumunda toprakları suların altında
kalacak ülkelerden.

TURMEPA Gönüllüsü olmak isteyenlere mesajınız nedir?

bağlanabildiğini kanıtlamıştır bana. Özellikle etkinliklerde bana
olan güveni beni çoğu zaman hatalardan kurtarmıştır. Uzak olsak da
birbirimizle diyaloglarımız devam ediyor. Bizi tanıştırıp yakınlaştırdığı
için TURMEPA ailemize teşekkür ediyorum.

TURMEPA’dan öğrendiğiniz, çok önemsediğiniz,
her daim paylaştığınız bilgi hangisidir?
İ.Ç. Tüm öğrendiklerimin içinde benim için çok değerli olan
sanırım “planktonlar”. Öncesinde varlıklarından bir haber olduğum o
minicik canlıların; aslında çok önemli olduklarını, onlarsız oksijensiz
kalacağımızı ve dünyanın oksijen ihtiyacının yaklaşık %50-70›inin
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İ.Ç. Çocukluğumdan bu yana dedemle kedileri besleriz. O
zamanlardan beri bir gönüllü ruhum var. Okul yaşamımda da sosyal
sorumluluk projelerinde, yardım kampanyalarında olduğunca yer
almaya çalıştım. Ancak gönüllülük kavramını tam olarak 2012
öğrendim, TURMEPA ile tanıştığım gün.
Kendine faydasından ziyade çevreye, dünyaya, geleceğe fayda
sağlamaya çalışandır gönüllü. Siz gönüllü olmak isteyenler; aklınızdan
“acaba gönüllük yapmalı mıyım?” diye ufacık bir soru geçiyorsa, aslında
bu işler tam benlik diyorsanız, hemen telefonların başına geçin. Her
STK’nin kendine ait bir internet sayfası var. Doldur dostum gönüllülük
formunu ve başla bu büyülü serüvene. STK’lere yardımcı olmak
ve ortak fayda da buluşmak... Gerekli eğitimlere katılıp kendimizi
geliştirmek, oryantasyonlarla kendi networkümüzü oluşturmak, yeni
insanlar tanımak ve daha neler neler...
İnsanlar bu kadar bencilken biz gönüllüler gönüllü ilkeleri
doğrultusunda elimizden geleni yaparak bencil insanların da geleceği
için savaşıyoruz. Bencil ağır bir söylem ama doğru. Ve evet, savaşıyoruz.
Bilinçlendirme çalışmaları ile kaleyi içten fethediyoruz.
Son olarak; bir etkinlikten sonra yorulup eve gelip o yatağa yatınca
yaşadığınız mutluluğun hiçbir şekilde yakalanamayacağına inanıyorum.
Çünkü biz gönüllüler, hiçbir maddi kaygımız olmadan sadece
geleceğimiz için, çocuklarımız için, eğitim için, korumak için bir şeyler
yapıyoruz. Belki de 10 sene 100 sene sonrasının örnek birer kahramanı
olacağız ve bizim yolumuzdan gelecek olan nesillere yol göstericilik
yapacağız. Nasıl planktonlar sessiz kahramanlarsa; bizler de birer
pelerinsiz, hiçbir olağanüstü gücü olmayan kahramanlar olacağız.
A.M.E Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olmasının
yanında aynı zamanda kirliliğin de kara ve özellikle denizde yüksek
oranda yaşandığı bir ülke. Deniz ve deniz ekosistemindeki canlıları
korumak için artık sayımızı arttırmanın, harekete geçmenin zamanı
geldi diye düşünüyorum. Hep birlikte olursak omuzlarımızdaki bu
yükü hafifletebilirsiniz ve dahası temiz bir çevrede yaşayabiliriz.
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DENIZCILIK
SEKTÖRÜ IKLIM
DEĞIŞIKLIĞINI
TARTIŞTI
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DENIZ KÜLTÜRÜ DERNEĞI VE
PIRI REIS ÜNIVERSITESI’NIN
BIRLIKTE HAZIRLADIĞI
“İKLIM DEĞIŞIKLIĞI
KURULTAYI” DENIZCILIK
SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLI
SORUNLARINI VE IKLIM
DEĞIŞIKLIĞININ DENIZLERE
OLAN ETKILERINI
MASAYA YATIRDI.

“ALDIĞIMIZ IKI NEFESTEN
BIRI DENIZLERDEN”
Çevre değişikliğine ve ekosistemde meydana gelen
bozukluklara değinen TURMEPA Genel Müdürü
Akşit Özkural, buzullarda 20 sene önce meydana
gelen erimenin bugün beş katına ulaştığını belirtti.
Erimelerin hızla devam ettiğini söyleyen Özkural
“Yapılan araştırmalar buzullarda gerçekleşen erimenin
deniz seviyesini bir metre yükselteceğini gösteriyor.
Buzulların erimesinin yanında kıyı ekosistemleri de
büyük değişikliklere maruz kaldı. Bitki örtüsü ve hayvan
stokları değişiyor. Sayılar her geçen gün azalıyor. Yakın
bir zamanda Batı Avustralya’daki önemli bir resifin yüzde
50’si yok oldu. Bu bir milyar insanın beslenme şansının

G

“Gelecek Senin… Denizlere Sahip Çık!” sloganıyla yola çıkan
Deniz Kültürü Derneği ve Piri Reis Üniversitesi’nin birlikte
hazırladığı “İklim Değişikliği Kurultayı”na gazeteci, sanatçı,
akademisyen ve denizcilik sektörünün önden gelen isimleri
katıldı. “İklim Değişikliğinin Denizlere Etkileri, Denizcilik
ve Gemiler”, “Denizcilik Sektöründe Enerji Verimliliği ve
Küresel Isınmaya Etkileri” konuları masaya yatırıldı. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TURMEPA, DTO,
Türk Loydu, GİSBİR, TÜRKLİM gibi denizcilik sektörünün
önde gelen kurum ve kuruluşlarının yanında NTV, Milliyet,
Hürriyet, Fox TV ve Sabah gazetesi gibi ulusal basın kuruluşları
da “İklim Farkındalığı ve Temiz Enerji Açısından Medyanın
Toplum Üzerindeki Etkileri” isimli panelde konuştular.

tehlikeye girdiği demek” dedi.
Denizlerin aynı zamanda oksijen üretimi sağladığını
ifade eden Akşit Özkural “Havadaki karbondioksiti

emen ana unsur ormanlarla beraber denizlerimiz.
Denizde ve doğada artan kirlilik oksijen miktarını
azaltmakta. Aldığımız iki nefesten biri denizlerden
sağlanıyor. Bu yüzden denizlerimizi çok iyi korumamız
lazım. Hiçbir ülkenin çıkarı dünya insanının çıkarından
daha önemli değildir” dedi.
Konuşmasının sonunda TURMEPA’nın yaptığı
faaliyetlere değinen Özkural “Görmediğiniz şeyi
sevemezsiniz, sevmediğiniz şeyi koruyamazsınız. Bu
noktadan hareketle TURMEPA olarak çocuklarımıza
önem verdik. 8 milyon çocukla yüz yüze ilişki kurarak
onları eğittik. Gelecek nesiller daha talepkar ve daha
bilinçli olacak. Bundan büyük gurur duyuyoruz”
diyerek kurultayda emeği geçen herkese teşekkür edip
konuşmasını sonlandırdı.
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ÇEVRE VE DENIZLERIN
KORUNMASI IÇIN
HERKES SORUMLULUK
ALMALI

Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin
Kalkavan’nın moderatörlüğünü yaptığı
“İklim Farkındalığı ve Temiz Enerji
Açısından Medyanın Toplum Üzerindeki
Etkileri” isimli panelde konuşan gazeteciler;
Gökhan Abur (NTV), Gökhan Karakaş
(Milliyet), Erhan Öztürk (Sabah), Fatih
Çekirge (Hürriyet), Hasan Aydın (Fox
TV) bir yandan vatandaşların çevre içerikli
haberlere çok fazla ilgi göstermediğini, diğer
yandan da çevre ve doğa, iklim değişikliği
haberleri yapmak için yeterli kaynak
olmamasından yakındılar. Bilim ve çalışma
dünyasının daha fazla malzeme yaratmaları
gerektiğinin altını çizdiler.
Kurultayın üçüncü oturumunda “İklim
Değişikliği Tehdidi Altında Denizler,
Denizcilik ve Gemiler” başlığı altında
ise STK’lar ve devlet kurumları konuştu.
Panelde konuşmacı olarak; Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını
temsilen Bülent Sönmez; DTO Yönetim
Kurulu Başkanı Danışmanı Kaptan Yılmaz
Dağcı; TÜRKLİM Genel Sekreteri İrfan
Bilgin; GİSBİR Çevre Koordinatörü
Yardımcısı Elif Gizem Albayrak ve
TURMEPA Genel Müdürü Akşit
Özkural bulundu.
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Kurultayın açılış konuşmalarından
birini yapan Deniz Ticaret Odası
Başkanı ve Piri Reis Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Metin
Kalkavan, iklim değişikliği, çevre
ve deniz kirliliği konularında
herkese görevler düştüğünden
bahsetti. Her kesimden bireyin,
kuruluşun sorumluluk alması
gerektiğini belirten Kalkavan
“İnsanların çoğunun bilmediği
dünyadaki büyük düşünceler,
büyük olaylar, büyük işler hep bir
kişiden başlamıştır. Bir kişinin
ana fikrinden başlamış sonra da
gelişmiştir. Gerçekten, insan çok
cüretkardır. Ama bütün krizlerin
sebebi de insan. Çevre bizim
yaptığımız işin ana unsurlarından
bir tanesi. Hayat kaynağımız
hayatımız. Temelde bir şeyi
unutuyoruz. Unutmadığımız
hatırladığımız zaman çok sorun
çözeceğiz” dedi.

ÇEVREYE KARŞI DAHA
DUYARLI OLMALIYIZ
Kurultayın açılış konuşmasını yapan
Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Oral Erdoğan “Üniversitemiz, devletin
sektörün taleplerine cevap verecek şekilde
denizlerin çevrenin korunması için gerekli
olan sahiplenmeyi üstlenecektir. Önceden
çevre konularına yeterince önem verilmedi.
Bundan sonra bu konulara daha fazla yer
verilmesinin gerektiğini düşünüyorum”
dedi. “Önümüzdeki dönemde insanlık için,
çevreyi kaybetmemek için daha duyarlı
olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu
organizasyonun buna vesile olmasını
diliyorum.” diyen Erdoğan kurultayın
düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür
ederek sözlerini tamamladı.

SUAT HAYRI AKA:
“İNSANOĞLU ÜZERINE
DÜŞENI YAPMAK
ZORUNDADIR.”

Kurultayın açılış konuşmalarından birini yapan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Müsteşarı Suat Hayri Aka “Son zamanlarda
kayıtlara geçen en sıcak yıl 2015’tir. Bundan
bir önceki en sıcak yıl ise 2010’dur.İnsanlığın
önünde ilerleyen bu ciddi tehdit, günümüzde
öyle boyutlara geldi ki pek çok bilimsel araştırma
emisyon azaltımlarının dahil iklim değişikliğinin
olumsuz etkilerini geri döndürmek için yeterli
olmayacağını ortaya koymaktadır. Tarihin bu
en büyük karbondioksit konsantrasyonunu bu
yüzyılda soluyan insanoğlu bu sorumluluğunun
faturasını gelecek nesillere ödetmeden üzerine
düşeni yapmak zorundadır.” dedi.
Gün boyu farklı oturumlarla iklim
değişikliğinin tartışıldığı kurultayda yapılan
değerlendirmelerin ardından katılımcılara
teşekkür plaketi sunuldu.
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DENIZCILER “MAVİ VATAN” IÇIN
TURMEPA’YA DESTEĞINI ARTIRIYOR

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Kaptanoğlu'nun, denizcilik
sektöründe TURMEPA'ya
desteği artırmak için başlattığı
ziyaretler önümüzdeki aylarda
da devam edecek.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, 2016
yılının ikinci yarısında denizcilik sektörünün TURMEPA’ya olan desteğini artırmak amacıyla
ziyaretler gerçekleştirildi. Kaptanoğlu; Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), Vapur
Donatanları ve Acenteleri Derneği, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, Türk Liman İşlemeleri
Derneği (TÜRKLİM) ve Türkiye Denizcilik Federasyonu gibi sektörü bir araya getiren çatı
kuruluşlarına yaptığı ziyaretler sayesinde bini aşkın denizci kurum ile binlerce bireysel üyeye
TURMEPA’ya destek çağrısında bulundu.
Kaptanoğlu ayrıca uluslararası klas kuruluşları Bureau Veritas, ABS ve Rina’nın yanı sıra
Türk P&I Sigorta A.Ş. gibi denizcilik sektörüne hizmet veren kurumları da ziyaret etti.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği

Sanayici kimliğine sahip tersaneci girişimciler tarafından 1971 yılında İstanbul’da kurulan ve
2016 yılı itibariyle 93 üyesi bulunan Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nin (GİSBİR)
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran ile Yönetim Kurulu Üyeleri, 26 Eylül 2016 tarihinde
Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan Kaptanoğlu ve Genel Müdürümüz Akşit Özkural
tarafından ziyaret edilmiştir. Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri ve Türk gemi inşa
sanayinin tek resmi temsilcisi olan Birlik; Türk gemi inşa sanayiini geliştirmek, Türk tersanelerinin
dünya pazarlarında yer almasına yardımcı olmak, tersanelerin sorunlarına çözüm üretmek misyonu
ile faaliyet göstermektedir. Türk denizciliğine verdiği hizmetin yanı sıra denizlerimize de duyarlı bir
kuruluş olan GİSBİR, yapılan ziyaretin ardından derneğimize üye olmuştur.
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Vapur
Donatanları
ve Acenteleri
Derneği

5 Eylül 2016’da Şadan Kaptanoğlu
ve Akşit Özkural, Vapur
Donatanları ve Acenteleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Düzgit ve Yönetim Kurulu Üyelerini
ziyaret etmiştir. Dernek, 6 Kasım
1902 tarihinde, İstanbul’da yaşayan,
gemi taşımacılığında isim yapmış,
deneyimli ve sağlam sermaye
yapısına ve düzenli sefer yapabilen
filolara sahip yabancı denizcilik
şirketleri tarafından, o dönemde
yolcu ve yük taşımacılığının artışı ile
başlayan sorunları çözmek amacıyla
kurulmuştur. Deniz nakliyatı
konusundaki ilerleyişi takip etmek
ve üyelerine duyurmak, konuyla
ilgili konferans ve seminerler
düzenlemek, sosyal konularda
çalışmalar yürüterek topluma
fayda sağlamak misyonuyla faaliyet
gösteren Dernek, TURMEPA üyesi
olmuştur. Derneğin günümüzde
yerli ve yabancı denizcilik
şirketlerinden oluşan 124 üyesi
bulunmaktadır.

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

Türkiye’de gemi ve yat inşa sektörünün önde gelen şirketlerinden
oluşan 465 üyesi ile 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren, alanında
öncü olan fuar, seminer ve sektörel toplantıları düzenleyen Gemi
ve Yat İhracatçıları Birliği, kuruluşundan itibaren her yıl sektörün gelişimine katkıda
bulunmak ve tasarımın önemini vurgulamak amacıyla, Ulusal Gemi ve Yat Yarışmaları
organize etmektedir. Şadan Kaptanoğlu ve Akşit Özkural, Birliğin 28 Ekim 2016 tarihinde
düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı ve ödül törenine katılmış, Yönetim Kurulu Başkanı
Başaran Bayrak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmüştür.

Türk Liman İşlemeleri
Derneği (TÜRKLİM)
Özel sektör liman ve iskele işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm
aramak amacı ile 1996 yılında kurulan ve bugün 62 üyesi bulunan TÜRKLİM’in, 4 Kasım
2016 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı’na Kaptanoğlu ve Özkural iştirak
etmiştir. Türkiye liman işletmelerinin çoğunluğundan oluşan üye portföyü ile ilgili devlet
birimleri ve yurt dışındaki ilgili sektör kuruluşları arasında bilgi akışını sağlayan ve liman
işletmelerinin yürürlükteki mevzuata uyumlu ve etkin bir şekilde çalışmalarına katkıda
bulunan Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kenan Selçuk ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ile görüşülmüştür. TÜRKLİM, 2016 yılı içerisinde denizlerin korunmasına destek
olmak amacıyla TURMEPA üyesi olmuştur.
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Türkiye Denizcilik Federasyonu

Türkiye Denizcilik Federasyonu, 17 üye dernek ve bunlara bağlı 1000’i aşkın bireysel üyesiyle Türkiye
ve dünya denizciliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, denizcilikle ilgili tüm özel veya tüzel kişilere,
denizcilere, ilgili derneklere ve tüm denizciliğe hizmet etmek amacıyla 2011 yılında kurulmuştur.
Federasyonun Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Derneğimiz
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Genel Müdürü Akşit Özkural ve Genel Müdür
Yardımcısı Semiha Öztürk tarafından 24 Kasım 2016 tarihinde ziyaret edilmiştir. Yapılan görüşmede
denizler için güç birliği sağlanması ve ortak projeler yaratılması konusunda birlikte adımlar atılması
sözü alınmış, federasyon yönetimi de karşılıklı çalışmalara destek vereceklerini belirtmiştir.

ULUSLARARASI KLAS KURULUŞLARI ILE TÜRKIYE’NIN
İLK KORUMA VE TAZMINAT KULÜBÜNÜ ZIYARET

Bureau Veritas
Türkiye Genel Müdürü
Cafer Tekkan
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Gemilerin yapım aşamasından itibaren
tüm denetimlerini üstlenen klas kuruluşları,
denize uygunluk, dayanıklılık, emniyet
ve çevre kirliliği gibi faktörleri gözeterek
gemilerin performansının yüksek
olması konusunda önemli rol
oynamaktadır. Klas kuruluşları,
gemilerin operasyonel
faaliyetlerine ve emniyetli
bir şekilde seyirlerine devam
edebilmeleri için de son derece
önem taşımaktadır. TURMEPA Yönetim
Kurulu Başkanı Kaptanoğlu ve Genel
Müdürü Akşit Özkural bu çerçevede;
Bureau Veritas, ABS (American Bureau
of Shipping) Türkiye ve Rina Türkiye

gibi uzun yıllardır denizcilik sektörüne
hizmet veren uluslararası klas kuruluşları
ile denizcilik sektörünün ihtiyacına yönelik
sigorta poliçeleri geliştiren Türk P&I
Sigorta A.Ş.’yi ziyaret etmiştir.
Yaklaşık iki asırdır denizciliğe
hizmet veren klaslama şirketi Bureau
Veritas, 150’den fazla ülkede özellikle
yapısal sağlamlık ve gemi üzerindeki
makinelerin emniyeti konusunda
gemilere uygunluk değerlendirmesi
hizmeti sunmaktadır. TURMEPA
yönetimi tarafından 30 Eylül 2016
tarihinde Bureau Veritas Türkiye Genel
Müdürü Cafer Tekkan ziyaret edilerek
birlikte işbirliği imkânları görüşülmüştür.

TURMEPA
ve ABS
işbirliği
başlayacak
1862 yılında kurulan ve dünyanın önde gelen klas şirketlerinden biri olan American
Bureau of Shipping (ABS) Türkiye Genel Müdürü Seyfettin Tatlı, 23 Eylül 2016
tarihinde ziyaret edilmiştir. Görüşmede gelecek dönemlerde TURMEPA ve ABS
arasında ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda karşılıklı görüş birliğine varılmıştır.

RİNA’dan TURMEPA’ya destek

Türk P&I Sigorta
Dernek yönetimi, 17 Kasım 2016
tarihinde Türk P&I Sigorta A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Aret
Taşçıyan’ın Adile Sultan Sarayı’nda
düzenlediği resepsiyona katılmıştır.
Türk P&I Sigorta Genel Müdürü
Ufuk Teker de ayrıca ziyaret edilmiştir.
Türkiye’nin ilk Koruma ve Tazminat
Kulübü (P&I) olan kurum, düzenlediği
poliçelerle gemileri garanti kapsamına
alırken, meydana gelecek hasarlarda
denizde oluşabilecek kirliliğinin
temizlenmesinde de büyük sorumluluk
taşımaktadır. Türk P&I yönetimi yapılan
görüşmede, TURMEPA ile diyaloğun
bundan sonra daha da geliştirileceğine
inandığını belirtmişlerdir.
Denizcilik şirketlerinin faaliyetlerini
sürdürmelerinde önemli rol oynayan ve
aynı zamanda denizlerin korunmasına
karşı duyarlı olan bu kurumlar, yapılan
ziyaretlerin ardından derneğimize üye
olmuştur. Yönetim Kurulu Başkanımız
Şadan Kaptanoğlu, denizcilik
sektörünün desteğini alarak derneğin
faaliyetlerine güç katmak için denizci
sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini
sürdürecektir.

150 yılı aşkın bir süredir gemicilik ve endüstri dünyasının
hizmetinde olan Rina Denizcilik Türkiye Genel Müdürü
Massimo Sanqueri, 23 Eylül 2016 tarihinde ziyaret
edilmiştir. Yapılan ziyarette Sanquerin, TURMEPA’ya çalışmalarında gönülden
destek olacaklarını belirtmiştir. Rina, 1861 yılında Cenova’da Registro Italiano adı
altında, “Associazione della Mutua Assicurazione Marittima” (Ortak Denizcilik
Sigorta Kuruluşu) tarafından İtalyan deniz işletmecilerinin ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kurulmuştur.
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TURMEPA’DAN
ÇANAKKALE BOĞAZI'NA
MAVI NEFES!
TURMEPA’nın Ocak 2016’da başlattığı, Çanakkale’de Türk
Boğazlar Sistemi’nin önemini anlatan ve Çanakkale Boğazı
içerisindeki biyolojik çeşitliliğin korunması için yetişkinler ve
üniversite öğrencileriyle bilinçlendirme çalışmalarını kapsayan
“Çanakkale Deniz Âşıkları - Çanakkale İçin Mavi Adım”
projesi tüm hızı ile devam ediyor. Mitsui &Co., Ltd. hibesi
ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde
bugüne kadar 30 bölgede, 1089 kilometre kat edilerek 1300 kişiye
ulaşıldı. Proje; Merkez, Lapseki, Eceabat, Gelibolu, Gökçeada
ve Bozcaada ilçelerinde Mart 2018’e kadar devam edecek.
Çanakkale Deniz Aşıkları Projesi, Çanakkale’nin 6 ilçesinde
büyümeye devam ediyor. Hedef kitlemiz dahilinde bulunan
öğrenciler, muhtarlar, turizmciler, balıkçılar ve genel olarak yerel
halka projemiz anlatılıyor. Ziyaret edilen bölgelerde proje tanıtımı
sırasında yerel halk ile bölgelerinde yaşanan çevresel sorunlar
ve sebepleri konuşulup tartışılarak gerekli mercilere bildirilmek
üzere kayıt altına alınıyor.

BINI AŞKIN ÇOCUK
‘’CO2’YE HAYIR!’’ DEDI
16 Mayıs’ta kapılarını açan 6. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim
Atölyesi” Ekim ayı itibariyle sona erdi. Bu yılki teması
“Dünyamızı Tehdit Eden İklim Değişikliği” olarak belirlenen
sergi ve atölye kapsamında çocuklar, nesli tükenmekte olan
deniz canlıları ve iklim değişikliğinin deniz yaşamına etkileri
konusunda bilinçlendirildi. Çocuklar, sergide denizleri yakından
tanıma şansı bulurken, eğitimler sırasında çeşitli oyunlarla
eğlenceli vakit geçirme fırsatı da buldu. Nielsen, Akçansa,
Şişli Belediyesi ve Mercedes - Benz Türk A.Ş. gibi kurum
çalışanlarının da ziyaret ettiği sergi, 5 ay boyunca 25 okuldan
1055 öğrenciye ev sahipliği yaptı. 6. Sualtı Atık Sergisi ve
Eğitim Atölyesi Wells Fargo - United Way Worldwide hibesi ile
hazırlanmış; TURMEPA ve Maker Grup işbirliğinde, Arçelik,
Ülker, Halkalı Kâğıt, Monami, Bilkom, Koçtaş ve Eyüboğlu
Eğitim Kurumları’nın da destekleri ile hayata geçirilmiştir. Tüm
destekçilerimize teşekkür ederiz.
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Bozcaada ve Çardak’ta ilk kurultay gerçekleşti
14 Ekim’de Bozcaada ve 1 Aralık’ta Çardak’ta projenin ilk
değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Bozcaada’dan 5, Çardak’tan
4 proje elçisinin katıldığı kurultaylarda eğitim ve eğitim
materyalleri hakkında bilgiler verildi.
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TURMEPA GÖNÜLLÜ EVI
DÜNYA GÖNÜLLÜLER
GÜNÜ'NDE KAPILARINI AÇTI!
TURMEPA, 5 Aralık Dünya Gönüllüler
Günü’nde can simidi olan gönüllülerini
unutmadı. Çok sayıda deniz dostu kuruluşun
desteğiyle oluşturulan TURMEPA Gönüllü
Evi, 5 Aralık Pazartesi günü tüm gönüllülere
kapılarını açtı. TURMEPA Gönüllü Evi,
gönüllülerin dernek çalışmalarına destek
olabilecekleri, projeler geliştirebilecekleri,
atölye, eğitim ve oryantasyon çalışmaları
yürütebilecekleri sıcak ve keyifli bir ortam
sunmanın yanı sıra, yaz aylarında bahçesinde
dalış ve sualtı eğitimleri gibi birbirinden ilginç
aktivitelere sahne olacak, alanında uzman
birçok ismi ağırlayacak. Gönüllü Evi’nde
gönüllülere ait bir çalışma odası, toplantı odası,
yönetim odası, kütüphane alanı ve bahçesinde
eğitim - atölye sahası bulunuyor.
TURMEPA Gönüllü Evi’nin açılışı,
5 Aralık günü derneğin Genel Müdür
Yardımcısı Semiha Öztürk ve Meteoroloji
Mühendisi / CNNTÜRK Meteoroloji
Editörü Bünyamin Sürmeli ile birlikte
evin kuruluşuna destek veren kurumlar ve
TURMEPA Gönüllülerinin katılımıyla
gerçekleşti. Açılışta konuşan Bünyamin
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Sürmeli, katılımcılara Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, küresel
iklim değişikliği ve denizlerdeki yaşamın hayati
önemi hakkında bilgiler aktardı. Yıllardır
gönüllümüz olarak etkinliklerimize destek
veren Sürmeli, konuşmasında özellikle çevre
konularında gönüllü çalışmaların öneminin
altını çizdi. Gönüllü gençlerin de konuyla
ilgili soru ve cevaplarıyla oldukça renkli geçen
etkinlik, yıllardır derneğin çalışmalarına destek
veren gönüllülere sertifikalarının ve Bünyamin
Sürmeli’nin imzalı “Mavi Misket” kitabının
takdim edilmesiyle devam etti.
TURMEPA Gönüllü Evi’nin bakım,
tamir, tadilat ve onarım işlerini üstlenerek
evin kapılarını açmamıza olanak sağlayan
Ekşioğlu Onur Yapı A.Ş. ile Ekşioğlu Yeditepe
İnşaat Ltd. Şti.’ye, ofis demirbaşları için
KOÇTAŞ A.Ş.’ye, teknolojik donanım desteği
için Akbank’a, ofis malzemeleri desteği için
Sabancı Holding İnsan Kaynakları’na, mutfak
malzemeleri için Allianz Sigorta’ya, kurumsal
kimlik çalışmaları için Busyİstanbul’a,
evimizi ziyaret eden tüm gönüllülerimize
hediye edilecek fincan ve kahve seti için Best
Otomat Çözümleri Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.’ne ve açılışta özel ikram desteği için de
Ülker’e teşekkürlerimizi sunarız. Türkiye’den
TURMEPA vizyon ve misyonunu benimsemiş
dünya gönüllülerini yetiştirmek ve topluma
kazandırmak hedefiyle her daim bu çatı altında
olacağız. İşbirliği içinde olduğumuz tüm sivil
toplum kuruluşlarına kapılarımız açıktır.
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DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ'NDE BIZ

DECATHLON’UN
DESTEĞİYLE 3
MİLYON LİTRE
DENİZ SUYUNUN
TEMİZ KALMASI
SAĞLANDI
TURMEPA, Decathlon ile
Aralık 2015’ten bu yana
gerçekleştirdiği sosyal
sorumluluk kampanyasından
gelen bağışları, “Mavi Kıyılar”
projesine aktarıyor. Geri
dönüşümlü poşet satışlarından
elde ettiği gelirin yarısını
TURMEPA’ya bağışlayan
Decathlon’un desteğiyle
bir yılda 360 bin litre siyah
suyun denize karışması
engellendi. 360 bin litre su,
yaklaşık 19 bin damacanaya
eşit. 19 bin damaca kadar pis
suyun denizlere karışması
engellenerek 3 milyon litre deniz
suyunun temiz kalması sağlandı.

Dünya Gönüllüler Günü’nün bu yılki teması
“Kimseyi Geride Bırakma” olarak belirlendi.
TURMEPA, gönüllüleri ile derneğin
faaliyetlerini uygulamayı, yaygınlaştırmayı,
denizlerimizin içinde bulunduğu tehlikeler
karşısında birlikte düşünmeyi, tartışmayı
ve harekete geçmeyi amaç edinerek
Birleşmiş Milletler’in bu yılki temasına
uygun şekilde yeni bir Gönüllü Yönetim
Programı hazırladı. Bu tema çerçevesinde
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri kapsamında yer alan Küresel
Hedefleri 2030’a kadar yerine getirmek için,
çalışmalarını üyesi olduğu Ulusal Gönüllülük
Komitesi eşliğinde sürdürüyor.
TURMEPA Ailesi olarak 5 Aralık’ta
Fethiye, Bodrum, İzmir ve Çanakkale’de
Merkez ve Şube Yöneticilerimiz ile Onsekiz
Mart Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu
Başkanımız liderliğinde stant açtık. Böylece
Dünya Gönüllüler Günü coşkusunu
ülkemizin farklı kıyılarında da yaşatma fırsatı
bulduk. İstanbul’da 20 farklı noktada İBB
desteği ile 23 STK ve kurum ile birlikte,
Ulusal Gönüllülük Komitesi çatısı altında
logomuz ile yer aldık ve İstanbullulara “Dünya
Gönüllüler Günümüz Kutlu Olsun” dedik.

İzmir Şubesi öncülüğünde ise Yaşar
Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri
ile bir araya geldik ve yılını dolduran
gönüllülerimize teşekkür belgelerini takdim
ettik. Ayrıca “Kampüste İyilik Var” isimli
radyo programına ve saha etkinliklerine

katıldık.
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’ne özel
olarak, Ulusal Gönüllülük Komitesi çatısı
altında “Gönüllüysen Renk Ver” dedik ve bir
kısa film çektik. Destek veren gönüllülerimiz;
Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden
Yunus Emre Yiğit ve Batuhan Meşe’ye,
Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi’nden
Alper Kırca’ya, Bilgi Üniversitesi’nden Melay
Ağırtaş ve Tolga Akıncı’ya teşekkür ederiz.
İzlemek için: ulusalgonullulukkomitesi.org

DENIZ ELÇILERIMIZ IŞ BAŞINDA!
Bilgi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Deniz Elçileri
Topluluklarımız aracılığıyla her iki üniversitede TURMEPA
stantları kurduk; Koç Üniversitesi’nden 24, Bilgi
Üniversitesi’nden 103 gönüllü adayı aramıza gönüllülerimiz
sayesinde katıldı. Koç Üniversitesi Deniz Elçileri
Topluluğumuz, İstanbul Türkan Efe Ortaokulu’nda 62
çocuğa eğitim verdiler. Öte yandan Bilgi Üniversitesi iletişim
kanalı RGB’de canlı olarak yayınlanan “Bu Sabah” isimli
programa 15 Aralık’ta BilgiDET Başkanı Melay Ağırtaş
ile gönüllümüz İrem Çakar konuk oldular ve derneğimizin
hedefleri, faaliyetleri ve gönüllü etkinlikleri üzerine keyifli bir
sohbet gerçekleştirdiler. Daha fazla bilgi için: rgb.bilgi.edu.tr

Teşekkürler Deniz Elçilerimiz!

FOTOLAR / Koç Üniversitesi Deniz Elçileri - Bilgi
Üniversitesi Deniz Elçileri
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TURMEPA, 15 EKIM’DE
KIYILARA AKIN ETTI
TURMEPA her yıl düzenlenen “Uluslararası
Kıyı Temizliği - ICC International
Coastal Cleanup” etkinliği çerçevesinde, üç
denizimizin kıyılarını temizlemek için kolları
sıvadı. TURMEPA’nın deniz kirliliğine
dikkat çekmek ve bu konuda toplumda
farkındalığı artırmak için düzenlediği
etkinliğe, Türkiye çapında bini aşkın deniz
gönüllüsü katıldı. 2002 yılından bu yana
TURMEPA koordinatörlüğünde dünyayla
eşzamanlı yürütülen etkinlik bu yıl 6 ilde
11 farklı noktada gerçekleştirildi. Etkinliğin
merkezi ise “Çanakkale Deniz Aşıkları”
projesi kapsamında, Çanakkale (Kepez,

Çardak, Bozcaada, Kilitbahir) oldu. Çardak,
Kepez, Bozcaada Belediyeleri ve Kilitbahir
Muhtarlığı ile Çardaklıyız Biz Sosyal
Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültürel Gelişim
Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe,
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Deniz
Elçileri Topluluğu da gönüllü katılımlarıyla
destek verdi. 300’ü aşkın gönüllünün
katıldığı etkinlikte bir saat içinde kıyıdan
143 kilogram çöp toplandı. Kampanya
çerçevesinde TURMEPA, üç denizimizin
kıyılarını temizlemek için Çanakkale’nin yanı
sıra İstanbul, İzmit, İzmir, Antalya, Bodrum,
Marmaris ve Fethiye kıyılarına uzandı.

KÖY OKULLARINDA FARKINDALIK EĞITIMLERI VERILDI
TURMEPA, çocukların küçük yaşlardan itibaren denizle olan bağlarını
güçlendirmeyi hedefleyen D-Marin Kids ile “Marina Eğitimleri” projesinde
buluştu. Proje çerçevesinde Dalaman, Didim ve Bodrum’da bulunan köy
okullarında okuyan yaklaşık 320 öğrenciye, doğada bulunan canlıları
yakından tanımalarını ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikirler ve
projeler üretmelerini sağlamak amacıyla eğitimler verildi. Çocuklar, aldıkları
eğitimler sonucunda yarattıkları projeleri Ocak ayında jüriye sunacak. Ankara
Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu, Uzm. Özge Altıntaş, TURMEPA
Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar ve TURMEPA Eğitim Projeleri
Bölümü Proje Koordinatörü Şebnem Deyanat‘tan oluşan jürinin ödüle layık
gördüğü üç proje, Turgut Denizer‘in Balıklar İş Başında ve Emma Godfrey’in
Dünyayı Öğreniyorum kitaplarıyla ödüllendirilecek.
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TURMEPA,
FEN BILIMLERI ARAŞTIRMA
SEMPEZYUMU'NA KATILDI
Genç bilim insanlarının ilgisini
denizlere ve deniz kirliliğine çekmeyi
hedefleyen TURMEPA, 21 Aralık’ta
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından
düzenlenen Fen Bilimleri Araştırma
Sempozyumu’nda poster sunumu ile
yer aldı. Posterde TURMEPA’nın
kuruluşu, amaçları, faaliyetlerinin özeti
ve fotoğrafları yer aldı. Doç. Dr. Nedim
Özdemir’in rehberlik ettiği poster
sunumu, tüm sempozyum boyunca
katılımcılara sergilendi.

İZMIR VE ANTALYA ŞUBEMIZ
BINLERCE ÖĞRENCIYI
BILINÇLENDIRDI
TURMEPA eğitimleri Antalya ve İzmir’de de tüm hızıyla
devam ediyor. ‘Sınırsız Mavi’, ‘Denizlerimiz Nasıl Kirleniyor’ ve
‘Küresel İklim Değişikliği’ eğitimleriyle TURMEPA, miniklerin
ve gençlerin bilinçlenmesini sağlıyor. 2016 sonu itibariyle
Antalya’da verilen eğitimlerle 1400 öğrenci denizlerimiz konusunda
bilgilendirildi. Fettah Tamince Anadolu Lisesi, Sınav Koleji,
Özel Doruk Anadolu Lisesi ve Maarif Koleji öğrencilerinin
yanı sıra Sınav Koleji’nden mutfak ve kat personeli de eğitim
programlarımıza katıldı. TURMEPA İzmir Şubesi’nin yürüttüğü
eğitimler sonucunda ise yıl sonu itibariyle 2280 öğrenciye ulaşıldı.

TURMEPA BODRUM ŞUBESI
MAVI KIYILAR IÇIN ÇALIŞTI

FETHİYE’DE 9 BINE YAKIN
ÖĞRENCIYE ULAŞTIK
TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi, 2016 yılı
eğitimlerini tamamladı. DTO Fethiye Şubesi’nin destekleriyle 2016
yılında Mavi Kuşak Hareketi Muğla projesi çerçevesinde toplam
8579 ilk ve orta öğretim öğrencisine deniz kültürü ve deniz sevgisini
aşılandı. Proje eğitimleri 2016 – 2017 eğitim yılında ise Muğla’nın
Marmaris ilçesinde devam ediyor. Marmaris’te gerçekleştirilecek
eğitimlerle 4 bini aşkın öğrenciye ulaşmak hedefleniyor. Netsel
Marina ve TURMEPA Marmaris Şube Başkanı Erkan Özatağ’ın
destekleriyle yürütülen eğitimlerle Muğla’nın turizm bölgelerinde
denizlerimizin önemine, kirliliğe ve ekosistemin karşı karşıya
olduğu tehditlere dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Mavi Kuşak
Hareketi Marmaris eğitimleri TURMEPA Marmaris Şube Üyesi
Zafer ERGÜL tarafından gerçekleştirilecek.

TURMEPA Bodrum Şubesi yıl boyunca derneğin tüm ulusal ve
uluslararası etkinliklerine destek verdi. İlk olarak Mayıs ayında
Bodrum’da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum
Bahçeşehir Koleji ile Ortakent sahilinde çevre ve sahil temizliği
etkinliği gerçekleştiren Bodrum Şubesi, daha sonra Akdeniz’i
Temiz Tutalım - Clean Up The Med etkinliği çerçevesinde
Bodrum TED Koleji ile Bitez’de kıyı temizliği yaptı. Şube
yetkilileri ve gönüllüleri, dünyaca ünlü Caretta Caretta yaşam alanı
Dalyan İztuzu sahilinde yapılan çevre/sahil temizliğinin yanı sıra
Uluslararası Kıyı Temizleme Günü (ICC) etkinliği ve 5 Aralık
Dünya Gönüllüler Günü etkinliklerini de Bodrum’da gerçekleştirdi.
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