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Denizci büyüklerimizden dinlerdik; bir zamanlar, Türk gemileri Cebelitarık’tan
Akdeniz’e girdiğinde, gemi kaptanı personeline Bizim Denize girdik bilgisini
verirmiş. Çünkü 1970 ve 80’li yıllarda Akdeniz ticaretinin, Türk bayraklı gemilerin
kontrolünde olmasından dolayı Akdeniz, Türk gölü olarak tanımlanırdı. Geçmişten
bugüne biz denizciler için Akdeniz, Bizim Deniz olmaktan hiç çıkmadı.
Ticaretin ve turizmin gözbebeği Akdeniz, şimdilerde farklı bir konuyla tüm
dünyanın gündeminde. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) Akdeniz’e dair
yayımladığı bir rapor, plastik çöplerin okyanuslar kadar ‘Bizim Deniz’leri de tehdit
ettiğini gösteriyor. Biliyoruz ki, denizler yüzde 80 oranında karadan insan eliyle
kirletiliyor. Yapılan araştırmalarda da, Akdeniz’deki atıkların yüzde 95’ini plastik
maddelerin oluşturduğu ve bir kilometre karede 5 milimetreden küçük 1,25 milyon
plastik parçası bulunduğu tespit edilmiş. Bu kirlilik, 134 tür deniz canlısının yaşam
sürdüğü Akdeniz ekosistemine zarar verdiği gibi, dünyanın en cazip tatil rotaları
arasında bulunan Akdeniz kıyılarını ve turizmini de tehdit ediyor.
Raporda, Akdeniz’e kıyısı olan 21 ülkenin en büyük kirlilik kaynağının ise
plastik olduğu vurgulandı. Zira ülkemizde yapılan bilimsel temelli çalışmalar,
bizim kıyılarımızın da yüzde 75 oranında plastiklerle kirlendiğini gösteriyor. Bir
sivil toplum kuruluşu olarak yıllardır denizlerimiz ve kıyılarımızı temizlemeye
çalışsak da ‘kirliliği önlemenin, temizlemekten daha kolay olduğunu’ tekrar
vurgulamak isterim.
Bunun için daha az plastik tüketmek ve tüketicilerde geri dönüştürme kültürünün
oluşturulması gerekiyor.
Bu misyonla TURMEPA olarak, 2002 yılından itibaren Akdeniz’i Temiz Tutalım
ve Uluslararası Kıyı Temizliği gibi uluslararası platformda düzenlenen etkinliklerin
koordinasyonunu üstleniyoruz. Son iki yılda ise Türkiye özelinde plastik
kirliliğinin deniz ekosistemi, canlılar ve çevre üzerindeki etkilerini anlatan projeler
yapıyoruz. Film gösterimleri, konferanslar ve çeşitli etkinliklerle plastik kirliliğine
dair farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Başkan Yardımcılığını yürüttüğüm
INTERMEPA’nın son yönetim kurulu toplantısında da MEPA’ların gelecek
dönemde plastik kirliliğiyle mücadele çalışmalarına yoğunlaşmasına karar verdik.
Derneğimizin 25. yaşına doğru yol alırken, çocuklarımızdan başlayarak toplumun
her kesimini bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Çocuklarının bilinçlendirilmesine
yönelik hazırladığımız “Kaptan Yakamoz” çocuk ekimizin ilk sayısını dergimizle
birlikte sizlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belirli dönemlerde
yayımlamayı düşündüğümüz çocuk ekimizin sizlerin de desteği ve önerileri ile
geliştirebileceğimiz iyi bir yayın olacağına inanıyorum.
Bu vesileyle tüm deniz severlerin, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı tebrik ederim.
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BALIĞIN
MIKTARI,
BALIKÇININ
UMUDU
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DENIZLERDEKI BALIKLAR
KADAR, BALIKÇILARIN DA
HER SEZON SONUNDA UMUDU
DAHA ÇOK TÜKENIYOR.
ÇÜNKÜ GEÇEN YIL HAMSI
AVCILIĞI BEKLENDIĞI KADAR
ARTMAZKEN, PALAMUT
VE LÜFER GIBI TÜRLERIN
AVLANMA MIKTARINDA
YÜZDE 80 DÜŞÜŞ YAŞANDI. BU
NEDENLE, TEZGAHLARI ARTIK
ÇIFTLIKLERDE YETIŞTIRILEN
BALIKLAR DOLDURUYOR.
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2017-2018 yılı balık sezonu, 15 Nisan’da başlayan
av yasağı ile kapandı. 1 Eylül 2017 gecesi büyük
umutla atılan ağlar, yaklaşık sekiz ay sonra hayal
kırıklığı ile toplandı. Çünkü balıkçılar yine
denizden umduklarını bulamadı. 10 yıl öncesi
ile kıyaslandığında avcılık ile elde edilen balık
miktarı yarı yarıya azaldı. 2007 yılında 589 bin
ton olan deniz avcılığı, 2017 yılında 269 bin tona
geriledi. Bir önceki yıla göre 3 bin tonluk artış ise
balıkçıları sevindirmedi. Çünkü palamut ve lüfer
gibi ticari getirisi yüksek balık türlerinde yüzde
80’e varan düşüş yaşandı. Tezgahlardaki balık
fiyatları da aynı oranda yükseldi.

LÜFERIN YASAL BOYU 18 SANTIMETREYE
DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ AMA...
1 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari ve Amatör Amaçlı
Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler ile, yasal
av boyu 20 santimetre olan lüferin avlanma boyu 18
santimetreye indirilmişti. Aynı tebliğde orfoz ve lagos
avcılığı da dört yıl süreyle tamamen yasaklanmıştı.
Bu düzenleme sonrası, lüferin üremeye geçmesi
için 27 santimetre uzunluğa ulaşması gerektiğinin
altını çizen uzmanlar, 20 santimetre bile yetersizken,
yasal av boyunun 18 santimetreye indirilmesinin
lüfer türünü riske atacağı uyarısında bulunmuştu.
2016 yılında yaklaşık 10 bin ton lüfer avlanırken,
12

bu miktar geçen yıl bin 900 ton seviyesine düştü.
Lüfer miktarlarının azalmasının nedenleri arasında
yavrularının çinekop olarak yakalanarak satılması
yer alıyor. İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları
Derneği (İSKOMDER) Başkanı İrfan Mazlum’un
basına verdiği demeçteki şu ifadeleri de bu tespiti
doğruluyor: “Geçen yıla göre az da olsa, yıl genelinde
diğer türlere oranla çinekop öne çıktı.” Balıkçıların
lüfer miktarındaki azalmaya yönelik öne sürdükleri bir
diğer iddia ise; lüferin yavrusunu yiyen bir tür olması.
Balıkçılar, geçen sezonda avlanan balık miktarlarında
yüzde 60 düşüş olduğunu söylüyor. TÜİK’in Haziran
ayında açıkladığı veriler, bu düşüşün palamut ve lüfer
kaynaklı olduğunu gösteriyor. Balıkçılar ise, bu türler
dışında Karadeniz mezgitinin de yok denilecek kadar
az yakalandığının altını çiziyor.
Deniz balıklarında ilk sırayı yine hamsi aldı. Fakat
avlanan 158 bin ton hamsinin yaklaşık 90 bin
tonu balık unu fabrikasında işlendi. Bu nedenle
tezgahlardaki hamsi fiyatları ucuzlamadı.
2017 yılının, son yıllarda yaşadıkları en kötü
sezon olduğunu dile getiren balıkçılar, 2018
yılı sezonunun da aynı şekilde geçmesi halinde,
bir sonraki yıl çok sayıda balıkçının denize
çıkamayacak durumda olacağına dikkat çekiyor.
Bu nedenle, devletin denizlerdeki balık miktarının
atmasını sağlayacak, balıkçılarla birlikte ortak
politikalar üretmesi gerektiği belirtiliyor.
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2017 yılında denizde
avcılıkla elde edilen su
ürünleri miktarı
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YETIŞTIRICILIK YÜKSELIŞTE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre;
2016 yılında 588 bin 415 ton olan su ürünleri üretimi,
2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artarak,
630 bin 820 tona çıktı. Üretimin yüzde 42,8’ini deniz
balıkları, yüzde 8,3’ünü diğer deniz ürünleri, yüzde
5,1’ini iç su ürünleri ve yüzde 43,8’ini yetiştiricilik
ürünleri oluşturdu. Su ürünleri avcılığı, 2017 yılında
yüzde 5,7 oranında artarken, yetiştiricilikte artış oranı
yüzde 9,1 oldu. Deniz ve iç sularda avcılıkla yapılan
üretim, 354 bin 318 ton, yetiştiricilik üretimi ise 276
bin 502 ton olarak gerçekleşti. Yetiştiricilik üretiminin
yüzde 37,6’sı iç sularda, yüzde 62,4’ü denizlerde
gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı ile yapılan üretimde
ilk sırayı yüzde 49’luk oran ile Doğu Karadeniz
Bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 24,2 ile Batı Karadeniz,
yüzde 14,8 ile Ege, yüzde 7,7 ile Marmara ve yüzde
4,3 ile Akdeniz Bölgesi izledi.

KIYI BALIKÇILIĞI DESTEK
KAPSAMINA ALINDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 29
Mayıs 2018 tarihinde yayımladığı bir tebliğ ile
geleneksel kıyı balıkçılığını destek kapsamına
aldı. Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına
Alınması Ve Desteklenmesi Tebliği’ne göre; 10
metre altında teknesi bulunan kıyı balıkçılarına,
yıl sonuna doğru 500 ila 1000 lira destekleme
ödemesi yapılacak. Böylelikle kıyı balıkçılığı kayıt
altına alınmış olacak.
Türkiye’nin balıkçılık filosunda, denizlerde ve iç
sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak
üzere ruhsatlandırılmış yaklaşık 18 bin balıkçı
teknesi bulunuyor. Balıkçı filosunun yüzde 90’ını ise
geleneksel kıyı balıkçılığı yapan, 10 metreden daha
küçük boylardaki balıkçı tekneleri oluşturuyor.
Geçen yıl uygulaması başlatılan bu destekleme
kapsamında, başvuru yapan 8 bin 762 balıkçı gemisi
sahibine toplam 7 milyon lira destekleme ödemesi
yapıldığı açıklandı. 10 metre ve üzeri balıkçı teknesi
sahiplerine, teknelerini av filolarından gönüllülük
esasına göre çıkarmaları durumunda verilen
destekleme kapsamında ise uygulamanın başladığı
son altı yılda toplam 165 milyon lira destek verildi.
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...İKİ KITA ARASINDA RİSK NÖBETİ...

U

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğü, son 20 yıldır bir yapılanma
ve gelişim halinde. Marka olma yolunda önemli adımlar
atıldığını söyleyen Hızırreis Deniz, kurumun İstanbul
Boğazı başta olmak üzere, Türkiye’nin deniz emniyeti
için kilit rol oynadığını belirtiyor. Kurumun bir yıldır
Genel Müdürlüğü’nü yapan Hızırreis Deniz ile Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğünün marka olma yolunda
izleyeceği yol haritasını ve Tekirdağ’da kurulan Ulusal
Deniz Emniyet Merkezi’ni konuştuk.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün, Türk
boğazları başta olmak üzere Türkiye denizleri
için oynadığı kilit rolü anlatabilir misiniz?
UDHB Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hem
Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki görev ve
sorumlulukları boyutuyla hem de Türkiye’nin, Türk
Boğazlar Bölgesi’nde Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile
tescil edilmiş görevini fiilen yürütmesi boyutuyla çok
stratejik bir kurum. Bu kurumun gelişmiş altyapısı ve
çok nitelikli bir personel yapısı var. Bu kurumda 2 bin
404 kişi çalışıyor. Bunlardan 400’e yakını lisans mezunu
ve uzak yol yeterliğine sahip denizciden oluşuyor. Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 90 adet deniz aracı
bulunmaktadır. Devlet tarafından yürütülmesi gereken ve
özelleştirilemeyen hizmetlerden oluşan görevlerin Kamu
İktisadi Kuruluşu olan KEGM eliyle yürütülmesini
teminen 233 sayılı KHK kapsamında görev yapmaktadır.
Deniz haberleşmesi, gemi trafik hizmetleri, kurtarma,
seyir yardımcıları, kılavuzluk ve römorkör hizmetleri,
tahlisiye vedeniz çevresinin korunması amaçlı acil
müdahale hizmetleri diyebileceğimiz kamu hizmetleri,
kuruluş tarafından yürütülmektedir. Bu işlerin bazılarının
hem altyapısını hem de regülasyonunu yapıyor. Türk
Boğazlar Bölgesi’nde gemi trafiğini yöneten bir
kuruluşuz. Türk Radyoyu Kıyı Emniyeti yönetiyor.
Navtex yayınlarını Kıyı Emniyeti yapıyor. Nitelikli
personeli, hem VTS sistemleri hem de römorkör ve
kılavuzluk sistemleriyle boğazlarda olabilecek kazaların
önüne geçiyoruz. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
olarak 200 çalışanımızla İstanbul’un emniyetini
sağlıyoruz diyebilirim. İstanbul’da yaşayan her vatandaş
için, İstanbul Boğazı’ndan geçen her geminin yaratacağı
riski minimize etmiş oluyoruz.

Sizin Genel Müdür olmanız ile birlikte
birkaç ay önce merkez yönetim olarak yeni bir
binaya taşındınız Sizinle beraber kurumda
yapısal değişiklikler devam edecek mi?
Karaköy’de çok yüksek kirası olan eski bir binadan,
Beylerbeyi’nde modern bir yerleşkeye taşındık.
Markalaşma yolunda atılan ilk adımımız oldu.
Yönetim Kurulu olarak kısa vadede marka bir
kurum olma hedefi koyduk. Marka kurum olmak
adına da 2018 yılı dahil İstabul Teknik Üniversitesi
ile üç yıllık bir eğitim anlaşması yapıyoruz. Buna
göre, 2018 yılı kuruluş için eğitim yılı olacak ve
çalışanların sertifikasyonuna yönelik, bir kısmı
yurt dışında olmak üzere eğitimler verip kurtarma
uzmanı dahil yeni personeller yetiştirmek istiyoruz.
Nihayetinde kuruluşun bilimsel anlamda “eğitim
yönetim sistemini” kurmuş olacağız. Profesyonel
derin su dalgıçları yetiştirmek istiyoruz. Kurumsal
eğitimler yanında çalışanın verimliliğine yönelik
bir eğitim altyapısı kurmak istiyoruz. Yönetim
organizasyonunu değiştirdik, daire başkanlığı sayısını
düşürdük. Kuruluş içerisinde 50’ye yakın personel
geçmişten günümüze kadar yöneticilik yapmış ve şu
an danışman kadrosunda bulunuyor. Bu deneyimi
kuruluşun yeni organizasyon yapısı ile daha verimli
hale getirmek için üç adet icra komitesi kurduk.
Türkiye kıyı şeridi boyunca ve 100 milde bir Kıyı
Emniyeti hizmetleri olsun istiyoruz. Deniz emniyeti
ve deniz çevresiyle ilgili Türkiye’nin her yerinde
altyapımızı kurmak için çalışmalarımızı başlattık ve
bazı yerlerde kurulumu tamamladık. 8 adet römorkör,
18 adet kurtarma botu dediğimiz SAR bot ve 26
adet de RHIB bot yapacağız. Bu deniz araçlarının
yatırım planı da onaylandı ve ödeneklerini de çıkardık,
ihale aşamasındayız. Çanakkale’de modern çağın
gereklerine uygun olarak yeni kılavuzluk istasyonunun
inşa ve çalışmasını bitirdik.

MARKA DEĞERI
YÜKSEK BIR KURUM
OLMA YOLUNDA
YAPILANMASINI
SÜRDÜREN UDHB
KIYI EMNIYETI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ, BIR
YANDAN TÜM DENIZ
ALANLARINDA
DENIZ EMNIYETI
VE GÜVENLIĞIN
SAĞLANMASI IÇIN
ALTYAPI YATIRIMLARINI
SÜRDÜRÜRKEN, DIĞER
YANDAN DA MILLI
BIR PROJE ILE GEMI
TRAFIK HIZMETLERINDE
KÜRESEL
OYUNCU OLMAYA
HAZIRLANIYOR.

VTS sistemlerine yönelik de kurum olarak
milli bir proje yürütüyorsunuz sanırım...
Buraya taşınırken Türk Boğazlar Bölgesi’nde VTS’nin
donanım ve yazılım boyutuyla yenilenmesi projesi
vardı. Dünyada bunu yapan sayılı şirketler var.
ihalesi yapılmış, yabancı bir firma hemen hemen
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bütün koşulları sağlamıştı. Başbakanımız Sayın Binali
Yıldırım ve Bakanımız Sayın Ahmet Aslan Bey'in de
desteğiyle, milli bir proje yapmak istedik. Havelsan ve
Aselsan ile bir araya geldik Milli bir proje ve yatırım
altyapısı kurmak için çalışıyoruz. Ayrıca iki ay önce
IALA’nın Güney Kore’deki Genel Kuruluna katıldık.
Orada da herkes bu milli projeden haberdar. Dünyada,
bu işi yapan tüm şirketler ya da ülkelerin hepsi
Türkiye’nin milli bir VTS projesi yaptığını ve dünyada
yarışmacı olacağını biliyor. Havelsan’ın yazılım,
Aselsan’ın da donanım boyutuyla ilgili olacağı bir şirket
kuracağız. Kıyı Emniyeti ise işletme sistemi ve eğitim
sistemi kısmıyla şirketin ortağı olacak. Şirketimizin bu
sene kurulacağını düşünüyorum. Böylece dünyada VTS
projeleri ile ilgili yarışan bir kurum olacağız. Türkiye’nin
her alanında VTS’nin olmasını hedefliyoruz. Böylelikle
kıyı alanlarımızda, deniz yetki alanlarında kör nokta
kalmayacak Bakanlığımızın verdiği görevle birlikte,
AIS dediğimiz sistemin kurulumu ve idamesi de yine
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak

UDEM projesi hangi seviyeye geldi, ne zaman
sisteme giriyor?
Ulusal Deniz Emniyet Merkezi (UDEM) inşaatı
tamamlandı ve Bakanlık, iç donatımı ve işletilmesini
beş ay önce Kıyı Eminiyeti’ne verdi. Personel
istihdamına ve malzemeye yönelik altyapıyı hemen
hemen tamamladık. Bu merkez, Türkiye’nin bulunduğu
coğrafya adına da çok kıymetli. UDEM’in büyük
deniz kazalarında oluşabilecek deniz kirliliğine ya da
denizde kazaların ve kazalardan sonra oluşabilecek
felaketlerin önlenmesine yönelik, ciddi bir altyapı ve
deneyimi olacak. Kıyı Emniyeti'nin şu an var olan
hafızası ve altyapısı buraya aktarılacak, içerisinde deniz
kirliliği ile mücadelede kullanılacak malzemelerin
sertifıkasyonunu sağlayabilecek bir test ve laboratuvar
altyapısı olacak. Deniz kirliliğinde çalışacak herkes için
bir eğitim altyapısı bulunacak. Deniz kirliliğine yönelik
bir modelleme havuzu yaptık. Burada üniversiteler,
TUBITAK, Türkiye Standartları Enstitüsü ve ilgili
bakanlıklar da olacak. Orada çalışmalar başladı fakat
sürekli kendini geliştirecek bir merkez burası. Türkiye,
bu merkezle şunu yapmış oldu; bulunduğumuz yakın
coğrafyada veya uluslararası arenada tüm ülkeler deniz
çevresinin korunmasına yönelik kuracağı altyapıda gelip
oradan hizmet almak zorunda olacak Hazar ülkeleri,
Karadeniz ülkeleri burada gelip malzeme ürettiyse
testini yaptırmak zorunda, personel çalıştıracaksa orada
eğitim alıp sertifika almak zorunda olacak.
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Türkiye’de deniz emniyeti ve deniz çevresinin korunması
ile ilgili yapılanmalar boyutunda 17 bölge tespit ettik.
Tespit ettiğimiz 17 bölgede, UDEM’in bir parçası
olarak özel veya kamu eliyle işletilen istasyonlarımız
olacak. Sadece bu 17 istasyonun deniz çevresiyle ilgili
20 milyon dolarlık bir yatırım maliyeti var. Birinci
derece önem arz eden bölgelere deniz aracı göndermeye
başladık. Bu sene altı veya yedi noktada deniz araçları
öncelikli altyapıyı kurmuş olacağız. 2020’ye kadar tüm
bölgelerin altyapısı tamamlanmış olacak.

Marka değer kazandığında kurum,
özelleştirme ile karşı karşıya kalabilir mi?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kâr amacı
gütmeyen, kamu eliyle yürütülmesi gereken ve
Milli Güvenlik Kurulu kararıyla da özel sektör eliyle
yürütülemeyecek devlet işlerini yürütmek üzere
kurulmuş Kamu İktisadi Kuruluşudur.
Türk Boğazlar Bölgesi'nde yürüttüğümüz VTS,
kılavuzluk, kurtarma ve tahlisiye gibi tüm hizmetlerin
bugüne kadar olduğu gibi en üst seviyede yürütülmesi
büyük önem arz ediyor. Özellikle kılavuzluk gibi
hizmetlerin bir kılavuzluk teşkilatının verdiği hizmetle
eşdeğer olamayacağı göz ardı edilmemelidir. Biz
bir gemiyi bir rıhtıma, limana, deniz yapısına veya
demir yerine bir deniz aracı desteği de dahil manevra
yaparak emniyetli bir seyir veya manevra yaparak
yanaştırma veya ayrılmasına yönelik bir iş yapmıyoruz.
Türk Boğazlar Bölgesi'nde uluslararası sözleşme ile
egemen ülke olarak tescil edilmiş Türkiye’nin stratejik
rolünü en üst seviyede kılavuz kaptan unvanı olan özel
denizcilerimizle yıllardır yerine getiriyoruz.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün giderlerinin
yüzde 70’i personel gideridir. Yatırım bütçesi çok
yüksek bir kurum da değildir.

43BIN

İSTANBUL
BOĞAZI’NDAN
GEÇEN GEMI
SAYISI (2017)

24BIN

KILAVUZ KAPTAN
ALARAK GEÇIŞ
YAPAN GEMI
SAYISI (2017)

mutlaka sahip

YENİ 500 COLLEZIONE. KENDİNDEN İLHAM ALDI.
Tasarım dünyası ne kadar hızlı değişirse değişsin, orijinal tarzıyla Fiat 500 ilham bulmakta
asla zorlanmıyor. Bunun en güzel kanıtıysa sürekli kendini yeniden keşfeden ve daima
kendine özgü tarzını koruyan dünyaca ünlü ikonun son versiyonu: YENİ 500 COLLEZIONE
Fiat 500’ün C02 emisyonu 88-115 g/km, ortalama yakıt tüketimi 3,8-4,9 lt/100 km arasında değişmektedir.

mavisöyleşi

KÜLTÜREL YAYINLAR
HAZIRLANIYOR

2.404

KEGM’NIN
ÇALIŞAN SAYISI

90ADET

KEGM DENIZ
ARAÇ FILOSU

50ADET

FILOYA KATILACAK
YENI DENIZ
ARACI SAYISI
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün yeniden
yapılanması 20 yıl önce başlasa da kurumun geçmişi
1856 yılına uzanıyor. “Bu kurumsal hafızayı kültürel
değerlere dönüştürmek istiyoruz” diyen Hızırreis Deniz,
Türkiye’nin Fenerleri diye geniş kapsamlı bir kitap
çalışmasına başladıklarını belirterek şunları söylüyor:
“Ayrıca bazı deniz fenerlerimizi kitap kafe veya turizm
amaçlı konaklama tesisi haline getirerek ekonomiye
ve turizme kazandıracağız. Kılavuzluk için de özel
bir kitap hazırlıyoruz. Bu kitapta kılavuz kaptanların
hangi koşullarda görevlerini yerine getirdiğinin yanı
sıra Türk Boğazlar Bölgesi’nde yaşanmış olan tüm
vakaları ve kurtarma hizmetlerini görselleriyle beraber
yayımlayacağız. Böylelikle, geleceğe ışık tutabileceğiz.
Şahsi hayalim ise, kuruma, acil müdahalede
kullanabileceğimiz iki adet helikopter kazandırmak."

“ÇALIŞMAK İSTEYEN İÇİN
TERCİH EDİLEBİLİR KURUM
HALİNE GELECEĞİZ”

Kurumun, çok nitelikli çalışanlardan oluşmasına
rağmen, şu an yüzde 50 verimlilikle çalıştığını dile
getiren Hızıreis Deniz, kısa dönemde verimliliği yüzde
70-80 seviyelerine ulaştırma hedeflerinin olduğunu
belirterek, bunun da çalışan motivasyonunu yükselterek
olabileceğini söylüyor. Biz özel bir ekibiz, yüz elli yılı
aşkın süredir Türkiye’nin deniz yetki alanlarında ve
özellikle de Türk Boğazlar bölgesinde deniz emniyetini
sağlıyoruz. Daha da önemlisi “iki kıta arasında risk
nöbeti” tutuyoruz. Denizi, denizciyi, gemiyi, bayrakları,
iklimleri, akıntıyı çok iyi bilen denizcilerimiz var.
Tehlikeleri tahmin eder, önleyici tedbirler alır ve tüm
bunları zaman mevhumu olmadan gecenin sessizliği
gibi sessizce yaparız. Taki bir kaza olduğunda yaptığımız
iş ve var olan risk ile birlikte tehlike hatırlanır. Bir
kılavuz kaptan arkadaşımızın deniz kazasının önüne
geçmesinin ve bir acil müdahalede can kurtarmaya
çalışan personelimizin sağladığı katkının karşılığı yoktur.
Buradaki nitelikli her arkadaşın ücretinin, piyasada
alınan ücretlerden fazla olması gerektiğine inanıyorum.
Bunun için mücadele edeceğim. 2019 yılında hem
marka bir kurum hem de çalışmak isteyenin öncelikle
tercih ettiği bir kurum olmak zorundayız."

yakınplan

ÇEVRE DOSTU
GEMiLERE DOĞRU...
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DENIZ TAŞIMACILIĞI, DIĞER TAŞIMA MODLARINA GÖRE DAHA ÇEVRECI BIR TAŞIMA
MODELI OLARAK KABUL EDILIYOR. FAKAT GEMI KAYNAKLI SERA GAZININ ÖNÜNE
GEÇMEK IÇIN TEKNOLOJIK ARAYIŞLAR DEVAM EDERKEN SEKTÖREL OTORITELER DE YOL
HARITALARINI ÇIKARIYOR. OLUŞTURULAN STRATEJIDE, KISA VADEDE DÜŞÜK SÜLFÜRLÜ
YAKIT KULLANIMI, UZUN VADEDE ISE YAKITIN LNG’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESI VAR.
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Gemi kaynaklı emisyon oranlarının
düşürülmesi uzun yıllardır sektörün
gündeminde. Deniz taşımacılığının
küresel emisyonlardaki payı şu an yüzde
3-4 seviyesinde fakat dünya deniz ticaret
filosu büyüdükçe, gerçekleşen karbon
salınımı da artıyor. IMO, filodaki artışa
bağlı olarak emisyonların yüzde 50’yle
250 arasında artabileceğini tahmin ediyor.
Konu bu nedenle son yıllarda, Dünya
Bankası ve OECD gibi kuruluşların da
gündeminde yer alıyor. Çünkü konunun
çevre boyutu olduğu kadar ekonomik
boyutu da bulunuyor. Mitsui OSK Lines’ın
Başkanı Junichiro Ikeda, Financial Times’a
verdiği demeçte, denizcilik yakıtları için
belirtilen yeni çevresel kuralların, deniz
taşımacılığına 50 milyar dolarlık maliyet
getirebileceğini söylüyor.
Çevre boyutu açısından ele alındığında,
IMO’nun çizdiği yol haritasında, şu an gemi
yakıtlarında yüzde 3,5 olan sülfür içeriğinin
2020 yılı itibariyle yüzde 0,5’e düşürülmesi var.
Fakat Uluslararası Deniz Ticaret Odası
(ICS), deniz yakıtlarında 1 Ocak 2020 tarihi
itibariyle, küresel olarak yürürlüğe girmesi
planlanan yüzde 0,5 kükürt üst limitinin
başarılı bir şekilde uygulanmasına ilişkin
bazı ciddi sorunların IMO tarafından
acilen çözülmemesi halinde bir "kaos ve
karışıklık" durumunun ortaya çıkabileceği
konusunda uyarıyor. Çünkü dünya çapındaki
tüm limanlarda belirtilen tarihe kadar
yeterli miktarda uygun yakıtın bulunup
bulunamayacağının bir soru işareti olarak
devam ettiği belirtiliyor.
Yılda yaklaşık 11 milyar ton yük, 55 bin
civarında aktif çalışan gemilerle dünya
denizleri arasında taşınıyor. Gemilerin bu
hareketi sonucunda yıllık 350 milyon ton
bunker (gemi yakıtı) tüketiliyor. Bugün
tüketilen bunker ürünlerinin yüzde 80’ini
fueloil, yüzde 20’sini de gasoil oluşturuyor.
2020’den sonra ise ibrenin tersine dönmesi
bekleniyor. Yeni emisyon kontrollerinin
devreye girmesi ile kullanılacak bunker
ürünlerinin yüzde 70’inin gasoil (distillates),
yüzde 20’sinin fueloil ve yüzde 10’unun
LNG olacağı tahmin ediliyor.
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EMISYON ORANI YÜZDE 50
AZALTILACAK
Uluslararası Denizcilik Örgütü Deniz
Çevresini Koruma Komitesi’nin, gemilerden
kaynaklanan sera gazı emisyonlarının
azaltılmasına yönelik ilk stratejisi de yıllık sera
gazı emisyonlarının 2050 yılında 2008'e oranla
yüzde 50 azaltılması yönünde.
Küresel deniz taşımacılığından kaynaklanan
karbon yoğunluğunun ise 2008 oranlarına göre
2030'a kadar yüzde 40, 2050'ye kadar yüzde
70 azaltılması hedefleniyor. Uzun vadede ise
emisyonlar tamamen ortadan kaldırılacak.
Ayrıca yeni inşa gemiler için enerji verimliliği
tasarım endeksi (EEDI) gereklilikleri de
gözden geçirilecek.
Gemi kaynaklı emisyon oranlarını azaltmak
için düşük sülfürlü yakıt kullanımı, LNG ve
metanol gibi yeni tür yakıtların kullanımı
veya SOx arıtma sistemi teçhizi gibi çözümler
bulunuyor. Her bir çözüm de ekstra maliyeti
beraberinde getiriyor. Gemi işletmelerinin
düşük sülfürlü yakıt için daha pahalı yakıtları
kullanması gerekiyor. Şu anda kullanılan
yüksek sülfürlü yakıtın tonu 420 dolar
seviyesinde bulunurken, düşük sülfürlü yakıtın
tonu 630 dolar civarında ve aradaki fark ton
başına 300 dolara kadar çıkabiliyor. Bu nedenle
gemi işletmeleri, alternatif çözüm yolları arıyor.

Gemi kaynaklı
emisyon oranlarını
azaltmak için
düşük sülfürlü yakıt
kullanımı, LNG ve
metanol gibi yeni tür
yakıtların kullanımı
veya SOx arıtma
sistemi teçhizi gibi
çözümler bulunuyor.
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LNG YAKITLI GEMI FILOSU
BÜYÜYOR
Bu noktada işin ekonomik boyutu devreye
giriyor. Çünkü yüksek kükürtlü fueloil
kullanacak olan gemilere “scrubber” olarak
bilinen “baca gazı yıkayıcıları” monte edilmesi
gerekecek. Düşük kükürtlü gasoil kullanmayı
seçen gemi sahipleri ise maliyetleri iyi
hesaplamalı. Yakıt olarak LNG kullanmak
için gemi makinelerinde değişikliğe gidilmesi
gerekecek. Şu anda dünya denizlerinde çalışan
LNG yakıtlı gemi sayısının 100’ü geçtiği
ve bir o kadar da sipariş verildiği tahmin
ediliyor. 2020’ye gelindiğinde ise 500 civarında
LNG yakıtlı geminin deniz ticaretinde
çalışacağı ön görülüyor. Son yıllarda, Uzak
Doğu tersanelerine LNG yakıtlı seri gemi
siparişleri dikkat çekiyor. Forward Ships olarak
adlandırılan yeni nesil gemiler, klasik gemilere
oranla yüzde 35 daha az CO2, yüzde 80 daha
az NOx, yüzde 99 daha az SOx ve yüzde 99
daha az PM salıyor. Her 100 Forward Ships
ile yıllık 649 bin ton CO2 ve 3.870 ton SOx
azaltmak mümkün.

BOYA TEKNOLOJISI ILE
DENIZLER KORUNUYOR
Deniz kirliliğini de yakından ilgilendiren
olumlu bir gelişme ise gemi boyası
teknolojilerinde yaşanıyor. Gemi karinalarına
uygulanan antifouling boyalara karşı yeni
sistemler geliştiriliyor. Böylelikle boya
içerisindeki kimyasalların zararlı etkisi
minimuma indirilirken, gemilerin yakıt
tüketimi de düşürülmüş oluyor.
Diğer yandan OECD Uluslararası Taşımacılık
Forumu, bu yıl yayımladığı bir raporda, tüm
teknolojiler uygulandığı takdirde 2035 yılına
kadar karbon emisyon miktarının yüzde
82 ile yüze 95 arasında azaltılabileceğine
vurgu yaparak ülkeleri, bu konuda etkin rol
almaya davet ediyor: “Hükümet politikaları
sıfır karbonlu deniz taşıtlarını daha çekici
kılabilir ve yatırımları sürdürülebilir teknoloji
ve yakıtlara yöneltebilir. Böylelikle, deniz
taşımacılığı daha sürdürülebilir bir sektör
haline gelebilir ve bu vesile ile özellikle Türkiye
gibi gelişmekte olan ekonomilerde yeşil
kalkınma ve yeşil istihdam kaynağı olabilir.”
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PLASTİK KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELEDE
HAREKETE GEÇMENİN TAM ZAMANI
PLASTIK TÜKETIMI ÜZERINE ORTAYA ÇIKAN RAKAMLAR, BUGÜNKÜ TÜKETIM MODELININ ARTIK
SÜRDÜRÜLEBILIR OLMADIĞINA IŞARET EDIYOR. HAYATIMIZIN FARKLI ALANLARINDA KULLANDIĞIMIZ
PLASTIKLERIN NEREDEYSE YARISI, 2000 YILINDAN SONRA ÜRETILDI VE PLASTIK ÜRETIMININ GELECEK
20 YILDA IKI KATINA ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR. TEK KULLANIMLIK PLASTIKLERI YAŞAMIMIZDAN
ÇIKARMAK, GEREKTIĞINDE TEKRAR KULLANMAK VE GERI DÖNÜŞÜME KAZANDIRMAK IÇIN BIREYLER VE
IŞ DÜNYASI OLARAK, ÜZERIMIZE DÜŞEN ÖNEMLI SORUMLULUKLAR VAR.

A

HAKAN BULGURLU
ARÇELIK CEO’SU

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, okyanuslar için önemli bir
tehdit oluşturan plastik kirliliğinin ulaştığı boyutu ve bu konuda
yapabileceklerimizi TURMEPA için kaleme aldı.
"Tayland’ın, muhteşem tropik iklime sahip Phi Phi Adaları, her yıl
milyonlarca turist ve denizcinin en gözde tatil adresleri arasında yer
alıyor. Beyaz kumlu plajlara, kristal mavisi sulara ve zümrüt yeşili
bitki örtüsüne sahip bu takımada, 20 yıl öncesinde, favori yelken
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rotalarımdan biriydi. Bu yılın başındaki bir seyahatim sırasında,
tonlarca plastik torba, şişe, çakmak ve enjektörün denize atılmış
olduğunu görünce şok oldum. Sahildeki kirlilik diz boyuna ulaşmıştı.
İngiliz Yönetmen Danny Boyle’un 'Kumsal' filmiyle ünlenen
ve Phi Phi Adaları’nın bir parçası olan Maya Koyu ve
Filipinler’in muhteşem Boracay Adası, yaşadıkları çevresel
zararın yaralarını sarmak amacıyla yıl sonuna kadar kapılarını

ziyaretçilere kapatmak zorunda kaldı. İngiliz dalgıç Rich Horner,
Endonezya'daki Bali Adası açıklarında yaptığı dalışta, okyanusun,
plastiklerle nasıl kirlendiğini çarpıcı şekilde ortaya koydu.
Her yıl, sekiz milyon tondan fazla plastik, okyanuslarımıza
dökülürken, bazı uzmanlara göre bu kriz, en az iklim değişikliği
kadar ciddi bir risk oluşturuyor. Bugün, dakikada 1 milyon adet
plastik şişe tüketilirken, bu atığın yüzde 91’i geri dönüştürülmüyor.
Plastiğin yüzde 40’ı ambalajlama amacıyla üretilmesine karşın,
sadece bir kez kullanıldıktan sonra çöpe gidiyor. Dünyadaki
plastiğin yüzde 20’sinden daha azı geri dönüştürülüyor. Mevcut
üretim ve atık yönetimi trendlerinin devam etmesi durumunda,
2050 yılında yaklaşık 12 bin metrik ton plastik, toprağa ve doğaya
karışacak. Aynı yıl, okyanuslardaki plastik miktarının balık sayısını
aşacağı tahmin ediliyor.
Plastik ile mücadelede birden çok zorluk var. Günümüzde
denizlerimize karışan mikroplastikler oldukça çeşitlenmiş
durumda. Çamaşır makinemizi her çalıştırdığımızda sentetik
kumaşlardan mikrofiber olarak adlandırılan küçük partiküller
suya karışıyor. Tek bir seferde 700 bin adet mikroskobik fiber, su
kaynaklarına karışıyor. Okyanuslara ulaşan bu mikroplastikler,
yüzyıllar boyunca doğada kalıyor. Balıklar ve deniz canlıları
tarafından yutularak besin zincirimize de giriş yapıyor.
Bugün, hayatımızın farklı alanlarında kullandığımız plastiklerin
neredeyse yarısı, 2000 yılından sonra üretildi ve plastik üretiminin
gelecek 20 yılda, iki katına çıkacağı öngörülüyor. Plastik, maliyet
açısından verimli, sağlam, çok yönlü kullanımı olan, global
ekonomi için vazgeçilmez bir materyal olsa da rakamlar bugünkü
tüketim modelinin artık sürdürülebilir olmadığına işaret ediyor.
Dünya çapında düzenleyici kurumlar, denizlerdeki kirliliğin önüne
geçmek amacıyla tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamaya
başlarken, iş dünyası da alternatif çözümler bulmak zorunda. Bu
alandaki rakamlar oldukça çarpıcı. Dünya Ekonomik Forumu,
Ellen MacArthur Vakfı ve McKinsey’nin hazırladığı rapora göre,
her yıl 80 ila 120 milyar dolar değerinde olan ve ambalaj üretimi
için kullanılabilecek plastiği çöpe atıyoruz.
Üretim yöntemlerimizi gözden geçirmenin, değer zincirini
zorlamanın ve plastiğin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini
bütünsel bir stratejiyle ele almanın tam zamanı.

DÖNGÜSEL EKONOMI ÇÖZÜMLERI
Başlangıç noktamız, “al, üret, at” olarak özetleyebileceğimiz
üretim modelini terk etmekten ve döngüsel ekonomi çözümlerine
odaklanmaktan geçiyor. Üretimde kullanabileceğimiz kalitede geri
dönüştürülmüş plastiği istikrarlı şekilde temin etmek halen bir
sorun. Bu nedenle, geri dönüşüm faaliyetlerini teşvik eden yeni bir
plastik ekonomisi üzerinde çalışmamız gerekiyor.
Arçelik olarak, çözümün bir parçası olmamız gerektiğine
inanıyor ve ürünlerimizde geri dönüştürülmüş plastik oranını
düzenli olarak artırıyoruz. Bununla birlikte, kullanılmış ürünlere

ikinci bir şans vermek için de faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz.
Ar-Ge ekibimiz, plastik şişeleri geri dönüştürerek çamaşır
makinesi kazanı üretiminde kullanmamızı sağlayacak yeni bir
üretim yöntemi geliştirdi. Bu projeyle, 12 milyon pet şişeyi geri
dönüştürdük ve bu yıl rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.
Bir diğer örnek ise, geri dönüşüm tesislerimizden sağladığımız
plastiklerle ürettiğimiz yeni elektrikli süpürgemiz, nihai ürünün
yüzde 90’ını geri dönüştürülmüş plastik oluşturuyor. Çamaşır
makinelerimizde doğaya karışan mikrofiberlerin yüzde 99.9’unu
filtreleyecek ve büyük etki sağlayabileceğini düşündüğümüz yeni
bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz.
Haziran ayının başında, Tayland’da bir balina, midesindeki 80
adet plastik torba ile sahile vurdu. Büyük Pasifik Çöp Alanı olarak
tanımlanan kütle, bugün Fransa’nın üç katı büyüklüğe ulaşmış
durumda. Birden fazla cephesi olan bir savaşa hazırlanmak zorundayız.
Dünya Çevre Günü, çevre üzerindeki etkimizi azaltacak somut
adımları düşünmemiz için iyi bir fırsat sunuyor. Tek kullanımlık
plastikleri yaşamımızdan çıkarmaya, gerektiğinde tekrar
kullanmaya ve geri dönüşüme yönelmeye odaklanmalıyız. Bireyler
ve iş dünyası olarak düzenleyici koşulların sıkılaşmasına hazırlıklı
olmalı ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. İş
dünyası liderleri olarak, sorumluluğumuz daha ciddi: Sektörde iş
birliğini güçlendirmeli, ortaklar, STK’lar ve hükümetlerle çalışarak
gezegenimiz için doğru seçimleri yapmak zorundayız.
Ailem ve ben tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan çıkarma
kararı aldık. Evde başlattığımız küçük değişimlerin, ofislerimizde
ve hayatımızın diğer alanlarında da doğal olarak devam
edeceğine inanıyorum. Arçelik’te de bu hedefe her gün daha fazla
yaklaşabilmek için çalışıyoruz. Peki, siz bu konuda ne yapacaksınız?"
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İSTANBUL İL MILLI EĞITIM MÜDÜRÜ ÖMER FARUK YELKENCI

İ

ÇOCUKLARI DENIZLE
TANIŞTIRMAYA DEVAM EDIYORUZ

İstanbul Öğretmen Akademileri, Tematik Meslek
Liseleri, Sözlük Özgürlüktür gibi projelerle hem
öğrencilere hem de öğretmenlere değer katan İstanbul
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve ekibi,
kaliteli eğitim dolayısıyla da kaliteli yaşam ve kültürlü
bir toplum için çalışıyor. Hem öğretmenlerin hem
öğrencilerin hem de sektörün talepleri doğrultusunda
bir eğitim sistemi oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden
Yelkenci, çalışmalarına devam edeceklerini de ekliyor.

2016'da göreve başladınız. Geçtiğimiz bu iki
seneyi nasıl özetlersiniz?
14 Mart 2016'da İstanbul Milli Eğitim Müdürü olarak
göreve başladım. Mart ayında göreve geldiğimde, Eylül
ayında hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz vardı.
Bunları plan ve programlarına sadık kalarak hayata geçirdik.

Nedir bu projeler?
İstanbul Öğretmen Akademileri, Zihinden Makineye
Bilgisayar Bilimleri Öğretimi ve Disiplinler
Arası Eğitim (Harezmî Eğitim Modeli), Sözlük
Özgürlüktür, Siber Güvenlik Eğitimi projeleri hayata
geçerken, hayata henüz geçirmediğimiz Adab-ı
Muaşeret Eğitimi projemizin planlamalarını da o
dönemde yaptık. Zamanı geldikçe projelerimizi hayata
geçirmeye devam edeceğiz.
İstanbul'da 3 milyon 87 bin öğrencimiz, 162 bin
öğretmenimiz, 6 bin 300 civarında da okulumuz var.
Bu kocaman yapıyı, olması gerektiği gibi bir bütün
olarak yürütmeniz gerekiyor. Bunu en doğru ve sistemli
şekilde yapmaya çalışıyoruz.
Projelerimizin yanında, atandığımdan bu yana, 120
okulun daha açılışını yaptık. Yanı sıra, halihazırdaki
okullarımızın bakım onarım ihtiyaçları karşılandı. Diğer
yandan Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredat ile ilgili
gerçekleştirdiği değişiklikler hakkında öğretmenlerimizi
bilgilendirip, uygulanması noktasında çalışmalar yaptık.
Böylece hem rutin çalışmalarımızı yürüttük hem de yeni
projelerimizi hayata geçirmiş olduk.

İstanbul Öğretmen Akademileri ile
öğretmenlere katmak istediğiniz
donanımlar nelerdir?
Öğretmenlerimiz; öğrencilere yani çocuklara
dokunan, onlarla etkili teması sağlayan kişi
olduğundan, hayatın bütün alanları hakkında
genel kültüre sahip olması gerekir. Öğretmenin
sadece kendi alan bilgisine sahip olması değil,
öğrenciye birçok noktada faydalı olabilmesi önemli.
Bunun için biz, hepimizin kabul edeceği alanlarda
öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmesini istiyoruz.
İstanbul Öğretmen Akademileri de bu mantıkla
kuruldu. Öğretmen Akademileri; sanat, müzik,
edebiyat, bilim, lisan ve eğitimde yeni yaklaşımlar
bölümlerinden oluşuyor. Bizim Türk milleti
olarak, yüzyıllar boyu birikerek bugüne gelen bir
tecrübemiz, bilgi dağarcığımız var ve bu birikimin
öğretmenlerle temas etmesi gerektiğini düşündük.
Öğretmenlerimizi İskender Pala, Selim İleri, Doğan
Hızlan, Uğur Derman gibi alanında ileri üstatlar
ile bir araya getirip, edindikleri birikimleri etkili
yöntemlerle öğrencilere aktarabilsinler istedik.

Öğretmen Akademilerine talep nasıl?
İlk yılımızda 350 öğretmenimize eğitim verdik.
Her akademiye 50 kontenjan koyduk ve seçimleri
bilgisayar kurası ile yaptık. İlk sene, tüm bilimleri
uygulamaya koyduk. İkinci yıl ise her dönem bir
akademi uygulamaya karar verdik. Şimdiye dek 2 bin
800 öğretmene ulaştık. Aldığımız başvuru sayısı ise 10
binleri aşmış durumda.
Başvuru sayısı kapasitenin çok üzerinde. Şile'den,
Çatalca'dan, Tuzla'dan gelen öğretmenlerimiz
oldu. Gelemeyenler içinse Anadolu yakasında
sekiz, Avrupa yakasında sekiz olmak üzere toplam
16 ilçede öğretmen akademilerinin bir yansıması
olarak, öğretmen atölyelerini oluşturduk. Atölyeler
ve akademiler yoğun ilgi görüyor. İstanbul Öğretmen
Akademileri artık bir marka haline geldi. Ancak

İSTANBUL İL MILLI
EĞITIM MÜDÜRÜ ÖMER
FARUK YELKENCI ILE
BIR ARAYA GELDIK VE
İSTANBUL’DA EĞITIM
VE ÖĞRETIM ADINA
GERÇEKLEŞTIRDIKLERI
VE GERÇEKLEŞTIRMEYI
DÜŞÜNDÜKLERI
PROJELERI KONUŞTUK.
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eğitim kalitesini düşürmemek adına, akademilerin
sayısını artırmayı ve kurumsallaşmayı düşünmüyoruz.
Çalışmaya katılan öğretmenlerimiz, Öğretmen
Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün eğitimine
katıldığına dair bir sertifika alıyorlar.

Öğretmenlerdeki kültürel, teknoloji ve bilgi
anlamındaki donanımların öğrencilere
yansıması nasıl oluyor?
Öğretmenlerimiz, akademilerde aldığı eğitimden sonra
işine ve eğitim kavramına çok farklı bakmaya başlıyor.
Öğrendiklerini yorumlayarak uygulamaya çalışıyorlar.
Örneğin bir müzik öğretmenimiz, öğrendiklerini
paylaşmak üzere, ilçesindeki başka müzik öğretmenleri
ile düzenli olarak bir araya gelmeye başlıyor.
Bunun yanında, müzik sınıfı, ilkokullarda zorunlu
değildir ama yerel imkânları harekete geçirerek
okuluna müzik atölyesi açıyor. Bilim Akademisi adı
altında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne devam eden
öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle öğrencilerimiz,
sözlü tarih yöntemiyle yerel tarih çalışması yaptılar.
Ortaya çok güzel hikâyeler çıktı. Öğretmenlerimiz
gerek İstanbul’da gerek İstanbul dışında çalışmak için
gittikleri yerlerde bu kültürü taşıyacaklar.

Bir diğer önemli proje de Tematik Meslek
Liseleri. Bu fikrin ortaya çıkmasındaki temel
kriter neydi?
Genel anlamda ortaöğretimle ilgili düzenleme
yapıldıktan sonra, liselerimiz de mesleki ve teknik
Anadolu liseleri şeklinde yapılandırıldı. Özellikle
İstanbul’da bulunan liselerimizde pek çok sıkıntı
yaşandı, çünkü meslek liselerinde birçok alan, bu
alanların ise farklı alt dalları var. Göreve başladığımda
ziyarete gelen çeşitli meslek odaları, vakıf ve STK’lar,
hep aynı sorundan bahsetti: Meslek liselerindeki
bu farklı alanlar okulun kabiliyetini dağıtıyor. Alan
kuyumculuksa, kuyumculuğun yanında makine gibi
herhangi bölüm olmasın gibi taleplerle geldiler. O
günkü mevzuata göre, bu talebi karşılamak mümkün
değildi. Ne yapabiliriz, diye düşündük ve Tematik
Meslek Liseleri projesine başladık. Talebimizi
Bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımız ile beraber bu
uygulama için proje okulları üzerinden gitmeye
karar verdik. Proje Okulları Yönetmeliği’ne bazı
maddelerin eklenmesiyle, tek alanda eğitim veren
tematik meslek liseleri gündemimize girmiş oldu.
Burada en önemli noktalar, okulun alanını tabelasında
yazabilmemiz ve müfredatını sektör ve üniversitelerle
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iş birliği içinde hazırlamamız. Biz, teknik olarak
müfredat nasıl yapılırı biliyoruz. Üniversite, alanın
akademik bilgisine, sektör de pratik bilgiye sahip.
Müfredatı beraber oluşturuyoruz. Önemli olduğunu
düşündüğümüz bir diğer husus, öğretmen alımı.
Burada, kendi alanındaki ustalardan destek alıyoruz.
Öğrenci seçiminde ise merkezi sınavla beraber
yetenek sınavı uyguluyoruz.
İstanbul’da bu yıl yedi tane Tematik Meslek Lisesi
açıldı. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.
Talep de her geçen gün artıyor. Önümüzdeki yıllarda
İstanbul’daki tematik lise sayısı daha da artacak.

Öğrencilerimiz okuldan mezun olduktan
sonra, istihdam edilmede ne gibi avantajlara
sahip olacak?
Bizim koyduğumuz en önemli şart, yüzde yüz istihdam.
Bir sektörle iş birliği yapıyorsak, bir Tematik Meslek
Lisesi’nin yönetimine onları ortak ediyorsak, buradaki
en önemli şartımız, öğrencilerimizin mezun olduktan
sonra bu sektörde istihdam edilmesi. Bu noktada,
“Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli” gibi bir
tecrübemiz var. Tematik Meslek Liselerinin alt yapısını
da bu model oluşturuyor. Bu modelde şimdiye kadar,
üç senede 12 bin öğrencimiz eğitim alıp mezun olmuş,
altı bini istihdam edilmiş. Bu oran, bir meslek lisesi
için çok yüksek bir oran. Tematikte bu oranı yüzde yüz
artırmayı hedefliyoruz. Bizim için önemli olan, eğitimin
nitelikli olması ve sektörün istihdam etmesi. Sektör için
önemli olan ise, gelen elemanın nitelikli olması.

İstanbul Öğretmen
Akademileri,
herkesin kabul
ettiği sanat, müzik,
edebiyat, bilim,
lisan gibi alanlarda,
öğretmenlerin
kendini geliştirmesi
mantığıyla kuruldu.
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Tematik dersler arasına denizcilikle ilgili ders
almak gibi bir talep var mı?
Beşiktaş, Pendik, Beykoz ve Üsküdar’da denizcilik
meslek liselerimiz var. Dolayısıyla denizcilik alanında
bir mesleki eğitim sürüyor. Ancak genel anlamda
baktığımız zaman, içinden deniz geçen bir şehir olduğu
için İstanbul’u öğrenme noktasında, Bakanlığımız
müfredata “Şehrimiz” adında bir ders koydu. Bu
ders, ortaokullarda ikişer saat seçmeli ders olarak
gösterilecek. Bu derste öğrencilerimiz, yaşadığı ilin
coğrafi konumunu, özelliklerini, insan doğa etkileşimini
öğrenecek. Dolayısıyla, İstanbul’da uzun yıllar yaşayan
ama boğazı görmemiş çocuklar, İstanbul’un deniz
kültürünü, göllerini, su kaynaklarını, akarsularını ve
denizlerini de öğrenecek.

23 Nisan’larda, TURMEPA iş birliğinde, deniz
görmemiş çocukları boğazla buluşturma projesi
gerçekleştiriyorsunuz. Öğrencilerinizi nasıl
seçiyorsunuz?
TURMEPA ile yaptığımız bu çalışmada, öğrencileri,
denize uzak olan, sosyo-ekonomik açıdan kültürel
gezilere katılmaya imkanı olmayan kesimlerden
seçiyoruz. Burada sadece deniz görmemiş çocukları
değil, deniz görmüş ama Boğaz’ın, Boğaz’daki yalıların,
sarayların, tarihi yapıların hikayesini bilmeyen çocukları
da projeye dahil ediyoruz.
2010 yılından bu yana devam eden bu proje
kapsamında, TURMEPA ile beraber, 12 bin
öğrencimizi denizle ve denizin hikayeleri ile tanıştırdık.
TURMEPA’nın yaptığı çalışmalar bağlamında, 200
bin civarı çocuğun denizle temas etmediği tahmin
ediliyor. Bu etkinlik yalnızca turistik gezi ve çocuklarla
deniz tanıştırmak noktasında değil, sahip olduğumuz
değerlerin ne olduğu, denizi nasıl temiz tutacağımız,
onu nasıl geleceğe taşıyabileceğimiz noktasında bir
kültür oluşturabilme açısından da önemli. Denizleri
temiz tutmalıyız ki, o deniz bize içinde yaşadığı
canlılarıyla, ekosistemiyle, her şeyiyle gülebilsin.
Bundan 30-40 yıl öncesiyle kıyaslarsak günümüzde
çevre bilinci konusunda daha iyi noktada olduğumuzu
söyleyebiliriz. Ama buna rağmen yeterli seviyenin çok
uzağında olduğumuzu düşünüyorum.

Sizin denizle aranız nasıl?
Ben Rizeliyim, İstanbul’da büyüdüm. Son zamanlarda
pek fırsat bulamasam da yüzme sporunu ve deniz
yolculuğunu çok severim. Üniversite yıllarımda yedi
sene boyunca boğazı vapurla geçtim. Deniz, genetik
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kodlarıma işlemiş bir halde. Denizle şahsi ilişkilerimiz
bireysel anlamda güçlü ama genel anlamda biz
Türklerin denizle ilişkisi zayıf. Denizle bir türlü
barışamadık. İmkânımız olmasına rağmen hâlâ çok
iyi balık üreticisi değiliz, hâlâ çok büyük donanmamız
yok, deniz turizmi ile ilgili ekonomimizi çok
geliştiremedik. Bu çalışmalar belki de bütün bunların
düzelmesine katkıda bulunur.

Son olarak sizin söylemek istediğiniz
bir şey var mı?
Öğrencilerimize dokunan, onları geliştirecek her
etkinlik, bizim için çok önemli. Eğitim işi tek bir
kişinin ve kurumun üstesinden gelebileceği bir şey
değil. STK’lar, dernekler, vakıflar, özel sektör, devlet
birlikte hareket etmeli.
23 Nisan’da TURMEPA ile çocuklarımız için
yaptığımız deniz gezileri, öğrencilerimize çok şey
katıyor diye düşünüyorum. 2010 yılından beri
emeği geçen tüm TURMEPA yetkililerine ve mesai
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başka projelerde de
TURMEPA ile bir araya gelmeyi arzu ederiz.

Eğitim işi tek bir
kişinin ve kurumun
üstesinden
gelebileceği bir
şey değil. STK’lar,
dernekler, vakıflar,
özel sektör, devlet
birlikte hareket
etmeli.
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"DENIZI
KIRLETMEDEN
KORUYABILIRSEK,
DAIMA ÜLKEMIZ
VE INSANLARIMIZ
KAZANIR"
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KAPTAN ALTAY ALTUĞ
UZMAR DENIZCILIK YÖNETIM KURULU BAŞKANI

Çocukluğumun bir kısmı, ortaokul ve lise çağlarım Karşıyaka’da geçti.
Karşıyaka sahili, tek ve iki katlı evlerden ibaretti. Herkes birbirini
tanır, severdi. Arkadaşlık, dostluk hüküm sürerdi. Bilhassa yaz günleri
evimizden çıkıp, o zamanlar pırıl pırıl olan denize girerdik. 2. Dünya
Savaşı sonrası, yokluk ve imkânsızlıklar yaşadık. Türkiye’miz yıllar
boyu gerçek performansını ortaya koyamadı. Bütün bunlara rağmen
gençlik yıllarım, unutulmayacak çok güzel hatıra ve hadiselerle geçti.
Sahil çocuğu olduğumuz için denizi sevdik, ona bağlandık. Bu bağlılık
bizi İstanbul’a eski adıyla, Yüksek Denizcilik Okulu, şimdiki adıyla,
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ne götürdü. Sonuçta,
İzmir’in havası benim denizci olmama sebep oldu. Buradan mezun
olduktan sonra meslek hayatı için büyük bir aşk ile kolları sıvadım.
Hâlâ bu aşk ile çalışmaya devam ediyorum. Eğer mesleğimde bir yerlere
gelmişsem, bu, İzmir’in bana vermiş olduğu deniz sevgisi sayesinde
olmuştur. O bakımdan güzel liman İzmir’im benim her şeyimdir.
Oğullarım Kaan ve Noyan’ın hayatı da denizler ve gemilerle iç içeydi.
Denizi severek büyüdüler, meslektaşım oldular. Çalışma hayatım
boyunca denizlerimizin kirletilmemesine özel bir önem gösterdim.
Denizler bizim aş ve iş kapımızdır, geçim kaynağımızdır. Ülkemizin
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zenginliğidir. Bu güzelliği bozmadan, kirletmeden kullanabilirsek,
daima ülkemiz ve insanlarımız kazanır.
Deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda mevcut milli ve MARPOL
kuralları gibi uluslararası kurallara titizlikle riayet etmeliyiz. Deniz
araçlarımızı ve gemilerimizi bu kurallara uygun halde tutmalıyız. Bu
anlayışla, deniz çevresine duyduğum hassasiyeti iş hayatıma ve şirket
faaliyetlerime de yansıttım. Böylece, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın verdiği yetki ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden
Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Birimi’ni kurduk. Bununla birlikte,
Aliağa’da kurduğumuz Acil Müdahale İstasyonu hem alan olarak hem de
ekipman olarak, Ege ve Akdeniz’deki en büyük, en donanımlı istasyondur.
Bu istasyondaki personellerimiz, depolardaki ekipmanlarımızla birlikte
yedi gün 24 saat müdahaleye hazırdır.

DENIZ KIRLILIĞINE ACIL MÜDAHALEDE
UZUN YOLLAR KAT ETTIK
Bölgemizde, Liman Başkanlığı ve UDH Bakanlığı ve Liman
Başkanlığı’nın emirleri ile çeşitli kirlilik olaylarına acil müdahalede
bulunulmuş ve kirlilik, herhangi bir zarara yol açmadan önlenmiştir.

Bu ufukları bize açan en önemli etken, denizci bir babanın oğlu olan
Cumhurbaşkanımızın, denizci bir Başbakanımızın ve denizcilikten
gelen müsteşarımızın, bakanlarımızın olmasıdır. Bütün bunlar,
denizlerimizin kirletilmesine karşı, acil müdahale ile ilgili çok
büyük gelişmeler sağlamamıza neden olmuştur. Bundan 15 yıl önce
kıyılarımızda acil müdahale edebilecek imkanlarımız yoktu. Hatta
hatırlarsanız, İstanbul Boğazı’nda “M/V Independenta” isimli tanker,
kaza yapıp patlamıştı. Haftalarca süren yangına, imkânlarımızın sınırlı
olması nedeniyle yurt dışındaki firmalar yardımıyla acil müdahale
edilebilmişti. O günlerden, acil müdahale hizmetlerimizin mükemmel
bir seviyeye geldiği bugüne ulaşmamızda değerli Başbakanımız, UDH
Bakanımız, değerli Müsteşarımızın çok büyük emekleri vardır.
UDH Bakanlığı’ndan aldığımız yetkiyle, Nemrut Limanı Aliağa
Çakmaklı Köyü’nde, deniz kenarında büyük ölçekli bir Acil
Müdahale İstasyonu kurduk. Bu istasyon, göreve yedi gün 24
saat boyunca hazır personel ve acil müdahalede kullanılacak
ekipmanlarla ciddi düzeyde donatılmış durumda. Üstelik
burada, acil müdahale konusunda devamlı eğitim ve tatbikatlar
yapılmaktadır. Deniz kirliliğine acil müdahale faaliyetlerimiz,

ağırlıklı olarak yine Aliağa Bölgesi’nde devam ediyor. Bu bölgede
şu an 10 kıyı tesisine hizmet sunmaktayız. Ayrıca bu hizmet
kapsamında, 2012 yılında, deniz kirliliğine müdahale konusunda
seminer eğitimi düzenleme yetkisi aldık. Böylece hem müdahale
hizmeti sunan hem de sertifikasyon eğitimi düzenleyebilen bir firma
haline geldik. Geçtiğimiz yıl T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan 100’e yakın yetkiliye, bu
sertifikasyon eğitimlerini verdik. Her altı ayda bir, kıyı tesisleri adına
acil müdahale tatbikatları gerçekleştiriyoruz.

UMUT GENÇLIKTEDIR
Günümüzde zekâsı, bilgisi, buluşu ile gurur duyacağımız denizci
bir gençlik bulunmaktadır. İşte bu gençlik büyük Atatürk’ün dediği
gibi, denizlerdeki milli ülkümüzü başaracak ve daha üst seviyelere
çıkaracaktır. Türk milleti yeteneklidir, çalışkandır. Bu konuda
dünyaya örnek olacak atılımları severek yapacaktır. Benim bu
konuda güvenim tamdır. Denizi hep sevelim. Sevginin ve birliğin
halledemeyeceği hiçbir şey yoktur.
TURMEPA’nın çalışmalarını takdirle izliyor ve destekliyoruz.
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EL İŞÇILIĞI VE
TEKNOLOJININ BIRLEŞIMI

BODRUM
GULETi
TARIH BOYUNCA DENIZ
ILE IÇ IÇE YAŞAMIŞ OLAN
BODRUMLULARIN EN ÖNEMLI
GEÇIM KAYNAKLARINDAN
BIRI TEKNE YAPIMCILIĞI.
GELENEKSEL YÖNTEMLERI
TEKNOLOJIK GELIŞMELERLE
HARMANLAYAN
BODRUMLULAR, KENDI
ISIMLERINI TAŞIYAN
GULETLERI ILE ANTIK DÖNEMIN
DENIZCI RUHUNU BUGÜN DE
YAŞATMAYA DEVAM EDIYOR.
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“mavi yolculuk” ile anılıyorlar. Gelişmiş motorunun
yanında eğlence ve aktivitelere uygun bir donanıma
sahip bu tekneler, uzunluğuna ve genişliğine
bağlı olarak 20’den fazla yolcu taşıma kapasitesine
sahip olabiliyor. İç dizaynı, tasarımı ve ihtiyaç
duyulabilecek her şeyi barındırabilme özelliklerinden
dolayı, sahiplerine büyük bir konfor sunan guletler,
pek çokları için “yüzen otel”: Konforlu ve zevkle
döşenmiş kamaralar, klima sistemi, süit duş ve
tuvalet, hidro masajlı duş, jakuzi gibi lüks detaylar,
guletleri daha da çekici kılıyor.
Milattan önceki çağlardan bu yana üretilen guletler,
zaman içinde geçirdiği değişiklikler sonrasında
bugünkü halini aldı. Eskiden taşımacılık, balıkçılık
ve savaşta kullanılan bu tekneler şimdilerde,
ihtiyaçtan öte birer konfor aracı haline geldiler.
Günümüzün “mavi yolculuk” adını taşıyan kıyı
gezileri için son derece elverişli olan guletler, Ege ve
Akdeniz kıyılarında pek çok turiste hizmet ediyor.

YURT DIŞINA DA IHRAÇ EDILIYOR

E

Ege ve Akdeniz kıyılarına özgü bir tekne olan
gulet, ülkemiz tersanelerinde, usta-çırak ilişkisi ile
kuşaklar boyudur, modern ve geleneksel yöntemlerle
üretiliyor. Geçen zaman zarfında bazı değişiklikler
geçiren bu guletler, ülkemizde ilk üretildikleri yer
olan “Bodrum”u isminin önüne alarak “Bodrum
Guleti” olarak anılmaya başlanmış. Bu isim, kıç
tarafları yuvarlak dönen “ayna kıçlı” tekneler için
kullanılıyor. Yine Bodrum’da bu teknelere “ketch”
de deniliyor. Yetenekli ustalar tarafından tamamen
ahşaptan yapılan tekneler, uzun deniz seyahatleri için
de oldukça elverişliler.
Yıllardan bu yana üretimi yapılan guletler, ülkemizde
Bodrum, Marmaris, Bozburun, Karadeniz ve
İstanbul’da üretiliyor. “Bodrum Guleti” denilen
klasik guletler, ağaçtan yapılırken; isteğe bağlı
guletler, ahşap laminasyon yöntemi ve farklı malzeme
ve yöntemlerle inşa ediliyor. Hatta son yıllarda,
çelikten yapılan guletler de kıyılarımızdaki yerlerini
almaya başladılar. Geniş güneşlenme alanlarına ve
büyük kıç güvertelerine sahip olan guletler, özellikle,
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Guletin İngiliz, Fransız, İtalyan başta olmak üzere,
farklı çeşitleri bulunuyor ve Afrika’daki şebeklerin
form değiştirmesiyle ortaya çıkmış. Amerika İç
Savaşı döneminde (1861-1865) sahillerde şebek
denen küçük yelkenliler dolaşırken, İngilizlerin
“brig” adını verdiği teknesi dünya sularında çok
rahat hareket edebilecek özeliklere sahipti. Savaştan
sonra denizcilerin açık denizlere açılmak istemesi ve
1830’lardan itibaren artan balık ticareti, şebek ile
brig’i bir araya getirerek İngilizcesi “schooner” olan
guletlerin ortaya çıkmasını sağlamış.
İtalyanlar ise gulet yapımına 1860’lı yıllarda başlamış.
O dönemlerde Akdeniz deniz ticaretinde önemli bir
güç olan İtalya’nın 12 adaya sahip olmasından sonra,
gemi yapımcılığında oldukça ileri olan Yunanistan’da
da guletlerin imal edilmesine başlanmış. Bu
sayede Bodrum; Ege ve Akdeniz’de daha fazla boy
göstermeye başlayan Yunan guletleri ile tanışmış.
Bodrum’da ilk gulet 1962 yılında, Ziya Usta (Ziya
Güvendiren) tarafından yapılmış. Dönemin en
büyük ustası olarak kabul edilen Ziya Usta, köy
marangozluğundan geçtiği tekne imalatında
yeteneği ile pek çok eser ortaya koymasının yanında,
günümüzdeki değerli birçok ustanın da yetişmesini
sağlamış. Bugün hâlâ Bodrum’daki tekneler, Ziya
Usta’nın geliştirdiği tekniklerle üretiliyor. Ziya
Usta’nın atölyesinden çıkan Erol Ağan, Ethem
Mehmet, Küçük Ziya, onun bıraktığı yerden işi
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ilerleterek Bodrum guletinin farklı ülkelerce
tercih edilmesini sağladılar. Bodrum’un en iyi
ustalarından olan ve “Guletlerin Babası” olarak
çağırılan Erol Ağan, İçmeceler mevkiindeki
Tersaneler Bölgesi’ni kurarak, bu ekolün devam
etmesine büyük katkı sunmuş.
Ziya Usta’nın piştiği atölyenin sahibi olan
Güllüklü Mehmet Uyav namı diğer “Nağmenin
Mehmet” Akdeniz kıyılarındaki ilk guleti imal
eden kişidir. “Ege Gülü” adını verdiği tekne,
1958 yılında sulara inmişti. Bugün Bozburun’da
meslek hayatına devam eden, yapıp yurt dışına
da sattığı teknelerle adından söz ettiren “Güllüklü
Mehmet Usta” ise Nağmenin Mehmet’in
torunu. Babadan oğula geçen bir meslek olarak
yaygınlaşan gulet yapımcılığında, bilinen
isimlerden biri olan Mehmet Usta da bugün hem
üretiyor hem de yeni ustalar yetiştiriyor.
Tüm bu ustaların başarıları sayesinde,
1960’lardan bugüne gelinen süre zarfında,
Bodrum, gulet yapımında ilerlerken
Yunanistan’daki ahşap kayık, tekne atölyelerinin
hemen tamamı kapandı ve neredeyse, tüm
tekne siparişlerini artık Bodrum’a veriyor. Gulet
yapımında adını duyuran Bodrum, yurt dışında
pek çok ülkeye bu teknelerden imal etmeye
başladı. Bugün gelinen noktada, Bodrum’da her
yıl ortalama 15-20 gulet üretiliyor.

HER TEKNE GULET DEĞILDIR
Bodrum tipi guletlerin özelliği kıç formunun
yuvarlak, baş formunun ise kemane şeklinde
olmasıdır. Bodrumlular her ne kadar guletlere
ketch dese de işin ustaları bu tanımın yanlış
olduğunu ve her teknenin gulet olmadığını
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THE BODRUM CUP 2018
Akdeniz yöresinin en prestijli yarışlarından
ve deniz festivallerinden biri olan
The Bodrum Cup, bu sene 22-27
Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
Gulet, tirhandil, katamaran ve cruiser
kategorilerinde teknelerin yarıştığı
organizasyon, uluslararası bir etkinlik. Her
sene yüzden fazla teknenin yelken açtığı
yarış bu sene, İstanbul’dan start verecek.

ifade ediyor. Guletlerde arka direkteki yelken ön
direktekinden daha büyükken ketch tipinde bu
durum ters şekildedir.
Ülkemizdeki gulet çeşitleri tirhandil, ketch
(ayna kıç) ve klasik gulet olmak üzere üç tanedir.
Geleneksel yatın en popüler türü olan gulet, el
yapımı ve işçiliği olan bir tekne olmasına rağmen
teknoloji sayesinde kendini daha da geliştirdi.
Sağlam bir motor gücüne sahip olan tekne, yelken
donanımını da yardımcı güç olarak kullanılıyor.
Boyları 15-55 metre arasında değişen guletler,
sunduğu konfor ve keyfin yanında sağlam
denizcilik kabiliyetlerine de sahip.
Guletlerin eski türü olan tirhandiller, Ege ve
Akdeniz’de gelenekselleşmiş, denizci gemilerdir.
Denizci kişiliğe sahip olan tirhandiller, mavi
yolculuklarda da kullanılıyor. 30 metreye
uzanabilen tekne, 15 yolcu taşıyabiliyor.
Tirhandiller antik çağlardan bu yana
önemini ve yaygınlığını koruyan tekneler
oldu. Yüzyıllardır Ege ve Akdeniz ticaretinin
gözbebeğiydiler ve 2 bin yıl içinde çok küçük
değişikler dışında temel görüntülerini ve
yapılarını korudular. Bodrum’da ilk tirhandili,
Nağmelerin Mehmet yapmış. Yunanlı ustaların
yanında çalışıp teknikleri öğrenen usta,
ardından büyük bir tirhandil ve sonrasında
gulet ustası olmuş. Günümüzün en meşhur
tirhandili ise, Mehmet Usta’nın çırağı Ziya
Usta’nın elinden çıkan, meşhur süngerci
Aksona Mehmet’in Mancorna’sıdır.
Ketch, gulete göre ek kabinler içeren ve bu
sayede yer sağlayan yükseltilmiş kare şeklinde
kıç kısmına sahip. Kıçta geniş bir ana kamarası
bulunuyor. 24 kişi taşıma kapasitesine sahip bu
tür, 55 metre boya ulaşabiliyor.

DENTUR
DENİZ ENDÜSTRİSİNİ VE DENİZCİLİĞİ
GELİŞTİRME DERNEĞİ’NİN AMACI

mavimedya
röportaj. Peri Erbul
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SAFFET EMRE TONGUÇ

E

TURMEPA, 'DENIZLERIN
KAHRAMANI'

“Eğer dünyaya bir başkent seçilseydi, bu kesinlikle
İstanbul olurdu” diyecek kadar çok seviyor İstanbul’u.
İstanbul’un her karesini en derin, en bilinmeyen hali
ve hikayeleri ile biliyor. Tabi, onun hikayesinde sadece
İstanbul yok. Öyle ki, onun için “dünyanın en çok gezen”
hatta “en tuhaf yerlerine giden” insanı diyorlar. Denizin
üzerinde olmayı, gemilerde seyahat etmeyi en büyük
konforlardan biri olarak lanse eden Tonguç, gördüğü,
yaşadığı tüm güzelliklerin yanında yaşanan tahribatı da
dile getiriyor ve kirlilikten değil, sadece güzelliklerden
konuşulacak bir dünyaya yelken açılmasını umduğunu
söylüyor. Bunun için de hem bireysel çaba sarf ediyor hem
de insanları bilinçlendirmeye çalışıyor.

Yakın zamanda Boğaz’da bir yalı daha yok
oldu. Yalıların tarihini araştıran ve bilen biri
olarak bu tür kazalar ve yalıların yok olması
size neler hissettiriyor?
Duygularımı anlatabileceğim tek ifadem “içim
yanıyor”olabilir. Öyle üzülüyorum, öyle içim sızlıyor ki…
Sahip olduklarımızı, bu kadar kolay nasıl feda edebiliyoruz
aklım almıyor. Hafif bir kıskançlık da hissediyorum.
Tarihini korumayı başaranları, üzerine titreyenleri
gördükçe, neden bizde böyle değil, demekten kendimi
alıkoymam mümkün değil.

Yalılar için asıl tehlike boğazdan geçen gemiler
mi sizce, yoksa başka riskler de var mı?
Şu anda gemilerden daha büyük bir risk yok. Geçmişteki
yalıların çok büyük bölümü kazalarda, yangınlarda ya da
kişilerin duyarsızlığı nedeniyle yok olup gitmiş. Elimizde
kalanların kıymetini bilmek için öncelikle gemi kazaları
riskini ortadan kaldırmamız gerekiyor.

Bu tür kazaların, çevreye ve tarihi dokuya
verdiği zararın bedeli nedir sizce?
Mali olarak buna belli bir bedel biçilebilir ama
tarihinizden, kentin dokusundan eksilttiği değerin
karşılığını mali olarak ölçmek mümkün değil!

Doğrudan verdiği zarardan çok, dolaylı olarak
tarihimize ve turizme verdiği zarar önemli. Hele ki,
İstanbul gibi üç imparatorluğa başkentlik yapmış
8 bin yıllık bir şehirden bahsediyorsak, değil böyle
büyük çaplı kazalar, küçük görülen değişikliklerin,
müdahalelerin bile bedeli ağır olabiliyor.

Kanal İstanbul Projesi için ne
düşünüyorsunuz? Boğaz’ı gemilerden kurtarır
mı? Gezdiğiniz yerlerde bu tür suni sistemlere
denk geldiniz mi?
Ben dünyadaki tüm önemli kanalları gördüm.
Panama’yı, Corint’i ve dahasını… Bu kanalları çok derin
kazamıyorsunuz, mali olarak mümkün değil. Kanal,
İstanbul’da yaşadığımız sorunun çözümü değil çünkü
Montrö Anlaşması var. Bu gemilerin, ücretsiz geçiş
hakkı varken, neden gidip başka bir kanalı tercih etsin?
Buradaki esas sorun, kılavuz kaptan alma mecburiyetleri
olmaması, bir şeyler değişecekse buradan başlamak
gerekir. Ayrıca kılavuz kaptan bile yetersiz, dümenin
kilitlenmesi ve motorun istop etmesi riskine karşı
gemilere römorkör bağlanması lazım.

Siz, yaptığınız programlar ve yazdığınız
yazılarla Türkiye’nin tarihi ve doğal
güzelliklerinin tanıtılmasına da vesile
oluyorsunuz. Bunu bir misyon olarak
mı görüyorsunuz, yoksa işin getirdiği bir
süreç mi sadece?

TARIHÇI,
SEYAHAT YAZARI,
REHBER SAFFET
EMRE TONGUÇ
ILE DERGIMIZ
DENIZTEMIZ
IÇIN BIR ARAYA
GELDIK; KEYIFLI VE
BIR O KADAR DA
MAVI BIR SOHBET
GERÇEKLEŞTIRDIK.

Kesinlikle bilinçli bir tercih. Ben, ülkemi özellikle de
İstanbul’u, çok seviyorum. Hediye gibi bir coğrafyada
yaşadığımıza, bunun bize bahşedilmiş bir nimet
olduğuna ama maalesef yeteri kadar koruyamadığımıza
inanıyorum. Bu noktada, bireysel olarak üzerime
düşen, anlatmak, benimsetmek, bilinçlendirmek ve
bu yolla korunmasını sağlamak; ben bunu yapıyorum.
Gezmek, benim için yaşamak demek. Ancak bunu
amaçsızca yapmak boşa yaşamak olurdu. Ben kişisel
yolculuğumu da anlamlandırmak için öğreniyor,
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araştırıyor, paylaşıyorum. Bilginin paylaştıkça güzel
olduğuna, bir yeri korumak için önce tanımak ve sevmek
gerektiğine inanıyorum.

TURMEPA'yı
“denizlerin
kahramanı”
olarak
görüyorum.
Çevre ve
denizler ile
ilgili işleri
ayrı bir yere
koyuyor ve
gönül borcu
duyuyorum.

Programlarınızda tanıttığınız yerlerin hep
güzel yerlerini anlatıyorsunuz ancak biliyoruz
ki, dünyadaki pek çok doğal güzellik, çevre,
denizlerimiz insanoğlunun yarattığı tahribattan
ötürü bir yıkımla karşı karşıya. Gezip gördüğünüz
yerlerdeki bu kaybı nasıl tarif edersiniz?
Yaşam yeteri kadar ağır ve yaralayıcı. Tabii ki, uyarılarım
oluyor ama ben bardağın dolu tarafını görenlerdenim.
Hiç olmazsa, benden güzel şeyler duysun okurlarım,
izleyicilerim ve takipçilerim. Pozitif enerjiye ve motivasyona
çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Bu çerçevede,
misyonum "yaşamlara güzellik katmak" diye düşünüyorum.

Yaptığınız işlerde en büyük ilham kaynağınızın
İstanbul olduğunu söylemiştiniz bir yazınızda.
Tanıdığınız ilk İstanbul’dan şimdiki İstanbul’a
kayıp anlamında yaşananlara (dokudaki
bozulmalar, çevre ve deniz kirliliği, artan
yapılaşma) baktığınızda, size verdiği ilham hâlâ
aynı oranda mı?
Benim tanımım hep şu; her şeye rağmen, dünyanın en güzel
şehri İstanbul. Bu her şeye rağmenin içine sizin saydığınız
şeyleri ve dahasını koyuyorum. Biz, bu şehre hak ettiği
gibi bakmaktan çok uzağız, maalesef. Ama her türlü çirkin
müdahaleye, yaşayanların hoyratlığına karşın hep güzel,
inadına güzel. 15. kitabım İstanbul ve Gece’yi çıkarma
fikrimin gerisinde de aynı hisler var aslında. Ben, gecenin, her
türlü çirkinliği ve zevksizliği örten kılıf olduğuna inanıyorum.
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O yüzden, İstanbul’u bir de gece anlattım ki, şehirde canımızı
sıkan şeyleri görmeden onun güzelliğine odaklanalım diye…

Dünyanın en çok ve en ilginç yerlerini gezen
adamı olarak lanse ediliyorsunuz. Doğru mu?
Şimdiye kadar 132 ülke gezdim, ulaşılması güç bir rekor
takdir edersiniz ki… Roma’yı, Paris’i, New York’u gördüm
tabii ama Patagonya’ya da gittim, Peru’da dünyanın çatısına
da çıktım… Hâlâ da görmek istediğim çok yer var, merak
ettiğim coğrafyalar bitmedi…

Çok fazla cruise seyahatlerine katılıyorsunuz.
Deniz üzerinde yapılan seyahat nasıl bir şey?
Karadaki seyahatlerden farkı ne?
En büyük farkı, bitmeyen bir keşiftesiniz gemi seyahatinde.
Her sabah farklı bir yerde uyanıyor, yeni insanlar, yeni
topraklar, yeni kültürler keşfediyorsunuz. Aynı ülkede
olsanız bile değişiyor bu. Samsun sahiline yanaştığınızda
karşılaştığınız kültürle, Bodrum’a demir attığınızda
karşılaştığınız kültür aynı mı? Kurulan sofraların bile birbiriyle
ilgisi yok. Oysa, ikisi de Türkiye, ikisi de bu toprakların
harmanı. Bunu bir de farklı ülkeler arasında yaptığınızı
düşünün... Üstelik bavul toplama, odaya yerleşme, seyahatte
zaman kaybetme derdi yok. Gemiler, gördüğüm birçok beş
yıldızlı otelden daha konforlu.

Denize dair -gezmek dışında- başka
hobileriniz de var mı?
İstanbul Boğazı, Marmara ve Adalar'a dair eski fotoğraf ve
kartpostal topluyorum. Bunları bir gün bir kitap haline
getirirsem şaşırmayın. Deniz sporları bana hobi gibi geliyor.
Yelken ve su kayağını çok seviyorum.

Sizi en fazla etkileyen kıyılar neleri? Tatil için
nereleri tercih ediyorsunuz?
Akdeniz sahillerimizi keşfetmek büyük bir keyif. Bozcaada,
Sığacık, Cunda, Akyarlar, Dalyan, Kalkan, Kekova,
Phaselis, Olimpos ve Bodrum’u çok seviyorum. Çeşme,
benim için vazgeçilmez. Deniz tatili yapacaksam bu yerleri
ya da Antalya’yı tercih ediyorum.

İlerleyen zamanlarda yeni projeler var mı, yeni
bir kitap gelecek mi?
Şu anda, haftalık yayınlanan, Ayrıcalıklı Rotalar TV
programının çekimleri devam ediyor. Çıkarmayı
düşündüğüm 5-6 kitap projem var hepsi için de küçük
küçük hazırlıklar yapıyorum. Bir yandan da online
sesli yürüyüş turu uygulaması Piri için yeni rotalar
hazırlıyoruz. Web sitem www.saffetemretonguc.com, 10
yıl aradan sonra yenilenerek açıldı. Onu tam bir seyahat
ansiklopedisi haline getirmek ve en kapsamlı gezi – tarih
sitesi yapmak için ciddi bir içerik çalışması yürütüyoruz.
Kitaplarım ve TV programlarım her an ulaşılabilir olmasa
da sitenin dünyanın her yerindeki yerli gezginler ve tarih
severler için bir başvuru noktası olmasını hedefliyoruz.

Piri uygulamasını biraz anlatır mısınız, neden
gerek duydunuz?
Piri, iki yılı geride bırakan göz bebeğimiz. Online
sesli yürüyüş turu uygulaması. AppStore ve Google
Play’den indirilip kullanılabiliyor. En özet tanımla,
şehir hikayelerini benim sesimden dinleyerek gezmenizi
sağlayan bir sesli yürüyüş programı. Kulaklığınızı takıp
benim anlatımımla, sanki yanınızdaymışım gibi keşfe
çıkabilirsiniz. Bana ait tur sayısı şimdilik 11 ama yeni
kayıtlar almaya devam ediyoruz, artacak. Şu anki turları
sıralarsam; Fener-Balat, Karaköy, Tarihi Yarımada,
Beyoğlu-Galata, Cihangir-Çukurcuma, Boğaz Turu,
Londra, Amsterdam, Roma, Paris ve Barselona. Piri’nin
en güzel yanı, bir bitti noktası yok; sürekli zenginleşiyor,
yenileniyor, seçenekler artıyor. Projeyi İş Bankası’nın
desteğiyle YGA ile birlikte yürüttük. Uygulamayı
indirmek ücretsiz. İçinden seçeceğiniz turu, ücretini
ödeyip alabiliyorsunuz. İstanbul turlarım, İş Bankası’na ait
Maximum kart sahiplerine, yurt dışı turlarım ise Turkcell
abonelerine ücretsiz.

işleri ayrı bir yere koyuyor ve gönül borcu duyuyorum.
Biz, elimizdeki hazinelerin farkına varmakta zorlanan
bir ülkeyiz. Ve ne yazık ki, çok kolay kirletiyoruz,
yok ediyoruz. Gönül isterdi ki, bir deniz ülkesi olarak
kirlilikten değil, nasıl koruduğumuzdan ve bunu
ekonomik olarak nasıl doğru değerlendirebildiğimizden
konuşalım ama umutsuz değilim çünkü bu konuda
oluşturduğunuz bilinci, özellikle de çocuklarla,
gençlerle yaptığınız çalışmaları, çok kıymetli
buluyorum. Çünkü bir zihniyet değişimi yaşanacaksa,
bu ancak küçük yaşlardan itibaren, doğru bilgiyle
eğitilerek ve doğa sevgisi öğretilerek mümkün olacak.

TURMEPA’nın yaptığı çalışmalar hakkında
neler söyleyebilirsiniz?

TURMEPA ile ortak bir projede yer almayı
düşünür müsünüz?

Sizi “denizlerin kahramanı” olarak görüyorum ben.
Sivil toplum çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu
söylememe gerek bile yok ama çevre ve denizler ile ilgili

Memnuniyetle... Elimden geldiğince, sosyal
sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alıyorum.
Topluma bu anlamda bir faydam oluyorsa, ne mutlu.
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Dünya, sadece hayal edebileceğiniz eşsiz manzaralarla
dolu: Bulutların üzerine yükselen dağlar, suların üzerinde
yükselen ağaçların oluşturduğu ormanlar, yeraltına akan
lav nehirleri, binlerce yıl içinde oyulan derin vadiler,
dans eden yeşil ışıklar… Maceracı bir ruha sahip olan
ya da olmayan herkes, böyle yerleri keşfetme fırsatını
değerlendirmek ister. Dünyanın maceracı ve vahşi yüzünü
gösteren bölgeler, keşfedilip fenomen haline gelmeye
dünden bugüne devam ediyor. Özellikle lojistiğin ve
teknolojinin geldiği nokta, işi daha da kolaylaştırıyor.
Fenomenler listesinin yenilerinden olan Grönland
(Greenland), özellikle son yıllarda pek bir popüler. Evet,
Grönland kesinlikle çok başarılı bir turist destinasyonu
değil: Pahalı, yüzde 80’ni buzulla kaplı, çok soğuk,
kendine has ilkel tarafı hâlâ çok işlek… Ancak Grönland’ı
görülmesi gerekenler listesine ekleyen de yine ilkel
tarafı. Görkemli dağ manzaraları, vahşi buzulları,
nehirleri, gölleri ve şelaleleri, İskandinav mitolojisinden
fırlamışçasına duran, gezegeninin en muhteşem fiyortları,
kuzey ışıkları, berrak havası, Eskimo kültürü ile doğanın
ham gücünü en güzel şekilde yansıtıyor.
Dünyanın en büyük kıta dışı adası olan Grönland, dış
işlerinde Danimarka’ya bağlı, iç işlerinde ise serbest
bir bölge, yani özerk. Yüzölçümü olarak 2 milyon 166
bin kilometrekarelik bir alana yayılmasına rağmen
(Türkiye’nin yaklaşık üç katı), yüzde 81’i buzlarla
kaplı olduğundan çok az bir nüfusa sahip: 57 bin
civarında insanın yaşadığı ada, dünyanın en az nüfuslu
ülkelerinden. Kültürel olarak, Inuit (Grönland Eskimosu)
ve Danimarkalıların karışımı olan Grönland halkı ve
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kültürü, antik ve modernin hoş bir karışımı. 5 bin yıla yakın
bir süredir farklı topluluklar tarafından mesken edilmiş olan
Grönland, zengin bir kültüre ev sahipliği yapıyor.
Rengarenk ve minimalize bir görüntüye sahip olan
kasabalar, genellikle küçük tepelerin ve kayalıkların üzerine
konumlanmış. Genellikle küçük olan evler, rengarenk
görüntüleri ile sempatik bir hava oluşturuyor. Evler, mimari
olarak, 1700’lü yılların İskandinav tarzını yansıtıyor.

İŞLER DIĞER TURISTIK YERLERE
GÖRE FARKLI YÜRÜYOR
Dil. Resmi dilin Grönlandca olduğu ülkede, konuşulan
dil, bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. En fazla nüfusu
barındıran başkent Nuuk’ta Grönlandca’dan daha çok
Danca konuşuluyor. Ülkedeki Danimarkalı göçmenler ise
ileri derecede İngilizce de konuşuyor. Küçük kasabalarda ve
şehirlerde ise, Grönlandca en fazla konuşulan dil, Danca ve
İngilizce çok az konuşuluyor. Grönlandca çok zor ve karmaşık
bir dil olduğundan ülke seyahatinde yanınızda Danca kılavuz
kitapları taşımak daha mantıklı olacaktır.
Seyahat. Grönland’a, Kopenhag’dan ve İzlanda’nın başkenti
Reykjavik’ten başkent Nuuk’a uçakla ulaşabilirsiniz. Hava
ulaşımı yıl boyunca devam ediyor.
Ulaşım. Grönland’da yerleşkeler arası otoban bulunmuyor.
Toplamda 150 kilometre uzunluğunda yola sahip olan
ülkede, bir tek Ivittuut ve Kangilinnguit kasabaları birbirine
karayolu ile bağlanıyor. Ülkede ulaşımın en yoğun olduğu
bölgeler havaalanları. Halk, uzak bölgelere, mümkün olan
her yere inşa edilen pistlerdeki helikopterleri ya da pervaneli
uçakları kullanarak gidiyor. Diğer yandan, yerli halk arazide

Grönland, görkemli
görüntüsü, zor
coğrafyası, geçilmesi
zor buzulları ile
doğanın ham gücünü
en güzel şekilde
yansıtıyor.
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ilk önce köpeklerin çektiği kızakları tercih ediyor. Yerli
halkın hemen hepsi kızak ve köpeklere sahip.
Konaklama. Görüntü olarak mütevazı ve şık olan
otellerde fiyatlar genel olarak yüksek. Üst sınıf otellerin
yanında fiyat olarak nispeten daha uygun olan konaklama
seçenekleri de bulunuyor. Pansiyon, B&Bs (oda +
kahvaltı) gibi seçenekler çok daha uygun. Hotel Hans
Egede, Nuuk, Hotel Artic, Hotel Hvide, Falke gibi üst
düzey otellere gitmeden önce kesinlikle rezervasyon
yaptırmak lazım. Tam pansiyon hizmet sunan bu otellerde
geleneksel Grönland mutfağını da deneyimleyebilirsiniz.
Mutfak. Ülke mutfağı deniz ürünleri ve et üzerine
kurgulanmış. Coğrafi yapısından dolayı burada sebze
ve meyve yetiştirilemediğinden Danimarka’dan temin
ediliyor. Grönland’da mutfak kültürü, Avrupa ve
Amerika mutfağının bir harmanı. Restoranların hemen
tamamında geleneksel Avrupa yemeklerini bulabilirsiniz.
Ancak pek çok restoranda geleneksel Grönland
yemeklerini de bulmak mümkün: Balık, karides,
balina, muskox (bir tür sığır) ve ren geyiği. Geleneksel
yemeklerin hepsi tüm mekanlarda benzer şekilde, benzer
ürünlerle hazırlanıyor. Ülkede yeme-içme mekanları
pahalı ancak porsiyonlar oldukça büyük.
İçecek. Ülkenin en meşhur içeceği ise Irish coffee’nin
Grönland versiyonu olan Greenlandic Coffee. Diğer
yandan halk alkolü çok fazla tükettiğinden yüksek alkollü
içkilerin satışı yasak.
Gece hayatı. Grönland’ın en önemli kenti başkent
Nuuk, ülkenin, gece hayatına ev sahipliği yapan tek
bölgesi. Barların, gece mekanlarının yer aldığı başkentte,
insanlar enerjik müzikler eşliğinde hem eğleniyor hem de
sosyalleşiyor. Bu arada, ülkenin en sevdiği müzik “rock”.
7’den 70’e herkes rock’çı!
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Alışveriş. Ülkenin geçerli para birimi DKK (Danimarka
Kronu). Ancak turistik bölgelerde Euro ve Amerikan Doları
da kabul ediliyor. Ülkede ekonomi, genel olarak, nakit para
üzerinden döndürülüyor. Kredi kartı ve pos makinesi çok
sınırlı sayıda var. Ancak ülkedeki bankaların ATM’leri başka
bankaların kartlarını kabul ediyor.
İklim. Bu ülkede havayı gerçekten ruhsal bir hastalık gibi
değerlendirebilirsiniz, anlık değişkenlikleri çok fazla. O
nedenle pek çok destinasyonun aksine, seyahat üzerinde etkisi
oldukça fazla. Soğuğa karşı mutlaka hazırlıklı olmalısınız.
Yazın şaşırtıcı derecede güzel bir havaya sahip olan
Grönland’da bu mevsimde hava ortalama 17 derece
civarında seyrederken, kış aylarında -40’ları görüyor. Bu
sebeple turizm için en uygun dönem, Mayıs ortasından
Eylül ayına kadarki zaman aralığı.

BIR BUZ KÜTLESINDEN
ÇOK DAHA FAZLASI
Pek çok yolcunun, henüz, radarından uzakta olan Grönland,
turizm piyasasında yeni yeni boy gösteren bir destinasyon.
Her yıl yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan ülke, sunduğu
olağanüstü manzaralar ile her gelenin “ölmeden önce
yapılacaklar listesi”ne bir “tik” daha atmasını sağlıyor. Yazın
gece yarısına dek batmayan güneşin altında buzullara yelken
açabilir, buz gibi bir havada 40 derece seyreden kaplıcalara
girip şifa bulabilir, isminin Greenland olmasına vesile
yemyeşil doğasının tadını çıkarabilirsiniz; kışınsa dinamik
Grönland köpeklerinin çektiği kızaklarla hız yapabilir, kışın
sunduğu tüm sporları deneyimleyebilir, kuzey ışıklarının
büyülü dansına tanıklık edebilirsiniz. Diğer yandan, yılın
hangi ayı ziyaret ederseniz edin; sakin, rengarenk boyanmış
köyleri, dramatik fiyortları, tertemiz havası, her an sizi kek
ve kahve için evlerine davet edecek sıcakkanlı insanlarını

Grönland'ın havası
çok fazla değişkenlik
gösterdiğinden,
gitmeden evvel
mutlaka hazırlıklı
olmak gerekiyor.
Yazları genelde ılıman
bir havaya sahip
olmasına rağmen,
her an kışı yaşatma
potansiyeline sahip.

keşfedeceksiniz. Fotoğraf meraklıları için benzersiz
manzaralar sunan ada ülkesinde, balina gözlemciliği,
buzun üzerinde kamp, Inuit halkının kültürüne tanıklık
etmek gibi farklı deneyimler de edinebilirsiniz.
Kuzeydoğu Grönland Milli Parkı. 375 bin
kilometrekare alana yayılan milli park, gezegenin
en büyüğü. Yıl boyunca sadece hayvanların yaşadığı
parkta; kutup ayıları, morslar, Artic tilkileri, muskox
(misk öküzü), ren geyiği gibi başka
yerde göremeyeceğiniz canlılarla
tanışabilirsiniz. Sahil boyunca
muhteşem fiyortları ve buzulları
izleyip Artic tundrasında
yürüyüş yapabilirsiniz.
Başkent Nuuk. Burada
1972 yılından kalma
mumyalar da dahil, tarihi
ve kültürel anlamda değerli
eserler barındıran birçok
müze bulunuyor. Halkın büyük
bir kısmının toplandığı başkent,
canlı performanslara ve çağdaş sanata
da ev sahipliği yapıyor. Balina izleme,
kayak, balık tutma, doğa yürüyüşü, yelkencilik
gibi aktiviteler için de oldukça ideal.
Disco Bay (Disko Körfezi). Ilulissat yakınlarında
yer alan bu körfezin buzulları 2004 yılında
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.
Tasiilaq. Grönland’ın doğu kıyısında yer alan bu ilgi
çekici kasaba, yüksek dağlarla çevrili limanı, yerel
balıkçıları, fırını, kitapçısı, restoranı, postanesi ve renkli
evleri ile sempatik bir görüntüye sahip. Kış turizmi için
uygun şartlar ve alanlar sunan kasabanın arka tarafında
yer alan Çiçek Vadisi ise bir başka Artic güzelliği.

GRÖNLAND HIZLA ERIYOR

Dünyanın pek çok ülkesinde, şehrinde yaşanan küresel
ısınma tehlikesinin en çok tehdit ettiği bölgelerin başında
geliyor Grönland. Atmosferik ısınma nedeniyle, adadaki
buz tabakası son 10 yılda hızlı bir erime sürecine girdi.
Suyu tutmada önemli rol oynayan buzulların erimesi,
deniz seviyesinde yükselme anlamına geliyor. Bilim
insanları Grönland’ın tamamen erimesi halinde, dünya
denizlerinde su seviyesinin yedi metre yükseleceğini
tahmin ediyor. Bu da pek çok karanın sular altında
kalması anlamına geliyor. Tahmin edilenden 4-5
kat daha hızlı eriyen buzullardaki erimenin önüne
geçebilmenin tek yolu ise küresel ısınmayı durdurmak.

mavidestek
röportaj. Peri Erbul
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KOÇTAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DEVRIM KILIÇOĞLU
Müşterilerinin her türlü ihtiyacını tek bir çatı altında
toplayarak hem ihtiyaçları olan ürünleri sağladıklarını
hem de evleri ve yaşamları için ilham kaynağı olmak
adına fikir verdiklerini dile getiren Koçtaş Genel Müdür
Yardımcısı Devrim Kılıçoğlu, müşteri memnuniyetinin odak
noktalarında olduğunu söylüyor. Farklı kanallardan aldıkları
geri bildirimler yoluyla, müşteri deneyimlerini sürekli
iyileştirdiklerini belirten Kılıçoğlu, müşterileri için alışveriş
deneyimini keyfe dönüştürmek istediklerini vurguluyor.

Ev geliştirme sektörü ciddi bir rekabetin,
büyümenin yaşandığı ve özellikle yabancı
markaların göze çarptığı bir sektör. Koçtaş,
rakiplerinden ayrışmak adına nasıl
adımlar atıyor?
Koçtaş, organize perakende içinde ev geliştirme
sektörünün lideri konumunda. Çimentodan çiçeğe,
müşterilerimizin her türlü ihtiyacını tek çatı altına
toplayan bir ürün gamına sahibiz.
Koçtaş olarak, uygun fiyatlı ürünlerimiz ve evi güzelleştirecek
başarılı fikirlerimizle gerek mağazalarımızda gerekse online
kanallarımızda en iyi müşteri hizmeti deneyimini sunmaya
çalışıyoruz. Yaptığımız her işte “müşterimiz ne ister?”
diye düşünmek, ev geliştirme pazarında rakiplerimizden
farklılaşacak ürün ve hizmetleri geliştirmemizi sağlıyor.
Müşterilerimizin bizden beklentisinin sadece ürün bakmak
olmadığını, aynı zamanda bir çözüm önerisi duymak
olduğunu biliyoruz. Bunun için yeni reklam filmimizde
#güzelfikir sloganıyla, evlerinde küçük bir çabayla büyük
bir değişim yaratmak isteyenleri güzel ev hareketine davet
ediyoruz. Evini güzelleştirmek isteyenlerin ilham kaynağı
olmayı önemsiyoruz, #güzelfikir’leri hayata geçirmek
için gerekli olan tüm ürün ve çözümleri birçok kanaldan
müşterilerimize sunuyoruz.
Müşteri odaklılık anlayışımız çerçevesinde, bu alandaki
çalışmalarımızı yeniden tasarladık ve alışveriş sırasında
yaşanılan tüm süreçlerle ilgili müşterilerimizden
geri bildirim alabilmek amacıyla, “Önce Müşterim
Platformu”nu hayata geçirdik. Bu platform, Koçtaş
müşterilerinin online ya da mağazadaki alışverişlerinde,
iade sürecinden sonra ya da reyon gezerken Koçtaş ile
kurduğu her teması işlenebilir veriye dönüştürüyor.
Koçtaş, e-mail, QR Code, SMS ya da wi-fi yoluyla aldığı
geri bildirimler doğrultusunda müşteri deneyimlerinde
sürekli iyileşme sağlıyor; kampanyalarına yön veriyor.

ÇEVREYE DUYARLI
YATIRIMLAR
ÖNCELIĞIMIZ
ÇEVREYE DUYARLI PROJE VE YATIRIMLAR KOÇTAŞ’IN
ÖNCELIKLERI ARASINDA YER ALIYOR. ÇEVRE BILINCININ
GELIŞMESINE KATKIDA BULUNMAK IÇIN YAPILACAK ÇALIŞMALAR
BIZIM IÇIN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR. DOĞANIN KORUNMASINA
DESTEK VERMEK VE GELECEK NESILLERE YAŞANABILIR BIR
DÜNYA BIRAKABILMEK TEMEL MOTIVASYONUMUZ.
Ev geliştirme sektörü büyük bir pazar ancak bu
pazarın henüz yaklaşık yüzde 15’i aktive edilmiş
durumda. Geriye kalan açık, Koçtaş’ın büyüme
stratejisinde nasıl bir rol oynuyor/oynayacak?
Organize perakende pazarı özellikle son 20 yılda büyük
gelişme kaydetti. Bu gelişmede, müşterilerine güvenli ve
kolay alışveriş ortamı yaratan ve aradıkları ürünleri bir çatı
altında bulmalarını sağlayan modern satış alanları etkili oldu.
Artan e-ticaret hacmi, indirim ve kampanyaların sürekliliği,
ürün/hizmet garantisi, satış sonrası hizmet, fiyatların ve
marka çeşitliliğinin alım gücüne göre düzenlenmesi gibi
unsurların perakendedeki satış başarısını olumlu yönde
etkilediği ve etkileyeceği düşüncesindeyim.
Ev geliştirme perakendeciliğinin lider kuruluşu
olarak, yeni mağaza açılışlarımızın yanı sıra mevcut
mağazalarımızı yeni nesil mağazacılık anlayışı ile yenileyip,
daha ulaşılabilir olmayı sürdürüyoruz. Müşterilerimizin
alışveriş deneyimlerini keyfe dönüştürmek, çözüm
önerileri ile ilham vermek, stil danışmanlarımız aracılığıyla
‘güzel fikirler’ edinmelerine yardımcı olmak, büyüme
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stratejimizin bir bacağını oluşturuyor.
2013 yılında Koçtaş Fix adını verdiğimiz 250 ila
350 metrekareye sahip küçük format mağazalarımızı
müşterilerimizin hizmetine sunduk ve “mahalleli’ olduk.
Müşterimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak onlara en yakın
çözümü sunan Koçtaş Fix mağazalarımız, müşterilerimizin en
çabuk ulaşabilecekleri, ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilecekleri
yer arayışına çözüm olarak tasarlandı. Bugün itibariyle sadece
İstanbul’da olan 17 Koçtaş Fix mağazamızın sayısını, ileriki
dönemde artırmayı planlıyoruz. Mağazalarımızda hemen
alınabilecek 5 bine yakın ürün sergilenirken, Tıkla Gelsin
kisoklarımızda yer alan ilave 40 bin ürün ile müşterilerimizin
ister evlerine ister bir mağazamıza istedikleri ürünü sipariş
etmesine imkan sağlıyoruz.
Yine önemli bir yeniliğimiz de "Ustabilir" uygulamamız
oldu. Hem ustaya hem
müşterilerimize ücretsiz olan bu
platform, Koçtaş müşterilerinin
yanında evini yenilemek isteyen
herkesin kullanımına açık.
Ustalara, müşterilere direkt
ulaşma imkanı sunan Ustabilir,
yepyeni iş fırsatları da yaratacak.
Ustabilir’de kullanıcılar, ihtiyaç
duydukları hizmet ile ilgili
bulunduğu bölgedeki ustaları
kolaylıkla filtreleyebiliyor; aradığı
ustayı yorum, sertifika ve puanı
üzerinden değerlendirebiliyor.
İlk olarak İstanbul’da hayata
geçirilen uygulama, yakında
tüm Türkiye’de yaygınlaşacak.
2018 yılı sonuna kadar da 5 bin
ustanın yer alacağı bir platforma
dönüşmeyi hedefliyoruz.

Gündeminizde bir satın alma veya yurt dışına
açılma var mı?
Yurt dışı fırsatlarını her zaman değerlendiriyoruz elbette.
Türkiye’de lider konumdayız. Özellikle, Türkiye’ye gelip
Koçtaş’ın standartlarını tecrübe eden yabancı yatırımcılar,
ülkelerinde Koçtaş markasını görmek istediklerini bize
iletiyorlar. Komşu ülkelerde de dünya standartlarında
ev geliştirme perakendeciliği yapma hedefimiz mevcut.
Halihazırda, dünyada ev geliştirme sektörünün üçüncü
büyük grubu olan Kingfisher ile 2000 yılından bu yana
ortaklığımız sürüyor. Bu yüzde 50-yüzde 50 ortaklıkla,
uluslararası satın alma gücü yaratmanın yanı sıra knowhow transferi yapma fırsatı da bulduk.
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Ev geliştirme sektörü satışlarının büyük bir
kısmı internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu da
firmalar adına ciddi bir Ar-Ge desteği demek. Bu
konuda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?
E-ticaret dünyadaki perakendeciliğin dönüşümüne
bağlı olarak çok kanallı perakendeciliğe evriliyor. Biz de
müşterilerimize her kanaldan en iyi hizmeti sunma hedefiyle,
uzun vadeli tüm yatırımlarımızda dijitalleşmeye hız vermiş
durumdayız. Bu konuda organizasyon yapımızı geliştirerek
ve önemli bir dönüşüm başlatarak, tüm satışlarımızın içinde
dijitalin payını son birkaç yıl içerisinde iki katına yükselttik.
2017 yılında ise web satışlarımızdaki ciromuz yüzde 66
büyüme gösterdi. Buna ek olarak, geçtiğimiz sene
koctas.com.tr’de yer alan ürün sayımızı yüzde 65
artırarak toplamda 40 bin adet ürünü satışa sunmuş
olduk. Bu vesileyle
koctas.com.tr, sattığımız ürünlerle
ilgili Türkiye’de önemli bir araştırma
platformu hizmeti verir hale geldi.
Bu sene içinde de e-ticaret sitemizin
altyapısını tamamen yenileyerek,
koctas.com.tr’yi çok kanallı
perakendecilikte, ülkemizdeki en iyi
örneklerin seviyesine taşıyacağız.

Bir sene önce TURMEPA
ile ücretli poşet uygulaması
dahilinde bir iş birliğine
girdiniz. Bu projeyi hayata
geçiren motivasyon neydi?
Çevreye duyarlı proje ve
yatırımlar, Koçtaş’ın öncelikleri
arasında yer alıyor. Çevre
bilincinin gelişmesine katkıda
bulunmak için yapılacak
çalışmalar bizim için büyük önem taşıyor. Doğanın
korunmasına destek vermek ve gelecek nesillere yaşanabilir
bir dünya bırakabilmek temel motivasyonumuz. Plastik
ise maalesef hayatımızın her alanında. Plastik kullanımını
azaltarak doğayı korumak için biz neler yapabiliriz, diye
düşündüğümüzde, plastiğin en çok kullanıldığı alanlardan
birinin paketleme olduğunu gördük ve “Doğayı Çok
Seviyorum” projemizi hayata geçirmeye karar verdik.
Bu motivasyonun bizi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yürürlüğe konulan Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, 2019 yılı itibariyle
tüm satış noktalarında yasal zorunluluk olacak naylon
poşet tüketimini azaltma hedefinin de öncülerinden
yaptığını gururla ifade etmek isterim.

DenizTemiz Derneği/
TURMEPA iş
birliğiyle "Doğayı
Çok Seviyorum"
projemizi hayata
geçirdik. O günden
bu yana doğada yok
olması yıllar süren
naylon poşetlerin
kullanımını yüzde 60
oranında azaltarak
proje başında
hedeflediğimiz yüzde
50 oranını da
geçmiş olduk.

Geride kalan bir sene içerisinde projeden
istenilen aksiyon elde edilebildi mi? Bundan
sonra ne şekilde ilerleyecek?
Koçtaş olarak, 2017 yılı 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nden
itibaren, TURMEPA iş birliğiyle "Doğayı Çok Seviyorum"
projemizi hayata geçirdik. O günden bu yana doğada yok
olması yıllar süren naylon poşetlerin kullanımını yüzde
60 oranında azaltarak proje başında hedeflediğimiz yüzde
50 oranını da geçmiş olduk. Proje kapsamında ilk 12
aylık dönemde 20 bin damacanaya eşdeğer 370 bin litre
atık suyun denize karışmasının önüne geçilerek 3 milyon
litre deniz suyunun temiz kalması sağlandı. Bizi en çok
sevindiren ise bu duyarlılığımız ile ilgili memnuniyetini
ileten müşterilerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte
de çevreye duyarlı yatırımlarımız ve iş birliklerimizle
sürdürülebilirlik alanındaki örnek uygulamalara hız
kesmeden devam edeceğiz.

2019 ile beraber tüm plastik torbalar ücretli
olarak satışa sunulacak. Siz bunu erken
başlatmış bir firma olarak nasıl bir avantaja
sahip olacağınızı düşünüyorsunuz?
Koçtaş, uzun yıllardır sektör liderliğinin yanı sıra yenilikçi
ve öncü uygulamalarıyla da farkını ortaya koymaktadır.
Bu konuda farkındalığın artmasını sağlamak ve diğer
şirketlere örnek olmak bizim için büyük bir gurur ve
motivasyon kaynağı.

İlerleyen dönemlerde TURMEPA ile yeni iş
birlikleriniz olacak mı?
Evet, denizlerin korunmasına katkı sağlamak amacıyla,
TURMEPA’yla iş birliğimiz devam edecek. Yakın dönemde
çalışanlarımız için TURMEPA ile birlikte “Mavi Gezegen
mi yoksa Plastik Gezegen mi? Seçim sizin!” başlıklı bir
seminer gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımızın sürdürülebilirlik
ile ilgili fikir üreterek insiyatif almalarını sağlamak temel
motivasyonlarımız arasında.

her bebeği için 5 tane fidan dikiyoruz. TEMA Vakfı
iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu projeyle, son yedi
yılda 4 bini aşkın fidan dikimi gerçekleştirildi.

Koçtaş’ın sürdürülebilirlik ve çevre adına imza
attığı diğer çalışmalar neler?

Son olarak, yeni dönem için beklentileriniz neler?

Bugüne kadar, atık toplama noktaları oluşturmak için
Anel Doğa ile “Geri Dönüşüm İyi Gelecek” projesi
ve ÇEVKO Vakfı ile “Atık Ambalaj Geri Dönüşümü”
projelerini hayata geçirdik.
Çevre projelerimize ek olarak, mağazalarımızda enerji
ve su tasarrufu sağlayan ürünleri müşterilerimize
sunmayı tercih ediyoruz ve enerji yönetimi projeleri
ile doğal kaynakların verimli kullanılmasına
odaklanıyoruz. Yine Koçtaş çalışanlarının yeni doğan

Çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi temel gereklilikleri
doğrultusunda yönetmeyi hedefliyoruz ve çevresel
etkimizi azaltmak istiyoruz. Bu kapsamda, her
yıl çevresel amaçlar ve hedefler belirleyerek
sürekli gelişim sağlamayı, çevreyi korumayı,
kirliliği önlemeyi ve hem çalışanlarımız hem de
müşterilerimiz için sürdürülebilirliği kolay bir tercih
haline getirmeyi hedefliyoruz.
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SÖRFÇÜ LENA ERDIL

DENIZ
YARIŞA

KIRLILIĞINDEN DOLAYI
ARA VERDIK

RÜZGAR SÖRFÜNDE TÜRKIYE’NIN GURUR KAYNAĞI SPORCULARINDAN BIRI LENA ERDIL.
JAPONYA VE GÜNEY KORE’NİN ARDINDAN PORTEKİZ'DEKİ KADINLAR SLALOM YARIŞINDAN
DA DÜNYA IKINCILIĞI ILE DÖNDÜ. SON YARIŞIN ARDINDAN BIR ARAYA GELDIĞIMIZ
LENA ERDIL ILE BAŞARILARINI VE DENIZLERI KONUŞTUK.
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1989 yılında İzmir’de doğdu Lena Erdil. İki yıl sonra
ise ailesi ile beraber Almanya’nın yolunu tuttu. 10
yaşına geldiğinde, bir kez daha yola koyuldular, bu kez
yolculuk Belçika’yaydı. Brüksel’de liseyi tamamladıktan
sonra, anne babanın da sörfçü olmasından dolayı,
rüzgar sörfüne yoğunlaştı. Bu çalışmanın sonuçlarını
görmek için üniversite eğitimine başlamadan önce
girdiği yarışlarda Türkiye şampiyonu oldu ve PWA
genel klasmanında altıncılık aldı.
2008 yılına gelindiğinde PWA’nın Dünya Windsurf Slalom
Vice Turnuvası'nı ikincilikle tamamlayan Erdil, bir sonraki
sene bu yarışta zirveyi yakaladı. 2011 yılında üniversiteden
mezun olduktan sonra profesyonel olarak rüzgar sörfüne
yöneldi ve 2012 PWA dünya turunu üçüncülükle
tamamladı. 2014 yılındaysa bir
basamak daha yükselerek ikinciliğe
oturdu. Rüzgarı iyiden iyiye
arkasına alan Lena Erdil, 2016’da
IFCA Dünya Şampiyonluğu,
PWA Vive World Şampiyonluğu
ve Türkiye Şampiyonluğu’nu
kazandı. 2017’de de Türkiye
şampiyonluğunu alan sporcu, bu
başarıyı sekiz kere üst üste sağlamış
oldu. Son olarak PWA'nın bu
seneki organizasyonunda Japonya,
Güney Kore ve Portekiz'den
ikinci olarak dönen Lena Erdil
bir sonrakine dünya şampiyonu
olmak istediğini söyledi.

Haziran ayında,
PWA Dünya Rüzgar
Şampiyonası’nın üçüncü
ayağını tamamladınız.
Japonya ve Güney Kore’den sonra Portekiz'den
de dünya ikinciliği ile geri döndünüz. Nasıl geçti,
neler hissediyorsunuz?
Portekiz’deki yarış, Dünya Şampiyonası’nda bu seneki
derecemi belirleyeceğinden benim için son dereceye
önemliydi. Yarışın ilk iki ayağından ikinci olarak dönmüş
olmam sebebiyle, şampiyonluk bu aşamada zordu, bu
yüzden daha korumacı olarak dünya ikinciliği için yarıştığımı
söylemeliyim. Aldığım derece sonucunda da bunu başardım.
Yine de Portekiz’de yapılan yarışmada da, her yarışmada
olduğu gibi birinci olmak ve buna bağlı olarak podyuma
çıkmak isterdim. Ancak ülkemin bayrağını tekrar orada
dalgalandırdığım ve buradaki sonuçla da genel klasmanda
dünya şampiyonası ikinciliği kazandığım için çok mutluyum.

Kore'deki yarışta kirlilikten yarış ara vermiş, doğru
mu? Yarışlardan önce temizlik yapılmıyor mu?
Elbette, yarışlardan önce bir temizlik yapılıyor ancak deniz
çok büyük bir alan. Rüzgar ve akıntılarla beraber sürekli
taşınıyorlar. Bu sebeple, tek bir bölgenin temizlenmesi
yeterli olmuyor. Denizler ve okyanuslar, şehirlerle iç içe
yaşıyor. Denizdeki çöplerin temel kaynağını karadaki
çöpler oluşturuyor. Belki, çöplerimizi direkt olarak
denizlere atmıyoruz ama dönüp dolaşıp denizlere
karışıyorlar. Kaldı ki, karayı da temiz tutmamız gerekiyor.
Dünya olarak, çevre ve deniz temizliği hakkında hâlâ
öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum.

Senede kaç yarışa katılıyorsunuz?
Yıl içinde birçok yarışa
katılıyorum. Yarış sayısı
PWA’nın hangi bölgelerde yarış
düzenlediğine göre değişiyor.
PWA’nın dışında Türkiye’de de
dünya şampiyonası, Türkiye
turu, Türkiye ligi gibi farklı
yarışlar oluyor. Onlara da
katılıyorum.
Bunula birlikte, bir sporcu
olarak farklı disiplinlerde
de kendimi geliştirmeye
çalışıyorum. Geçen sene, yine
PWA’nın düzenlediği, dalga
sörfü yarışlarına katıldım. Ancak
bu branşta sadece takvimime
uygun olan yarışlarda olabildim.
Dalga sörfünü de severek
yapıyorum ama slalom benim
için öncelikli. Bu alanda,
senelerdir dünya şampiyonluğu
için mücadele ediyorum.
PWA’daki dünya turumuz normalde, Kasım ayına kadar
devam ederdi ancak bu sene, Haziran’da Portekiz ayağıyla
sona erdi. Kalan zamanı dalga sörfü disiplininde kendimi
geliştirmek için kullanacağım.

Dalga sörfüne neden bu kadar geç başladınız?
Ben deniz kenarında, dalgalarla birlikte büyümedim. İzmir’de
doğmama rağmen kısa bir süre sonra Almanya’ya taşındık.
Oradan da Brüksel’e. 18 yaşıma kadar denizden uzakta
yaşadım. Yazın tatil için gittiğimiz yerlerde sörf yapardım.
Üniversiteyi İngiltere’de, deniz kenarında okudum ama orada
da derslerim ön planda oldu. O yüzden, bu spora adapte
olmam biraz uzun sürdü ama deniz ve dalgalar benim için
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Bütün hayatımı bu sporun üzerine kurdum. Bugün
geldiğim noktaya da bu sporu profesyonel olarak ve başarılı
şekilde yaptığım için gelebildim. İşimin yanında bir hobi
olarak spor yapıyor olsaydım, bu noktalara gelemezdim.
Sponsorluk benim için çok önemli, hâlâ sponsor aramaya
devam ediyorum. Redbull en önemli destekçim. Bir diğeri
ise Starboard, oldukça çevre dostu bir marka. Starboard,
çevreyi daha az kirletecek malzemeler ya da geri dönüşümlü
malzemeler kullanıyor. Ayrıca Puma, Okan Hastanesi,
ProLimit ve Point 7 ve kulübüm Bodrumspor, bana farklı
alanlarda destek oluyor.

Starboard’un denizi temizleme yönündeki
organizasyonlarına katılıyor musunuz?
Deniz temizleme çalışmalarına mümkün olduğunca
katılmaya çalışıyorum. Şirkette, çevre ve deniz temizliğine
yönelik çalışmalar yapan, sporcuları çevre faaliyetlerine
entegre etmeye çalışan bir departman bulunuyor. Bu
konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Mangroves
projesiyle, seyahatlerimizde kaç uçak mili
yol yaptığımızı hesaplayarak karbon ayak
izimizi tespit ediyor ve buna karşılık kaç
ağaç dikilmesi gerektiğini belirleyip ona
göre mangrov ağacı dikimi yapıyor.
ilk bakışta aşktı. Dalgalara girdiğim ilk andan beri çok büyük
keyif aldım bu branştan. Denizin gücünü dalgada hissetmek
bambaşka bir duyguydu. Slalomda rüzgârı hissederken
dalga sörfünde tamamen doğanın bir itici gücüyle hareket
ediyorsunuz. Bu dalda ilk antrenmanlarıma başladığımda
ileride yarışlara katılmak aklımda yoktu. Sadece sörfçü olarak
kendimi geliştirmek için başlamıştım fakat dalganın heyecanı
beni yarışlara sürükledi.

Dalga sörfü de slalom kadar popüler bir branş mı?
Türkiye’de çok fazla dalga görülmediği için pek popüler
değil ama dünyada en popüler disiplin. Hatta sörf denince
akla ilk gelen resim, dalga sörfü oluyor. İnsanlar bu disiplini
öğrendikten sonra farklı iki yola gidiyor ya slalom yarışlarına
yöneliyorlar ya da dünyanın farklı bölgelerinde bireysel olarak
sörf yapmaya başlıyorlar.

PWA gibi organizasyonlar yüksek maliyetleri
nedeniyle sponsorluk desteğini kaçınılmaz
kılıyor. Profesyonel sporcularının en temel
sorunu sponsorluk desteği. 19 yaşında dünya
şampiyonluğunu kazandığınızda sizin de en
temel sorunlarınızdan biri buydu. Sponsorluk
noktasında bugün geldiğiniz durum nasıl?
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Denizlerdeki kirlilikle alakalı
olarak sporcu arkadaşlarınızla
bir araya gelip deniz temizleme
çalışmaları yaptınız mı?
Bununla alakalı dahil
olduğunuz sivil toplum
kuruluşları var mı?
Yarıştığımız hemen her yerde deniz
kirliliğine tanık oluyoruz. Çöplere
takılıp sakatlıklar yaşadığımız oluyor.
Biz deniz sporcuları için deniz her şey;
iş, seyahat, yemek, temiz hava, gelecek…
Her zaman elimden geldiği kadar
atık temizleme çalışmaları yapıyorum.
Bireysel çabalarımın yanında, Starboard
ile çalışmalarım var. Yanı sıra, TURMEPA
Bodrum şubesi ile beraber kıyı temizliği, atık
toplama gibi etkinlikler gerçekleştiriyoruz.
TURMEPA’nın diğer çalışmalarını da takip
ediyorum. Yaptığı şey gerçekten çok değerli.
TURMEPA ile her zaman, bir şeyler yapmak isterim.
Bunun dışında Bodrum Ortakent’teki sörf okulumda
daha çevre dostu ürünler kullanma konusunda neler
yapabileceğimizle ilgili birtakım çalışmalarımız olacak.

Öğrencilerimize de bu konuda bilinç ve farkındalık
aşılamaya çalışıyoruz.

Siz daha önce olimpik alanda da yarıştınız ama
bu alanda ilerlemeyi tercih etmediniz neden?

19 yaşından beri önemli başarılara imza atmış
birisiniz. Hiç sıkıldığınız, üzerinizde baskı
hissettiğiniz, bu sorumluluğu taşıyamayacağınızı
düşündüğünüz anlar oldu mu?

Nedeni, 2008-2009 yılları arasında -ki bu iki sene benim
dünya çapında başarı yakaladığım ve dünya şampiyonu
olduğun yıllardı- federasyondan yeterli desteği görememekti.
Sonrasında da kişisel olarak böyle bir çalışma içine girdim.

Zirvede kalmak için durmaksızın kendimi geliştirmeye
çalışıyorum. Verdiğim emeğin karşılığını almak istiyorum.
Bu yüzden baskı her zaman var ama yarışmayı ve denizde
olmayı seviyorum. En büyük motivasyonum, sevdiğim işi
yapmanın verdiği mutluluk.

Şu an geldiğiniz noktada federasyonla ilişkiniz nasıl?

Dünya sıralamasında kaçıncı sıradasınız?

Geçtiğimiz sene, federasyonda yönetim değişikliği gerçekleşti.
Yeni başkanla beraber federasyon içinde gelişimler gördüm,
güzel işler yapılmaya başlandı. Slalomda yarışan gençlerle
ilk kez bir milli takım kurdular ve onları İtalya’da Garda’da
düzenlenecek dünya şampiyonasına gönderecekler. Bunlar
Türkiye tarihinde ilk kez olan şeyler. Yelken Federasyonu,
rüzgâr sörfüne değer vermeye başladı. Maddi desteği olmasa
da en azından arkamızda olduklarını hissetmeye başladık. Bu
da son derece önemli ve değerli.

Dünya sıralamasında ikinci sıradayım. Birincilik Delphine
Cousin Questel’e ait.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Çevreyi temiz tutmak adına herkes, kendi hayatında
uygulayabileceği basit noktalara dikkat etmeli. Plastik poşet
kullanmamak, yerlere çöp atmamak, göreni uyarmak gibi.
Bunlar çok basit eylemler ama etkisi düşünüldüğünde ne
kadar değerli olduklarını görebiliriz.
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EGE’NİN İNCİSİ

KUŞADASI
BODRUM'UN MANZARASINI VE
ATMOSFERINI MARMARIS’IN
GÜZELLIKLERI ILE BIRLEŞTIREN
KUŞADASI, TURIZM
ANLAMINDA EGE’NIN EN IYI
OYUNCULARINDAN BIRI.

Ünlü tarihçi Heredot, Aydın ili için
“Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü”
demiştir. Gökyüzünün mavisinin Ege
Denizi’yle buluştuğu, muhteşem gün
batımlarının izlenebileceği ve her türlü
aktiviteyi yapabileceğiniz Aydın iline bağlı;
Türkiye’de turizmin başladığı ilk yer olan
Kuşadası, Ege’nin incisidir.
Denizi, güneşi, kumu, mavi bayraklı plajları,
tarihi, kültürü, milli parkı, kruvaziyer limanı,
marinası, Kongre Merkezi, termal tesisleri, yöresel
yemekleri, alışveriş imkânları, eğlence hayatı ile
Kuşadası, her türlü turizm türünü ve aktiviteyi
bünyesinde barındırıyor. Günümüzde adını
kruvaziyer turizmi ile duyurmuş olan Kuşadası,
Efes limanına açılan bir kapı.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden
olan Kuşadası, ismini ilçede bulunan Güvercin
Ada’dan almış. Kuzeyde Selçuk, Pamucak;
güneyde ise Dilek Yarımadası Milli Parkı ile
çevrili Kuşadası; Efes, Meryemana, Didim,
Milet, Pamukkale, Marmaris, Bodrum gibi
popüler tatil yerlerine olan yakın konumuyla da
pek çok gezgin tarafından tercih ediliyor.
Özellikle yaz aylarında oldukça hareketlenen
Kuşadası, şık mekânların bulunduğu marinası,
birbirinden güzel plajları, aquaparkları, 5 yıldızlı
otel ve tatil köyleri, her zevke hitap eden çarşıları,
uluslararası lezzetler sunan restoranları, hareketli
gece hayatı, insanın içini ısıtan güneşi ve
sıcakkanlı insanlarıyla popülaritesini ve ziyaretçi
sayısını yıldan yıla artırıyor.

KEYIFLI BIR DINLENCE IÇIN
SEÇENEK ÇOK
Plajlar: Mavi bayrağa, bembeyaz bir kuma,
tertemiz bir denize sahip olan Kuşadası’nın
dünyaca ünlü plajları, turistlerin yanı sıra
nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan
caretta caretta deniz kaplumbağalarının da
tercih ettiği yerler. Milli Park içindeki koylar,
Kadınlar Denizi, Sevgi Plajı, Pigale ve Sahil
Siteleri plajları deniz, güneş ve kumun tadını
çıkarabileceğiniz başlıca plajlar.
Güvercinada: Bugün Kuşadası'nın en önemli
sembolü olarak nitelendirilen Güvercinada,
muhteşem gün batımı manzaraları ve tarihi
atmosferiyle yabancı turistlerin olduğu kadar
yerli turistlerin de gözbebeği.
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Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı: 1618
yılında Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından
yaptırılmış. Kalın ve yüksek duvarların
çevrelediği dikdörtgen avlunun etrafında iki katlı,
revaklı kapalı mekan bulunuyor. Yapı, moloz
taş ve devşirme taş malzeme kullanılarak inşa
edilmiş. Küçük bir iç kale görünümünde olan
kervansarayda, geniş avlu etrafında sıralanmış
odalar var. Çeşitli dönemlerde restorasyon
görmüş ve bugünkü haline kavuşmuş.
Kaleiçi: Ülkemizin en büyük açık hava alışveriş
merkezlerinden biri olan Kaleiçi, tarihi doku
içerisinde halı, kuyum, deri, tekstil, ayakkabı,
hediyelik eşya gibi ürünleri satın alabileceğiniz,
restoranlarında yemek yiyebileceğiniz ve akşam
Barlar Sokağı’ndaki her türden canlı müzik
eşliğinde eğlenebileceğiniz eşsiz bir yer.
Gazibeğendi: Atatürk'ün Kuşadası'nı ilk
ziyaret ettiğinde izlediği ve beğendiği yer
olan Gazibeğendi Tepesi’nde, Kuşadası'nın
panoramik manzarasını izleyebilir, eşsiz gün
batımı görüntülerine şahitlik edebilirsiniz.

DILEK YARIMADASI MILLI
PARKI (KUŞADASI MILLI PARKI)
Kuşadası’na 28 kilometre uzaklıktaki
Dilek Yarımadası Milli Parkı, eğer bir
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doğa severseniz mutlaka görmeniz gereken
yerlerden biri. Girişten sonra ana yol
boyunca ilerlerken birinci kilometreden
sonra sağa doğru ayrılırsanız İçmeler Koyu’na
ulaşırsınız. Ağaçların gölgesinde güzel bir
koy olan İçmeler, tamamen kumla kaplı bir
denize sahip olup derinlik bakımından milli
parkın diğer koylarına göre alçak. İçmeler
Plajı’ndan dört kilometre daha ilerideki
Aydınlık Koyu’nda, ana yoldan ayrıldıktan
belli bir süre sonra, önce çakıl daha sonra da
toprak yolla karşılaşırsınız. Plaja inen yol,
denize 4-5 metre kalana kadar içeri giriyor
ve bundan sonra denize paralel olarak bütün
plaj boyunca ilerliyor. Deniz kenarında
uzanıp güneşlenenlerden değilseniz,
Milli Park’ta sık ağaçlıkların arasındaki
patikalardan içerilere, tepelere doğru
yürüyüş yapmanın keyfine varabilirsiniz.
Altıncı kilometredeki kanyon ve Dik Kaya
Vadisi, küçük dereleri, sık bitki örtüsü ve
patikalarıyla iyi bir trekking parkuru.
Deltada yaklaşık 250 kuş türünün yaşadığı,
bunlardan 70 tür kuşun ürediği gözlemcilerce
belirlenmiş. Bu özelliğiyle "Önemli Kuş Alanı"
listesine giren delta, kuş araştırmaları gözlem
programına alınmış.

BALIK RESTORANLARI, YÖRESEL
YEMEKLER VE EGE OTLARI
Ege’nin incisi Kuşadası, gastronomi
bakımından da oldukça zengin bir bölge. Sahil
şeridi boyunca uzanan balık restoranlarında
günlük taptaze balıkları yiyebilir veya keşkek,
yuvarlama, bolama, kapama, zeytinyağlı
börülce, kabak çiçeği dolması, kedirgen
kavurması gibi yöresel lezzetlerin tadına
varabilirsiniz. Cibes otu, şevketi bostan, deniz
börülcesi, arapsaçı ve turp otu Kuşadası semt
pazarlarında ve restoranlarında bulabileceğiniz
Ege otlarından sadece birkaçı.

KUŞADASI DOLAYLARINDA
Efes Örenyeri: Kuşadası'na 18 kilometre
uzaklıkta olan Efes Örenyeri, MÖ 5 bin yılına
kadar giden tarihi boyunca uygarlık, bilim,
kültür ve sanat alanlarında her zaman önemli
rol oynayan bir bölge olup, antik dünyanın
en önemli merkezlerinden biri olarak kabul
edildi. Kuşadası’nın yanı başındaki Efes, Doğu
ile Batı (Asya ve Avrupa) arasında başlıca kapı
durumunda olan önemli bir liman kentiydi
ve bu konumuyla çağının en önemli politik ve
ticaret merkezi olarak gelişti.
Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele)
geleneğine dayalı, dünyanın yedi harikasından
biri sayılan Artemis Tapınağı'nın da Efes'te yer
almış olması şehrin önemini daha da artırmış.
Efes Örenyeri'nde, Celsius Kütüphanesi, yamaç
evler, tiyatro gibi eşsiz mimari eserleri görebilir,
Antik Çağ'ın havasını soluyabilirsiniz.
Meryem Ana Evi (Virgin Mary): Kuşadası’na
19 kilometre uzaklıktaki Meryem Ana Evi,
Bülbül Dağı’nın üzerinde yer alıyor. İsa’nın
ölümünden 4 ya da 6 yıl sonra, St. John’un
Meryem Ana’yı Efes’e getirdiği biliniyor.
1891 yılında Lazarist papazlar, Alman rahibe
A. Katherina Emerich’in rüyası üzerine,
Meryem Ana’nın son günlerini geçirdiği evin,
araştırmalar sonunda bu yer olduğunu ortaya
çıkarmışlar. Bu olay, Hıristiyanlık dünyasında
yepyeni bir buluş olmuş ve din âlemine
ışık tutmuş. Haç planlı ve kubbeli olan bu
yapı daha sonra restore edilip ziyarete açıldı.
Müslümanlarca da kutsal sayılan evde, Papa
VI. Paul’un 1967’deki ziyaretinden sonra,
her yıl Ağustos ayının 15. gününde ayinler

düzenleniyor ve bu ayinler büyük ilgi görüyor.
Şirince Köyü: Kuşadası’na sadece 29 kilometre
uzaklıktaki Şirince Köyü’nün tarihi MÖ 500
yılına kadar uzanıyor. Şirince, tarihi, mimari
dokusu, üzüm bağları, ev yapımı sofra şarapları,
leziz çöp kebabı, gözlemesi ve köy ürünleri ile
ziyaretçilere unutulmaz tatlar sunuyor.

NASIL GIDILIR?
Karayolu ile;
Kuşadası; İstanbul’a 660 kilometre, Ankara’ya
635 kilometre ve İzmir’e 95 kilometre
mesafede. İstanbul’dan Kuşadası’na ulaşmak
için; İstanbul–Bursa–Balıkesir–Manisa–
İzmir–Selçuk–Kuşadası güzergâhı izlenebilir.
Ankara’dan Kuşadası’na ulaşmak için ise,
Ankara–Uşak–Manisa–İzmir–Selçuk–Kuşadası
veya Ankara–Afyon–Denizli–Aydın–Kuşadası
güzergâhlarından birisi tercih edilebilir.
Otobüs ile;
Kuşadası’na Türkiye’nin her yerinden otobüs
firmaları ile ulaşabilirsiniz.
Havayolu ile;
En yakın havaalanı İzmir Adnan Menderes
Havaalanı’dır. Bunun dışında Kuşadası’na
ulaşmak için yerli ve/ veya yabancı turistler
Bodrum ve Dalaman Havaalanı'nı da kullanıyor.
Kuşadası’nın İzmir Havaalanı’na uzaklığı 95
kilometre, Bodrum Havaalanı’na uzaklığı 185
kilometre. Dalaman Havaalanı'na uzaklığı ise
260 kilometre mesafede.
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UZMAR DENIZCILIK YÖNETIM KURULU ÜYESI NOYAN ALTUĞ

DENIZ KIRLILIĞINE ANINDA
MÜDAHALE EDIYORUZ
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Denizci bir babanın denizci oğlu Noyan Altuğ. İçine
doğduğu denizle hem çocukluğunu hem işini hem de
hayatını şekillendirmiş. “Denizcilik ruhumuzda var”
diyerek en net şekilde tarif ediyor deniz tutkusunu,
sevgisini. Uzun yıllar dünya denizlerinde faaliyet gösteren
gemilerde çalışan Altuğ, Baba Kaptan Altuğ’un kendi
şirketini kurmasıyla işlerin bir ucundan tutmak için
geri dönmüş. Bugün dünyanın en önemli kılavuzluk ve
römorkör firmalarından biri olan Uzmar’da Yönetim
Kurulu Üyesi olarak hizmet vermeye devam eden Noyan
Altuğ ile denizleri, denizciliği ve Uzmar’ı konuştuk.

Noyan Bey, denizci olmanızın nedeni babanızın
Kaptan Altay Altuğ olması mıydı yoksa ne olursa
olsun yine denizle yolunuz kesişir miydi?
Biz İzmirli bir aileyiz. Babam, İzmir’de baş kılavuz
kaptandı. Beş altı yaşlarından bu yana babamın yani
denizlerin peşinden koşuyorum. Babam denizci
olduğundan, benim de kardeşimin de hayatında
hep denizcilik kültürü oldu, onun içinde büyüdük.
Ortaokulda, lisede o kültüre göre kendimi şekillendirdim.
Başka bir mesleğe yönelmeyi düşünmem mümkün
değildi. Denizciliği çok sevdik, denizcilik ruhumuzda
var. Bu sevgiye, mühendislik ve mekanik düşünce
yeteneğim de eklenince Gemi Makineleri İşletme
Mühendisi oldum. Ben, mühendisliği sadece meslek
olarak seçmedim. Yüksek Denizcilik Okulu’nun verdiği
bir kültür vardı. İş hayatınızda, özel hayatınızda ve
sosyal hayatınızda da hep o kültürle yaşıyorsunuz, yaşam
biçiminizi şekillendiriyor.
Bizim zamanımızda, denizcilik alanında meslek liseleri
haricinde üniversite düzeyinde iki okul vardı: Biri
Denizcilik Harp Okulu diğeri de Yüksek Denizcilik
Okulu. Yüksek Denizcilik Okulu 12 Eylül harekâtının
sonucunda Deniz Kuvvetleri’ne bağlandı. Biz de Eğitim
Komutanlığı’nda, askeri disiplinde okuduk ama sivil
mezun olduk. Ardından da denizlerde çalışmaya başladık.
O dönemlerde Türkiye’nin sahip olduğu çok değerli
bir kültür vardı. 1960 yıllarında, Denizcilik Bankası,
Akdeniz’de en fazla yolcu gemilerine sahip şirketti:
60’tan fazla gemi. O dönemdeki denizcilerin
hemen hepsi, Denizcilik Bankası’nın gemilerinde,
yük nakliyatlarında çalıştı. Bu durum, şirket
özelleştirilinceye kadar böyle devam etti.
Türkiye, 1960 yılında lider olduğu Akdeniz’de şu an
çok geride. Kültürümüz, eğitimimiz var, gereken her
şeye sahibiz ama Türkiye’nin siyasi- ekonomik sürecine
baktığınız zaman bunlar hep sekteye uğramış ve bizi
denizci bir ülke olmaktan alıkoymuş.

Sizce artık bir denizcilik kültürü yok mu ya
da ne kadar yozlaştı?
Denizcilik, okulda değil, gemilerde öğrenilir, kültür
denizin üzerinde oluşur. Denizcilik kültürü kendi
içinde bir abi-kardeş ilişkisi, bir disiplin barındırır. Bu
kültür sayesinde sektördeki insan kapasitesi genişliyor.
Bu bağlamda en önemli okul, bizim dönemimizde,
Yüksek Denizcilik Okulu’ydu, daha sonra
İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlandı ve eğitim
standardize edildi. Bu da kültürün yozlaşmasına
yol açtı. Denizcilik para karşılığı yapılabilecek
bir mesleğe dönüşünce, kültür ikinci plana itildi.
Bugün, denizciliğe dair yaklaşık 20 okul var. Bunlar
değerli yatırımlar ama okulların kapasiteleri yetersiz,
dolayısıyla da buralardan mezun olan çocukların
yeterli donanımı yok. Kendi ulusal okullarımızdan
mezun olan çocukların binde ikisi yurt dışındaki
şirketlerde çalışabiliyor.
Mesleği sevdiğiniz için değil, para için çalıştığınız
bir sektörde, kendinize yatırım yapmıyorsunuz.
Geminin ne anlama geldiğini algılayabilmek çok
önemli. Gemi ülkenin bir kara parçasıdır.

Uzmar, dünden bugüne nasıl bir değişim yaşadı?
1990’lı yılların başında, babamın Türkiye’nin ilk
özel kılavuzluk ve römorkaj şirketini kurmasıyla,
şirketleşmeye başladık. Babam beni ve abimi
de yanına alarak, şirket işlerine dahil etti. Abim
öngörüleri çok sağlam olan bir kaptandır.
O yıllarda kılavuzlukla birlikte römorkörcülük
de yapmamız gerekiyordu. Römorkör inşa
etmeye başladık. İhtiyacımız olan ilk teknemizi
de Hollanda’da Damen Tersanesi’nde inşa ettik.
Başkaları tersane diyebilir kendileri için ama bizim
vizyonumuzda tersane yok. Biz, dizaynından
üretimine, üretim süreçlerinden satış sonrası
hizmetlerine, onların özellikle tug and workboat
olarak yedeklenmesine kadar çok geniş bir yelpazeyi
kapsayan, bu konuda özelleşmiş bir üretim
tesisinden bahsediyoruz. Bu kültürü oluşturduk ve
vizyonumuz da bu yönde ilerledi.
İlk yıllarda bir-iki römorkörümüz, 30-40
personelimiz varken şu an 400’ün üzerinde
personelimiz bulunuyor. 1993 yılında inşa edilen,
ilk römorkörümüzden bu yana 200’e yakın deniz
vasıtası inşa ettik. Yılda 200-300 gemiye hizmet
verirken şu anda yılda yaklaşık 8 bin gemiye hizmet
veriyoruz. 2004-2005 yıllarında da Uzmar Tug and
Workboat Factory’nin römorkör inşasını standart

BEN, MÜHENDISLIĞI
SADECE MESLEK
OLARAK SEÇMEDIM.
YÜKSEK DENIZCILIK
OKULU’NUN VERDIĞI
BIR KÜLTÜR VARDI.
İŞ HAYATINIZDA,
ÖZEL HAYATINIZDA
VE SOSYAL
HAYATINIZDA DA
HEP O KÜLTÜRLE
YAŞIYORSUNUZ,
YAŞAM BIÇIMINIZI
ŞEKILLENDIRIYOR.
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olarak yapmaya başladık ve bu dünyada bu alandaki
en önemli tersanelerden birisiyiz. Çin tersaneleri bile
performans olarak bizimle rekabet edemez.

Babanız Kaptan Altuğ, bir söyleşide felsefe
olarak denizden aldığımızı denize geri
veriyoruz, demişti. Uzmar’ın denizle olan bu
alışverişini açabilir misiniz?
Uzmar, 2010 yılında, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yapılan kontroller sonucunda, özel şirketlere
verilen “Acil Müdahale Lisansı”nı aldı. Bu lisans,
denizle alakalı tesislerin ve bu tesislere gelen gemilerin
denizde oluşturabileceği kirliliğe anında müdahale
etmesine olanak sağlıyor. Türkiye’de bu lisansı almış
12 şirket var, herkes alamıyor çünkü bunun için belirli
kriterlerin sağlanması gerekiyor.
Acil müdahale hizmetleri lokalize hizmetlerdir.
Ekipmanınızın, insan kaynağınızın acil müdahale
edilebilecek bölgede olması lazım. Kirlilik olduğu
zaman bir saat içinde önlem alabilmenizi sağlayacak bir
organizasyonun olması gerekiyor. Biz, bölgemizde son
beş-altı senede 10-15 olaya müdahale ettik.

Siz zaman zaman Aliağa’da Petkim, Total,
Milangaz gibi firmalarla bir araya gelip
tatbikatlar yapıyorsunuz. Hepsi denizlerde
acil müdahale organizasyonu çerçevesinde mi
gerçekleştiriliyor?
Evet. Mevzuat gereği kıyı tesisleri 6 ayda bir bu
tatbikatları gerçekleştirmek zorunda, hizmet
verdiğimiz kıyı tesisleri adına bu tatbikatların
icrası teşkilatımız koordinatörlüğünde kıyı tesisleri
yetkililerinin de katılımıyla yapılmakta. Aliağa’da
Nemrut Körfezi’nde, Horozgediği mevkiinde acil
müdahale istasyonumuz bulunuyor. İstasyonumuz,
özel sektör olarak, Türkiye’deki en donanımlı, en
büyük acil müdahale istasyonu. Aynı zamanda
bu istasyonumuz haricinde hizmet bölgemizdeki
limanlarda da ekipman-donanım konuşlanmalarımız
mevcut. Biz bu lisansı; ekonomik gelir yaratmaktan
ziyade deniz çevresine olan duyarlılığımızı ortaya
koyma ve kıyı tesisleri ile işbirliği içerisinde hareket
ederek hizmet desteği sağlama amaçlı edindik.
Ayrıca bunun yanında 2012 yılında deniz kirliliğine
müdahale konusunda eğitim semineri düzenleme
yetkisi aldık, böylelikle deniz kirliliğine acil müdahale
konusunda hem müdahale hizmeti sağlayan
hem de bu kapsamda sertifikasyon eğitimleri
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düzenleyebilen bir işletme haline geldik. Geçtiğimiz
yıl Kuşadası’nda, Türkiye’nin kıyı şehirlerinde görev
yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanlarına
yönelik yaklaşık 100 kişiye sertifikasyon eğitimi
düzenledik. Biz, bu lisansı ekonomi için değil,
prestij olarak kullanıyoruz. Limandan kazandığımız
gelirleri buraya aktarıyoruz. Buna sosyal sorumluluk
olarak bakıyoruz. İstanbul merkezli bir firmanın
Türkiye’nin değişik bölgelerindeki limanlara
konteyner içerisinde bir miktar malzeme bırakarak
çok düşük ve komik diyebileceğimiz fiyatlara
bu hizmeti layıkıyla yapabilmesi mümkün değil.
Ancak başka firmalar, sizin bölgenize gelip bunu
ekonomik bir rant içine koyabiliyorlar. Geçen aylarda,
Kuşadası Limanı’ndan acil müdahale ekibi istediler.
Gitmedik. Hiçbir şekilde kendi bölgemizin dışına
çıkmayı düşünmüyoruz. Çünkü gittiğiniz zaman
acil müdahale yapamıyorsunuz. Kimse birbirini
kandırmasın, İstanbul’daki firmanın 20-30 tane
limana konteyner bırakarak ayda bin-bin 500 dolara
bu işi yapabilmesi mümkün değil.

Bu işin bir denetleme sistemi yok mu?
Yoğun hareketliliğin olduğu denizlerimizde,
limanlarımızda eğer sizin hazır bir acil müdahale planınız

Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı,
acil müdahale
sisteminin
işlerliğiyle alaklı
durum tespitleri
yapmaya başladı
ve denizlerde acil
müdahale ile ilgili
yeni bir yönetmelik
hazırlıyor.

ve ekipmanınız yoksa, geçtiğimiz sene Çeşme’de yaşanan
Lady Tuna faciaları yaşanmaya devam eder.
Türkiye’de acil müdahale sistemi nasıl çalışıyor, acil
müdahale nedir, Türkiye’de bu konuda kim ne yapıyor,
sistem nasıl işliyora dair kimse bir araştırma yapmıyor.
Layd Tuna faciası öncesine kadar düzgün bir denetleme
sistemi de yoktu. Ancak Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, mekanizmanın ne kadar işlediği
veya işlemediğiyle alakalı durum tespitleri yapmaya
başladı ve denizlerde acil müdahale ile ilgili yeni bir
yönetmelik hazırlıyor.

Römorkörler, az bilinen deniz araçları. Bu
yardımcı gemilerin deniz emniyeti ve çevresi
için önemi nedir?
Römorkörler, hangi bölgede, hangi hizmetleri yapacaksa
ona göre dizayn edilip sertifikalandırılmalılar: Liman
manevrası, LNG terminalinde çalışıp çalışmayacağı,
denizdeki kirliliğe müdahale edip etmeyeceği…
Özel kılavuzluk ve römorkaj firmaları, acil müdahale
firmaları, kılavuz kaptanlar topluma hizmet eder.
Boğazdan geçen bir gemi, içi yakıt dolu bir tanker
bizi ilgilendirir. Çünkü herhangi bir olumsuz
durumda biz müdahale edeceğiz.

Uzmar’ın römorkörleri hangi ülkelerde
kullanılıyor?
Ürettiğimiz araçların neredeyse tamamına yakını
ihraç edildi. Yurt içinde sadece Botaş International
Limited’e römorkör verdik. Avustralya’dan Norveç’e,
Güney Afrika’dan Kanada’ya, İngiltere’ye kadar ulaştı
araçlarımız. Dünyanın en sofistike iş tekneleri ve
römorkörlerini, dünyanın her türlü standardında inşa
edebilme kültürüne, birikimine ve kabiliyetine sahibiz.

şey çok basit: Eğitim. Bugün Türkiye’nin üç ana
problemi var. Bilgiyi toplayıp depolamak, bilgileri işleyip
onları sınıflandırmak ve işlenmiş bilgileri kullanarak
aksiyona geçmek… Biz daha birincisini yapamıyoruz.
Kâğıtları yere atmayacak, pet şişeleri denizlere
atmayacak bir toplum için mücadele veriyoruz.

Son yıllarda denizcilik endüstrisinde
yeşil limanlar, çevreci gemiler kavramı
çok fazla konuşulmaya başlandı. Bütün
bunlar römorkör teknolojisinde nasıl bir
gelişme sağladı?
Bu konuyla ilgili olarak hem dünyada hem de
bizim tarafımızdan çeşitli Ar-Ge çalışmaları
yapılıyor. Bunların içerisinde emisyon oranları
düşük green römorkörleri TL3 standartlarında
inşa ediyoruz. Günümüz teknolojilerinde kabul
edilen römorkörlerden birisidir. Avrupa’daki ilk
TL3 standardına uygun römorktur. Kanada’ya ihraç
ediyoruz. Türk limanlarında regülasyonlar çok önemli.
Devlet regülasyonları yapar, firmalar da bu yönde
ilerlemek zorunda kalırlar.

Dünyanın en
sofistike iş tekneleri
ve römorkörlerini,
dünyanın her türlü
standardında inşa
edebilme kültürüne,
birikimine ve
kabiliyetine sahibiz.

TURMEPA’nın yaptığı çalışmalarla
ilgili neler düşünüyorsunuz?
TURMEPA’nın yaptığı çalışmalar toplumun eğitimi
konusunda çok önemli. Ben, TURMEPA’nın artık
sosyal sorumluluk bilincinin ötesinde, bakanlığa
regülasyonlar tavsiye edebileceğini düşünüyor ve
bunun olmasını istiyorum.

İnşa edilen römorkörlerde yerlilik
oranı ne seviyeye geldi?
Türkiye’nin yıllardan beri en büyük problemi bütçe
açığı. Biz, üretimimizi ne kadar artırırsak, ithalatımız
da o oranda artıyor. Bu Türkiye’nin bir handikapı. 6-7
milyon Euro’luk bir römorkör içerisinde bizim yaklaşık
yerli katkı payımız, yüzde 20-22 civarında. Çeliğimiz
Ukrayna’dan, makinelerimiz Amerika’dan, pervanemiz
Finlandiya’dan, vincimiz Hollanda’dan geliyor. Bunları
Türkiye’de yapmak isteriz fakat makineyi Türkiye’den
alabilme gibi bir durumumuz yok. Bir buçuk milyon
dolarlık işi 10-12 ayda yapıyoruz. Buna karşın sadece
bir tane makine ithal ediyoruz. O da 1.2 milyon dolar.
Aradaki farkın azalması konusunda yapılması gereken
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DONANMA

DONANMA KOMUTANLIĞI VE İSTANBUL
YELKEN KULÜBÜ’NÜN BIRLIKTE
ORGANIZE ETTIĞI DONANMA YAT
KUPASI BU SENE 58. YAŞINI KUTLUYOR.
YARIM ASIRLIK BIR GEÇMIŞE SAHIP
BU KÖKLÜ YARIŞ, BU SENE 22-23 EYLÜL
TARIHLERINDE, GÖLCÜK’TE BAŞLAYIP
İSTANBUL’DA SON BULACAK.

YAT KUPASI
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İlk start düdüğünün çalınmasının üzerinden 57
yıl geçti. Bu sene ise 58. yarışını düzenleyecek
Donanma Yat Kupası. Tüm bu süre zarfında
pek çok ilke, yeniliklere imza atan Donanma
Yat Kupası’nın en önemli başarısı ise,
başlangıçta birbirinden habersiz olan iki deniz
unsurunu, donanmayı ve yelken sporunu, bir
araya getirmesi oldu.
Türk denizciliği adına özel bir tablo sunan
Donanma Yat Kupası, ilk start düdüğünü 1961
senesinde çaldı. Dönemin Deniz kuvvetleri
Komutanı Oramiral Necdet Uran ve Koramiral
Olcay Noyan, o sene içinde İstanbul Yelken
Kulübü’nün (İYK) kapısını çalıp, dönemin kulüp
başkanları ve yöneticileri ile bir araya gelerek
donanmanın bir yelken yarışı yapmak istediğini
bildirdiler. Kulübün de fikre sıcak bakmasıyla
hazırlıklar başladı. İlk defa Türk denizlerinde bir
açık deniz yarışı düzenlenecekti, Türk yatlarının
denizlerdeki güvenirliliği, sağlamlığı, emniyet
için yeterli tedbirlerin bulunup bulunmadığı
ölçülecekti. Limitler zorlanacak, performanslar
ölçülecek, rekorlar oluşacaktı.
Tüm hazırlıkların ve çalışmaların neticesinde,
61 senesinin Haziran ayında, yatlar ve dragonlar
41 millik yarışa başladılar. Yarış, teknelerin ve
yarışçıların dinlenmesi adına iki etap şeklinde
yapıldı. İlk etap, İstanbul-Tuzla Mercan; ikinci
etap ise Tuzla Mercan-Gölcük güzergahıydı. 64
senesine kadar bu etapla devam edilen yarış, bir
önceki senede (1963) havanın çok hafif olması
nedeniyle yaşanan aksilikler yüzünden start
çizgisini Gölcük yaptı, finali ise İstanbul Yelken
Kulübü’nün önü olarak değiştirdi.
1968 yılına gelindiğinde, İYK’nin açık deniz
yatları tanımını değiştirmesi ile yarış da önemli
değişikliklere imza atmak zorunda kaldı. Birçok
yatın devre dışı kaldığı o sene, aynı zamanda
yatçılıkta bir devrim yaratarak modern yatçılığın
başlamasına vesile oldu.
1970 yılında, üç sınıfa ayrılan yat yarışlarına
dokuz sene sonra bir klasman daha eklendi:
Artık yarışta küçük yatlar da yer alabilecekti.
1982’de ise Marmara’da artan trafik ve yarışların
genelde akşama kalması nedeniyle, motoru ve
borda ışıkları olmayan dragon teknelerin yarıştan
çıkarılmasına karar verildi. İki sene sonra da
Deniz Harp Okulu’nun tekneleri yarışta boy
göstermeye başladı.
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Gölcük depreminin yaşandığı 1999 yılı, Donanma
Yat Yarışı’nın yapılmadığı tek yıldır. Tüm ülkeyi
yasa boğan bu olayda, birçok yarışçının çeşitli
anılarının olduğu Gölcük'teki gazino ve otelin yer
aldığı ve yatların bağladığı rıhtım da yıkıldı.

58. YARIŞA SAYILI GÜNLER KALDI
Bu yıl 58.'si yapılacak olan Donanma Kupası yarışı
22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
Klasik rotasında, Gölcük’ten start alacak olan
yarış, Fenerbahçe’de (İYK’nin önünde), 14
millik yol yapıp bitecek. Ancak bu seneki yarış
için bir alternatif daha var. Yarış Fenerbahçe’den
start alıp Gölcük şamandırasından dönüş
yaptırıp yine Fenerbahçe’de bitecek ve
yarışçıların kat ettiği mesafe 82 mil olacak.
İkinci alternatifin gerçekleşmesi durumunda
tekneler şu rotayı izleyecekler:
İYK önü (Moda istikametinde atılmış iki
şamandıra arasından genel güney yönüne) –

Yarış 22 Eylül
Cumartesi günü
09:50’de başlayıp
23 Eylül Pazar günü
18:00’da sona
erecek.

Fenerbahçe Sığlık Çakarı (Digavsing)
iskelede – Yıldız Kayalıkları (Açık Vortonos)
iskelede – Gölcük Donanma Komutanlığı
Sahil Gazinosu önündeki Küçük Liman
Kulesi açığına atılı şamandıra iskelede - Yıldız
Kayalıkları (Açık Vortonos) sancakta Fenerbahçe Sığlık Çakarı (Digavsing) sancakta Finiş. İYK önünde start hattının aynı olup
genel kuzey yönüne yapılacak. Şamandıralar
gün batımından sonra ışıklandırılacak.
Yarış 22 Eylül Cumartesi günü 09:50’de başlayıp
23 Eylül Pazar günü 18:00’da sona erecek.
Donanma Yat Kupası’na boyları 6 ila 27 metre olan
IRC sınıfına dahil, içten veya dıştan takma motoru
olan, 2018 yılı IRC Ölçü Belgesi sahibi tekneler
ve gezgin sınıfında yarışmayı kabul eden, yarış ve
güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun
donanıma sahip tüm yelkenli tekneler katılabiliyor.
IRC Ölçü Belgesi’ne sahip tekneler, aşağıdaki
kriterlere göre sınıflandırılıyor:
IRC 0 Sınıfı (Beyaz Flama): TCC 1.125 ve
üzeri olan tekneler. IRC 0 Sınıfı teknelerde
ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.
IRC I Sınıfı (Sarı Flama): TCC 1,124 ve
1.055 arası olan tekneler ile TCC değerine
bakılmaksızın tüm Mumm 30 (Farr 30) tipi
tekneler. IRC I Sınıfı teknelerde ENDORSED
Sertifika zorunluluğu vardır.
IRC II Sınıfı (Yeşil Flama): TCC 1,054 ve
1,020 arası olan tekneler. IRC II Sınıfı teknelerde
ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.
IRC III Sınıfı (Lacivert Flama): TCC 1,019 ve
0,980 arası olan tekneler. IRC III Sınıfı teknelerde
ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.
IRC IV Sınıfı (Turuncu Flama): TCC 0,979
ve altı olan tekneler. IRC IV Sınıfı teknelerde
ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.
Gezgin Sınıfı (Bordo Flama): Gezgin sınıfı,
handikap sistemine tabi olup, tek sınıf
halinde yarışacak.
Yarışlar, World Sailing Yarışlara Katılabilirlik
Yönetmeliği (World Sailing Eligibility Code)
koşullarına uyan, geçerli yönetmelik ve talimatlara
uygun ve cezası bulunmayan herkese açık.
Yarışlara katılan yarışçıların 2018 yılında alınmış
veya 2018 yılı vizesi yapılmış lisans belgeleri
olması şartı bulunuyor. İstanbul Yelken Kulübü,
lisans belgesi olmayan sporculara geçici lisans
belgesi çıkartabiliyor.
73

mavilezzet

DENIZCILERE
ATFEDILEN

Yemekler
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1

10. yüzyıla kadar gemicilerin temel yemeklerini
tuzlanmış et ve kuru gıdalar oluşturuyordu.
Bakliyat, peynir, balık gibi takviye yemekler
de olmasına rağmen, yemeklerin çabuk
bozulmaması ve hayvanlara yem olmaması
için sert gıdalar tercih ediliyordu. Oldukça
sert ve kuru olan denizci peksimetleri
vazgeçilmezlerdendi mesela. Salamura suyunda
ya da kahvede ıslatılarak ancak tüketilebiliyordu.
Et ve balık gibi belli başlı yiyecekler çabuk
bozulmasın diye kurutularak saklanırdı. Hatta
sebzeler de kurutulurdu. Ancak 20. yüzyıldan
sonra hem teknolojinin hem de sağlık sisteminin
ilerlemeye başlaması daha sağlıklı, taze ve dengeli
bir denizci mutfağı oluşmasını sağladı. Kuru ve
sert yemeklerin yerini taze ve yumuşak lezzetler
alamaya başladı. Bugün, sert denizlerin ve zorlu
koşulların denizci yemekleri şekil değiştirip daha
lezzetli hale gelse de ve karaya taşınmış olsa da
"denizci" olarak anılmaya devam ediyor.
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DENIZCI
HAMBURGERI

Malzemeler

4 karides, 1 levrek fileto, soğan,
3 yumurta, ufalanmış ekmek,
kurutulmuş domates, 1 çorba
kaşığı nişasta, kaşar peyniri,
hamburger ekmeği, dereotu, su
teresi ya da marul,
mayonez, hardal, tuz,
karabiber, hamburger ekmeği

Yapılışı
Karides ve levreği temizleyip yıkayın, ardından
ince ince doğrayın. Dereotunu kıyın, soğanı
rendeleyin. Ufalanmış ekmek, nişasta, bir
yumurta, doğranmış levrek ve karides, dereotu,
soğan, tuz ve karabiberi bir kapta yoğurun.
Karışımı iki parçaya ayırıp köfte şekli verin.
Köfteleri ızgarada ya da kızgın tavada kızartın.
Peyniri köftelerin üzerine yerleştirerek üzerinde
erimesini sağlayın. Hamburger ekmeklerini de
ızgarada ya da tavada ısıtabilirsiniz. Hamburger
ekmeğinin üzerine peynir erişmiş köfteleri
koyun. Üzerine mayonez ve hardal sürün.
Kurutulmuş domates ve tereyi de koyarak servis
edin. Dilerseniz, kornişon turşu ve soğan da
ekleyebilirsiniz.

Malzemeler

2 su bardağı un, 50 gram margarin, 2
tatlı kaşığı sirke, yarım su bardağı süt,
1 su bardağı kaşar peyniri,
1 paket kabartma tozu, tuz, karabiber
Harcı için: 2 yemek kaşığı margarin,
1 adet domates, 1 adet soğan, 2
diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik,
maydanoz, 10-15 adet siyah zeytin,
Tuz, karabiber
Üzeri için:
Margarin
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DENIZCI EKMEĞI
Yapılışı
Bir tencerede margarini kızdırıp içine
doğradığınız sarımsakları ve soğanları atın,
pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından
küp küp doğradığınız domatesleri, çekirdeğini
çıkardığınız zeytinleri, kekik, tuz ve karabiberi
ekleyip 5-6 dakika daha kavurun. Son olarak,
maydanozu da ekledikten sonra bir iki dakika
daha kavurup harcı soğumaya bırakın. Derin bir
kap içerisine un, tuz, kabartma tozu, süt, sirke,
kaşar peyniri, karabiberi ve soğumuş harcı ilave
edip yoğurun. Hamuru 5-6 dakika yoğurduktan
sonra iki bezeye ayırın. Top haline getirdiğiniz
hamurları yağlı fırın tepsisine yerleştirin.
Bezelerin üzerine bıçak yardımı ile çizikler atın
ve üzerine un serpin. Önceden ısıtılmış 185
derecelik fırında 20-25 dakika pişirin. Üzerine
margarin sürüp sıcak servis edin.

Malzemeler

1 kilo karışık balık (levrek,
çipura, kefal, sardalya…)
4 adet patates
10-15 adet arpacık soğan
10-15 adet çeri domates
2 adet sivri biber
1 salkım koruk
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber

KAKAVYA
Yapılışı
Zeytinyağını derin bir tencereye alıp
iri kıyım biberleri ve arpacık soğanları
pembeleşinceye kadar kavurun.
Ardından patatesleri ve temizlediğiniz
balıkları yerleştirip tuz ve karabiber ilave
edin. Bir bardak su ekledikten sonra
yaklaşık 20 dakika pişirin. Bıçağın ucu
ile deldiğiniz domatesleri ve korukları da
ekledikten sonra beş dakika daha pişirin.
Dilerseniz pişme esnasında defne yaprağı
ve sarımsak da kullanabilirsiniz. Koruk
yerine sirke ve limon da kullanılabilir.

BALIKÇININ OLDUĞU HER YERDE MEŞHUR BIR YEMEKTIR BALIK ÇORBASI. ESKIDEN PARA GETIREN BALIKLAR SATIŞA
AYRILDIKTAN SONRA DEĞERSIZ VE KÜÇÜK OLANLAR AYIKLANIP, SEBZELERLE BERABER ÇORBA YAPILIRDI. 19. YÜZYILDA,
YOKSUL BALIKÇILARIN BU MEŞHUR YEMEĞI SEÇKINLER TARAFINDAN KEŞFEDILINCE, UCUZ BALIKLARIN YERINI DE LEZZETLI VE
PAHALI DENIZ ÜRÜNLERI VE BALIKLAR ALMAYA BAŞLADI. KAKAVYA, KIYI EGE’DE YAŞAYANLARIN YAPTIĞI BIR TÜR.

DENIZCI
SALATASI
Yapılışı

Tüm malzemeleri
çok küçük olmayacak
şekilde doğrayın ve
derince bir kaba alın.
Küçük bir kasede
limon suyu, tuz,
zeytinyağı ve hardalı
karıştırın. Karışımı
salatanın üzerine
gezdirin. Bu salatanın
bazı tariflerinde
karides veya balık
da kullanılıyor.
Dilerseniz siz de fileto
balık ekleyebilirsiniz.

Malzemeler

1 adet salatalık
Roka
1 adet soğan
1 kereviz
1 adet kırmızı turp
1 adet yeşil elma
Göbek marul ya da kıvırcık
Zeytinyağı
Tuz
Limon
Hardal (isteğe bağlı)
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DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...
GEZİ
YELKENCİLİĞİ
VE DENİZCİLİK
EL KİTABI

Kurulduğu ilk yıllardan bu yana denizcilerin en güvendiği
markalardan biri olan North Sails’in eğitim departmanı North U.,
yıllardır gezi ve yarış yelkenciliğiyle ilgili eğitim seminerleri düzenliyor;
kitaplar, CD’ler ve DVD’ler yayınlıyor. North U. Direktörü Bill
Gladstone ve kurt denizci John Rousmaniere tarafından rüzgârla
buluşmak isteyen denizcilerin ve denizci adaylarının başucu kitabı
olması amacıyla kaleme alınan "Gezi Yelkenciliği ve Denizcilik El
Kitabı, Geoturka Yayımcılık'tan çıktı.

İSTANBUL'DA
DENİZ SEFASI

“Deniz Hamamından Plaja Nostalji” sergisine eşlik eden
İstanbul’da Deniz Sefası, Pera Müzesi Yayınları’ndan çıktı. Kitapta,
İstanbul’un denizle ilişkisini, 19. yüzyılın ikinci yarısından 20.
yüzyıl ortalarına farklı yönlerden ele alan üç makale bulunuyor.
Zafer Toprak’ın İstanbulluların denizle ilişkisi üzerinden toplumsal
bir dönüşümü irdelediği makalesine, Gökhan Akçura’nın deniz
ve eğlence kültürüne odaklanan makalesi ve Meltem Ö. Gürel’in
İstanbul’daki mimari müdahalelerle halkın denizle ilişkisini yan
yana ele aldığı makalesi eşlik ediyor.
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DENİZE KARŞI

Aşkın, ihanetin, güzel dostlukların, ayakta kalmak için
verilen mücadelelerin ama en çok da umutlu olmanın
hikâyesini anlatıyor Denize Karşı. Hayatının tepetaklak
olduğu bir dönemde, çareyi hiç tanımadığı bir yere
sığınmakta bulan Deniz ile yalnız bir baba olarak oğlu
Murat'ı büyüten Şahin'in yolları Göcek'te birleşir...
Sinem İşler'in kaleme aldığı, Denize Karşı, Müptela
Yayınları etiketiyle okuyucularla buluştu.

URLA MAVİSİ

Öldüğüm gün
Yakın beni a dostlar,
Savurun küllerimi
Ege’nin göklerine denizlerine
Sonsuza dek…
Erdoğan Karabıyık'ın maviye olan sevgisini mısralara döktüğü Urla
Mavisi isimli kitabı, Mühür Kitaplığı etiketiyle raflardaki yerini aldı.

mavimoda

PENTI’DEN ÖZGÜR
KOLEKSIYON
Penti, sınırlı sayıda üretilen “Formentera”
isimli özel plaj koleksiyonunun ilhamını
İspanya’nın gizli cenneti Formentera
Adası’ndan alıyor. Adaya hakim deniz
ve kumun ışıltısını koleksiyona taşıyan
tasarımcılar, hayatın her anından keyif
almasını bilen, doğaya dönük, modern ve
yalın kadının stilini sunuyor. Özellikli ve
dokulu kumaşların bikini ve mayolarla
buluştuğu Formentera Plaj Koleksiyonu,
Penti’nin “Karıştır&Yakıştır”
konseptinde de kendine yer buluyor.

TATIL İHTIYACINIZ IÇIN
DECATHLON’A UĞRAYIN
Bu yaz deniz, güneş ve kumsallara doymak
isteyenler, tatile çıkmadan Decathlon
uğrayabilirler. Mayo ve bikinilerden terliklere,
şortlardan UVA korumalı t-shirtlere, plaj
raketlerinden gözlüklere, dalış setlerinden
mikrofiber havlulara, deniz kenarında eğlenmek
için plaj oyunlarından dalgaların keyfini
çıkarmanızı sağlayacak bodyboardlara kadar yaza
dair aradığınız tüm ürünler Decathlon’da.

GÜNEŞ IŞINLARINA FERAH ÇÖZÜM
Cilde uygulandığında yağlı veya yapışkan bir his vermeyen ve ciltte iz
bırakmayan Garnier Ambre Solaire Çift Fazlı Koruyucu Su, ferah ve su
kadar hafif özellikleriyle öne çıkıyor. Ürün, UV ışınlarına karşı koruyucu
filtre ve aloe vera ile zenginleştirilmiş formülüyle de ikili etki sunuyor.
UVA ve UVB ışınlarından kaynaklanan güneş hasarlarına karşı cildi
anında koruyor, cilde ipeksi bir his kazandırıyor.
Çift Fazlı Koruyucu Su'yun, 30 GKF/SPF yüksek koruma ve
20 GKF/SPF orta koruma olmak üzere iki seçeneği bulunuyor.
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MARKS&SPENCER ILE
RAHAT VE ŞIK BIR YAZ
Marks&Spencer'ın yenilikçi ve şık tatil
koleksiyonu, tek parça ve iki parça zengin
çeşitlilikte mayo ve bikinilerden oluşurken,
desenli plaj elbiseleri, pareolar, kaftanlar ve
aksesuarlar koleksiyona eşlik ediyor. Detaylara
son derece özen gösterilen ve sezonun
renklerine, desenlere ve şık aksesuarlarına yer
verilen bu çok yönlü koleksiyonda, herkes
seveceği bir şeyler bulacak.

SWATCH ILE MARIN RÜYALAR
İsviçreli saat markası Swatch’ın, Akdeniz’in gökyüzüyle kesiştiği
noktadan ilham alan ve çizgilerin diline hakim Mediterranean
Views Koleksiyonu’ndaki gemi şeklindeki deniz temalı tasarımlar,
ilham verici marin rüyalar, mavinin gölgesinde buluşuyor. Yazlık
evlerden, teknelere uzanan yaz günlerindeki gibi bir hissiyat
uyandıran bu sıcak koleksiyon, lüks ile donatılmış tembellik
günlerini Akdeniz’de kutluyor.

VILLEBREQIN
ILE TARZINI
YANSIT
St. Tropez’in kızgın güneşinden ilhamla doğan ünlü Fransız
markası Vilebrequin, 2018 Yaz Koleksiyonu'nu gezgin ruhlarla
buluşturuyor. Şık ve zamansız stili, lüks ve fantezi dolu bir
tatla birleştiren gezgin Vilebrequin erkeği, 2018 yazına, iddialı
renkler, özel baskılar ve kumaşlarla hazırlanan mayo, plaj
kıyafetleri ve aksesuarları ile giriyor. Koleksiyon, gündelik giyim
cazibesine sadık kalarak cesur renklerde bol desenli şort mayolar,
güneş ve deniz tonlarında rengarenk plaj gömlekleri, mesajlı
basic tshirtler, polo yakalı pike tshirtler, serin akşamüstleri için
merserize kazaklar sunuyor.
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TURMEPA’NIN KOCAELI’DEKI DENIZ ELÇILIĞI

2

BARBAROSDET

2015 yılında kurulan BarbarosDet, TURMEPA’nın Kocaeli Üniversitesi
Denizcilik Fakültesi'nde, denizleri ve denizlerin önemini anlatan bir
deniz elçiliği. 14 kişiden oluşan bu gönüllü topluluk, “sürdürülebilirlik,
hayat boyu öğrenim, deniz ekosistemine duyarlılık, yerel ile katılım”
ilkelerinden hareketle hem üniversitedeki arkadaşlarına hem de şehir
halkına temiz denizleri anlatarak farkındalık yaratıyorlar. Dergimiz
Deniz Temiz için bir araya geldiğimiz BarbarosDet gönüllülerimiz ile
çalışmalarını ve neler yapmak istediklerini konuştuk.

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Elçileri
Topluluğu nasıl kuruldu ve nasıl bir topluluksunuz?
Yunus Emre Yiğit: Üniversite eğitimine yeni başlayan heyecanlı
denizci adaylarıyken bir arayışa girdik. Dört bir tarafı denizlerle çevrili
bu ülkede denizci olacaksak, denizi daha yakından tanımalı, onu
bilmeliydik. Hem bu ülkenin mavi rengini seven hem de ekmeğini
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denizden kazanacak insanlar olarak, deniz ekosistemi hakkında daha
fazla bilgilenmemiz gerektiğini düşünürken TURMEPA yayınlarını
keşfettik. Dernek ile yazıştık, gönüllülük davetini aldıktan sonra
etkinliklere katılmaya başladık ve derken 2015’in Şubat’ında Deniz
Elçileri Topluluğumuzu kurduk.
Bizler iletişimi güçlü, hızlı karar alabilen, derneğimizin amaç ve
hedeflerini benimsemiş, Gönüllü El Rehberimiz doğrultusunda
ilerleyen, “sürdürülebilirlik, hayat boyu öğrenim, deniz ekosistemine
duyarlılık, yerel ile katılım” ilkeleriyle ilerleyen, aktif bir Gönüllü Deniz
Elçileri Topluluğuyuz.

Hepiniz denizcilik fakültesini istekli seçen ve daha öncesinde
denizleri bilen insanlar mısınız?
Yunus Emre Yiğit: Denizcilik bizim için her zaman keşfetmenin ve
maceranın mesleğiydi, tabii bunda çocukluğumuzda okuduğumuz

kitapların da etkisi var. Günümüzde karşımıza çıkan denizcilik
kavramı ve gerçeği, okuduğumuz kitaplardaki gibi olmasa da küresel
yapısıyla, ben ve ekip arkadaşlarım için tercih sebebi oldu. Her an
bambaşka coğrafyalarla iletişim ve iş birliği içinde olmak, bizlere diğer
mesleklerden daha renkli bir tablo olarak gözüktü.

Sizin için denizcilik ve deniz ne anlam ifade ediyor?
Ecem Koçuk: Mavi dünyamızda 3 milyarı aşkın insan, yaşam ve geçim
kaynakları için deniz-kıyı ekosistemine bağımlı. Ancak bu ekosisteme
bilinçsizce müdahale ederek kendi geleceğimizden çalıyoruz. Denizler
çok eski zamanlardan beri insanların en büyük besin, ulaşım, ticaret
enerji ve huzur kaynağı olmakla kalmayıp ayrıca yaşadığımız dünyayı
paylaştığımız deniz canlıları için de yuva olmuştur.
Bekir Samet Arık: Bugün aldığımız her iki nefesten birini denizlere
borçluyuz. Soluduğumuz hava içindeki oksijenin yüzde 70’i denizlerde
bulunan planktonlar tarafından üretiliyor. Denizlerin önemi bu kadar
büyükken denizlere verilen önem, ne yazık ki, ayni oranda değil.
Bilinçsizce yapılan balıkçılık, artan kirlilik ve atıkların denizlerimizde
yarattığı tehlike giderek büyümekte.
Yunus Emre Yiğit: Bizler, genç denizciler olarak, şunun farkındayız
ki, artan nüfus ve tüketim oranları ile birlikte deniz ekosistemi
hızla zarar görse de günümüzde bilim ve teknolojinin geldiği düzey,
yenilenebilir enerji kaynaklarını hayata geçirebilecek seviyede.
Bu durum, kirliliği azaltabilir. Bizim görevimiz ise, çok çalışıp
yenilenebilir enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, kısacası
deniz ekosistemine dokunmaktır.

TURMEPA’lı olmaya nasıl karar verdiniz?
Yunus Emre Yiğit: Kıyı ve deniz ekosistemi gibi iki hayati konuda
bir şeyler yapma fikri üniversitedeki derslerimiz ve araştırmalarımızla
başladı. Konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçtiğimizde
TURMEPA bizi misafir etti. Derneğin samimi yaklaşımı ve çalışmaları
bizim TURMEPA’lı olmamızın en büyük vesilesi oldu.

TURMEPA’nın size katkıları neler oldu?
Kübra Nur Karagöz: TURMEPA ile tanıştıktan sonra deniz ekosistemi
hakkında öğrendiğimiz bilgiler sayesinde, artık denize daha farklı
bakabiliyor, denizin ve deniz canlılarının değerini daha iyi anlıyoruz.
Geleceğimiz ve çocuklarımıza mirasımız olan denizin hayat dolu
olmasının önemini benimsedik.
Alp Eren Akdeniz: TURMEPA’nın öncülüğündeki etkinliklere
katılarak, gelecekte bizi temiz bir çevrenin, temiz bir denizin ve temiz
bir dünyanın beklediğine yürekten inandık. Gönüllülük ile ilgili önemli
kabuller ve öğretiler kazandık. Her yaştan ve her topluluktan insanlarla
tanışarak yeni arkadaşlar edindik ve bu güzel aileye sıkı sıkı sarıldık.
Teşekkürler TURMEPA!

Deniz Elçileri Topluluğu olarak hem üniversitede hem de
Kocaeli’de ne gibi çalışmalara imza atıyorsunuz?
Furkan Öztürk: Öğrencilere, gönüllülere ve henüz gönüllü olmayanlara
TURMEPA ve denizlerin önemini anlatarak duyarlılık oluşturmaya
çalışıyoruz. STK’lar ve Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine, sunumlarla
ve eğitimlerle BM Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinden “14: Sudaki
Yaşam”ı yani, denizde yaşamın amacını ve yapılması gerekenleri
anlatıyoruz.
Bekir Samet Arık: Derneğimizin etkinliklerine, gönüllü olarak
katılım sağlıyoruz. 23 Nisan ve uluslararası etkinliklerde diğer gönüllü
arkadaşlarımız ile ekip oluşturmak, bizlere ihtiyaç duyulan zamanlarda
liderlik yapmak bizleri çok mutlu ediyor.
Etkinlik ve eğitimler sonrası bilinç kazandırdığımız gönüllülerimizle,
BarbarosDet olarak sahiplendiğimiz, Kocaeli/Ereğli sahilinde kıyı
temizliğimizi gerçekleştiriyoruz. Maalesef, her yıl ne kadar çok atığı
denizimizden temizledik diye mutlu olamıyoruz, amacımız bir gün
kıyılarımızdan temizleyecek atık bulamamamız.

Türkiye’nin denizlerle bir arada yaşayıp, ondan bu kadar
kopuk olması neden sizce? İnsanları denizle buluşturmak için
neler yapılmalı?
Orhan Emir Çiçekmekik: Bizce bunun sebebi, yüzyıllardır bize
nimetlerini sunan denizi yeteri kadar merak etmeyişimizdir. Doğru
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ve bilinçli bir eğitimle çocuklarımıza deniz kültürünü aşılamalı ve
denizin bireye, topluma ve ekonomiye yaydığı olumlu etkilerden
faydalanmalıyız. Denizi bir “değer” haline getirmek için yapacağımız
en önemli şey ise “farkındalıktır”. TURMEPA bünyesinde
katıldığımız her çalışmayla bu amaca katkı sağlıyoruz. Denize
yüzümüzü dönmek en büyük isteğimiz.

Okul yönetiminin ya da okul kulüplerinin topluluğunuza
yaklaşımı nasıl? Sizlere destek veriyorlar mı?
Yunus Emre Yiğit: Ne yazık ki, üniversite bürokrasisi bizi epey
uğraştırıyor ancak okul yönetimi çalışma yaptığımız alana ilgi duyuyor.
Düzenlediğimiz kıyı temizliklerine akademisyenler de katılıyor çünkü
bu ekosistem herkesin ve hepimizin yardımına ihtiyacı var. Fakültelerde
bulunan diğer öğrenci toplulukları tarafından da çok hoş karşılanıyoruz.
Çevre ve deniz gibi konularda oluşturulmuş öğrenci topluluklarının
sayısı yok denecek kadar az olduğu için yeni ve farklı bir mesajla
karşılaşmaları ilgilerini çekiyor.

Deniz Elçileri Topluluğunuzu bir kulüp gibi mi
işletiyorsunuz okulda?
Emine Yılmaz: Üniversite kulüpleri, kişisel tatminlerin sağlandığı,
her genç üniversitelinin üye olması gereken eğitim ve gençlik
topluluklarıdır. Biz BarbarosDet olarak, TURMEPA’nın bize gösterdiği
ve sağladığı imkanlardan sonuna kadar yararlanarak onun gölgesi
altında etkinliklerimizi ve çalışmalarımızı yürütüyoruz.
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Dilara Gökkermeyan: Deniz Elçileri Topluluğumuz, duyarlı bireyleri
bir araya getirip, üniversite gençlerinin ülkemize ve dünyamıza daha
yararlı olmasını sağlıyor. Yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri ile
toplumsal farkındalık yaratıyoruz.
Gönüllülerimiz için en uygun ortamı sağlayarak, yeni fikirlerin ortaya
çıkmasını ve yeni gönüllülerin ailemize katılmasını sağlıyoruz. Her
gönüllümüz, Deniz Elçileri Topluluğumuz için özeldir.

Denizler adına farkındalık yaratmak için en fazla
önemsediğiniz kriterler neler?
Yunus Emre Yiğit: Birçok bilim dalını içinde barındıran ve sürekli
takip isteyen bu karmaşık konuyu önce biz doğru ve güncel
yöntemlerle öğrenmeliyiz ki, insanlara doğru aktarabilelim. Uygun
kitleye uygun mesajı vermeye çalışıyoruz. Çünkü farklı sektörlerin ve
farklı yaş gruplarının öğrenme şekli ve düzeyi farklıdır. Bu bağlamda,
Gönüllü Programı kapsamında, katılım sağlayabildiğimiz ve bizlere
bulunduğumuz ekosistemde söz hakkı veren programlar bulunuyor.
Bütün içerikleri konunun uzmanı bilim insanları tarafından
hazırlanan TURMEPA iletişim ve eğitim modları da bizim için yol
gösterici oluyor.

Henüz TURMEPA’lı olmayanlara mesajınız nedir?
Mehmet Batuhan Meşe: Siz de her şeyi borçlu olduğumuz doğamız ve
denizlerimiz için gelin TURMEPA’lı olun. Değişim ancak birlikteyken
mümkün olur ve birlikteyken güzeldir!

şubelerden

TURMEPA ANTALYA ŞUBE
YÖNETIM KURULU BAŞKANI
OSMAN AYIK

"DENIZ
BIZIM HER
ŞEYIMIZ"

O

Osman Ayık uzun senelerdir Antalya'da yaşıyor ve turizm
sektöründe hizmet veriyor. Hal böyle olunca, çevre ve deniz kirliliği
konularına karşı sağlam bir hassasiyet geliştirmiş. Bu hassasiyetini
ise “Çevre kirliliğinin önlenmesi ve denizlerimizin korunması
konularında mümkün olduğunca araştırıp öğrenmeye çalışarak hem
tesisimdeki uygulamalara özen göstermeye hem de şahıs olarak
elimden geleni yapmaya çaba göstermekteyim” diye ifade ediyor.
Son derece önem verdiği çevre ve deniz temizliği ile alakalı
olarak birçok sivil toplum kuruluşu ile çalışmalar yapan, bu
STK’ların bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Ayık, bu
vesile ile TURMEPA ile tanışıp çalışmaya başlamış. Bugün ise
TURMEPA’nın Antalya Şubesi'nde Yönetim Kurulu Başkanı
olarak derneğe hizmet sunmaya devam ediyor.
“Yaşanılır bir çevre geleceğimizin garantisidir. Bu nedenle
umudum, herkesin bu konuda farkındalıklarının artmasıdır”
diyen Osman Ayık, TURMEPA Gönüllüsü olmanın bu konuda
yapılabilecek ilk adım olduğunu söyleyerek, herkesi TURMEPA
Gönüllüsü olmaya davet ediyor.

Şubenizde gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan bahseder misiniz?
TURMEPA Antalya şubesi olarak, denizi temizlemenin en kolay
yolunun kirletmemeyi öğretmek olduğunu biliyor ve “Deniz varsa
hayat var” düşüncesinden hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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Denizlerin oksijen kaynağımız olduğunu ve geri dönüşümün
önemini Milli Eğitim Bakanlığı ile TURMEPA arasında yapılan
protokol ile tüm Türkiye’de, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü kapsamında anlatırken; Antalya Kepez ilçesi Milli
Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde de ilköğretim
ve ortaöğretim okullarında “Sınırsız Mavi” eğitimimizi uygulayarak,
farkındalık yaratıp öğrencilerimizi bilinçlendirmekteyiz.
Clean up the Med (Akdeniz’i Temiz Tutalım) ve ICC
(Uluslararası Kıyı Temizliği) gibi etkinlikler için yılda iki kez
deniz gönüllüleriyle bir araya gelip, kıyı ve sualtı temizliğini
uluslararası boyutta yapıyoruz.

Antalya’da denizleri tehdit eden en önemli sorunlar neler?
Mevcut arıtma tesislerinin drenaj hatları, yanlış ve bilinçsiz
avlanma, plansız yapılaşma ve plansız kıyı yapıları denizlerimiz için
en büyük tehdit unsurlarıdır. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın ve
misafirlerimizin de denizlerimizi temiz tutmak ve korumak için
gerektiği kadar çaba göstermediklerini üzülerek söyleyebilirim.
Antalya, aynı zamanda yoğun olarak tarım yapılan bir il olduğu
için tarımsal atıkların da deniz kirliliğine etkileri bulunmaktadır.
Tüm bunlar bir araya geldiğinde, denizlerimiz için sorun teşkil
etmeye başlamakta, denizlerimizdeki kirlilik de dolaylı olarak hem
tarımı hem de turizmi etkilemektedir.

Antalya hem yerlileri hem de dışarıdan gelenler için deniziyle
bütünleşmiş bir şehir. Peki, insanların denizlere yaklaşımı
nasıl, TURMEPA Antalya Şubesi olarak, istediğiniz hassasiyeti
görebiliyor musunuz?
Antalya, 640 kilometre sahil şeridine sahip dünyanın sayılı turizm
merkezlerinden birisidir. Dolayısıyla, Antalya demek deniz demek.
Yabancı ziyaretçilerimizin birçoğunun Antalya’yı tercih etme
sebeplerinin başında da denizlerimiz geliyor. Şehrimiz için bu
derece vazgeçilmez olan ve son derece önem taşıyan denizlerimize
gerek vatandaşlarımızın gerekse ziyaretçilerimizin arzu ettiğimiz
hassasiyeti gösterdiklerini söyleyemeyiz. Çevre bilinci konusunda
henüz kat edilmesi gereken çok yol var. Bu bilincin insanlarımızda
artması için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz.
Deniz bizim her şeyimiz. Gelecek nesillerin de şu anki güzellikte
ve temizlikte denizlere sahip olabilmesi için hepimizin özenli
olması gerekmektedir.

Bu sene açıklanan mavi bayrak ödüllerinde ülkemizde en fazla
Mavi Bayrak’ı yine Antalya aldı. Antalya’nın bu başarısını
neye bağlıyorsunuz?
Antalya, ülkemizde çevre bilincinin en çok geliştiği yer olmakla
birlikte henüz yapılması gereken çok şey olduğunu düşünmekteyiz.
Tesislerimiz de bu konuda giderek daha bilinçli hale geldiler. Daha
hassas ve özenli davrandıkça ve elimizdeki mevcut zenginliğin
kıymetini bildikçe Mavi Bayrak sayılarımız da artıyor. Bu, bize

oldukça gurur vermekte ve daha çok kişiyi bilinçlendirecek
çalışmalar yapma konusunda teşvik etmektedir.

TURMEPA olarak, yerel yönetimler, okullar, STK’lar ve
kurum/kuruluşlarla nasıl bir iletişiminiz var? Nasıl bir ortak
paydada buluşuyorsunuz?
Yerel yöneticilerle iç içe çalışmaktayız. Halihazırda, yerel
yönetimler ve kurumsal firmalarla birtakım projelerimiz olduğu
gibi önümüzdeki günlerde, mevcut projelere ilaveler gelecektir.
Ülkemizdeki zenginliği korumak hepimizin ortak amacı
olduğundan, bu konuda herkes elinden geleni yapmaya çalışmakta
ve ortaya çıkan projeleri desteklemektedir.
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SUYUN ALTINDA ENGELLERİ AŞACAKLAR

T

TÜRKIYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU (TSSF) VE KOCAELI BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI’NIN
IŞ BIRLIĞIYLE, TÜRKIYE’DE ILK KEZ ENGELLILERIN DONANIMLI DALIŞ YAPABILMESINE
YÖNELIK BIR SEMINER GERÇEKLEŞTIRİLDI.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ile Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle, engellileri sualtı ile
buluşturacak Engelli Dalıcı Eğitmen Semineri düzenlendi.
Seminer süresince, teorik derslere ve havuzda su uygulamalarına
katılan eğitmenlere çeşitli bilgiler verildi. Havuz uygulamalarına üç
bedensel, bir görme engelli vatandaşın katıldığı seminerde, gerçek
bir donanımlı dalış eğitim ortamı oluşturuldu.
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen seminerde başarılı olan 49
dalıcı, Engelli Dalıcı Eğitmen Belgesi aldı. İstanbul Gedik
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Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkez
Müdürü ve aynı zamanda Gedik Meslek Yüksekokulu Sualtı
Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Güvenç Sorarlı da
Türkiye’nin ilk “Engelli Dalıcı” eğitmenlerinden oldu. Sualtında
yaşanabilecek sorunlar, alınması gereken aksiyonlar, engelli
sağlığı gibi başlıklarda eğitim aldıklarını ifade eden Öğretim
Görevlisi Güvenç Sorarlı, “Ülkemizde ilk kez verilen bu belgeyle,
engelli vatandaşlarımızı da suyun derin ve muhteşem dünyasıyla
buluşturabileceğiz” diye konuştu.

Geleceğinizi düşünüyorsanız denizlerimiz
için çok geç olmadan “Kıyı Temizleme
Hareketi”nde siz de yerinizi alın!
Takımınızı kurun ve bağışınızı yaparak
harekete siz de katılın.

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

tu r m ep a . o rg. tr

gönüllü olun!

deniztemizdernegi

TURMEPADernegi

mavihaber

UZAK DENIZLER ÜZERINE

UZAK DENIZLER…

B

Bilindiği gibi denizler, dünya yüzeyinin yüzde 70’ini oluşturur. En
büyük su kütlesi, Pasifik Okyanusu, gezegenimizin yüzeyinin üçte
birini kaplar. Ve dünya ticaretinin yüzde 90’ı uluslararası denizcilik
endüstrisi tarafından taşınır.
Uzak Denizler sergi çalışması, engin denizlerin gezginlerine yakından
bakma denemesidir. Binlerce yıllık öykümüzün ilk kahramanlarından
biri, büyük olasılıkla bir denizci olan, kaptan Nuh peygamberdi.
Sonraki düşsel denizciler, kurtarıcılıkları sınırlı olsa da düşle gerçek
arası ince bir rotada seyretmeye devam ettiler. Efsanelerin bize
sunduğu dünyada Odysseus’lar, Eric’ler, Sinbad’lar ve şüphesiz iyi bir
denizci olan Murphy bu listenin kahramanlarından. Artık efsaneler
üretemeyecek kadar küçülen ve fakirleşen bir dünyadayız.
Nedense, uzak yol denizcilerinin hayatını düşle gerçek arası ince bir
çizgide varsayarız. Ama gerçekler biraz farklı.
Gemilerin ve uzak yol denizcilerinin hayatları, çalıştıkları rotalara,
gemi tiplerine, uğrak limanlara göre farklılıklar içerir. “Uzak Denizler”,
yaşamın deniz yüzüyle birlikte bir kargo gemisi ve uğrak limanlarını
belgeleyen fotoğraflardan oluşmaktadır.
Genellikle altı ay süren kontrat boyunca çalışma saatleri, haftada altı
gün, günde 8-10 saattir. Ama korsan tehdidi, limanlardaki hırsızlık
olayları, bitmek bilmeyen ve şahlanmış bürokrasi, artan dünya ticareti ile
artan deniz trafiği, gittikçe hızlanan yük işlemleri, dinlenme fırsatlarını
sınırlıyor. Sanıldığının aksine, uzun okyanus geçişleri dışında, denizcilerin
ülkelerini ve evlerini özlemeye zamanları pek kalmaz.
Altı aylık kontrat süreleri dolan personel değiştirilir. Uzak yol
denizciliği zor bir hayat sunar. Bir iki aylık izin süresinde bütün
yorgunluklar ve fırtınalar unutulur. Gemi ise yeni tayfasıyla dünyayı
arşınlamaya devam eder. Yüzlerce yıldır olduğu gibi.
Yine de bir süre sonra denizin tuzlu tadını özlersiniz ve deniz çağırır.
Kaptan Faruk Üründül
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Uzun yol kaptanı Faruk Üründül’ün deniz ticareti yapan
gemilerde ve uğradığı limanlarda çektiği fotoğraflardan
oluşan sergisi Uzak Denizler, Rahmi Koç Müzesi’nde
sergilenmeye başladı. Sergi, 11 Kasım tarihine dek görülebilir.
Sergide yer alan fotoğrafların gemideki bölümü, 20022018 yılları arasında dökme yük gemilerinde çekilmiş.
2007’ye kadar analog-diacrome, sonrasında dijital
fotoğraf makineleri ile çekilen bu gemiler, 220 metreye
varan boyları ve 32 metrelik enleriyle, nerdeyse bir futbol
sahasından daha fazla bir büyüklüğe sahipler.
“Çalışma süresince, fotoğrafçı olarak peşine düştüğüm
kaygılara, denizcilerin pek de bilinmeyen hayatlarına
tanıklık etmiş olmanın sorumluluğu ve bu insanlara
duyduğum gönül borcu eklendi” diyen Üründül,
fotoğrafların çekiminin tamamen doğal bir süreç
olduğunu ve planlı bir çalışma yapmadığını söylüyor.
Üründül, “Yine de ne bu çalışma ne de bir başkası,
deniz insanlarına ve deniz yürekli insanlara duyduğum
saygıyı ifade etmekte yeterli olamaz” diyerek denizlere
duyguyu tutkuyu dile getiriyor.

bizdenhaberler

1 TEMMUZ DENIZCILIK VE KABOTAJ
BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI
1 TEMMUZ DENIZCILIK VE KABOTAJ BAYRAMI’NIN 92. YILI NEDENIYLE BEŞIKTAŞ BARBAROS HAYREDDIN
PAŞA ANITI ÖNÜNDE BIR TÖREN YAPILDI. TÖRENE İSTANBUL VALISI VASIP ŞAHIN, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDIYE BAŞKANI MEVLÜT UYSAL, ULAŞTIRMA, DENIZCILIK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DENIZCILIK
MÜSTEŞARI SUAT HAYRI AKA, DENIZ TICARET ODASI MECLIS BAŞKANI SALIH ZEKI ÇAKIR, DENIZ TICARET
ODASI YÖNETIM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ŞADAN KAPTANOĞLU, KIYI EMNIYETI GENEL MÜDÜRÜ
HIZIRREIS DENIZ ILE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI. TÖREN, BANDO GÖSTERISI, HALK OYUNLARI VE
BOĞAZ’DA GERÇEKLEŞEN GEMI GÖSTERILERIYLE OLDUKÇA KEYIFLI GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

T

Törende konuşan İstanbul Valisi
Vasip Şahin, "1 Temmuz denizlerdeki
hakimiyetimizin ve bağımsızlığımızın
simgesi ve Türk denizcisinin en büyük
bayramıdır. Milletimizin denizlerdeki
egemenlik haklarını geri alarak
yurttaşlarımızın hizmetine sunan
Kabotaj Kanunu, deniz kaynaklarımızın
kullanılması ve denizciliğimizin gelişmesi
için önemli bir süreci başlatmıştır" diye
konuştu. Denizcilik sektörünün ülke
ekonomileri için lokomotif olduğunu dile
getiren Şahin, "Anadolu'ya yerleşmeye
başladığımız tarihten itibaren denize
yönelmiş ve yaklaşık bin yıldır denizcilikte
söz sahibi olmuş bir milletin mensubu
olarak zengin potansiyelimizin en iyi
şekilde değerlendirilmesi, denizcilik
sektöründeki ilerlemenin ve dünya
deniz taşımacılığındaki payımızın daha
da artırılması ülkemizin en önemli
hedeflerindendir" dedi.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka da Kabotaj Kanunu
ile Türk denizciliğinin geliştiğini vurguladı. Aka, "Türkiye, dünya deniz ticaretini kontrol eden 30
büyük ülke içinde 14. sıradadır. 177 uluslararası ticarete açık limana sahiptir. Hopa'dan İskenderun'a
kadar çeşitli büyüklüklerde, çeşitli amaçlarla inşa edilmiş 177 deniz tesisine sahibiz. 50'nin üzerinde
marina, 25 bin yat bağlama kapasitesiyle dünyanın önemli deniz turizmi ülkelerindeniz. 112 bin
aktif gemi adamıyla Çin'den sonra dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ülkelerden biriyiz. Askeri
denizciliğimiz bir yana ticari denizciliğimizde de çok önemli gelişmeler yaşadık. Dış ticaretimiz
yaklaşık 340 milyar dolar, bunun 200 milyar dolarlık kısmı deniz yoluyla taşınıyor. Bu da 450
milyon tona yakın yük hareketi demektir. 80 tersane ile dünyanın önemli gemi inşa ülkelerinden
biri haline geldik. Mega yat inşaatında dünyada üçüncüyüz. 22 adet Uluslararası Çalışma Örgütü
standartlarında yani can, mal, işçi hakları, çalışma standartları açısından uluslararası standartlara en
uygun seviyede gemi sökümü yapan Akdeniz'deki, Avrupa'daki tek ülkeyiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise Kanal
İstanbul Projesi'nin Türk denizciliğini geliştireceğini belirterek,
"Ticaret gemileri ağırlıklı olarak Kanal İstanbul'a yöneldiği
takdirde bizim de Boğaz'dan İstanbullular olarak istifade etme
imkanımız artacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Beşiktaş Belediyesi Bando Ekibi, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Boru Trampet Takımı,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü Mehter Takımı gösteri yaptı. Törenin ardından Vali Şahin ve beraberindekiler,
meydanda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali Şahin, anı defterini imzaladı. Buradan
Beşiktaş iskelesinde bekleyen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ERV Nene Hatun gemisine binen Vali Şahin ve beraberindeki
heyet, İstanbul Boğazı'na çelenk bırakarak Boğaz'da gerçekleştirilen töreni izledi. Tören alanında Şinasi Yelkenci'nin denizden çıkarılan
atıklardan oluşturduğu Denizden Gelen isimli sergisi de vatandaşların beğenisine sunuldu.

NENE HATUN GEMİSİ

TURMEPA KABOTAJ BAYRAMI’NDA GÖNÜLLÜ
DALGIÇLARLA DENIZ DIBI TEMIZLIĞI GERÇEKLEŞTIRDI
Denizcilik ve Kabotaj Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Boğaz’daki
kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Beşiktaş İskelesi’nde bu yıl da dip
temizliği etkinliği düzenledi. TURMEPA’nın Beşiktaş Belediyesi’nin
destekleriyle gerçekleştirdiği etkinlikte, Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor
Derneği’ne bağlı gönüllü dalgıçlar tarafından yarım saat içerisinde deniz
dibinden çok sayıda atık çıkartılarak kirliliğe dikkat çekildi.
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TURMEPA’DA
DÜMEN YİNE
KAPTANOĞLU’NDA
TURMEPA 26. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI, 28 MAYIS 2018 TARIHINDE,
ÜSKÜDAR’DAKI KOÇ HOLDING GENEL
MERKEZI’NDE YAPILDI. TOPLANTIDA
DENIZTEMIZ/ TURMEPA’NIN YÖNETIM KURULU
YENIDEN ŞEKILLENDI. KURUL ÜYE SAYISI 17’YE
ÇIKARILAN DERNEKTE DÜMENI YINE
ŞADAN KAPTANOĞLU ALDI.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulları’nın Asil ve Yedek Üyeleri
şu isimlerden oluşuyor:
YÖNETIM KURULU
ÜYELERI - ASIL LISTE

Rahmi M. Koç
Şadan Kaptanoğlu
İbrahim Yazıcı
Tezcan Yaramancı
Eşref Cerrahoğlu
Jonathan Beard
Aldo Kaslowski
Tamer Kıran
Vera Bulgurlu
Diane Arcas
Erdal Bahçıvan
Ali Ülker
Turgut Konukoğlu
Şükran Güzeliş
Pelin Akın Özalp
Ali Gürün
Akşit Özkural

Recep Düzgit
Hakan Şen
Semih Deniz
Teoman Yelkencioğlu
Ömer Akat

DENETIM KURULU ASIL LISTE

DENETIM KURULU YEDEK LISTE

Ahmet Bedri ince
Ali Tarık Uzun
Cengiz Kaptanoğlu
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YÖNETIM KURULU
ÜYELERI - YEDEK LISTE

İbrahim Murat Çağlar
Oğuz Enberker
Süleyman Altunay

D

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA 26. Olağan
Genel Kurul Toplantısı, 28 Mayıs 2018 tarihinde,
İstanbul Üsküdar’daki Koç Holding Genel
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Derneğin Kurucu
ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ile Yönetim
Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve üyelerinin
katıldığı genel kurul toplantısında öncelikle
divan kurulunun seçimi yapıldı. Ardından verilen
önergeyle yönetim kurulu üye sayısının 15’ten
17’e çıkarılması gündeme alınması onaylandı.
Açık şekilde gerçekleştirilen oylama sonucunda da
Asil ve Yedek Yönetim Kurulu ile Asil ve Yedek
Denetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle seçildi. Yeni
Yönetim ve Denetim Kurulları’nın Asil ve Yedek
Üyeleri, dernek tüzüğüne göre, üç yıl boyunca
TURMEPA'ya hizmet verecekler.

Genel Kurul toplantısının ardından yeni Yönetim Kurulu, dernek
tüzüğü gereği görev dağılımını üyeleri arasında yaptı. Buna göre
Şadan Kaptanoğlu yeni dönemde de TURMEPA Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı sürdürürken, oy birliğiyle alınan kararla görev dağılımı
aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

Şadan Kaptanoğlu

YÖNETIM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

İbrahim Yazıcı

SEKRETER ÜYE

Turgut Konukoğlu
SAYMAN ÜYE

Jonathan Beard

Seçim sonrası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine şu mesajı verdi:

Yönetim ve Denetim Kurulu’ndaki görevleri sona eren Sayın Başaran Ulusoy, Sayın Hamdi Akın ve Sayın Metin
Kalkavan’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Aramıza yeni katılan Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Tamer
Kıran, Sayın Diane Arcas, Sayın Pelin Akın Özalp, Sayın Ali Gürün ve Sayın Akşit Özkural’a hoş geldiniz
diyorum. Sizlerin vizyonu ve enerjileri eminim ki, bize büyük güç katacaktır.
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ATIK TOPLAMA TEKNELERİMİZ TEKRAR VİRA DEDİ
TURMEPA, KIRLILIK TEHDIDIYLE KARŞI KARŞIYA KALAN CENNET KOYLARIMIZI KORUMAK IÇIN ÇALIŞAN
ATIK TOPLAMA TEKNELERI ILE MILYONLARCA LITRE SIVI VE BINLERCE TON KATI ATIĞIN DENIZE
KARIŞMASINI ÖNLEYEREK YEREL YÖNETIMLERE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDIYOR.
ARKAS TURMEPA II 12. YILINDA YINE ÇEŞME KOYLARINDA
2006 yılından itibaren Arkas Holding ve TURMEPA iş birliğiyle
çevrenin korunmasına yönelik başlatılan sosyal sorumluluk projesi
kapsamında, Arkas Holding’in yapımını ve işletimini üstlendiği “ARKAS
TURMEPA II” adlı atık toplama teknesi, bu yıl da Çeşme koylarının
temiz kalması için denize açıldı.

GÖCEK KÖRFEZI 7. YILINDA DA SANKO ENERJI
DESTEĞIYLE KORUNUYOR
Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ülkemize temiz enerji sağlayan SANKO
Enerji, TURMEPA’nın mavi mücadelesine 7 yıldır destek veriyor.
Göcek’te yat ve turistik teknelerden atık toplayan “TURMEPA I” teknesi,
SANKO Enerji’nin desteğiyle, 7. yılında da Göcek Körfezi’ni koruma
misyonunu sürdürüyor.

TÜPRAŞ, MAVI KIYILAR IÇIN 3. KEZ SPONSOR OLDU
2016 yılında İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi tarafından
TURMEPA’ya devredilen DTO Fethiye teknesi, bu yıl da kirliliğin
önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğinin korunması için TÜPRAŞ
sponsorluğunda Göcek’te hizmet veriyor.

BOZBURUN KOYLARI IÇIN PIERRE FABRE ILE GÜÇ BIRLIĞI
TURMEPA, 2018 yılında aile sağlığı ve dermo-kozmetik markası
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Pierre Fabre ile yeni bir iş birliğine imza attı. Marka, Marmaris
koylarındaki teknelerden sıvı ve sintine atıklarını toplamak
amacıyla hizmet veren “DENİZ TEMİZ-4” adlı atık alım
teknesinin sponsorluğunu üstlendi.

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI HISARÖNÜ
KÖRFEZI’NIN KORUNMASINA DESTEK VERIYOR
Paşabahçe Mağazaları, geçtiğimiz Kasım ayında tanıttığı Omnia Su
Koleksiyonu’ndan satın alınacak her ürün için TURMEPA’ya bağışta
bulunarak, Hisarönü Körfezi’nde hizmet veren “DenizTemiz 3” isimli
teknenin çalışmalarına destek oluyor.

TEKNELERIMIZE C&A’DEN ULUSLARARASI DESTEK
C&A Sourcing, tüm dünyada sürdürdüğü Inspiring World Programı
kapsamında, TURMEPA’ya bağışta bulunarak Hisarönü Körfezi’nde çalışan
“DenizTemiz 3” adlı atık toplama teknesinin sponsorlarından biri oldu.

TURMEPA DENIZ SÜPÜRGESI, İSTANBUL
BOĞAZI’NDA ÇALIŞIYOR
Coca Cola Foundation tarafından verilen hibe ile TURMEPA Deniz
Süpürgesi 19 Mart’ta çalışmalarına başladı. Bu iş birliği çerçevesinde
ayrıca TURMEPA’nın uluslararası kıyı temizleme etkinlikleri de Coca
Cola çalışanlarının katılımıyla gerçekleşecek.

TÜRK DENİZCİLİĞİNE FETHİYE’DEN “BAKIŞ”
FETHIYE'NIN DENIZCILIK SEKTÖRÜNDEKI SORUNLARI 11 MAYIS’TA HABERTÜRK TV'DE CANLI
YAYINLANAN TÜRK DENIZCILIĞINE BAKIŞ PROGRAMINDA ELE ALINDI. FETHIYE BELEDIYESI VE FETHIYE
DENIZ TICARET ODASI'NIN KATKILARIYLA ECE SARAY MARINA'DA GERÇEKLEŞEN PROGRAMA,
ULAŞTIRMA DENIZCILIK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI AHMET SELÇUK SERT,
FETHIYE BELEDIYE BAŞKANI BEHÇET SAATCI, İMEAK DENIZ TICARET ODASI YÖNETIM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI ŞADAN KAPTANOĞLU, FETHIYE DENIZ TICARET ODASI YÖNETIM KURULU BAŞKANI ŞABAN
ARIKAN VE TÜRK P&I SIGORTA GENEL MÜDÜRÜ REMZI UFUK TEKER KONUK OLDU.

Programın ilk konuşmacısı olan DTO Başkan Yardımcısı Şadan
Kaptanoğlu, denizciliğin, istihdamı en yoğun meslek gruplarından
biri olduğunun altını çizerek, “Özellikle 30 yaş altı nüfusu yoğun bir
ülke olan Türkiye’de denizcilik fırsatlarla dolu bir sektördür. İşte bu
nedenle, denizciliğin her segmentinde eğitime çok önem veriyoruz”
diye konuştu. Kaptanoğlu, “2008’den bu yana sektörde çeşitli krizler
yaşanıyor. Finansal, ekonomik ve arz-talebe bağlı bu krizleri nasıl
avantaja çevirebileceğimize dair çalışmalar yapıyoruz. Bir turizm
ülkesiyiz, dünya deniz ticaretinde 15. sıradayız. Denizcilikte Türkiye,
eski günlerine geri dönecek, hep birlikte bunun için çalışıyoruz”
dedi. Ardından konuşan Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert,
“Deniz turizmi 1945’li yıllarda Halikarnas Balıkçısı ile başladı.
Geçen sürede, bugün bin 976 ticari yat, bin 965 gezi teknesi, 18
bin yatak kapasitesine ulaştık. 6.8 milyar dolar gelirimiz var. Deniz
turizminin Türkiye turizmi içindeki payı yüzde 20. Sektörün
ve Bakanlığın desteğiyle, Türk bayrağına geçişle beraber bugün
itibariyle, 5 bin 800 tekne geçiş yaptı. Ama geldiğimiz nokta yeterli
değil” şeklinde konuştu. Sektörün gelişmesinde eğitimin önemini
vurgulayan Sert, “Gemi insanlarımızın uluslararası alandan daha
fazla pay alabilmeleri için İngilizce seviyesini artırmaya çalışıyoruz.
Mevcudun haklarını saklayarak gelecek istihdamın niteliğini
yükseltecek çalışmalar yapıyoruz” dedi. Fethiye Deniz Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan, “Muğla deniz turizminin
başkenti. En fazla marina yoğunluğu burada. Bölgemizin en
büyük gelir kaynağı. Sektör kendi içinde rekabete yönelik yanlış
uygulamalardan dolayı para kazanamıyor. Ayrıca marinalarda
kiralar çok yüksek, tekne sahipleri teknelerini bağlayamıyor. Amatör
denizcilik gelişmezse, denizcilik gelişmez” şeklinde konuştu.
Panelde söz alan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, “Deniz
Ticaret Odası ve TURMEPA iş birliğiyle, 2007 yılında atık alım
merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Belki de Türkiye'de bu bir ilkti.
Yılda 600 litre sintine yağı ve 6 bin ton pis suyu arıtıyoruz. Ancak
en önemli sorunumuz, çok iptidai şartlarda olan çekek yeridir.
Denizcilik sektöründe Fethiye'nin ana problemi budur” dedi.
Deniz turizminde sigorta unsurunun öneminin yeni kavranmaya
başladığını aktaran Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker ise
dört yılda 500 civarında deniz aracını ziyaret ettiklerini ve

yüzde 90 oranında eksikliklerin düzeltilmesini sağladıklarını
belirterek, “Sektör çok bilinçleniyor ve gönüllük esasıyla bunun
gerçekleştirdiğini görüyoruz” dedi.
Programın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından
inşa ettirilen Kıyem 5 botunun Fethiye bölgesine tahsis töreni
yapıldı. Kaptanoğlu’nun da katıldığı törende Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert,
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak, Deniz ve
İçsular Düzenleme Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Deniz Ticareti
Genel Müdür Yrd. Emre Dinçer, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü
Hızırreis Deniz yer aldı.

KAPTANOĞLU, TURMEPA FETHIYE KIYI VE
DENIZ MERKEZI’NI DE ZIYARET ETTI
DTO Fethiye ve TURMEPA Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan,
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz ve bazı konuklarla
birlikte Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi’ni ziyaret eden Kaptanoğlu,
merkezde çevre eğitimlerine de katıldı. Kaptanoğlu daha sonra
Erasmus öğrenci değişim programı ile Fethiye’de eğitim gören
öğrencilerle sohbet ederek keyifli paylaşımlarda bulundu.
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TURMEPA, “A PLASTIC OCEAN” BELGESELİNİ
DENİZ DOSTLARIYLA BULUŞTURDU
Plastic Oceans Foundation, plastiğin dünyamıza verdiği zararı geniş
kitlelere duyurmak adına dört yılda, 20 farklı lokasyonda deniz ve
okyanusların durumunu inceleyerek "A Plastic Ocean" adında bir
film çekti. Film, 19 Ocak 2017’den itibaren dünyanın dört bir yanında
gösterilmeye başlandı. Denizlerimizin ve su kaynaklarımızın korunması
için 24 yıldır çalışan TURMEPA, Plastic Oceans Foundation ile iş
birliği yaparak bu çarpıcı belgeseli 7 Mayıs Pazartesi günü Soho House
İstanbul’da TÜPRAŞ ve Soho House sponsorluğunda deniz dostlarıyla
buluşturdu. TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Vera Bulgurlu’nun
girişimiyle gerçekleşen film gösterimine, başta TURMEPA Yönetim
Kurulu Üyeleri olmak üzere çok sayıda dernek üyesi ve deniz sever
katıldı. Bu etkinlik ile TURMEPA, plastiklerin doğaya ve denizlere
verdiği zararın hayati boyutlarını gerek özel sektöre gerekse devletin tüm
organlarına ve eğitim kurumlarına yaymayı hedefliyor.
Film gösterimi öncesi konuşan TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı
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Şadan Kaptanoğlu, “Her geçen gün artan plastik kirliliği, oksijen
kaynağı planktonları ve deniz çayırlarını yok ederek aslında nefesimizi
kesiyor. Bu belgesel sayesinde durumun ciddiyetini daha da iyi
anlayacağız. Ve bizler de TURMEPA olarak önümüzdeki yıllarda artan
plastik sorununu daha çok gündemimize alacağız.” dedi. Kaptanoğlu,
daha sonra sahneye TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Vera
Bulgurlu’yu davet etti. Bulgurlu, “Bu çarpıcı belgeseli yapım sürecinden
itibaren takip ettim ve denizlerimizin karşı karşıya olduğu tehlikeyi
en iyi anlatan belgesel olduğuna inandım. Okyanuslardaki plastik
tehlikesine dikkat çekmek için gösterimlerimizi özellikle üniversitelerde
sürdürerek filmi gençlerle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde
konuştu. Gösterimin ardından İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve
TÜDAV’ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram
Öztürk ile TURMEPA Çevre Mühendisi Şeyda Dağdeviren Hill
izleyicilerin sorularını yanıtladı.

TÜDAV’DAN 8 HAZİRAN
DÜNYA OKYANUSLAR
GÜNÜ KUTLAMASI
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), P&G markası
Fairy’nin desteği ile 8 Haziran’da Dünya Okyanuslar Günü’nü
Türk Balıkadamlar Kulübü’nde kutladı. TÜDAV Başkanı Prof. Dr.
Bayram Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamaya Sualtı
Federasyonu Başkanı, Norveç ve Japonya İstanbul Başkonsolosları,
Uluslararası Karadeniz Komisyonu Başkanı, deniz bilimleri
konusunda çalışan bilim insanları, marinacılar, yatçılar, yelkenciler,
dalgıçlar, balıkçılar gibi denizi kullanan sektör temsilcileri ile sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Dünya Okyanuslar Günü’nün bu yılki ana teması “Denizlerdeki
Plastik Kirliliğinin Önlenmesi” oldu. Toplantıya, TÜDAV’a özel
mesajı ile katılan Birleşmiş Milletler Denizler ve Okyanuslar Özel
Temsilcisi Büyükelçi Peter Thomson, “Vakfınızın okyanusları
korumak için birden fazla projeye ortak olduğunu biliyorum ve
takdir ediyorum. Bu projelerden biri de Akdeniz ve Karadeniz’i
korumak amacıyla yürütülen Avrupa Birliği’nin ‘Marine Litter in

European Seas’ (Avrupa Denizlerinde Okyanus Çöpleri) projesi.
Bu projeye katıldığınız için vakfınızı kutluyorum” dedi.
Etkinlikte konuşan TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Vera
Bulgurlu da şunları söyledi: “Gelecek yıl TURMEPA’nın 25. yaşını
kutlayacağız ve TÜDAV ile de bir proje yapmayı planlıyoruz. Türkiye’de
plastik ile ilgili çok büyük bir seferberlik başlatacağız. Denizlerimizde
plastik istemiyoruz.” Toplantıda ayrıca TÜDAV tarafından hazırlanan
ve Türkiye’nin çeşitli sahil yerleşimlerinden katılımcıların mesajlarını
içeren film, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

INTERMEPA PLASTİK KİRLİLİĞİYLE MÜCADELEYE ODAKLANDI

Bu yıl 12. yaşını kutlayan ve TURMEPA’nın da çatı kuruluşu olan
INTERMEPA - Uluslararası Deniz Çevre Koruma Derneği’nin
Yönetim Kurulu Toplantısı, 7 Haziran tarihinde Yunanistan’ın
başkenti Atina’da düzenlenen Posidonia Uluslararası Gemicilik
Fuarı’nda yapıldı. INTERMEPA Başkan Yardımcısı görevini de
sürdüren TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu,
AUSMEPA (Avustralya) Başkanı Warwick Norman, CYMEPA
(Güney Kıbrıs Rum Kesimi) Başkanı George Tsavliris, HELMEPA
(Yunanistan) Başkanı Dr. George Gratsos ve Genel Müdürü Dimitris

Mitsatsos, NAMEPA (Kuzey Amerika) Başkanı Joseph Hughes
ve İcra Direktörü Carleen Lyden-Walker’ın katıldığı toplantıda,
HELMEPA Yönetim Kurulu Mali İşler Sorumlusu Nicolas
Bafaloukos ve Hukuk Danışmanı Nicolas Gerassimou ile Uzman
Koordinatör Christiana Prekezes ve Uzman Koordinatör Asistanı
Costas Triantafillou da yer aldı. Toplantının açılışını yapan Warwick
Norman, tüm üye MEPA'ların 12'nci yıl dönümünü kutlayarak her
bir üyesine son iki yılda gerçekleştirdikleri faaliyetleri sunmaları
için çağrıda bulundu. Ardından yeni kurulan UAEMEPA (Birleşik
Arap Emirlikleri MEPA) ile ilgili gelişmelerin sunumu yapıldı ve
MEPA'lar arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik fikirler ortaya
konuldu. Şadan Kaptanoğlu’nun yılda iki kez ortak bir konunun
benimsenmesi önerisinin kabul edilmesinin ardından, HELMEPA
Uzman Koordinatörü’nün görüşü de oy birliği ile kabul edildi. Buna
göre tüm MEPA’ların, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü’nün odak
noktası olan “Plastik Kirliliğiyle Mücadele” konusunda çalışmasına
karar verildi. Daha sonra komite üyeleri, INTERMEPA yasası
hükümlerine uygun olarak Norman ve Kaptanoğlu'nun, sırasıyla
Başkan ve Başkan Yardımcısı olarak iki yıl daha görev yapmaya devam
etmelerini oy birliği ile kabul etti. Her iki isim de üyelere kendilerine
olan güvenlerini yeniledikleri için teşekkür ederek gelecekteki
çalışmalarında tüm gruplara başarılar dilediler.
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TURMEPA 8. SUALTI ATIK SERGİSİ VE EĞİTİM ATÖLYESİ’NDE
ÇOCUKLAR “SUYUN YOLCULUĞU”NA ÇIKIYOR
TURMEPA’NIN 2011 YILINDAN BU YANA DEVAM EDEN VE BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 16 BIN ÖĞRENCIYI
AĞIRLAYAN SUALTI ATIK SERGISI VE EĞITIM ATÖLYESI, SEKIZINCI KEZ KAPILARINI AÇTI. 7 HAZIRAN’DA DERNEK
GENEL MERKEZINDE GERÇEKLEŞEN AÇILIŞ ETKINLIĞINDE ÇOCUKLAR, “SUYUN YOLCULUĞU”NA ÇIKTI, DENIZLERIN
ÖNEMINI EĞLENEREK ÖĞRENDI. CLARIANT TÜRKIYE ANA SPONSORLUĞUNDA VE CANBAZ DENIZCILIK / IO’S
DESTEĞIYLE HAYATA GEÇIRILEN SERGI, EKIM AYINA KADAR ÇOCUKLARI AĞIRLAYACAK.
Türkiye’nin ilk Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi, sekizinci kez ziyarete
açıldı. TURMEPA Genel Merkezi’nde gerçekleşen açılış etkinliğine Kadıköy
Göztepe 29 Ekim İlkokulu ve Gebze Sultan Ayhan İlkokulu ile serginin
bu yılki ana sponsoru olan Clariant Türkiye çalışanlarının çocuklarından
oluşan toplam 50 öğrenci katıldı. Etkinlikte konuşan TURMEPA Genel
Müdür Yardımcısı Mine Göknar, “Bu yıl sekizinci kez düzenlediğimiz Sualtı
Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nde, her yıl binlerce çocuğu ağırlıyoruz ve
onlara denizlerimizi koruma bilincini kazandırmaya çalışıyoruz. Amacımız,
aldığımız iki nefesten birini sağlayan denizlerimize sahip çıkacak nesiller
oluşmasına katkıda bulunmak. Sergi ve eğitim atölyemiz Ekim ayına
kadar tüm çocuklarımızın ziyaretine açık olacak” dedi. Clariant Kurumsal
Sürdürülebilirlik Birimi Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Fatih Tantekin
ise şöyle konuştu: “Sürdürülebilir faaliyet ve geliştirme çalışmalarını tüm
ürün ve hizmetlerine uygulamayı hedefleyen bir şirket olarak TURMEPA
ile iş birliği yapmak bizim için çok anlamlı ve mutluluk verici. TURMEPA
gibi paydaşlarımızla farklı platformlarda karbon ayak izi, iklim değişikliği,
atıkların azaltılması ve geri kazanımı gibi konularda iş birliği yaparak
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sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaya devam edeceğiz.”
Her yaz farklı bir temayla yaklaşık 2 bin öğrenciye ev sahipliği yapan
TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi, sekizinci yılında
“Suyun Yolculuğu” temasıyla ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor. Sergi
ve atölye kapsamında bu yaz çocuklar, “su döngüsü”, “dünyadaki su
kaynakları”, “suyun önemi” ve “su kirliliği” konularında bilinçlendiriliyor.
Çocuklar aldıkları eğitim sonrasında dernek bahçesinde bulunan ve
yüzlerce öğrencinin ilgi odağı haline gelen etkileşimli panodaki ikonları
tamamlayarak kirli su ve temiz su arasındaki farkları oyunlar eşliğinde
eğlenerek öğreniyor ve aldıkları bilgileri pekiştirme fırsatı buluyor. Sergi,
TURMEPA’nın farklı yıllarda deniz dibi temizliği etkinliklerinde denizden
çıkardığı atıklardan oluşuyor. Sergide yer alan ve öğrenim malzemesine
dönüştürülen atıklar ise şöyle: Plastik, metal, cam, elektronik eşyalar.
90 dakika süren ücretsiz etkinliğe, 6 - 12 yaş aralığında en az 10, en fazla
40 kişiden oluşan gruplarla hafta içi 10.00 - 11.30 veya 14.30 - 16.00
saatlerinde önceden rezervasyon ile katılmak mümkün. Eğitim talebi için:
egitim@turmepa.org.tr

TURMEPA’DAN DÜNYA
ÇEVRE GÜNÜ’NDE
ULUSLARARASI GÜÇ BİRLİĞİ
Kilyos kıyılarında 100’ü aşkın gönüllü ile Norveç ve Danimarka
Büyükelçilikleri ve İsveç Başkonsolosluğu’nun katılımıyla kıyı
temizliği yapılarak okyanusları tehdit eden plastik kirliliğine dikkat
çekildi. Deniz gönüllüleri, TURMEPA öncülüğünde, 5 Haziran
Dünya Çevre Günü’nde tek kullanımlık plastiğe “Dur” dedi, daha
mavi denizler için Kilyos’ta kıyılara akın etti.
Birleşmiş Milletler, 1972 yılında ilan edilen 5 Haziran Dünya
Çevre Günü’nün bu yılki temasını okyanuslar ve denizlerde plastik
kirliliğine dikkat çekmek amacıyla “Plastik Kirliliğine Son” olarak
belirledi. Bu tema çerçevesinde 50 ülke plastik kirliliğini azaltmak
üzere bugün çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkındalık yarattı.
TURMEPA da okyanus ve denizlerimizdeki kirliliğe dikkat
çekmek amacıyla bu anlamlı günde Kilyos’ta Sarıyer Belediyesi’nin
destekleriyle Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri’ne ait kıyıda
kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirdi.
TURMEPA Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Vera Bulgurlu ve
Jonathan Beard’in de bizzat katıldığı etkinlikte, Norveç Dışişleri
Bakan Yardımcısı Marianne Hagen, Norveç Türkiye Büyükelçisi
Vegard Ellefsen, Danimarka Büyükelçisi Sved Olling ve İsveç
Başkonsolosu Therese Hyden’ın yanı sıra Norveç Büyükelçiliği
Başkatibi Hans Christian Kjolseth ile danışmanlar Paul G. Larsen,
Terese Holm ve Timur Saydan yer aldı. Etkinlik, TURMEPA aktif
gönüllülerinin yanı sıra Eyüboğlu Kemerburgaz Koleji öğrencileri
ve öğretmenleri ile Organik Kimya çalışanlarından oluşan 100’ü
aşkın deniz gönüllüsü ile gerçekleştirildi.
TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Vera Bulgurlu, etkinliğe
başlarken katılımcılara hitap ederek, plastiklerin deniz ve
okyanuslara verdiği zarara dikkat çekti, özellikle çocuklara tek
kullanımlık plastikleri azaltmak için neler yapılması gerektiğini

anlattı ve daha çevreci olma konusunda onları yüreklendirdi.
Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Marianne Hagen ise çocuklara
şu mesajı verdi: “Sizin gibi harika çocuklar, şu anda bu kıyıları
temizlememize yardımcı oluyorlar. Ama bunu sadece bir gün
yapmak yetmiyor. Her zaman çevremiz ve denizlerimiz konusunda
dikkatli ve hassas olmalıyız. Sizlerin sayesinde temiz ve güzel bir
sahile kavuşacağız. Türkiye’de 459 mavi bayraklı koyunuz var ve
bence bu çok önemli. Türkiye, bence bu yönüyle dünyanın geri
kalanının ilham kaynağı oluyor.”
Konuşmaların ardından her yaştan 100’ü aşkın deniz gönüllüsü
kıyı boyunca bir saat içinde 200 kilogram ayrıştırılmış atık
topladı. Toplanan atıklar, TURMEPA tarafından kayıt altına
alındıktan sonra geri dönüşüm tesislerine verilmek üzere Sarıyer
Belediyesi’ne teslim edildi. Etkinlik sonunda TURMEPA Çevre ve
Sürdürülebilirlik Koordinatörü Şeyda Dağdeviren Hill, toplanan
atıklar hakkında katılımcılara bilgi verdi.
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DAHA MAVİ BİR GELECEK İÇİN
Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege’ye uzanan
TURMEPA eğitimleri, hız kesmeden devam ediyor.
Ocak ayından bu yana 16 bin 889 kilometre yol kat
ederek 19 il, 56 ilçe ve 86 kurumda 23 bin 752 kişiye
yaklaşık 476 saat boyunca denizlerin önemini anlattık!

AVÈNE İLE “EKOSORUMLULUK
ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ
TURMEPA ile Pierre Fabre Dermokozmetik firmasının markası Eau Thermale
Avène iş birliği kapsamında, denizlerin korunması ve kirliliğin önlenmesi
konusunda farkındalığı artırmak amacı ile 9 Mayıs’ta “Ekosorumluluk
Çalıştayı” gerçekleştirildi. Eau Thermale Avène ile TURMEPA bu çalıştayda,
eczacılar ve basın mensuplarını bir araya getirdi. Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
yapılan toplantıda konuşan Eau Thermale Avène Ürün Müdürü Ece Barlak,
“Bu tür projelere kaynak ayırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu amaçla Eau
Thermale Avène, Fransa’da PurProjet ile iş birliği yaparak, deniz ekosisteminin
sürdürülmesinde önemli payı olan mercanların korunması için çalışmalar
yapmıştır. Böylece Bali’de ve Güneydoğu Asya’da 1
milyondan fazla mercan yeniden dikilmiştir” dedi.
TURMEPA ise, deniz kirliliğine dikkat çekmek
amacıyla hazırladığı interaktif sunum ve oyunlar
eşliğinde katılımcılara oldukça keyifli bir program
yaşattı. Çalıştayda katılımcılar, denizlerin önemi, karşı
karşıya olunan tehlikeler, denizlerin bugünkü durumu,
deniz çöpleri, plastikler ve mikroplastikler konularında
grup çalışması yaptılar. Çalışma sonrası her grup
sunumlarını katılımcılara aktardı ve bu çıktılarla bir
sonuç bildirgesi hazırlandı.

TURMEPA, “HELLO!
MARITIME 2018”E KATILDI
Nakliye ve liman sektöründe dijital dönüşümden
sorumlu CIO’lara özel bir etkinlik olan Hello!
Maritime 2018, 10 Mayıs’ta Ritz Carlton
İstanbul’da gerçekleştirildi. Orange Business
Services’ın düzenlediği seminerde Arkas Holding
CIO’su Mert Oruz gerçekleştirdiği sunumda,
Arkas Bilgi Teknolojileri hakkında konuşma yaptı.
Oruz, katılımcılara sektördeki değişim ve dönüşüm,
operasyonda karşılaşılan zorluklar, operasyon
için tasarlanan çözümler ve Orange ile erişilen
kazanımları anlattı. Yarım gün süren seminerlerin
ardından katılımcılar, yuvarlak masa toplantılarıyla
sektör çözüm öneri ve stratejilerini dile getirerek
fikir alışverişinde bulundu. Seminere, Genel Müdür
Yardımcısı Semiha Öztürk katıldı.
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18 İLDE
YAKLAŞIK
20 BİN
ÖĞRENCİYE
ULAŞTIK
2017-2018 eğitim öğretim döneminde, Türkiye genelinde resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise dengi
öğrencilerine denizlerin oksijen kaynağı olduğunu anlatmak amacıyla “Geri Dönüştürüyorum” ve
“Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” eğitimleri başlatıldı. Denizlerin önemi, deniz
canlıları ve denizel kirliliğin yanı sıra plastiklerin deniz ve deniz canlılarına olan olumsuz etkilerinin
de anlatıldığı eğitimlerde çocuklar, tüm dünyanın oksijen kaynağı plankton ile tanıştı. Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) onayı ile tüm Türkiye çapında Ocak 2018’den
itibaren devam eden proje sayesinde şu ana kadar 15 bin 283 kilometre yol kat edilerek 18 il, 50 ilçede,
75 kurumda 19 bin 71 öğrenci ve 540 öğretmene 22 bin 740 dakika eğitim verildi.

YAPI KREDİ BANKACILIK AKADEMİSİ’NDEN DÜNYA
ÇEVRE GÜNÜ’NDE TURMEPA’YA DESTEK

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında İstanbul, İzmir ve
Antalya'da eğitim çalışmalarımızla deniz ve çevre kirliliğine dikkat
çektik. Çevre Günü’nde Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’nde
40 kişiye “Çocuklarımız için Temiz Denizler” başlıklı eğitim
verildi. Ayrıca Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Bostancı Rotary
ile bir araya gelinerek plastiklerin yaşamımızdaki tehditleri ve
denizlerin önemi konularına değinildi. İki kurum arası iş birliğinin
önümüzdeki dönemde devam etmesi planlanıyor.
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KIDZANIA VE TURMEPA’DAN ANLAMLI DAYANIŞMA
Daha yeşil bir dünya ve gelecek için çocuklara bilinç kazandırmayı
amaçlayan KidZania, “Greener World” etkinlikleri kapsamında 7
Nisan’dan 5 Haziran’a kadar yeşile büründü. Çocuklar, çevreci karakter
Vita’nın öncülüğünde çevre için neler yapabileceklerini öğrendiler.
TURMEPA ile birlikte düzenlenen atölye ve aktivitelerde çocuklar,
sürdürülebilir enerjiyi öğrenerek farkındalık kazandılar. Küçük
çevreciler bu etkinliklerde yenilenebilir enerji türleri, geri dönüşüm gibi
merak ettikleri tüm sorulara cevap buldular. Dünya Çevre Günü’nde
ise çocuklar Çevre Bildirgesi’ni okudular:

“BIREYSEL SORUMLULUKLARIMI YERINE
GETIRIYORUM, ÇEVREYI KORUYORUM”
“Bizler, duyarlı KidZania çocuklarıyız. Mavi bir gelecek, yeşil bir
dünya istiyoruz. Amacımız, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını
ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizler
ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmak. Çünkü su, insanlar için olduğu
kadar tüm dünya için de çok önemlidir. Dünyamızın yüzde 70’i
sularla kaplıdır. Su olmadan hiçbir hayvan ve bitki yaşayamaz, çevre
dengesi bozulur, yaşam yok olur.
KidZania ve TURMEPA iş birliğiyle çevrenin korunmasının önemine
dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen ‘Bireysel sorumluluklarımı
yerine getiriyorum, çevreyi koruyorum’ başlığı altında çevrenin
korunması için yapılması gereken bireysel sorumluluklarımızı
öğrendik. KidZania eğitim aktiviteleri ile öğrendiklerimizi pekiştirdik!”

DENİZ SEVERLER TURMEPA
GÖNÜLLÜLERİ İLE BİRLİKTE
KIYILARA AKIN ETTİ!
“Akdeniz’i Temiz Tutalım” (Clean up the Med) kampanyası çerçevesinde,
Türkiye dahil tüm Akdeniz ülkelerindeki çevre odaklı sivil toplum örgütlerinin
desteğiyle, kıyılar eş zamanlı olarak temizlendi. Kampanyanın Türkiye ayağını
üstlenen TURMEPA, 25-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye’nin farklı kıyılarında
temizlik etkinlikleri gerçekleştirdi. Bu sene İstanbul, Kırklareli, Antalya, İzmir,
Bodrum, Fethiye ve Marmaris kıyılarına uzanan TURMEPA, etkinliğin İstanbul
etabını Adalar Belediyesi ile Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği
(ADYSK) ve Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği desteğiyle Büyükada’da
düzenledi. TURMEPA’nın Deniz Elçileri Topluluğu BarbarosDET liderliğinde
ilerleyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bulunduğu deniz gönüllüleri,
bir saat içinde kıyıdan yaklaşık 260 kilogram plastik, metal ve ayrıştırılmamış
çöp topladı.Gönüllü dalgıçlar da eş zamanlı olarak deniz dibi temizliği yaptı.
Toplanan atıklar TURMEPA tarafından kayıt altına alındıktan sonra Adalar
Belediyesi’ne teslim edildi. Etkinliğin gerçekleşmesi için DENTUR, Beşiktaş
üzerinden katılımcılara ulaşım desteği sağladı.
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DÜNYA BALIK GÖÇÜ GÜNÜ KAPSAMINDA
TURMEPA GÖNÜLLÜLERİ KIYILARDAYDI!

Hollanda merkezli Dünya Balık Göçü Vakfı, nehirler üzerinde
balık geçitlerine olanak vermeyecek şekilde baraj yapımı, akarsular
üzerinde su setleri kurulması, denizlerde atık ve kirlilik gibi
nedenlerden dolayı tehlike altında olan göç eden balıklar için
mücadele veriyor. Vakıf tarafından tüm
dünyada gerçekleştirilen organizasyonlarla
iki yılda bir kutlanmakta olan Dünya Balık
Göçü Günü’nde, TURMEPA Gönüllüleri
de harekete geçti. Dünya Balık Göçü
Günü’nde TURMEPA Gönüllüleri, İstanbul Kilyos sahilinde
lüfer - Pomatomus saltatrix, İzmir - Bulgurca kıyılarında,
kababurun - Chondrostoma holmwoodii, Van Gölü’nde inci
kefali - Chalcalburnus tarichi, Denizli - Işıklı Gölü’nde yosun

balığı, Aphanius anatoliae’nin doğal göçüne izin vermek için
toplam 430 kilogram katı atık toplayarak kirlilikle mücadele
çağrısında bulundu. TURMEPA Gönüllüleri, 5 Mayıs’ta Dünya
Balık Göçü Günü kapsamında, Van Büyükşehir Belediyesi, İzmir
Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve
Çivril Belediyesi destekleriyle kıyılara ulaştı.
TURMEPA Gönüllüleri, bugüne kadar
kıyılardan topladıkları ortalama atık verilerini
de paylaştılar: “Her sene, ortalama bin 700
gönüllü olarak 10 bin kilogram atığı, Marmara, Karadeniz, Ege ve
Akdeniz su kaynakları ve kıyılarından, plastik, metal, kağıt, cam ve
sigara izmariti olarak ayrıştırılmış şekilde topluyor, deniz suyundan
uzaklaştırıyor ve geri dönüşüme – atık arıtmaya - kazandırıyoruz.”
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KENTTE EKOLOJİK YAŞAMA DESTEK VERDİK
Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali, “Kentte Ekolojik Yaşam” teması
altında “Doğaya Emek Ver” sloganı ile 31 Mayıs - 3 Haziran
tarihleri arasında Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleşti.
Atık üretiminin azaltılmasının hedeflendiği festivalde atölye,
söyleşi, tiyatro, film gösterimi, sergi, panel ve konser gibi çok sayıda
etkinlik gerçekleştirildi. 42 STK ve özel sektör katılımcıları ile
birlikte TURMEPA da festivaldeki yerini aldı. Dört gün boyunca
TURMEPA Gönüllüleri Gülten Düzülütaş, Devrim Yenigün,
Seda Oya Özer, Kerem Çelik ve Tahsin İşçioğlu festival standında
bize eşlik ederek derneğimizi temsil etti, çalışmalarımız hakkında
katılımcıları bilgilendirdi ve standı ziyaret eden çocuklarla atölye
çalışmaları düzenlediler. Stantta, yaklaşık 520 yetişkin, 110 çocuk
olmak üzere 630 ziyaretçi ağırlandı, 112 gönüllü başvurusu alındı.
Ayrıca diğer sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşımlarda bulunuldu.

TOPLAM 222 GÖNÜLLÜ
İLE KIYILARDA BULUŞTUK
Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının çalışanları ile
yürüttüğümüz Kıyı Temizleme Hareketi kapsamında üç farklı
kurum ile Burgazada ve Kınalıada kıyılarını temizledik. Toplam
222 gönüllü katılımcıdan oluşan Young Presidents Organization
(YPO-Genç Başkanlar Organizasyonu), Pernod Ricard ve Danone
çalışanları ile üç farklı buluşmada bir araya geldik ve iki adanın üç
farklı kıyı şeridinden 286 kilogram atık topladık. Toplanan atıklar
içinde 150 kilogram ile plastikler birinci sırada yer aldı.
YPO’nun Türkiye temsilciliği ile yapılan kıyı temizleme
etkinliğinde tanıştığımız Ceylan Sel Sohtorik ve Milay Nil
Sönmez, 12 Mayıs’ta Lab Vitalité markası olarak, “Dare to Protect
our Seas” etkinliğinde hazırladıkları organik kurabiyelerinin
satışından elde ettikleri geliri TURMEPA’ya bağışladılar.

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK
KOMİTESİ VE TURMEPA
TURMEPA’nın üyesi olduğu Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK),
gönüllülüğün tanınması amacıyla bu konuda çalışan tüm aktörleri bir araya
getirerek, iş birliğini desteklemeyi ilke edinmiş bir organdır. Komitenin
daimi sekreteri Birleşmiş Milletler Gönüllüleri’dir (UNV). Her yıl
komite üyeleri arasındaki STK yöneticileri tarafından Genel Sekreterlik
belirlenerek çalışmalar sürdürülür. TURMEPA olarak 30 Eylül 2016
tarihinde kabul edildiğimiz Ulusal Gönüllülük Komitesi’nde, Haziran
ayında üye STK’ların kabulü ile yeni dönem genel sekretaryasına ILA
(Uluslararası Çalışma Derneği) ile iş birliği içinde kabul edildik.
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NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ’NDEYDİK
Barındırdığı canlı bitki koleksiyonları ve yürüttüğü bilimsel ve
eğitsel etkinliklerle Türkiye’deki okul dışı öğrenme mekânlarının en
önemlilerinden biri olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, 22-25
Mayıs tarihlerinde, 2018 Yılı Doğa Şenliği’ne ev sahipliği yaptı.

TURMEPA da iki gönüllü eğitmen liderliğinde etkinliğe katılarak
41 çocuk ve 10 yetişkine “Balıklar İş Başında” başlıklı atölye
programı ile ulaştı. Etkinlikte, sivil toplum ve gönüllülük hakkında
katılımcılara bilgi verilirken dernek faaliyetleri de tanıtıldı.

"BU ÇÖPÜ SİZ BIRAKMIŞ
OLABİLİR MİSİNİZ?" DEDİLER
9 - 12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Dokuz Eylül
Üniversitesi 3. Deniz Bilimleri Sempozyumu’nda, ülkemizin dört
bir yanındaki üniversitelerden gelen öğretim üyeleri ile beraber,
TURMEPA’nın İstanbul Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu da
yerini aldı. Sunumlar ve eko geziden oluşan üç günlük sempozyum
süresince sucul ekosistemi oluşturan organizmalar ve okyanus
bilimi oşinografinin pek çok alanı ile ilgili bilgiler paylaşıldı.
Konferansın ikinci gününde TURMEPA Gönüllüleri Sena
Sarı, Ecem Özer, Sena Ayhan, İdil Elif ve Onur Karslı poster
sunumlarını paylaşarak plastik atıkların denizlere, deniz canlılarına
ve kıyı ekolojisine verdiği zararlar ve gelecekte ortaya çıkabilecek
sorunlardan bahsettiler. Ardından üyeler arasında fikir alışverişi
yapıldı. Sempozyum sonunda yeni gönüllüler aramızda katıldı,
Gönüllü Danışmanız Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve denizlere gönül
vermiş katılımcılarımız beraber olmanın mutluluğunu paylaştılar.
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ŞUBE VE MERKEZLERİMİZDEN HABERLER
ANTALYA VALİSİ MÜNİR KARALOĞLU’NU ZİYARET
TURMEPA Antalya Şube Yönetim Kurulu, 2 Mayıs’ta, Vali Münir Karaloğlu'nu
ziyaret etti. Antalya'nın dünyanın önemli turizm merkezlerinden olduğunu belirten
Karaloğlu, “TURMEPA olarak deniz temizliği ve deniz yaşamının korunması
konularında hazırlayacağınız her projeye destek oluruz" dedi. Şube Başkanı Osman
Ayık da yerleşim yerlerinin atıklarının denize deşarjı konusunda ciddi sıkıntılar
görüldüğünü dile getirdi. Başkan Ayık, “Deniz olmazsa turizm de olamaz. 50
milyon turisti konuk etme hedefimiz varsa denizimizi korumalıyız” diye konuştu.
TURMEPA şube yönetimi, DTO Antalya Şubesi'nin yeni yönetimine de nezaket
ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde Başkan Osman Ayık'a, Başkan Yardımcısı İzzet
Ünlü, Sayman Üye Berna Küner Van Mannakes, Genel Sekreter Bülent Ecevit, Üye
Ahmet Yetkin Armağan ile Proje ve Eğitim Koordinatörü Pervin Gürbüz eşlik etti.

SAMSUN’DA DENİZ GÖRMEMİŞ
MİNİKLER DENİZLE BULUŞTU

Denizi görmemiş 105 öğrenci, 11 Mayıs’ta Samsun Büyükşehir
Belediyesi desteğiyle “Samsunum-1” gemisiyle denizlere açıldı.
Ayvacık Atatürk İlk ve Ortaokul öğrencileri ilk defa denizle
bütünleşmenin keyfini yaşarken TURMEPA tarafından deniz
kirliliği ve atıklar hakkında bilgilendirildi. Hem baharın gelişini
kutlamak hem de dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları denizle
tanıştırmayı amaçlayan etkinlik boyunca çocuklarla yüz boyama,
hafıza oyunu, canlandırıcı drama ve ritim çalışmaları yapıldı.

DAHA MAVİ BİR GELECEK İÇİN EĞİTİM
VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI
ANTALYA’DA DEVAM EDİYOR
8 Mayıs’ta Özel Bilfen İskenderun Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerine
YEĞİTEK eğitimleri kapsamında “Denizlerimiz Olmasaydı
ve Geri Dönüşüm” eğitimi verildi. Eğitimin devamı niteliğinde
9 Mayıs’ta İskenderun’un Karaağaç sahilinde öğrencilerle kıyı
temizliği yapıldı. Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan
protokol çerçevesinde ise, Ünsal Ortaokulu ile Ünsal İmam Hatip
Ortaokulu’nda 523 öğrenciye Sınırsız Mavi Eğitimi verildi.

EĞİTİMLERİMİZ FETHİYE’DEN DİĞER BÖLGELERE UZANIYOR

TURMEPA “Fark ettim, Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” Eğitimleri, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde TURMEPA Fethiye koordinatörlüğünde tamamlandı. Eğitimlerle Ankara, Mersin, Muğla, Adana ve Bursa’da
yaklaşık 3 bin 500 kişiye ulaşıldı. Özel Fethiye İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri aldıkları eğitim sonrası bilgi birikimi
ve hayal güçleriyle hazırladıkları projelerini TURMEPA üyeleri, Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
Hatice Selver Kabak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, TURMEPA Eğitim Bölümü
Sorumlusu Ersin Özer ve Proje Koordinatörü Su Ürünleri Mühendisi Songül Turan’ın katıldığı etkinlikte sundular.

CLEAN UP THE MED ETKİNLİĞİ İLE ÜLKE
ÇAPINDA FARKINDALIK YARATTIK

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ, ŞUBE
VE MERKEZLERİMİZCE DE KUTLANDI
Antalya: Dünya Çevre Günü’nde Kepez Ersoy İlkokulu ve
Ortaokulu’nun Su Kaşifleri projesi kapsamında düzenlenen Su
Festivali’ne TURMEPA Antalya Şubesi katıldı. Derneğe tahsis edilen
stantta tanıtım ve bilgilendirme yapıldı, eğitimler gerçekleştirildi.
Antalya İl Milli Eğitim Müdürü ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü
de standı ziyaret etti. Ayrıca TEMA Vakfı ile iş birliği yapılarak
Antalya Muratpaşa Camisi - Kapalı Yol – Kalekapısı - Kaleiçi Yat
Limanı - İskele güzergâhı (yaklaşık 2 km) boyunca yaklaşık üç saat
süren çevre temizliği yapılarak farkındalık yaratıldı.
Samsun: Dünya Çevre Günü kapsamında, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın organizasyonuyla Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda
TURMEPA standı açılarak çocuklara hafıza oyunu ve balık
boyama etkinlikleri yapıldı.
İzmir: İzmir’de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri, Çiğli
Belediyesi ev sahipliğindeki Sasalı Kuş Cenneti’nde gerçekleşen
kıyı temizliğiyle başladı. TURMEPA İzmir Şubesi’nin de katıldığı
etkinlikte bin 200 kilogram katı atık toplandı. Atıkların çevreye,
denizlere ve su yollarına olumsuz etkilerinin vurgulandığı etkinlik
sonrası Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan TURMEPA’ya katılım
sertifikası takdim etti. Aynı tarihte TURMEPA İzmir Şubesi
koordinatörlüğünde Mavibahçe AVM'de çocuklar için deniz ve çevre
temalı atölye çalışmaları da yapıldı.

Antalya’da Konyaaltı Beach Park 1 no’lu plajda gerçekleşen etkinliğe Vali
Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, Sahil
Güvenlik Komutanlığı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi, Kepez
Ersoy İlkokulu ve Ersoy’un Su Kaşifleri, TYF Antalya İl Temsilciliği,
Lara Rotary Kulübü, Yunus Dalış Okulu, Mavi Akdeniz Su Sporları ile
TURMEPA Antalya Şubesi Yönetim Kurulu ve TURMEPA Antalya
Şubesi Üyelerinin yanı sıra çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Antalya Vali
Yardımcısı ve Liman Başkanı da kıyı temizliğine bizzat katılarak destek verdi.
Etkinliğin İzmir ayağı ise TURMEPA, İMEAK Deniz Ticaret Odası
İzmir Şubesi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Eşrefpaşa ve
Balçova Eğitim Birimleri koordinasyonunda Dikili’nin Bademli mevkiinde
gerçekleştirildi. Dikili Belediyesi ve Bademli Muhtarlığı ev sahipliğinde
yapılan etkinliğe Dokuz Eylül Genç TEMA, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sualtı Topluluğu, Karşıyaka Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu ve Derin
Dalış Merkezi de katıldı. Denizden ve karadan eş zamanlı yürütülen temizlik
faaliyetinde yaklaşık 400 kilogram katı atık toplandı.
Clean up the Med kampanyasının bir ayağı da Bodrum’da gerçekleştirildi.
Bitez’de, yaklaşık iki saat süren etkinliğe TURMEPA üyelerinin yanı sıra
Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği, Bodrum Uğur Koleji
ve Decathlon mağazası çalışanları katıldı, alana denizden kanolarla gelen
Deniz Küreği Kulübü BOMASK da destek verdi. Etkinlik hakkında konuşan
TURMEPA Bodrum Şube Başkanı Yaman Olgaç, şunları söyledi: “Bu koylar
hem denizden gelen pislik hem de mülteci hareketinde bırakılan pisliklerden
dolayı kirleniyor. Biz çocuklarla buraya hem uygulama hem de eğitim amacıyla
geldik. Önce kirliliğin ne olduğunu anlattık. Sonra da burada uygulamalı olarak
gerçek kirliliği gördük. Çok güzel bir etkinlik oldu.” Derneğin sekreteri Ethem
Güzelgün de “Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Biz çöp toplamaktan
ziyade farkındalık yaratmak için bu eylemi gerçekleştiriyoruz” dedi.
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