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Kadınların toplumsal katılımı, yer aldıkları her alanda çok şey
değiştiriyor. İş dünyasından eğitime, siyasetten sosyal sorumluluğa kadın
eli değen herşey, toplumu olduğundan daha ileri taşıyor, “iyileştiriyor”.
Kendi çalışma alanımızdan örnek verecek olursak, daha önce de
TURMEPA olarak tam desteğimizi belirttiğim “Sıfır Atık Hareketi”
bunun en büyük örneklerinden. Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından büyük bir kararlılık ve titizlikle
yürütülen bu proje, ülke çapında bir “iyileşme” hareketi. Doğayı
korumak, ekonomimizi geliştirmek için bir seferberlik. Ülkemizde
bir yılda oluşan atık miktarı, 31 milyon tonu aşmış durumda ve
hızla artmaya devam ediyor. Bu durum sadece çevremizi değil,
denizlerimizi de tehdit ediyor. Çünkü yapılan araştırmalar, denizdeki
kirliliğin yüzde 80’inin karasal kaynaklı atıklardan oluştuğunu
gösteriyor. Hep söylediğimiz gibi “denizleri korumanın en kolay yolu,
hiç kirletmemektir.” Bunu başarabilmemiz için gerekli farkındalığı
yaratması açısından Sıfır Atık Hareketi ile tüm ülke çapına yayılan
bu derece büyük bir çevre seferberliği, çocuklarımızın mavi yarınlarını
şüphesiz, şimdiye kadar gerçekleştirilmiş tüm projelerden daha büyük bir
güçle garanti ediyor. Proje ile hesaplanan çevresel etki gerçekleştiğinde
çocuklarımız geleceklerine daha da umutla bakabilecek. Projenin
ekonomimize katkısıysa katlanarak artacak. Böyle çalışmalarda ilk
etapta yaşanabilecek karışıklıklar, genelde amaç ortak iyilik olduğu
için, çok çabuk bertaraf ediliyor ve toplumlar bir bütün halinde yapılanı
sahipleniyor. Henüz Ocak ayı başında plastik poşetler ile ilgili uygulama
devreye girdiğinde yaşadıklarımıza bakın; o tartışmalardan eser kalmadı.
Önümüzdeki iyi uygulama örnekleri, geleceğimizi görmemize yardımcı
oluyor. Örneğin İrlanda’da uygulama başladıktan üç yıl sonra plastik
poşet kullanımı yüzde 80 azaldı. Aynı şey eminim, Sıfır Atık Hareketi ile
Türkiye’de de yaşanacak. Türkiye, tüm paydaşlarının gayretiyle sıfır atık
için model bir ülke olacak. İşyerlerinde, evlerde ve eğitim kurumlarında
özellikle kadınların önderliği ve duyarlılığı ile gelişeceğini düşündüğüm bu
proje için en büyük desteği şüphesiz, yine kadınlar verecek.
Bu vesileyle, ileride yaşam kalitemizin yükselmesi, toplumumuzun daha da
gelişmesi ve iyileşmesi için kadın eli değen projelerden daha fazla bahsetmek
ümidiyle, tüm kadınların gününü kutluyor; bulundukları ortamı yeşertmek
için emek harcayan tüm kadınlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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SADECE “EN İYILER”E İZIN VAR

ST. BARTHS BUCKET
REGATTA
HER YIL DÜNYANIN EN
MUHTEŞEM SÜPERYATLARI,
DÜNYANIN EN PRESTIJLI VE
FARKLI YARIŞLARINDAN ST.
BARTHS BUCKET REGATTA
IÇIN GUSTAVIA LIMANI’NDA
BULUŞUYOR. ÜÇ GÜN SÜREN VE
ÖZEL DAVETIYELERLE KATILIMCI
OLUNABİLEN YARIŞ, NEFES KESICI
KARAYIP ORTAMINDA, BIRINCI
SINIF YARIŞÇILARA VE ÖZEL
ETKINLIKLERE SAHNE OLUYOR.
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Dönemi çoktan geçmiş olsa da hâlâ en
taze şekilde bahsedilen korsan hikayeleri,
kartpostalı andıran görüntüsü, reggae ile
karışık rap müzik seslerinin yükseldiği
sokakları, romun eksik olmadığı mekanları
ve tüm güzelliğine rağmen yer yer tehlikeyi
koklayabileceğiniz bir yer Karayipler. Bu adalar
topluluğunun pek çok bölgesi için “Karayip
Korsanları” bazen bir film sahnesi olmaktan
çıkıp vücut bulabiliyor. Ancak bir adası var ki,
bunlarla hiçbir alakası yok: Saint Barths Adası.
Güzellikleri ve her sene kendisini ziyaret eden
dünyaca ünlü isimleri sayesinde Karayipler’in
Saint Tropez’i olarak anılan Saint Barths Adası,
ismi gibi (Saint Barthelemy) bir Fransız. Adanın
yerel halkı da öyle. Büyük cruise gemilerinin

limana yanaşması yasak olduğundan diğer
adaların yaşadığı yozlaşmanın dışında kalıp
sosyetik bir yapıya bürünmüş. Ancak yolcu
listesi belirli bir sayıda olsa da 100 metre üzeri
süpreyatları da, 50-60 metrelik klas yelkenlileri
de burada görmek mümkün.
St. Barths’ı diğer Karayip Adaları'ndan ayıran
bir özelliği her yıl, limana yanaşanlar gibi lüks
ve klas teknelerin kıyasıya mücadeleye giriştiği
regatta’sı St. Barths Bucket.
Adanın lüksüne yaraşır şıklıkta ve pahalılıkta
teknelerin yarıştığı St. Barths Bucket
Regatta’yı diğer yarışlardan ayıran bir özellik
daha var. O da Bucket Regatta’nın bir davet
yarışı olması. Davet, uzunluğu
30,5 metre ve üzeri olan tekneler için geçerli.
32. yaşını kutlayacak olan yarış, bu sene ayrıca
“Corinthian Spirit” sınıfını ağırlayacak.

HER ŞEY BIR İDDIA ILE BAŞLADI
St. Barths Bucket Regatta, ilk kez 1986 yılının
Ağustos’unda Massachusetts’in Nantucket
kentinde düzenlendi. İş adamı Nelson
Doubleday, düzenlediği bir doğum günü
kutlamasında, birkaç yat sahibi ile birlikte, en
iyi yat tasarımları ve bireysel yelken kabiliyeti
hakkında ateşli bir tartışmaya tutuşmuştu. Ertesi
gün, sadece bir gecelik hazırlığın ardından yedi
10

Bir iddia üzerine
doğan St. Barths
Bucket Regatta,
30 yıldan fazla bir
süredir dünyanın en
önde gelen süper
yatlarını, sahiplerini
ve meraklılarını bir
araya getiriyor.

maviyarış

yelkenli süperyat, saatte 15 mil hızla Nantucket
Sound’da yol alıyordu. Bu doğaçlama yarışmanın
ödülü ise tüm sene için geçerli olacak yelkenliler ve
tekneler hakkındaki böbürlenme haklarına sahip
olmaktı. Aradan çok geçmeden bu yedi kişilik ekip
fark etti ki, denize dair benzer düşüncelere sahip
çok kişi vardı ve bunların hepsi, bu büyük ödülün
peşine düştüler. Sonuç olarak, yakın zamanda
gerçekleşecek olan yeni bir Bucket yarışı için daha
kalabalık bir ekip bir araya geldi ve Bucket Regatta
doğdu. 30 yıldan fazla bir süredir, dünyanın önde
gelen süper yat yelkenlileri, sahipleri, ekibi ve
konukları aynı niyetle bir araya geliyor.
1986-2001 yılları arasında kendini iyice geliştiren
regatta, 1995 yılında ilk kez St. Barths’da
gerçekleşti. Dört tekneyle düzenlenen yarış, o
tarihten sonra her yıl Mart ayında bu güzel adada
yapılır oldu. Geçen seneler içinde yatların ve rakip
filonun büyüklüğü önemli ölçüde artmış olsa da
etkinliğin ruhu ve iddiası hiçbir zaman değişmedi.
Yarış, her geçen sene gelişmesine rağmen
organizatörler; yarışın doğal ruhunu, samimi
ortamını ve denizciliğin yarattığı arkadaşlığı
korumaya yönelik büyük bir çaba sarf ediyorlar.
Organizatörler bir ticaret adamından ziyade,
geleneğin koruyucuları gibi görev görüyorlar. Bu
nedenle her yıl hazırlanan davetiyeler, benzer
düşüncelere sahip insanlara gönderiliyor.

SÜPERYATLARIN REGATTA’SI
Her yıl birbirinden klas ve lüks tekneleri
ağırlayan St. Barths Bucket Regatta, bu
yıl 21-24 Mart tarihleri arasında yapılıyor.
Dünyanın birinci sınıf teknelerini Gustavia
Limanı’na getiren yarış, süperyat ve yelkenli
sahiplerini ve izleyicileri her şeyden önce

12

keyif için ağırlayarak aradan geçen 30 küsür
senelik zamana rağmen ticari olmayan bir
ruhla yapılıyor. Ancak buna rağmen bu üç
günlük yarış, diğer köklü yarışlardan aşağı
kalmayan bir mücadele ve rekabete sahne
oluyor. Son yıllarda 40’a yakın teknenin bir
araya gelmesi ile yapılan yarış, dünyanın en
dikkat çekici denizcilerinin mücadelesine
tanıklık ettiriyor. Bu sene 34 teknenin
yarışacağı Bucket’taki en küçük teknenin
boyu 32 metre, en büyüğü ise 67 metre.
Lüks yarışçıları kadar kıyıdaki sosyal aktiviteler
de regatta’yı konuşulur kılıyor. Üç gün süren
“Bucket Günleri”, adada, yeni yıl arifesinde
kutlanan şenliklerden sonra yılın en büyük
ikinci eğlence ve kutlama haftası. Üç gün
boyunca süren etkinlikler kapsamında, adanın
birbirinden güzel ikonik plajları hareketli
günlük organizasyonlara sahne oluyor. Her
akşam, özel villalarda veya adanın geleneksel
restoranlarında özel partiler düzenleniyor.
Beş yıldızlı Eden Rock Hotel'de geleneksel
olarak düzenlenen yat şovları, günlük ödül
törenleri, Saturday “Bucket Bash” ve final ödül
töreni partisi de dahil olmak üzere heyecan
verici bir sosyal program sunuyor.

Yarış, her geçen sene
gelişmesine rağmen
organizatörler; yarışın
doğal ruhunu, samimi
ortamını ve denizciliğin
yarattığı arkadaşlığı
korumaya yönelik büyük
bir çaba sarf ediyorlar.
Organizatörler bir ticaret
adamından ziyade,
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Bulundukları bölgeye ait olmayan türlerin
ekosisteme dahil olması, küresel anlamda biyolojik
çeşitliliğin azalmasının temel nedenlerinden biri
olarak gösteriliyor. “Yabancı türler” ya da “istilacı
türler” olarak adlandırılan bu canlılar, son yıllarda
artan sayıları ile ekosistemin dengesini hızla
bozmaya başladılar. Genellikle balıklar, bitkiler,
yumuşakçalar, kabuklular, algler, bakteriler ve
virüslerin oluşturduğu bu grup; ekonomik, sosyal
ve çevresel etkileriyle son yıllarda daha da artan
bir "denizler meselesi" olarak ortada duruyor.
Denizleri birbirine bağlayan kanalların açılması,
kirlilik ve iklim değişikliğinin beraberinde
getirdikleri, bu istilacı türlerin yerleşimini ve
adaptasyonunu kolaylaştırıyor.
Tüm dünya denizlerini etkilemeye başlayan istilacı
türlerden en muzdarip olan denizlerin başında
Akdeniz geliyor. Son yapılan araştırmalar, bine
yakın yabancı tür tarafından istila edildiğini ortaya
koyuyor. Göteborg Üniversitesi tarafından yapılan
bir araştırma, Akdeniz başta olmak üzere, risk
altındaki ekosistemlerin anlaşılmasının yetersiz
olmasının istilacıları kontrol altına almayı
zorlaştırdığı konusunda uyarıda bulunuyor.
Üniversitenin çalışma ekibinden Stefan
Kalogirou, Akdeniz’in en istila edilmiş deniz
olduğunu söyleyerek, bu türlerin Akdeniz’e
tamamen adapte olduktan sonra onları oradan
çıkarmanın imkansız hale geleceğini belirtip,
hükümetlerin ve kurumların bu konuda acele
etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

SÜVEYŞ KANALI,
İSTILACILARA YOL AÇTI
“Biyolojik istila” olarak adlandırılan türlerin
doğal ortamlarından çıkıp, yabancı oldukları
bölgelerde kolonileşmesi durumunun çeşitli
sebepleri bulunuyor:
Yetiştiricilik amaçlı bilinçli taşınma
Gemi balast suları yoluyla türlerin taşınması
Denizleri birbirine bağlayan kanallar
İklim değişikliği sebebiyle su sıcaklığı
seviyesinin değişmesi
Doğal süreçler (Cebelitarık’tan Akdeniz’ e geçiş gibi)
Akdeniz’e dolan yabancı türlerin son yıllarda
hızla artan sayısındaki en büyük etkiler ise iklim
değişikliği ve Süveyş Kanalı'nın sağladığı geçiş yolu.
1896 yılında tamamlanan Süveyş Kanalı, yabancı
türlerin Doğu Akdeniz’i istila etmesi için bir yol
15
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oluşturdu. Son yıllarda Doğu Akdeniz'in çeşitli
kıyı bölgelerinden gelen yabancı türlere dair
düzenli raporlar, yerli türlerin ve ekosistemlerin
geleceği konusunda endişelere yol açtı.
Akdeniz, Cebelitarık Boğazı ile Atlantik
Okyanusu’na bağlı olduğundan oradaki ekolojik
değişimlerden direkt olarak etkileniyor. Diğer
yandan da Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'ndaki
değişimlere de açık. Çünkü Süveyş Kanalı
vasıtasıyla Kızıldeniz’e, oradan da Hint
Okyanusu’na bağlı. 163 kilometre uzunluğundaki
bu kanal, yabancı türlerin Akdeniz’e girmesini
kolaylaştırmış durumda. Akdeniz’de bulunan
650 kadar balığın yaklaşık 100 tanesi Akdeniz
havzasının yeni müdavimlerinden. Bunların
yüzde 60’ı ise kanal yoluyla giriş yapmış. Bir
kısmı ise Atlantik Okyanusu’ndan gelmiş ve
ortama uyum sağlamaya çalışıyor. Çalışmalara
göre, Akdeniz’deki Kızıldeniz kökenli denizel
tür sayısı 300 civarında. Hint Okyanusu kökenli
balık sayısı ise 30’u aşmış durumda. Şu anda
İskenderun Körfezi’nde toplam avın yüzde
20’sini oluşturan yabancı türlerin oranının yakın
zamanda artması bekleniyor.
Bütün bu türlerin Akdeniz’e rahatlıkla girip
koloni oluşturması ve yerli türlerle rekabete
girmesini kolaylaştıran temel etken ise su
sıcaklığının artması. TÜDAV Başkanı Bayram
Öztürk, konuyla ilgili “Yükselen deniz sıcaklığı
ile beraber Kızıldeniz’in ve Akdeniz’in sıcaklığı
birbirine yakın hale geldi. Bu da türlerin geçişine
ve kolayca adaptasyonuna imkan tanıdı” diyerek,
iklim değişikliğinin türlerin geçişindeki etkisine
dikkat çekiyor. Artan su sıcaklığı Akdeniz’de
bir tropikleşmeye neden olarak tüm havzanın
ekosisteminde değişikliklerin yaşanmasına
neden oldu. Daha şimdiden tropikal ve tehlikeli
yosun türlerinden olan “caulerpa taxifolia” ve pek
çok balık türü, başarılı bir şekilde gelişmeye ve
kendine alan bulmaya başladı. Batı Akdeniz’de
son 10 yılda 2 derece artan su sıcaklığı, 13
derece gibi sabit bir sıcaklıkta yaşayan deniz
canlıları için bir tehdit ve zaruri bir göç nedeni.
Doğu Akdeniz’de 1992 yılından bu yana su
seviyesi 12 santim yükselmiş durumda. Bu da
dip sulardaki sıcaklık miktarının değişmesine
neden oldu. Akdeniz’deki yaşanan su sıcaklığı
artışı ve seviyenin yükselmesi sadece bölge
canlıları için değil, Akdeniz’i geçiş yolu için
16

kullanan göçmen türler için de büyük tehlike
oluşturuyor. Değişimin devam etmesi,
sıcaklık miktarına duyarlı olan türlerin üreme
dönemlerinin değişmesine, hatta pek çok türde
üreme miktarının ve yeteneğinin azalmasına
da neden olacak.
Uzmanlar, Akdeniz’deki yabancı bitki ve hayvan
türlerinin gelişimini çok hızlı tamamladıklarını
söyleyip, durumun aynı hızla devam etmesi
halinde bundan 20-30 sene sonra Akdeniz’deki
yabancı deniz bitkisi sayısının yerlilerden çok
daha fazla olacağı endişesini dile getiriyorlar.
Küresel ısınmanın da etkisiyle Akdeniz’e ait
yerel türlerin yok olacağı ve bunların yerini
Kızıldeniz canlılarının alacağı artık bir ihtimal
olmaktan çıktı. Akdeniz için yakın bir tarih
verilen bu felaket senaryolarının Akdeniz’den
sonra Marmara ve Karadeniz'e taşınması
da konuşulanlar arasında. Durumun aynı
hızda seyretmesi halinde Karadeniz’in de
giderek Akdeniz ile aynı kaderi paylaşacağı,
dolayısıyla balık stoklarının ve beraberinde
ticari balıkçılığın zarar görmesinin kaçınılmaz
olduğu ifade ediliyor.
Akdeniz’de bugün bine yakın yabancı tür
bulunurken, bunların 775 kadarı Doğu
Akdeniz’de yaşıyor. Ülkemizin Akdeniz sularında
bulunan yabancı tür sayısı ise 450’yi geçmiş
durumda. Akdeniz’de bu türlerin yüzde 70’i
Süveyş Kanalı ile taşınmış.

Uzmanlar, Akdeniz’deki
yabancı bitki ve hayvan
türlerinin gelişimini çok
hızlı tamamladıklarını
söyleyip, durumun aynı
hızla devam etmesi
halinde bundan 20-30
sene sonra Akdeniz’deki
yabancı deniz bitkisi
sayısının yerlilerden
çok daha fazla olacağı
endişesini dile getiriyorlar.

mavicanlı

BALAST SULARI, TÜRLERI TAŞIYOR
Yabancı türlerin yer değiştirmesindeki bir başka
etken de balast suları. Birçok yabancı tür, balast
suyu yoluyla farklı ekosistemlere taşınıyor.
Balast suları dünyada her gün 3 bin kadar türü
taşıyabiliyor. Bugün Karadeniz’de bulunan
yabancı türlerin yüzde 90’ı balast sularıyla
taşınmış durumda. Marmara’da bulunan 90 kadar
yabancı türün yaklaşık 50’si balast değişimi ve
boşaltımı sırasında buraya yerleşmiş.
Son yıllarda iklim değişikliği ve besin ağındaki
değişimle birlikte artan yabancı tür sayısı, diğer
yandan turizm ve balıkçılığı da olumsuz etkiliyor.
Zehirli balıklar bir yandan yaz aylarında deniz
severleri tehdit ederken, diğer yandan yenmesi
halinde büyük sağlık sorunlarına da sebep oluyor.
Avrupa Birliği tarafından yapılan bir araştırma,
birçok bölgede biyolojik sabotaj nedeni olan
bu canlıların, yılda 12 milyar Euro’ya yakın
zarara neden olduklarını ortaya koyuyor.
Türkiye’de, ağlara verdikleri zarar ve iş gücü
kaybı nedeniyle oluşturdukları zararın yılda 10
bin TL olduğu tahmin ediliyor.
Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar,
tehlikenin boyutunun daha da artmadan
müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayarak;
deniz koruma alanlarının oluşturulması, yabancı
türleri izleme programlarının başlatılması, halkı
bilinçlendirmek ve en önemlisi iklim değişikliği
ile mücadeleye hız verilmesi konularının hayata
geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

TÜRKIYE DENIZLERINDEKI
BAZI İSTILACI TÜRLER
Kirpi balığı: Ticari açıdan bir değeri bulunmayan
kirpi balıklarının vücutlarında bulunan zehir,
diğer canlılar açısından son derece zararlı
sonuçlar oluşturuyor.
Aslan balığı: Hint Okyanusu kökenli olan balık,
zehirli türler arasında yer alıyor. Akdeniz’deki
varlığını tamamlayan bu tür Ege’ye doğru
yayılmak üzere.
Balon balığı: Türkiye’ye Süveyş Kanalı yoluyla göç
etmiş olan bu balık, kalamar, ahtapot ve mürekkep
balıkları için büyük bir tehlike oluşturuyor. Balon
balığı, ekolojik ve ekonomik zararların yanı sıra
insan sağlığı için de büyük tehdit anlamına geliyor.
Balığın sahip olduğu toksinin siyanürden bin kat
daha zararlı olduğu belirtiliyor.
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Denizanaları: Son yıllardaki su sıcaklığı artışı ve
kirlilik, Kızıldeniz’den göç eden denizanalarının
sayısını daha artırdı. Deniz ekosistemini olumsuz
etkileyen denizanalarının birçoğu son derece
tehlikeli sonuçlar yaratıyor.
Deniz salyangozu: Ülkemize balast suları ile
giriş yapan bu deniz canlısı, balık besinlerinin yok
olmasına sebebiyet veriyor; dolayısıyla, balıkların
büyümesine ve gelişmesine de engel oluyor.
Karadeniz’de sayıları hızla artan bu istilacılar, aşırı
derecede çoğalma gösteriyor.
Katil yosun (caulerpa taxifolia): Hint
Okyanusu’ndan Süveyş Kanalı yoluyla ülkemize
giriş yapan bu yosun türü, “en kötü 100 istilacı”
arasında bulunuyor. Çok baskın olan bu yosun,
bulunduğu bölgedeki canlılara fazla yaşam şansı
vermiyor. Balıkların tüketmediği bu yosun, deniz
çayırlarına da zarar veriyor.
Taraklı medüz: Balast sularıyla denizlerimize
taşınan bu tür, planktonların başlıca
düşmanlarından. Karadeniz’de hamsi ve levrek
gibi balıkların stoklarının azalmasına neden olan
medüz, balık yumurtaları ve lavraları tüketerek
doğal yaşama zarar veriyor.
Sokar balıkları: Akdeniz’de sürüler halinde
yaşayan bu balıkların yayılım alanı gün
geçtikçe genişliyor. Kızıldeniz göçmeni olan
bu balık, oldukça zehirli ve öldükten sonra
bile zehrinin etkisini koruyor.

mavisöyleşi
röportaj Murat Erdoğan

DENIZ TICARET ODASI MECLIS BAŞKANI SALIH ZEKI ÇAKIR

DENIZLERIN KORUNMASI VE
TEMIZLENMESI IÇIN FON OLUŞTURMALI
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demek. Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar kabotajında çalışan fosil
Armatörleri temsil eden bir yapı olarak algılanan İMEAK Deniz
yakıtlı tüm gemilerini, çevreci gemiye dönüştürme stratejisi bulunuyor.
Ticaret Odası’nın, tüm denizciliği kucaklayan ve temsil eden bir
Bu, gemi inşa sanayimiz için de bir fırsat anlamına geliyor.
kurum olduğunu hatırlatan DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır,
yeni yönetim ve meclis olarak, bir yıldır herkesin aynı ölçüde mecliste
AB, filosunun yenilenmesi için kendi yatırımcısına, girişimcisine, hibe
kendini ifade etmesi için mücadele ettiklerini söylüyor. “Seçimlerde
veya uzun vadeli kredi gibi birtakım avantajlar sağlayacaktır. Bizim
başardığımız çoklu katılımı ve çok sesliliği henüz meclisimizde
de ülke olarak, filomuzu yenilemek için bu desteklere tabi olmamız
yeterince sağlayamadık. Kimisi çekindiğinden kimisi de mahalle
gerekiyor. Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın girişimleri
baskısından dolayı söz almak istemiyor. Önceliğimiz bunu değiştirmek
oldu. Konu, Sayın Bakan'ın 5 Şubat 2019 tarihinde, Brüksel’de
ve herkesin rahatça söz almasını sağlamak” diyen Çakır, kronikleşmiş
katıldığı toplantıda gündeme alındı. AB Komisyonu'nda ilgili yetkililer
belli sorunların mecliste ağırlığını devam ettirmesine rağmen, Yılmaz
ile 1 Mart’ta odamızda bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda bu
Ulusoy başta olmak üzere bazı üyeler tarafından deniz çevresinin
ihtiyacımıza vurgu yapıldı. Gerekli fon sağlanabilirse, hibe ve uzun vadeli
ve sorunlarının gündeme getirildiğinin altını çizerek şöyle devam
kredi kaynağı oluşursa, öncelikli olarak yaşlı koster filosunun çevreci
ediyor: "Mecliste görüş ve önerilerde yeni fikirlere ihtiyaç var. Alt
gemilerle yenilenmesi mümkün olabilir. Diğer türlü, şu anki maliyetlerle
meslek gruplarının proje odaklı çalışıp meclise
işletmelerin bu gemileri yaptırıp rekabete
ve yönetime makro öneriler getirmelerini
girişmesi mümkün değil. Yenilenemeyen Türk
özendirmeye çalışıyoruz. Eski ezberlerle
gemileri, Avrupa limanlarına gidemeyecek
DENIZLERIMIZIN KORUNMASI
denizciliği geliştiremeyiz. Buna deniz
ve bu da ciddi bir iş kaybı anlamına geliyor.
VE TEMIZLENMESI KONUSUNDA
kirliliğinin önlenmesi de dahil. Sayın Yılmaz
Avrupa Birliği, karbon emisyonları ve çevre
TURMEPA’NIN
ÇOK
ÖNEMLI
BIR
Ulusoy sağ olsun, Nisan 2018 seçimleri sonrası,
cezalarından bir fon oluşturmuş ve bu
GÖREV ÜSTLENDIĞINI SÖYLEYEN
birkaç istisna dışında, her meclis, çevreyi kendi
fonları gemilerin yenilenmesinde kullanacak.
tespitleri ile gündeme taşıyor. Oda meclisinin
Türkiye’nin de benzer bir fon yaratması
İMEAK DENIZ TICARET ODASI
geneline baktığımızda da bir bilinçlenme
gerekiyor. Gemilerden ücretli toplanan
MECLIS
BAŞKANI
SALIH
ZEKI
olduğunu görüyoruz. Meclis üyeleri deniz
atıklardan ve çevre cezalarından elde edilen
ÇAKIR, BU SORUMLULUĞU SADECE gelirler, bu fonlarda toplanabilir ve bu fonlar
kirliliği ile ilgili tespitlerini dile getiriyorlar.
Denize karşı herkesin bir hassasiyeti var.
deniz kirliliğiyle mücadelede kullanılabilir.”
TURMEPA’YA YÜKLEMENIN
Toplumda bilincin oluşması ve denizlerin
HAKSIZLIK OLACAĞINI BELIRTEREK, “GEMININ BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE
temizlenmesi noktasında TURMEPA, önemli
“DENIZLERIN TEMIZLENMESI IÇIN
bir görev üstleniyor. Odamız, TURMEPA’nın
DEĞIL, KIRLILIĞIN BÜYÜKLÜĞÜNE
hem kurucusu hem de en büyük sponsoru.
GÖRE CEZA OLMALI”
ÇEVRE CEZALARI VE GEMILERDEN
Ancak destekliyoruz diye deniz kirliliğiyle ilgili
Yeni yıl ile birlikte çevre cezalarına gelen
ATIK ALIMLARINDA ELDE EDILEN
tüm sorumluluğu ve iş yükünü TURMEPA’ya
zam oranlarını da değerlendiren Çakır,
GELIRLERIN YANI SIRA ÇEŞITLI
vermek de haksızlık olur.
“Cezalar caydırıcı olmalı, kaçırıcı değil”
diyerek orantısız zam oranlarından dolayı
Onlar da sınırlı bir bütçeye sahip. Türk
ENSTRÜMANLAR ILE BIR FON
uygulamada doğabilecek sıkıntıları şöyle dile
denizlerinin korunması için çok daha
OLUŞTURMAMIZ LAZIM” DEDI.
getiriyor: “Çevre cezaları çok fazla arttı ve
fazla TURMEPA’ya ihtiyaç var. Özellikle
orantısız bu cezaların düzeltilmesi gerekiyor.
çocuklardan başlayarak çevre bilincinin daha
Uluslararası uygulamalarla aynı paralele getirilmesi lazım. DTO
fazla yaygınlaştırılması gerekiyor.
Yönetimi Kurulu, bu konuda ilgili bakanlık ile görüşmeler yaptı.
Bu noktada oda olarak bir önerimiz oldu. Meclisimizin Eğitim
Revize edileceği yönünde beklentimiz var. Geminin büyüklüğüne
ve İhtisas Komisyonu aracılığıyla, okullarda denizcilik kulüpleri
göre değil, kirliliğin büyüklüğüne göre ceza verilmeli. Denize sadece
kurulması yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’na bir öneri sunduk ve
bir litre yakıt döken büyük bir gemi, denize bin litre yakıt döken
süreci takip ediyoruz. Su hayattır, diyorsak, bunu her bireyin koruması
küçük gemiden daha fazla ceza ödemek zorunda kalabiliyor. Bu
gerekiyor. Bu kulüplerin de öncelikli konusu deniz çevresi olacak.”
cezalar, sigorta primi kapsamında olduğu için de yüksek cezalar,
gemi sahiplerine prim artışı olarak yansıyacaktır.”
“ÇEVRECI GEMILER IÇIN AB’DEN

FON BULMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Çevreyi layıkıyla korumanın bir maliyeti ve faturası olduğunu söyleyen
Salih Zeki Çakır, sürdürülebilir yapıyı koruyabilmek için yatırım
yapılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Gemilerin fosil
yakıtlardan çevreci yakıtlara dönmesi, ekonomi için büyük bir maliyet

“TEKNOLOJI, DENIZCILIĞI DE DEĞIŞTIRECEK”
Oda meclisinde gündeme gelen kronikleşmiş meselelerin artık
çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Çakır, teknoloji ile
birlikte dünyanın hızla değiştiğini, bu sebeple ülkenin dışa dönük
21
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yüzü olan denizcilerin de yeni şeyler konuşması gerektiğinin altını çizdi.
“Meslek örgütü olarak, sürdürülebilir büyüme altyapısının kurulması
için gerekli argümanları ortaya koymalıyız” diyen Çakır, devamında
şunları söyledi: “İleri teknoloji ile birlikte dünya değişiyor. Otonom
gemiler, yapay zeka, robotlar, denizcilikte de devreye girmeye başladı
ve devam da edecek. Mevcut teknolojilerin denizciliğe uyarlanması
alanında fırsatlar var diye düşünüyorum. Bu fırsatlara yönelmek lazım.
Bu, sıradan bir gemi sahibi veya tersane sahibi olmaktan çok daha
katma değerli bir iş. Sektör üniversiteleri başta olmak üzere, herkesin
yeni teknolojilere yönelmesi lazım. Fakat bugün hâlâ TÜBİTAK’a en
az proje veren sektörün denizcilik olduğunu görüyoruz. Dünyada artık
sektörün gündeminde çevre teknolojileri var. TUBİTAK’a çevre ile
ilgili ne kadar fazla proje sunabilirsek, destek alacak her proje denizlerin
korunması veya temizlenmesine katkı sunacaktır.”

ÜLKELER VE SEKTÖRLER GÜÇLÜ
MARKALAR ILE BÜYÜR
Denizcilik sektörünün kendi dinamikleriyle sınırlı büyüyebildiğini
söyleyen Salih Zeki Çakır, sektörün içinde olduğu çıkmazı ve beklentilerini
şöyle dile getirdi: “Denizcilik sektörünün, ülkenin zenginleşmesine katkı
sağlayan ve döviz ikamesi olan üç önemli ayağı var: Armatörlük, gemi inşa
ve deniz turizmi. Bunları denizciliğin ana gövdesi olarak tanımlayıp bu ana
gövdenin güçlendirilmesi ve büyütülmesi için stratejimiz olması gerekiyor.
Devletin stratejik bakış açısını geliştirip denizciliğe önem vermesi,
sektörün de odalar üzerinden bunu zorlaması gerekiyor. Sektörün kendi
dinamikleri ile büyüyebilmesi için 2005 ile 2008 yılları arasındaki navlun
piyasalarına ve gemi inşa siparişlerine sahip olması gerekir ki, bu pek
gerçekçi değil. Buralara yatırım yapılacak finans kaynakları yok. Güçlü
firmalar da artık sektöre girmiyor. Büyümede sürekliliğin sağlanması
için stratejik bir şekilde ele alınarak, büyüme potansiyeli olan alanlarda
devlet ile sektörün iş birliği yapması lazım. Bir sektör ve ülke güçlü
firmalar ile büyür. Denizciliğimizi yeni teknolojiler ve yeni yatırımcıların
büyüyebileceğine inanıyorum. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri,
hedefler için ortaklıklara vurgusu yapar. Sektörümüzde de birleşerek iş
yapma kültürünün yeniden gündeme gelmesi gerektiği inancındayım.”
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“DENIZCILIĞI
ANLATMAYA
DEVAM ETMELIYIZ”

Denizcilik
sektörünün,
ülkenin
zenginleşmesine
katkı sağlayan
ve döviz ikamesi
olan üç önemli
ayağı var:
Armatörlük,
gemi inşa ve
deniz turizmi.

"Hâlâ masada duran
klasikleşmiş sorunlarımızı,
olumlu olumsuz sonuca
kavuşturalım. Denizciliği,
sektörle ilgili tüm
bakanlıklara doğru anlatalım.
Denizciliği ne kadar tanır ve
anlarlarsa sorunun çözümüne
o kadar yakın olurlar.
Bizim de Oda'nın kurumsal
işleyişinde bürokrasiyi
azaltarak daha kısa zamanda
sorunların ilgili idarelere
iletilmesi noktasında süreçleri
kısaltmamız gerekiyor.
Denizcilik zamanla yarışıyor,
sorunlar daha hızlı çözülmeli.
Acil müdahale timi gibi
bir yapının ortaya çıkması
noktasında çalışıyoruz.”

FINANS, GEÇMIŞTEN
GÜNÜMÜZE
BITMEYEN DERT
“Finans kuruluşlarıyla
yeniden yakın ilişkiler
kurup iş birliklerini
güçlendirmeliyiz. Sektör,
kendi dinamikleriyle
sınırlı büyüyebiliyor ve bir
kriz ortamında da tüm
kazanımlar kayboluyor.
Deniz taşımacılığında
yerli bankaların gemiyi bir
teminat olarak görmemesi
büyümenin önündeki
önemli bir engel. Gemi
inşa açısından da yeni
siparişlerin alınmasında
en büyük engel teminat
sorunu. Tersanelerin teminat
mektubu verememesi gemi
inşa sanayisinin kapasitesini
düşürüyor.”
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Denizciliğe merak salanların sorduğu ilk sorudur,
“Bu işe nasıl başlayacağım”. Ardından gelen soru
ise “Bu işin maliyeti ne olur”? Söz konusu tekneler
olduğunda maliyet oldukça değişken bir kavrama
dönüşebiliyor. Otomobil fiyatına mütevazı bir tekne
alınabileceği gibi değeri milyon dolarlara ulaşan bir
tekne de satın alabilirsiniz. O nedenle ikinci soruya
geçmeden önce birinci sorunun cevabını iyice öğrenip
deneyimlemiş olmak gerekir.
Tekne alırken dikkate alınacak ilk şey yaşam
tarzınıza ve seviyenize uygun olmasıdır. Kendi
beğenileriniz doğrultusunda ihtiyacınıza uygun
olanı belirlemelisiniz. Çünkü her tekne, her koşulda
istenilen performansı ve faydayı sunmaz. Yaşadığınız
bölgelerde ne tip teknelerin yoğunlukta olduğunu
araştırarak işe başlayabilirsiniz. Teknenin büyüklüğü;
maliyeti, bakımı, işletimi ve depolamasını etkiler. Bu
nedenle, özellikle bu işe yeni heyecan sardırmışsanız en
büyüğünü değil, kendinize en uygun bedeni bulmanız
gerekir. Bunun hangisi olacağını anlayabilmek için
kendinize doğru soruları sormanız gerekiyor:
Tekneyi ne için kullanacaksınız?
Bu tekne kaç kişilik olmalı?
Teknenizden keyif almayı planladığınız yer
için ideal boy aralığı nedir? Farklı ortamlar tekne
boyutlarını sınırlayabilir.
Denizcilik konusundaki bilgi ve becerileriniz ne kadar
gelişkin? Bu işe yeni başlamış biri için en ideal boy,
küçük olanıdır. Bu, tekneye daha güvenle yaklaşmanızı
ve güvenle çalıştırmanızı da sağlar.
Bir teknenin maliyeti büyük ölçüde teknenin türüne,
modeline ve büyüklüğüne bağlıdır ancak bir tekneyi
almadan önce kayıt ücreti, marina veya rıhtım ücreti,
bakım ve tamirat ücreti, akaryakıt, vergileri ve sigortası
gibi masrafları da göz önünde bulundurmak gerekir.

Yeni ve ikinci el teknelerin her birinin kendine has artıları
ve eksileri vardır. Yeni tekne alırken tekne fuar ve şovlarını
ziyaret etmek, bayilerden bilgi almak, teknik destek için
rehberlik edecek isimlerden yardım istemek önemlidir.
Denizcilikten ve teknelerden anlayan birinin gemiyi
incelemesini sağlayın. Çevrenizdeki marinaları veya
denizcilikle ilgili kulüpleri ziyaret ederek satın almayı
düşündüğünüz teknenin benzerini kullanan kişilerden
görüşler alın, hatta mümkünse teknede biraz zaman
geçirin. Alacağınız görüş ve fikirler, alacağınız tekne ile
alakalı değerli bir bakış açısı yakalamanızı sağlar.
İlk defa tekne alacak kişi için sıfır ya da ikinci el tekne
alımında yardım gereklidir. İkinci el tekne alımı, maliyeti
bir nebze olsun düşüreceği için uygun gibi gelebilir ama
burada da dikkat edilmesi gereken, ileride oluşabilecek
pahalı sorunları ve onarımları engellemek için ayrıntılara
dikkat edilmesidir. Örneğin; tekne kimlik numarasının
kayıt ve başlıktaki numara ile eşleştiğinden emin
olmalısınız. Muhtemel sorunlar için bakım kayıtlarını
gözden geçirmelisiniz. Teknenin manevra kabiliyetini
belirlemek için bir deneme sürüşü yapmayı ihmal
etmeyin. Gerekli ekipmanların, araçta yasal olarak var
olduğundan emin olmalısınız. İç kabin ve motorda pas
olup olmadığını kontrol edin; bu, kaçak olup olmadığını
gösterir. Teknenin gerçek değerini, işi bilen ve anlayan
birilerine ya da tekne kredisinden anlayan kişilere
danışarak fiyatın gerçekliğinden emin olabilirsiniz.
Bir teknenin maliyeti sadece satın alma fiyatı ile
alakalı değildir. Yukarıda saydığımız nedenler dışında
maliyetin bir diğer belirleyicisi de tekneyi ne sıklıkla
kullanacağınızdır. Eğer sadece belirli ve kısa dönemler
için kullanılacaksa maliyeti daha da artacaktır ancak
karadaki yaşamdan bazı fedakarlıklar yapılıp tekne
yaşamına dönülürse, maliyetlerin büyük bir kısmından
kurtulmuş olunur.

Tekne alırken dikkate
alınacak ilk şey
yaşam tarzınıza
ve seviyenize
uygun olmasıdır.
Kendi beğenileriniz
doğrultusunda
ihtiyacınıza uygun
olanı belirlemelisiniz.
Çünkü her tekne, her
koşulda istenilen
performansı ve
faydayı sunmaz.
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SAFTER 500 GEZİ

Safter Marine imzalı Safter 500, A sınıfı sertifikason
modülüne sahip beş metrelik bir gezi teknesi.
Maksimum beş yolcu taşıyabilen tekne, tüm hafifliğine
ve küçük yapısına rağmen son derece teknolojik,
güvenilir ve keyifli. Yeni başlayanlar için ideal bir tercih.
Safter 500; kapaklı dolap, livar, krom basamaklar,
çapa dolabı, krom motor bağlama aynası gibi standart
donanımların yanında duş seti, elektrik donanım paketi,
tenteler, katlanabilir merdivenler, minder takımı, konsol,
fiber masa gibi opsiyonel donanımlara da sahip.

FISHER 7.40

Egeyat üretimi Fisher 7.40, yeni
başlayanlara hitap eden bir tekne.
7,4 metre boyundaki tekne, dört kişilik
konaklama kapasitesine sahip.
Teknenin iç yerleşiminde; önde baş
altında iki kişilik yatağa sahip bir kamara,
tuvalet bölmesi ve saklama dolapları
yer alıyor. Salonda, sancak tarafında ise
kullanma konsolu, onun da arkasında
kuzine bulunuyor. İskele tarafında
karşılıklı oturma grubu ve ortada masası
olan teknede, masa kapandığında iki
kişilik daha yatak oluşuyor. Havuzlukta
U şeklinde oturma grubu ve masa
yer alıyor. Masa aşağı indiğinde ise
güneşlenme alanı ortaya çıkıyor.
Kuzine tesisatı, tuvalet tesisatı, marin
tuvalet ve tesisatı, duş bataryası ve tesisatı,
hidrofor, 130 litre yakıt tankı bulunan
Fisher, gerekli tüm aydınlatma sistemi ve
güverte ekipmanlarına da sahip.
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BAVARIA
CRUISER 34

Küçük yelkenlilerin bile ne kadar
eğlenceli olabileceğini gösteren Cruiser
34, yelken keyfini sunan en önemli
özelliklerin tamamına sahip. Bir Alman
mühendisliği harikası olan Cruiser 34,
büyük bir yelkenlide olması gereken her
şeyi kompakt olarak barındırıyor. Başarılı
bir seyir keyfi ve ferahlık sunan yelkenli,
9,9 metre boya ve altı kişilik konaklama
için gerekli tüm sistemlere sahip.
Oldukça güvenli olan Cruiser 34'te,
XXL kokpit alanı bulunuyor. İki veya üç
kabin versiyonu bulunan yelkenlinin tek
veya çift dümen seçeneği de bulunuyor.
Sportif bir yapıya sahip olan yelkenli, şık
döşenmiş iç mekanlara, geniş güverte
alanına ve cömert yelkenli alanına sahip.
Çocuklu aileler için güzel ve uygun
bütçeli bir seçenek olan tekne, hızlı ve
rahat bir yelkenli keyfi sunuyor.

AZUREE 33C

Yeni başlayanlar için en konforlu
seyir deneyimi ve yüksek düzeyde
yelken performansını mümkün
kılan Azuree 33C, Sirena Marine
imzası taşıyor.
Lansmanı 2015 yılında
yapılan Azuree 33C, kendi
sınıfındaki en geniş iç mekana
sahip tekne olmanın yanı sıra
ultra esneklik ve kolaylık da
sağlıyor. Özelleştirilebilir yaşam
alanlarına sahip olan Azuree
33C, sahiplerine performans
beklentileri, yaşam tarzı ve
zevklerine uygun yepyeni bir tekne
yaratma özgürlüğü tanıyor.
9,9 metre uzunluğunda
olan yelkenli, sahip olduğu
iki kabininde dört kişiyi
ağırlayabiliyor. Geniş kokpit alanı,
kullanıcıya en verimli şekilde
maksimum kullanım alanı avantajı
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sağlıyor. İşlevselliğinin yanında
konforu da barındıran Azuree
33C, kahve makinesi ünitesi,
depolama dolapları, katlanabilir
navigasyon masası gibi modüler
çözümler de sunuyor. İç mekan,
yelken yaparken kullanıcıların
rahatça hareket edebileceği bir
alana sahip. Ana kabin ve salon
arasındaki perde iç kısımda tekne
sahiplerinin rahatça hareket
edebilmelerine olanak sağlıyor.

mavisöyleşi
röportaj. Peri Erbul

TEZMAN SIGORTA GENEL MÜDÜRÜ CENK HERIŞ

E

TURMEPA GERÇEK
BIR DENIZCI

ERGO Sigorta çözüm ortaklığında 41
yıldır sigortacılık sektöründe hizmet
veren Tezman Sigorta’nın Genel Müdürü
bulunan Cenk Heriş, deniz sigortacılığının
çok hassas bir branş olduğunu belirterek,
Tezman Sigorta’nın bu bakımdan
dünyanın en başarılı sigortacılarından biri
olduğunu söylüyor.
Türkiye’nin büyüyen nüfusu ile
ekonomisinin, sektörün yabancı aktörlerini
kendisine çekerek genişleyen bir rekabet
sahası yarattığını dile getiren Heriş ile
dergimiz Deniz Temiz için bir araya geldik
ve deniz sigortacılığını konuştuk.

Tezman Sigorta, nereden başlayıp
bugünlere geldi?
Sanayici olmamız bizi sigortacılık
yapmaya yöneltti. Sanayicilik tecrübemizi
sigortacılığa aktararak, şirketlerimizin
ihtiyaçları doğrultusunda doğru poliçelerin
düzenlenmesini sağladık. 1978 yılında, Ak
Sigorta İstanbul Hasırcılar Acentesi olarak
sigortacılık hayatına başladık. 1981 yılında
da La Suisse Sigorta şirketinin, bugünkü
ERGO Sigorta’nın acenteliğini aldık.
Tezman Sigorta, 2018 yılı itibariyle ERGO
Sigorta’nın Türkiye kurumsal acenteleri
arasında üçüncü konumuna geldi.

Tezman Sigorta ne tür sigortalar
konusunda hizmet veriyor?
Tüm sigorta branşlarında hizmet veriyoruz,
Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları ve
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otel zincirleri ile çalışıyoruz.
Tekne sigortalarında yurt dışındaki geniş
kapsamlı tekne sigorta teminatlarının
Türkiye’ye getirilmesine öncülük ettik ve her
sene bin üzeri gezi teknesi sigortalıyoruz.
Sunduğumuz geniş kapsamlı tekne poliçeleri
bizi lider konumuna getirdi.

Peki, deniz sigortacılığı alanında
hangi ayaklarda hizmet veriyorsunuz?
2018 yılı sonu itibariyle teminatınız
altında kaç tekne/gemi bulunuyor?
Tekne kaskosu, tekne nakliye, teknede
ferdi kaza sigortaları için en geniş kapsamlı
sigorta ürünlerine sahibiz. Örneğin; sabit
değer klozu, geniş teminatlı üçüncü şahıs
mali mesuliyet klozu vb. 2018 itibari ile
bini aşkın üst segment gezi teknesini
sigortalamış durumdayız. Gemi sigortası
sunmuyoruz ancak gemi üzerindeki
emtealar için teminat veriyoruz.

Deniz sigortacılığında karşınıza çıkan
temel sorunlar neler?
Deniz sigortacılığı çok özel, uzmanlık
gerektiren bir branştır ancak denizci bir
ailenin işin başında olması en büyük
avantajımız. Baba Selim Tezman,
Türkiye’nin ilk denizcilerinden, Vedat
Tezman yarışçı, diğer tüm aile fertleri de
denizle iç içe yaşıyor. Bu durum, bize tekne
sahiplerinin ihtiyaç ve olası sorunlarını hızlı
ve doğru anlayabilme avantajını sağlıyor.
Karşımıza çıkan temel sorun, tekne
sigortalarının araba kaskosu gibi algılanması.
Araçlarda full kasko denilince tüm sigorta
şirketleri aynı teminatları verebiliyor. Oysa
tekne sigortaları farklı kapsamda olabiliyor
ve aksi düşünülmesi problem yaratabiliyor.
Düşük teminatlı sigorta ürünlerinin primi
de daha düşük çıkmakta, bu durum tekne
sahiplerine cazip geliyor. Ancak yetersiz
sigorta poliçesinin bir hasarda sebep
olacağı durumların tekne sahiplerine
doğru aktarılması önemli. Tekne
sahiplerinin bilinçlendirilmesi, doğru ve
hak ettikleri ürünü almaları, zorlayıcı
bir süreç olsa da hasar sonrasındaki
memnuniyetleri bizleri mutlu ediyor.

Gezi teknelerinin sigortalarının
yetersiz olduğu ifade ediliyor. Siz bu
konuda hizmet veriyor musunuz?
Tezman Sigorta’nın gezi tekneleri
için sunduğu sigorta ürünleri dünya
standartlarında, en geniş kapsamlı tekne
poliçelerini içeriyor.
Biraz önce bahsettiğimiz gibi deniz
sigortacılığı çok özel bir branş. Sigortacılık
konusunda uzmanlığın yanı sıra denizcilik ve
tekne konusunda bilgi sahibi olmak önemli.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli
husus, tekne sigortasının ihtiyaca göre doğru
ürünü temin edebilir olması..
Maalesef, gezi teknelerinde yetersiz bilgi
birikimi ile yetersiz sigorta poliçelerinin
satılmakta olduğunu, yaşanan hasarlardan
sonra doğan müşteri mağduriyetleriyle
öğreniyor ve görüyoruz.

Deniz sigortacılığı açısından 2018’i
nasıl değerlendirirsiniz, 2019’da
neler olması bekleniyor? Türkiye
deniz sigortacılığı dünyada nerede
bulunuyor?
2018 yılı tüm sigorta şirketleri ve
acenteleri için zor bir seneydi ancak
tekne sigortalarındaki bilgi birikimimiz,
ürünlerimizin temin edilebilecek en geniş
kapsamlı klozları içermesi ve en önemlisi
güvenilirliğimiz sayesinde, 2018 yılını
2017 yılına göre tekne sigorta poliçe
artışı ile kapadık.
2019 yılında da çizgimizi koruyarak, her sene
olduğu gibi üretim artışı hedefliyoruz.
Ülkemiz, denizleri açısından dünyada
az ülkeye nasip olabilecek güzelliklere
ve imkanlara sahipken, 80 milyonu aşan
nüfusumuza rağmen ancak 20 bin civarı
gezi teknesi sigortalanıyor. Bu oranla tekne
sigortalarında dünyanın gerisindeyiz.

DENIZ SIGORTACILIĞI
ÇOK ÖZEL BIR
BRANŞTIR.
SIGORTACILIK
KONUSUNDA
UZMANLIĞIN YANI
SIRA DENIZCILIK VE
TEKNE KONUSUNDA
BILGI SAHIBI OLMAK
ÖNEMLIDIR.

Beş sene öncesine kadar sektörde bir
tekelleşmeden bahsediliyordu.
Şimdi ne durumda? Ne kadarlık bir
rekabetten bahsediyoruz?
Tekne sigortalarında ağırlığı bulunan,
teminatları diğer sigorta şirketlerine göre
daha kapsamlı olan 2-3 sigorta şirketinden
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bahsedebiliriz. Her yıl 20 bin civarı
teknenin yüzde 80’i bu 2-3 şirket tarafından
sigortalanıyor.
Denizler büyük olsa da denizciler küçük bir
çevre gibi hareket edip, konu ne olursa olsun
tüm olumlu haberleri, bilgileri, memnun
kaldıkları servisleri, vakit kaybetmeden, her
zaman birbirleri ile paylaşıyorlar.
36 sigorta şirketinin 10 binlerce aktif sigorta
acentesi olduğu düşünülürse, çok ciddi
bir rekabet olduğunu söyleyebiliriz. Tekel
durumundan ziyade, sektörümüzde yüksek
teminatlı tekne sigorta poliçesi sunan, bu ürünü
doğru şekilde müşterilerine aktaran, kusursuz
hasar servisi ile birleştiren, güvenilir çok az
sayıda acente bulunuyor.
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Sektörde yabancı aktörlerin ve dış
piyasanın payı nedir? Son yıllarda
yabancı ortaklıklar veya yabancı
markaları içeriye taşıma çok oluyor.
Sizin de ERGO ile bir çözüm
ortaklığınız söz konusu. Bu konuda
neler söylersiniz?
Türkiye’nin hızla artan nüfusu, büyüyen
ekonomisi düşünüldüğünde, dünyada söz
sahibi yabancı dev sigorta şirketlerinin
ülkemize olan ilgisini ve yıllar içinde satın
aldıkları Türk sigorta şirketlerini normal
karşılamalıyız.
Bu sayede sigorta sektörü çok profesyonelleşti,
rekabet arttı, prim oranları hepimizin
menfaatine olacak şekilde düştü, yurt dışında

Ülkemiz, denizleri
açısından dünyada
az ülkeye nasip
olabilecek güzelliklere
ve imkanlara
sahipken, 80 milyonu
aşan nüfusumuzla
ancak 20 bin
civarı gezi teknesi
sigortalanıyor.
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bulunan ama Türkiye’de olmayan sigorta
ürünleri ülkemize geldi.
La Suisse ile gelişen ve ERGO tarafından
satın alınınca da devam eden 41 yıllık
iş ortaklığımızın temelindeki en önemli
unsur dürüstlük ve güvendir.
Bugüne kadar yaşanan sayısız hasarda
en hızlı şekilde müdahalede bulunan,
bizim güvendiğimiz ve bize güvenen
ERGO Sigorta ile uzun yıllar daha
çalışmayı hedefliyoruz.

Deniz kazalarında hasar tespitini
nasıl yapıyorsunuz?
Hasar süreci çok önemlidir ve
müşterilerimizin en zor anında
her zaman yanlarında olduğumuz
hissini verebilmek ve onları doğru
yönlendirebilmek işimizin kilit noktası.
Sanayici kimliğimizi sigortacılığa,
denizciliğimizi de deniz sigortacılığına
aktararak, ihtiyaçları doğru tespit ederek
ve en doğru teminatları yaratarak bu
konuda uzmanlaştık.
Hasar durumunda 24 saat içinde teknenin
bulunduğu bölgedeki eksperi yönlendiririz.
Eksper raporunun sigorta şirketine ulaşması
ile süreç 3-4 gün içerisinde sonlanır.

2017 yılında İzmit Körfezi’nde
yaşanan felaketten sonra Kıyı
Tesisleri Zorunlu Sorumluluk
Sigortası’nda teminatlar arttı.
Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Çok olumlu karşılıyorum, keşke felaketler
yaşanmadan önlemler alınabilse,
mağduriyetler en aza indirilebilse.

Tezman Holding, çevre konusunda
ne kadar hassas? Ne gibi çalışmalar
yapıyorsunuz?
Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren
şirketimiz Tezmarin aracılığıyla ekibimizi
ve tekne müşterilerini deniz temizliği
konusunda bilinçlendiriyoruz.
Tezman Holding, tüm üretim tesislerinde
atık su arıtma tesisi kurdu. Çevre kirliliğine
hassasiyetimiz var, imha edemediğimiz
atıkları da bertaraf tesislerine yolluyoruz.
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TURMEPA’nın yaptığı çalışmaları
takip edebiliyor musunuz? Nasıl
değerlendirirsiniz?
Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Tezman,
TURMEPA’nın ilk üyelerinden. TURMEPA,
gerçek bir denizci derneği. Olmazsa olmaz
olarak gördüğüm, denizlerimizin menfaati için
karşılıksız çalışan bir kurum.
TURMEPA’nın üstlendiği sosyal sorumluluk
projeleri, çevre bilincinin artmasında önemli
rol oynuyor. Tüm kaptan, gemici ve deniz
severlerin TURMEPA çalışmaları ile paralel
hareket etmesini diliyoruz.

yakıntehdit

GEZEGENIN ÖFKESI

D

TSUNAMi

Dünya, milyarlarca yıldır deprem, tsunami,
kasırga, sel, volkanik patlama vb. olaylarla
dönüyor. Bizim doğal felaket olarak
adlandırdığımız bu olaylar, dünyanın nefes alma
biçimi; bu sayede yaşayan bir varlık olduğunu
gösteriyor. Bazı bölümlerini yenilemek ve yeniden
yapılandırmak için bazılarını yıkıma sürüklüyor,
bu olaylarla. Bunlar insanoğlunun kontrolünde
olan süreçler değiller. Dünyanın sistemindeki
enerji hareketi, bu doğal süreçleri yönlendiriyor.
Bu nedenle söze “doğal” diye başlıyoruz.
Ancak, uzmanlar son yıllarda meydana gelen
şiddetli olayların artık pek de “doğal” , olmadığını
dile getirmeye başladı. Bu söylemlerin başında
insanların dünya sistemine müdahalesi geliyor.
İklim değişikliğine yönelik yaptığımız eylemler,
hidrometerolojik tehlikelerin olasılığını artırıyor.
Uzmanların tahminlerine göre: Kuzey ve güney
kutup buzullarının erimesi, dünya çatısı ve
üçüncü kutup bölgesi olarak adlandırılan Tibet
Yaylası buzul kitlelerinin yok olmaya yüz tutması
sonucunda global kütlesel değişimler meydana
geldi. Bu değişimler ile birlikte yerçekimi sabiti ve
dünyanın ağırlık merkezi üzerindeki değişimlerin
sebebiyle okyanuslarda büyük depremler ve bunun
da beraberinde tsunamiler tetiklendi.
Uzmanlar, felaketlerin çok büyük kayıplarla
sonuçlanmasının nedenini ise yerleşim alanlarının
dünya yüzeyinde doğal tehlikelerin meydana
geldiği coğrafi bölgelere yayılması olarak açıklıyor.
Potansiyel olarak her tehlikeli olayın bir felaketle
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sonuçlanması gerekmiyor. İnsanlıktan önceki
dünyada, bu yaşanan olayların “felaket” olarak
tanımlandığını söyleyemeyiz. Afetler, maruz
kaldıkları kişiler ve tehlikeye açık olan alan ve
varlıkların kesişmesi ile ortaya çıkar. Pek çok
bilim insanı felaketi güvenlik açığı ile tanımlıyor.
Onlara göre felaketler, sosyal yapı ve insanlarla
ile ilgili, dünya ile değil.

TSUNAMI NEDIR?
Dünyanın her geçen yıl daha da maruz kaldığı
küresel ısınma ve çevre kirliliği, beraberinde
daha da yıkıcı olmaya başlayan doğal afetleri
de getirmeye başladı. Bu doğal afetlerinden en
yıkıcısı ise depremden sonra gelen tsunami. Son
araştırmalara göre, iklim değişikliğine ve küresel
ısınmaya bağlı olarak tsunamilerin sayısının da
tayfun ve kasırga gibi artması bekleniyor.
Japonca’da “liman dalgası” anlamına gelen
tsunami, deniz ve okyanuslarda çok büyük
şiddette meydana gelen depremler sonrası
oluşan bir doğa olayı. Saatte 800 kilometre
hıza ve 30 metre boya ulaşabilen dalgalara
sebep olan tsunami, her yaşandığında yüzlerce
insanın can veya mal kaybı yaşamasına,
kentlerin milyon dolarlık zarar görmesine sebep
oluyor. Bir tsunaminin etkileri, sismik olayın
özelliklerine, çıkış noktasının kıyıya uzaklığına,
okyanuslardaki suyun derinliğine, büyüklüğüne,
kıyıdaki yerleşimin ve popülasyonun
yoğunluğuna göre değişiyor.
Dünyada her gün tahribatsız ve tespit
edilemeyen küçük depremler ve tsunamiler
gerçekleşiyor. Bu küçük tsunamiler, kıyıya
geldiğinde genellikle güçlü ve hızlı hareket eden
bir gelgit olarak görülüyorlar. Deprem, volkanik
patlama ve bunlara bağlı taban çökmesi ve zemin
kayması gibi tektonik olaylar sonucunda denizde
oluşan aşırı enerji ile ortaya çıkan tsunamiler,
uzun süreli oluşumlar. Karayı genellikle, aniden
azalan ve ardından hızla yükselen su seviyelerini
dalgalara dönüştürerek dövüyorlar. Okyanusta
sadece 30 santim yüksekliğindeki bir dalga kıyıya
vardığında 30 metre yüksekliğinde doğal bir
yıkıcıya dönüşebiliyor. Tsunami dalgaları, aşırı
büyüdüğünde yıkıcı bir çevre ve mülk hasarına
ve can kaybına neden oluyor. Büyük tsunamilerin
100 metreden fazla yükseldiği biliniyor.
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İçinde bulunan enerji ve su miktarı ile toprağa
çarptığında aşırı tahribata yol açan tsunaminin
ilk dalgası oldukça uzun sürüyor ancak asıl hasarı
veren bu dalga değil. Hasarın çoğu, hızla devam
eden deniz yüksekliğinden dolayı kıyıya taşınan
dev su kütlesinden kaynaklanıyor. Canlılar,
nesneler ve binalar suyun ağırlığına bağlı olarak
tahrip oluyor. Tsunami dalgaları; gemileri,
binaları, köprüleri, arabaları, ağaçları, telefon ve
elektrik hatlarını ve önüne çıkan diğer her şeyi
yok ediyor. Tsunami dalgaları kıyıdaki yıkımdan
sonra iç kısımda birkaç mil daha ilerleyebiliyor.
Bir tsunaminin çarptığı küçük adalar tanınmaz
hale gelebiliyor. Her şey sona erdiğinde ise geriye
büyük bir yıkımın resmi kalıyor.

TSUNAMININ ETKILERI
Bir tsunaminin en büyük ve en kötü
sonucu, ortaya çıkan can kayıpları yani
insan yaşamının maliyetidir. Ne yazık ki, bir
tsunamiden kaçmak imkansızdır ve aynı anda
yüzlerce, binlerce insanı öldürebilir. Yapılan
araştırmalara göre 1850 yılından bu yana
gerçekleşen tsunamilerde hayatını kaybeden
insan sayısı 500 bini aşmış durumda.
2004 yılında meydana gelen ve insanlığın
en büyük doğal afet kaynaklı kayıplarından
birine sebep olan Hint Okyanusu depremi ve
ardından gelen tsunami, Güney Doğu Asya
ve Doğu Afrika’da 13 ülkeyi vurdu. Sadece
Endonezya’da 128 bin kişi öldü. Sri Lanka’da
31 bin insan yaşamını yitirdi.
Tsunamiler, kanalizasyon ve içme suyu
kaynaklarının altyapısını tahrip ettiğinden içme
suyunun taşıp kirlenmesine neden olur. Suyun
kirlenmesi beraberinde sıtma gibi hastalıkları
da getirir. Büyük bir tahribat altında, insanların
sağlıklı kalması ve hastalıkların tedavisi zorlaşır.
Bundan dolayı da enfeksiyon ve hastalıklar daha
hızlı yayılıp ölüme neden olabilir.
Tsunamiler, yalnızca insan yaşamını
mahvetmekle kalmaz, hayvanlar, bitkiler ve doğal
kaynaklar üzerinde de yıkıcı bir etkiye sahiptir.
Ağaçların, bitkilerin ve alanların yok olması diğer
canlıların yaşamlarını da yok eder. Ayrıca dev su
kütlesi ile karadan kirlilik ve zehirli sıvı atıklar,
denize taşınarak deniz canlılarının da yaşamını
tehlikeye sokar. Diğer yandan tsunaminin çevre
üzerindeki etkisi sadece peyzaj, hayvan ve bitki
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yaşamı ile de sınırlı değil. Çevrenin insan yapımı
yönleri ile de alakalı. Felaket sonrası oluşan atık
ve enkaz, ülkelerin karşılaştığı en kritik çevre
sorunudur. Bu atıkların çevreye duyarlı bir şekilde
geri dönüşümü ve bertarafı kritik öneme sahiptir.
Ayrıca enkaza karışmış olan tehlikeli ve toksik
maddeler (endüstriyel atıklar, kimyasallar, yakıt
vb.), etkilenen bölgeden hızla temizlenmelidir ki,
felaketin boyutu daha da büyümesin.
Diğer yandan toprak ve su kütlelerinin kirlenmesi
yani tuzlanması uzun vadede tarım alanlarının
toprak verimliliğini de etkileyerek, gıda
kaynaklarına da darbe vurur.
Tsunaminin toplam finansal maliyeti milyonlarca,
hatta kıyı yapılarına ve habitatlarına göre
milyarlarca dolar zarara varabilir. Parasal maliyete
kesin bir rakam koymak zordur ancak bir ülkenin
GSYİH'sının önemli bir bölümünü temsil
edebilir. Bu maliyetin içinde; insan kayıpları,
altyapı tahribatlarının onarımı, kurtarma
işlemleri, çöplerin ve enkazın temizlenmesi,
yerel ekonomideki gelir kayıpları, yıkılan bina ve
sistemlerin yeniden yapımı ve onarımı, yiyecek
ve içecek yardımları ve gelecekte ortaya çıkacak
kayıplar gibi pek çok kalem yer alıyor.

Yapılan araştırmalara
göre, 1850 yılından
bu yana gerçekleşen
tsunamilerde hayatını
kaybeden insan
sayısı 500 bini aşmış
durumda.

yakıntehdit

Tsunami olaylarının mağdurları genellikle
günlerce, yıllarca veya bir ömür boyu devam
edebilecek psikolojik problemler ile karşı
karşıya kalır. 2004 yılında gerçekleşen
felakette, tsunamiden kurtulan Sri
Lankalılarda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
tarafından yapılan incelemelerde, TSSB
(travma sonrası stres bozukluğu) olduğu tespit
edildi: Bunların yüzde 14-39'u çocuktu. Bir
başka araştırma, ergenlerin yüzde 40'ı ve bu
ergenlerin annelerinin yüzde 20'sinin olaydan
dört ay sonra TSSB geçirdiğini orta koydu.
Tsunaminin üzerinden birkaç yıl geçtikten
sonra yapılan incelemeler, insanların büyük
çoğunluğunun hâlâ TSSB olduğu gösterdi.

SON YILLARIN
EN BÜYÜK
TSUNAMILERI

En yüksek
dalganın boyu

TÜRKIYE’DE TSUNAMI TEHLIKESI
Gezegeni bir örümcek ağı gibi saran fay
hatlarından birinin hareket etmesi diğerini
tetikleyebilir. Bu durum, dünyada fay hatlarına
yakın olan pek çok kenti etkileyebilir. Bu
kentlerden biri de İstanbul. Kuzey Anadolu
fay hattına yakın olan kentte meydana gelecek
büyük bir depremin, yüz binlerce insana zarar
vereceği tahmin ediliyor. Son zamanlarda
dünyanın, sismik olayların ve hareketlerin
arttığı bir döneme girdiğini, bunun da deprem
ve tsunamileri artıracağını belirten uzmanlar,
Endonezya ve Japonya’daki kadar yüksek
bir boyutta olmasa da milyonlarca insanın,
binlerce binanın ve altyapı sistemlerinin zarar
göreceğinin altını çiziyorlar.
Marmara Denizi'nde gerçekleşmesi
beklenen olası depremin ardından tsunami
felaketinin yaşanabileceğini ifade eden
yerli yabancı uzmanlar, İstanbul’un
sahip olduğu aşırı yoğun nüfus ve çarpık
kentleşmenin, tehlikenin boyutunu daha
da tırmandıracağını söylüyorlar. Uzmanlar,
olası tsunamide dalgaların 3-6 metre
arasında bir yüksekliğe ulaşabileceği
uyarısında bulunuyorlar.
Kandilli Rasathanesi yetkilileri, Akdeniz veya
Marmara’da yaşanacak olan 7 şiddetindeki bir
depremin beraberinde bir tsunami getirmesinin
çok yüksek bir ihtimal olduğunu belirtip, hasarın
boyutunu azaltmak ve hızlı müdahale edebilmek
için hazırlıklı olmak gerektiğini belirtiyorlar.
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2004

HİNT OKYANUSU
Tarihin en büyük tsunami felaketi olarak
kayıtlara geçen 26 Aralık 2004 tarihli
tsunami, Sumatra kıyılarında yaşanan 9.1
şiddetindeki depremin ardından meydana
geldi. Tsunamiye sebep olan fay hattının
uzunluğu bin 300 kilometreydi. Sumatra
Adası'ndaki Meubolah yerleşkesinin 5
kilometre kadar içine girdi. ABD, Birleşik
Krallık ve Antarktika'da bile su seviyesinde
yükselmeler gözlemlendi.

En yüksek
dalganın boyu

En yüksek
dalganın boyu

METRE

METRE

10

18
BiN

Ölen
insan sayısı

235

MiLYAR DOLAR

Maddi hasar

2011

7

1,4

MİLYON

Tsunamiden
etkilenen
kişi sayısı

4.340 560+
BiN

Ölen insan
sayısı
(kayıplar dahil)

MiLYON DOLAR

Maddi hasar

2018

JAPONYA

ENDONEZYA

11 Mart 2011'de yerin 24.4 kilometre derinliğinde meydana
gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem, saatte 800 kilometre
hızla hareket edip 10 metre yüksekliğe varan tsunami
dalgalarına dönüştü. Binlerce insanın öldüğü felakette,
452 bin kişi sığınaklara yerleştirildi. Dünya tarihinin en
büyük birkaç tsunami olayından olan bu felaketin en
yıkıcı kısımlarından birini Fukuşima I Nükleer Santrali’nin
gördüğü zarar ve beraberindeki radyoaktif sızıntı
oluşturdu. Dünya Bankası, Japonya’nın zararının tamamını
karşılayabilme süresini beş yıl olarak açıklamıştı.

Geçtiğimiz senenin Eylül ayında
Endonezya’nın Sulawesi Adası
yakınlarında meydana gelen 7.5
büyüklüğündeki deprem, ardından
boyu 7 metrelere ulaşan dalgalara
dönüştü. 70 bin evin zarar gördüğü
tsunaminin etkileri bölgede hâlâ
devam ediyor.
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DENIZ KAZALARI
YASALARI DEĞIŞTIRIYOR
SON YÜZYILDA MEYDANA GELEN DENIZ KAZALARI, DENIZDE EMNIYET VE GÜVENLIĞI ARTIRACAK
KURALLARI BERABERINDE GETIRDI. DÜNYA GEMI FILOSUNUN SAYISI SON 50 YILDA HIZLA
ARTMASINA RAĞMEN YENI KURALLAR VE TEKNOLOJI ILE BIRLIKTE GEMI KAZA SAYILARI AZALDI.
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Ocak ayında Kerç Boğazı'nda meydana
gelen gemi kazası ve denizcilerin hayatını
kaybetmesi, denizde ihmalin hata
kabul etmediğini bir kez daha gösterdi.
İnsanlık ve denizcilik tarihinde her
zaman büyük felaketler olarak anılacak
olan deniz kazalarının sonuçları, geniş
bir perspektiften incelendiğinde ortaya
sadece can kayıpları çıkmıyor. Gemi
sahibi şirketin hisselerinin yaşadığı değer
kaybı, yolcu taşımacılığı sektörüne olan
etkileri, geminin tekne sigortası, koruma
ve tazmin sigortası, sigorta sektörüne olan
etkileri, çevresel etkiler, kurtarma ve batık
çıkarma faaliyetleri, kazada zarar gören ya
da ölen kişilerin yakınlarının açtığı/açacağı
tazminat davaları gibi noktalarda da büyük
bir önem arz ediyor.
Son 50 yıldır gemi kazalarında yaşanan
oransal düşüşün temelinde teknolojinin
hızla ilerlemesi bulunuyor. Ancak
teknolojinin ilerlemesi, beraberinde insan
ihmallerini getirdi.
19. yüzyılda insan unsuru, sadece eğitim
eksikliği ile sınırlıyken, 20. yüzyılda
sanayileşme ile birlikte, insan-makine
ilişkisinin yoğun olarak öne çıkması
sektörde kalifiye eleman ihtiyacını
ciddi şekilde ortaya koydu. Özellikle II.
Dünya Savaşı’ndan sonra ileri teknoloji
ve bunun beraberinde getirdiği sistem
ve ekipmanların insana adapte edilmesi
yönündeki çalışmalar hız kazandı. Çünkü
gemi kazaları sonrası yapılan araştırmalar
ve incelemeler insan hatalarının ve bilgi
yetersizliğinin netliğini ortaya koyuyor.
Sigorta şirketlerinden elde edilen verilere
göre, gemi kazalarının yüzde 75’inden
fazlası insan hatalarından ileri geliyor.
Bu hatalar içerisinde gemi sistemleri
hakkındaki yetersiz bilgi, yetersiz bilgiye
dayalı hatalar, iletişim kopukluğu,
yorgunluk, ihmal edilen bakım tutum
gereksinimlerinin yetersizliği, sistemlerin
gerektiği gibi yeterli kontrol edilmemesi

gibi faktörler öne çıkıyor. Denizcilik ve
sistemleri üzerine araştırmalar yapan M.J.
Akhtar ve I.B. Utne’nin, 2014 yılında
yayınladıkları rapora göre, kişi kaynaklı
kazaların yüzde 33,33’ünde durumsal
farkındalık eksikliği, yüzde 30,77’sinde
dikkat eksikliği, yüzde 15,38’inde
rahatlık, yüzde 12,82’sinde yorgunluk
faktörlerinin rol oynuyor.
Raporlar, denizcilik endüstrisinin
emniyet performansının istikrarlı bir
şekilde artığını gösteriyor. Alman Allianz
Sigorta’nın yayınladığı 2018 tarihli rapora
göre, son 10 yıllık dönemde kaza oranları,
yüzde 38 azaldı. 2012 yılında yapılan
kazaların genellikle kaptan hatalarından
kaynaklı olduğu da belirtildi. BIMCO
da tam gemi kayıpları, yüksek tazminat
talepleri sayılarında, çevre kirliliği ve can
kayıplarında azalma olduğunu söylüyor.

KAZALARIN %75’I
INSAN HATASINDAN
KAYNAKLANIYOR
Allianz Sigorta’nın 2018 yılında yayınladığı
rapora göre, küresel ticaretin yüzde 90’ını
karşılayan denizcilik sektöründe bugün
uluslararası sularda faaliyet gösteren 50
binden fazla ticari gemi bulunuyor ve
bu gemilerin yaşadığı nakliye zararı, son
10 yılda yüzde 94’e geriledi. Zararlar, bir
önceki yıla göre yüzde 4 azaldı.
Son 10 yılda gemi tasarımında teknoloji,
risk yönetimi ve emniyetteki gelişmeler
sayesinde, toplam kayıplar yüzde 38
oranında düştü. Bu önemli miktardaki
düşüşte nakliye aktivitelerinin oranındaki
düşüşün önemli bir faktör olduğunu
belirten rapora göre, en fazla kaybın
yaşandığı türü kargo gemileri oluştururken
(tüm gemilerin yarısı kadar) yolcu gemileri
ve balıkçı teknelerindeki kayıp oldukça az.
Deniz endüstrisi ve güvenliğindeki büyük
gelişmelere rağmen insan faktörünün
kazalarda itici güç olduğunun altını çizen
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rapor, davranışsal ve kültürel risklerin
giderilmesinde teknolojinin önemli bir
etken olabileceğini belirtiyor. Geçmişteki
kazalardan ve kayıplardan ders alan
sektörde, teknoloji ve insan müdahalesi
arasında doğru dengenin sağlanması için
sürekli eğitim çok önemli. Mürettebat
davranışlarından ve özlüklerden elde
edilen bilgiler, insan hata eğilimlerinin
belirlenmesine yardımcı olabilir.
Sektörün konteyner gemisi yangınları ile
mücadelesi de sürüyor. Yangınlar, gemiler
için en büyük güvenlik sorunlarından biri.
Denizcilik sektöründeki birçok kazadan
sonra yangın emniyeti ile alakalı yasalar
çıkarılmış. Hava olayları da geleneksel
denizcilik risklerinin göz ardı edilmemesi
gerektiğini ortaya koyan sorunlardan biri.
Araştırmalar, 2017 yılında, kötü hava
koşullarının 21 kayba doğrudan etki
ettiğini ortaya koyuyor. Kasırga, fırtına gibi
hava olayları, gemilerin sigortalanabilirliği
ile ilgili sorunları ve maliyetlerin
yüksekliğini beraberinde getiriyor. İklim
değişikliği ve buzulların erimesi gibi
çevresel sorunlar da bu kazaları tetikliyor.
Uzmanlar, Kuzey Kutbu’nda hızla değişen
koşulların; transit bilgilerin denizciler
için uzman eğitim ve ilave yönlendirme
desteği gerektireceğini vurguluyorlar.
Paris İklim Anlaşması'nın denizcilik
sektöründe çevreci sanayi taahhütleri
ve emisyon kanunlarının iyileştirilmesi
gibi sürdürülebilir baskıları artıracak
olması, gemi tasarımı ve uygulamalarında
inovasyonu artıracak ancak bu da
risk profilinde ve finansal zorluklarda
değişiklikler yaratacak. Değişen sistemle
beraber uygun mürettebat eğitimlerinin
ve desteklerinin sağlanamaması gemi
kazalarında yeni bir sayfa açabilir.

KAZALARDAN SONRA
DEĞIŞEN SISTEMLER
Son yüzyılda meydana gelen hem
hukuki hem ekonomik hem insani hem
de çevresel yönden büyük felaketlere
yol açan kazalar, denize dair önlemlerin
geliştirilmesi konusunu her seferinde
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hatırlatıyor. Özellikle çok sayıda kişinin
hayatını kaybettiği veya ciddi çevre
felaketlerinin yaşandığı deniz kazaları
sonrasında STCW (Uluslararası
Denizcilik Örgütü), SOLAS, IMO gibi
önde gelen uluslararası kurumlar, bazı
global sözleşmelere yönelik kuralların
içeriğini ve kapsamını değiştirdi ya da
kazaya sebep olan durumun bir daha
yaşanmaması için yasalar çıkardılar.
Dünya denizcilik sektöründe kazaların
yarattığı zararlar kadar kazaların nedeni
de büyük bir titizlikle inceleniyor
ve denizciliğin, deniz emniyetinin
geliştirilmesi adına çalışmalar yapılıyor.
Trajik romantik olmakla birlikte deniz
yasalarında yapılan köklü değişikliklerin
pek çoğu büyük kazalar sonrasında
ortaya çıkmış. 1912 senesinde yaşanan
ve denizcilikle alakası olmayanların
bile haberdar olduğu Titanic kazası
sonrasında, uluslararası denizcilik
sektörleri ve denizci ülkeler bir araya
gelerek, bir daha benzeri kazaların
oluşmaması için 1914 senesinde SOLAS
(Safety of Life at Sea – Denizde Can
Güvenliği) Sözleşmesi’ni kabul ettiler.
Sözleşme; 29, 48, 60 ve 74 senelerinde
yeniden yapılandırılarak kapsam olarak
genişletildi. Bugün hâlâ daha geçerli
olan SOLAS, 1974 yılında kabul edilen
ancak içeriği sık sık güncellenmekte.
Sözleşmeye, dünya denizcilik filosunun
yüzde 99’undan fazlasını temsil eden 162
ülke taraf, buna Türkiye de dahil.

2011-2016 Yılları Arasında Talep
Edilen Deniz Sorumluluk Sigortası

15 BiN

İnsan Hatasından
Kaynaklı Kaza Oranı

%75-96

İnsan Hatasından Kaynaklı
Kazaların Maliyeti

1,6

MILYAR DOLAR

Son 10 Yılda Kaza
Sayısındaki Azalma Oranı

%38

Nakliye İşlemlerinde
Zarar Oranı Azaldı

%94
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MORRO CASTLE - 1934
New York ile Havana arasında seyir yapan lüks yolcu
gemisi Morro Castle’da çıkan yangın sonrası, “yangın
emniyeti kuralları” geliştirilerek, gemilerde yangın
söndürücü kullanılması, otomatik yangın kapıları,
yangın alarmları zorunlu hale getirildi.

ANDREA DORIA - 1956

STCW, SOLAS,
IMO gibi önde
gelen uluslararası
kurumlar, bazı global
sözleşmelere yönelik
kuralların içeriğini ve
kapsamını değiştirdi
ya da kazaya sebep
olan durumun bir
daha yaşanmaması
için yasalar çıkardılar.

Döneminin en fazla kapasiteli ve en hızlı İtalyan
gemisi olan Andrea Doria, radar kullanım hatası
sebebiyle 25 Temmuz sabahı, Stockholm feribotu
ile Atlantik Okyanusu’nda çarpışarak battı. Kazanın
temel sebebi radar kullanım hatasıydı. Yaşanan can
kaybı fazlalığının sebebi ise filika yetersizliğiydi.
Kazanın ardından yapılan inceleme ve araştırmalar
neticesinde, radar eğitimlerinin geliştirilmesi ve kısıtlı
görüş şartlarında seyir konuları hakkında yeni kanunlar
çıkarıldı. Denizde Can Güvenliği Uluslararası
Sözleşmesi’nde (SOLAS) değişiklikler meydana geldi.

LOKANIA - 1963
Southhampton’dan Kanarya Adaları’na yol alan
Lokania’da, 22 Aralık tarihinde, kuaför salonunda
çıkan yangın sonrasında yangın emniyet kuralları
daha da geliştirildi.

TORREY CANYON - 1967
Dünyanın ilk büyük çevre felaketlerinden biri olarak
kabul edilen Torrey Canyon kazası, İngiltere’de
Land’s End’de meydana geldi. Döneminde dünyanın
en büyük süpertankerlerinden biri olan Torrey

Canyon, navigasyon kural hatası nedeniyle karaya
oturdu ve devasa bir deniz kirliliğine sebep oldu ve
kirliliğin etkisi yıllarca sürdü.
Kazanın sebep olduğu felaketten sonra 1973
yılında imzalanan Denizlerin Gemiler Tarafından
Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası
Konvansiyon (MARPOL), ilk kez gündeme
geldi ve Petrol Kirliliği Zararlarından Doğan Sivil
Sorumluluklar Hakkında Uluslararası Sözleşme'yi
(CLC 96) hazırlayan yeni kurallar oluşturuldu.

HERALD OF FREE ENTERPRISE - 1987
İngiliz Kanalı’nda sefer yapan Ro-Ro gemisi, 6 Mart
sabahı kalkış yaptıktan sonra geminin baş vizörünün
kapatılmaması sebebiyle içeriye giren su sonucu battı.
Kazanın sonrasında SOLAS incelemeleri
hızlandırıldı ve Uluslararası Güvenli Yönetim (ISM)
Kodu kapsamında, gemilerin denizde ve karada
güvenli işletilmesi kodu yürürlük çalışmaları başlatıldı.

EXXON VALDEZ - 1989
ABD tarihinin en büyük sızıntı ve çevre felaketi
olarak tarihe geçen kaza, Exxon Valdez tankerinin
Alaska’da Prens William Koyu’nda kayalıklara
çarpması sonucu meydana geldi.
Felâket sonrasında petrol taşımacılığına ilişkin birçok
yeni yasa hazırlandı; pek çok yeni yasa maddesi
yürürlüğe konuldu. 1992 yılında IMO tarafından
kabul edilen değişikliklerle, 6 Temmuz 1996’dan
itibaren yapılan tankerlerin çift radarlı olmasına ve
mevcut tankerlerin ise 30 yıldan daha geç olmamak
üzere devre dışı bırakılmasına karar verildi.
Kazadan sonra ABD’deki pek çok petrol kirliliği
düzenlemesi tekdüze hale getirilmek için Oil
Pollution Act of 1990 (OPA 90) Kanunu kabul
edildi. OPA 90’ın kabulü ile birlikte, ABD, petrol
kirliliği konusunda uluslararası arenadan farklı bir
rejime tabi olmaya başladı.

MV ERIKA - 1999
37 DWT kapasiteli tanker Erika, 12 Aralık’ta
Fransa’nın Britanny kıyılarındayken tekne
kısmındaki önemli çatlaklar sebebiyle Fransız
makamlarından sığınma talep etti. Red cevabı ve
ardından tankerin batmasıyla Fransa, çok büyük bir
çevre kirliliği ile baş başa kaldı.
IMO, kazadan sonra sığınma alanları konusunu MSC
(The Maritime Safety Committee) gündemine aldı.
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ESKİMEYEN BİR TARİHİN HİKAYESİ

ÇANAKKALE
HEM YAKIN TARIHIN HEM ANADOLU’NUN HEM DE ANTIK
ÇAĞLARIN HIKAYELERINI BUGÜNE TAŞIYAN, ÖZEL BIR COĞRAFYA
ÇANAKKALE. İSTANBUL GIBI IKI KITADA TOPRAKLARI BULUNAN
KENT, ÇANAKKALE BOĞAZI VE STRATEJIK KONUMU SAYESINDE
ILK GÜNDEN BU YANA KRITIK BIR ÖNEME SAHIP OLDU.
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İstanbul’a birkaç saatlik mesafede yer alan
Çanakkale, en az İstanbul kadar stratejik bir
öneme sahip. Erken Bronz Dönemi’nden
bu yana önemli bir yerleşim merkezi olan
Çanakkale, boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa
ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki en önemli
iki geçit bölgesinden biri. Bu dört önemli bölge
arasında bir bağlantı noktası olması sebebiyle,
tarih boyunca birçok değerli ve güçlü medeniyete
ve imparatorluğa ev sahipliği yaptı. Oldukça
zengin bir geçmişe sahip olan Çanakkale, ilk
kurulduğu günden bu yana önemli bir liman
kenti olarak varlığına devam etti. Öndegelen
hakimiyet kurma çabalarına sahne olan kent,
Roma ve Bizans dönemlerinde limanlarıyla daha
da ön plana çıkmaya başladı. Onlardan sonra
gelen Osmanlı ise Akdeniz’de egemenlik kurmak
adına, şehirde önemli çalışmalar yaptı. Akdeniz
hakimiyetini Çanakkale üzerinden yönlendiren
devlet, Gelibolu’da bir tersane kurarak, bölgedeki
egemenliğini daha da artırdı. Tarihi boyunca
değeri defalarca kere gündeme gelen Çanakkale
Boğazı’nın ne kadar kritik bir nokta olduğu en
son Çanakkale Savaşları’nda (I. Dünya Savaşı)
gündeme geldi.
Antik dönemlerden bu yana iki kıta arasında geçiş
noktası olması, İstanbul’a deniz yoluyla ulaşım
sağlaması, Karadeniz ile ticareti mümkün kılması
hem Akdeniz hem de Karadeniz ülkelerinin ilgisini
her daim üzerinde tuttu.
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TARIH VE DOĞALLIĞIN KARIŞIMI
Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin
egemenliğinde kalmış olması, şehrin mimarisinde,
günlük yaşantısında, insanlarında ve mutfağında o
çok renkli mirasın izlerini taşıyor.
Bugün daha ziyade Çanakkale Savaşları ile ilk
olarak zihinlere düşse de Çanakkale, bundan
çok daha fazlası. Mitolojik geçmişini yakın
tarihin değerleri ve mücadelelerle süsleyen şehir,
kendine has lezzetleri, yeme-içme rotaları, tarihi
mekanları, samimi halkı, birbirinden güzel plaj
ve koyları, kordonu ve doğal güzellikleri ile
bir şehirden beklenen her şeyi kompakt olarak
sunabilme özelliğine sahip.
Çimenlik Kalesi. 1462 yılında Osmanlı egemenliğine
giren kentte yerleşim, bu kalenin etrafında başlamış.
Boğaz’ın en dar noktasına garnizon olarak kurulan
kalenin tarihi, 1400’lere uzanıyor.
Çanakkale Deniz Müzesi. Çanakkale Savaşı’nın
67. yıl dönümünde ziyarete açılan müze, aslında
Çimenlik Kalesi etrafında ve içinde yer alan

Antik dönemlerden bu
yana iki kıta arasında
geçiş noktası
olması, İstanbul’a
deniz yoluyla ulaşım
sağlaması, Karadeniz
ile ticareti mümkün
kılması hem Akdeniz
hem de Karadeniz
ülkelerinin ilgisini her
daim üzerinde tuttu.

eserlerin ve tarihi nesnelerin sergilenmesinden ve
korunmasından sorumlu olan komutanlık. Müzede,
Çanakkale Savaşı’nda kullanılan silah, top, gemi ve
birçok askeri obje sergileniyor. Müze, 2003 yılında
çıkarılan bir kanun ile Anıtkabir gibi birinci sınıf
askeri müze statüsüne alındı.
Arkeoloji Müzesi. Çanakkale’de bulunan antik
kentlerden ve civarından çıkan eserleri ve nesneleri
kronolojik sırayla sergileyen müzede, 12 bin 747
arkeolojik eser, 15 bin 237 sikke ve 2 bin 714 adet
etnoğrafik eser koruma altında bulunuyor.
Aynalı Çarşı. 1889 yılında yaptırılan çarşı,
İstanbul’un meşhur Mısır Çarşısı’nın bir minyatürü.
Saat Kulesi. 1897 tarihli kule, şehrin simgelerinden.
Troya Antik Kenti. Dünyanın en ünlü antik
kentleri arasında yer alan Troya, 3 bin yıldan fazla
bir zamanı kesintisiz olarak sergiliyor. Kent, 1998
yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.
Eski Kent. Çanakkale’nin ruhunu yansıtan Eski
Kent’te, zamanın şık konutları şimdilerde turistlere
hizmet vermek için çeşitli amaçlarla kullanılıyor.
Trafiğe kapalı Arnavut kaldırımlı Yalı Caddesi
boyunca kafeler, butikler, restoranlar bulunuyor.
Şehrin orijinal halini korumaya çalışan bölgede,
görülmeye değer pek çok eski yapı da yer alıyor.
Gelibolu Yarımadası. Dur Yolcu Yazısı, Kilitbahir
Kalesi, Namazgah, Seyit Onbaşı Anıtı, Çanakkale
Destanı Tanıtım Merkezi, Yalnız Çam (Lone
Pine) Mezarlığı ve Anıtı, 57. Piyade Alayı
Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Şehitler Abidesi,
İlk Şehitler Anıtı, Seddülbahir Kalesi, Gelibolu
Yarımadası’nda yer alıyor.
Kordon. Şehrin en hareketli ve canlı yeri olan
Kordon, birçok müze, kafe, restoran ve butik
barındırıyor. Yürüyüş yapmak ve şehrin keyfini
çıkarmak için en güzel noktalardan biri. Kordon’da
ayrıca Truva filminde kullanılan at da sergileniyor.
Assos Antik Kenti. Çanakkale’nin adını
duyurduğu değerlerden biri olan Assos, antik
limanı, Athena Tapınağı, Nekrapolü, tiyatrosu ve
agorası ile geniş bir dünya.
Bozcaada. Popüler bir hafta sonu mekanı ve yazlık
destinasyon olan Bozcaada, rüstik Ege havasını ve
tarzını yansıtan vitrini ile sezonu kalabalık yaşayan
yerlerden biri. Butik otellere, restoranlara, kafelere,
pansiyonlara, barlara ve dükkanlara dönüştürülmüş
çoğunluğu beyaz renkli eski evleri ile atmosferik
bir tarihe sahip olan ada, birbirinden güzel plajları,
pitoresk bağları, şarapları ve butik imalathaneleri,
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kendine has lezzetleri ve deniz mahsulleri ile ilgi
çeken bir turizm bölgesi.
Gökçeada. Saklı cennet olarak adlandırılan
Gökçeada, Gelibolu’ya 11 kilometre uzaklıkta
bir Ege karakolu. Bozulmamış manzarası, güzel
plajları, Yunan kültüründen etkilenen manzarası
ve yapısı ile yazlıkçılar arasında oldukça popüler
bir destinasyon. Küçük ama çekici konaklama
seçenekleri, lezzetleri, rüzgar sörfüne imkan tanıyan
yapısı, pastoral doğa yürüyüşü alanları ve kültürel
turizm şansı sunan olanakları ile bir tatil için
gerekli tüm şartları sağlıyor.
Çanakkale, tarihi açıdan zengin bir kent olmasının
yanında turizm açısından da oldukça önemli.
Birbirinden güzel koyları, plajları, doğayla iç içe
denizi ve doğal yapıları ile değerli bir cazibe merkezi.
Gizli Liman Koyu. Gökçeada’nın batısında
bulunan bu koy, çam ormanları ile denizin
buluştuğu bir noktada sessiz ve huzurlu bir tatil
geçirmek isteyenleri bekliyor.
Kefaloz (Aydıncık) Plajı. Yabancı turistlerin uğrak
yerlerinden olan plaj, bol rüzgarı sayesinde rüzgar
sörfü için son derece ideal.
Dardanos Plajı. Su sporları açısından pek çok
farklı seçenek sunan Dardanos, ailece keyifli saatler
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geçirmek için oldukça uygun.
Bozcaada Ayazma Plajı. Altın rengi, incecik
kumu ve pırıl pırıl denizi ile Çanakkale’nin en
ünlü plajlarından olan Ayazma, Mavi Bayraklı.
Assos Kadırga Koyu. Assos’un en güzel
noktalarından biri olan koy, uzun ve şık plajları
sayesinde sene içinde çok sayıda yerli yabancı
turist ağırladığından, etrafında pek çok konaklama
ve yeme-içme tesisi bulunuyor.

ÇANAKKALE DENIZ ZAFERI’NIN 104. YILI
Eşsiz doğal varlıkları ve tarihindeki kültürel
birikimi ile çok katmanlı bir yapıya sahip olan
Çanakkale, geçmişin izini sürebileceğiniz, insan
hikayelerinin, dünya siyasetinin ve savaşların
yıkıcılığını gezip görebileceğiniz bir kent.
Tarihi boyunca deniz ile iç içe yaşamış olan
kent, geçmişinin en yoğun mücadelelerini de
yine denizde vermiş. 1900'lü yılların başlarında
gerçekleşen I. Dünya Savaşı’nda en yoğun
olaylara sahne olan Çanakkale, sadece Türk
milletinin izlerini değil, savaşa dahil olan pek çok
milletin izlerini taşıyor. O nedenle her yıl yerli
yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Bu sene 104. yılına varan Çanakkale Zaferi, zaferin
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elde edildiği 18 Mart’ta kutlanıyor ancak bu tarih
daha ziyade Türkler için değerli ve ulusal bir gün.
Kara çıkarmasının yapıldığı 25 Nisan tarihi ise
uluslararası anlamda büyük bir önem taşıyor.
Deniz savaşları kadar önem arz eden kara
savaşları en fazla şehit verdiğimiz alan. Her
milletten askerin yer aldığı bu savaş, 25 Nisan
tarihinde başladı. Bu nedenle, her yıl 25 Nisan
tarihinde Gelibolu Yarımadası’nda uluslararası
törenler düzenleniyor. Anzak Günü adı verilen
bu tören için her sene Çanakkale’yi binlerce
Anzak torunu ziyaret ediyor.
Nusret Mayın Gemisi. Çanakkale Deniz
Savaşı’nın simgelerinden olan gemi, 1990 yılında
Mersin Limanı’nda sulara gömülmüştü. Gemi,
10 sene batık olarak kaldıktan sonra Tarsus
Belediyesi’nin çalışmaları sayesinde çıkarılıp bakımı
yapıldı. Ardından da Tarsus’taki Çanakkale savaşı
şehitleri anısına yapılan Çanakkale Zaferi Kültür
Parkı’na yerleştirildi. Geminin bir kopyası da
Çanakkale Deniz Müzesi’nde sergileniyor.
Çanakkale Şehitleri Anıtı. Savaşta hayatını

kaybeden 253 bin Türk askerinin anısına yapılan
anıt, Gelibolu’da yer alıyor.
Anzak Anıt Mezarlığı. Çanakkale Savaşları’nın en
şiddetli yaşandığı bölgelerden olan Arıburnu’ndaki
Kanlısırt’ta bulunan Lone Pine Anıtı’nda (Anzak
Anıt Mezarlığı), bin 167 yabancı asker yatıyor.
Bu şehre isterseniz günübirlik isterseniz birkaç
günlüğüne gelin. Dilerseniz gastronomi turizmi
ya da kültür turizmi olsun veyahut deniz turizmi.
Şekliniz ne olursa olsun, bu şehrin size anlatacak
hikayeleri mutlaka vardır.
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BIR SUALTI FESTIVALI

KIZILDENiZ

Sürekli akıllarda “gerçekten kızıl mı?”
sorusunun uyanmasına sebep olan doğa
harikası Kızıldeniz, her yıl milyonlarca turist
tarafından ziyaret ediliyor. Kökeninin ne
olduğu hakkında fazlaca varsayım olmasına
rağmen, Kızıldeniz’in ismini bölgede
yaşayan ve turuncumsu renge sahip olan su
yosunundan aldığı kabul görüyor.
Sekiz ülkeyle sınırları olan ve bir iç deniz
konumundaki bu oluşum, dünyanın en sıcak
ve tuzlu suyuna sahip. Bunun yanı sıra zengin
biyoçeşitliliği, her mevsim ziyarete olanak sağlayan
suyu ve daimi sualtı görüş netliği, Kızıldeniz’i
deniz severler için cazibe merkezi haline getiriyor.
Yunus, su kaplumbağası, vatoz ve köpekbalığı
burada yaşayan canlı türlerinden yalnızca
birkaçı. Ayrıca Kızıldeniz oldukça ilginç
canlılar olan deniz ineklerine de ev sahipliği
yapıyor. Oldukça iri su canlıları olan deniz
inekleri dört metre boya ve bir ton ağırlığa
ulaşabiliyor. Yaşamlarının çoğunu sığ
sahil bölgelerinde otlayarak geçiren deniz
ineklerinin en yakın akrabaları ise filler!
Dünyanın en hızlı balığı da Kızıldeniz’de
yaşıyor. Yelken balığı olarak isimlendirilen
bu canlı, saatte 68 mil hızla yüzebiliyor.
Kızıldeniz’in renk cümbüşü yaratan mercan
resifleri de turistler tarafından yoğun ilgi
görüyor. Burada bulunan resiflerin bazı
bölümleri 7 bin yaşında. Ayrıca su kütlesinin ısı
farklılıklarını bilimsel olarak izah edilemeyecek
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derecede tolere edebilmesi, resiflerin sürekli
olarak canlı kalmasını sağlıyor. Bu mucizevi
alanın zarar görmesini engellemek için çeşitli
önlemler alınmış. Öyle ki, bir çakıl tanesinin
bile habitatının dışına çıkarılması yasak.
Kızıldeniz’de günümüzde su habitatının bir
parçası haline gelmiş gemi enkazları da yer alıyor.
Özellikle II. Dünya Savaşı döneminden kalmış
batık, dalgıçlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

HEM VAHŞI HEM NAIF

GREAT BLUE HOLE

Great Blue Hole (Büyük Mavi Çukur), Belize
açıklarında bulunan Lighthouse Resifi’nin
merkezinde yer alan oldukça büyük bir
sualtı obruğu. Neredeyse kusursuz bir daire
biçimindeki çukurun çapı 300, derinliği ise
125 metre. Büyük Mavi Çukur, dünyaca ünlü
bir dalış merkezi olmasının yanı sıra zengin
habitatı ve sualtı çeşitliliğiyle de göz dolduruyor.
Hemşire, resif, siyah uçlu gibi birçok
köpekbalığı türünün yanı sıra devasa orfoz
balıklarıda burada gözlemlenebiliyor. Kelebek,
melek ve papağan balıklarının bir araya gelip
oluşturduğu görsel şölen ise Çukur’un vahşi
yaşamına tezat bir hava sunuyor.
Günümüzde obruk biçimini almış olan
çukurun, deniz seviyesinin düşük olduğu son
buzul çağında bir mağara olduğu düşünülüyor.
Bilim insanlarına göre, deniz seviyesinin
yükselmesiyle birlikte basınca dayanamayan
mağaranın tavanı binlerce yıl önce çökerek
Büyük Mavi Çukur’u oluşturdu. Yaklaşık 150
bin yıl öncesinde başlayan bu süreç, 15 bin yıl
öncesine kadar devam etti.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan
Büyük Mavi Çukur, sualtını ve vahşi deniz
yaşamını keşfetmeye meraklı insanlar tarafından
sürekli olarak ziyaret ediliyor. Bazı kesimlerce
hâlâ ürkütücü olarak nitelendirilse de Çukur
içerisinde yer alan dev sarkıt, damlataş tabakaları
ve sütunlar, ziyaret edenleri büyülüyor.
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HAYVANLAR İNSANLARI AĞIRLIYOR

GALAPAGOS

Adalarda dağıtılan tur broşüründe yazıldığı
gibi; “Bu adalar hayvanlara ait, insanlar ise
onların misafiri.”
Güney Amerika’dan yaklaşık bin kilometre
açıkta yer alan ve Ekvador’a bağlı Galapagos,
13 ana, altı küçük ada ve yüzlerce adacıktan
oluşan bir adalar topluluğu. Adaların
yaklaşık 1 ila 4 milyon yıl önce Pasifik
Okyanusu tabanındaki volkanik aktiviteler
sonucu gün yüzüne çıktığı düşünülüyor.
Adalar, beş önemli okyanus akıntısının
kavuştuğu bir noktada yer alması nedeniyle
inanılmaz zengin bir biyolojik çeşitliliğe
sahip. Buradaki biyoçeşitlilik ve endemik
tür oranı o kadar yüksek ki, Darwin’in
Evrim Teorisi'nin temellerini burada attığını
söyleyenler bile var.
Galapagos, 1978 yılında UNESCO Dünya
Kültür Mirası Listesi’ne alındı. Adalardaki
doğal yaşamın korunmasına büyük özen
gösteriliyor. Buranın hayvanlara ait olduğunu
belirten rehberler, adalarda hiçbir insan izi
bırakılmaması için yoğun çaba gösteriyor.
İnsanların yiyecek artıkları bazı canlıların
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hızlı üremesine ve bunun sonucunda bazı
türlerin yok olmasına neden olabiliyor. Bu
yüzden bir adadan diğerine yiyecek ya da
organik çöp taşınması yasaklanmış.
Galapagos, rengarenk sualtı dünyasıyla keyifli
ve kaliteli zaman geçirmek isteyen turistleri
büyülüyor. Sahilde basit şnorkel alanlarından
zorlu dalış noktalarına kadar her seviyeye uygun

dalış noktası bulunuyor.
Bu sualtı cennetinde dev boyutlara ulaşabilen
deniz kaplumbağaları, köpekbalığı türleri, sevimli
deniz aslanları, adaya has bir tür olan Galapagos
penguenleri, mavi ayaklı sümsük kuşu, dünyanın
tek deniz kertenkelesi olan deniz iguanası gibi
farklı hayvanlarla vakit geçirip, deniz yaşamına
yakından tanıklık edeceksiniz.

MIKRONEZYA’NIN MÜCEVHERI

PALAU

Palau, Mikronezya'nın turkuaz sularında
340 kireçtaşı ve volkanik adadan oluşan bir
takımada. Burada bulunan tüm adalar, büyük
bir bariyer resif sistemi ile çevreleniyor. Bu
ilginç mantar şeklindeki kireçtaşı adaları,
yer aldığı turkuaz sularda binlerce canlıyı
barındırıyor. Bu sularda dünyada benzer
büyüklükteki herhangi bir alana oranla daha
fazla deniz canlısı türü bulunuyor. Mercanlar,
salyangozlar, istiridyeler, deniz salatalıkları,
denizyıldızları, kalamarlar…
Renkli mercan resiflerinde yüzen, gökkuşağını
andıran balıkları ve sonsuz mavilikteki
sularıyla Palau, yeni başlayanlardan deneyimli
yüzücülere her seviyeye hitap ediyor.
Adeta saklı cennet olan Palau, sularında
yaşayan binlerce canlı dışında artık habitatın
bir parçası olmuş enkazlara da ev sahipliği
yapıyor. II. Dünya Savaşı’ndan kalma rastgele
dağılmış deniz uçağı ve gemi enkazı parçaları
turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Palau, tropikal güzelliklerini ve doğal yaşamını
korumak adına yaptığı çalışmalarla da ön
plana çıkıyor. Eğer adaları ziyaret etmek
isterseniz öncelikle “pasaport yemini”ni yerine
getirmeniz gerekiyor. Bu yazılı yeminde ülkeyi,
anavatanlarını ve geleceklerini koruyacağınıza
ve onlara zarar vermeyeceğinize dair Palau’nun
çocuklarına söz vermeniz gerekiyor. Palau, bu
uygulamayla birlikte, çevreyi korumak için göç
yasalarını değiştiren ilk ülke olmuş.

JELLYFISH (DENIZANASI) GÖLÜ
Denizanası Gölü, Palau’nun en çok merak
edilen yerleri arasında yer alıyor. Bu gölde “altın”
ve “ay” olmak üzere iki çeşit zararsız denizanası
ikamet ediyor. Milyonlarca yıl önce gölün,
okyanustan ayrıldığı zaman, denizanalarının
zararlı etkilerini yavaş yavaş yok ettiğine
inanılıyor. Günümüzde ise binlerce turist,
bu gölü zararsız jelatinimsi canlılarla birlikte
yüzmek için ziyaret ediyor. Zamanının çoğunu
güneşi takip edip alglerle beslenerek geçiren bu
canlıları yanı başınızda görmek muhteşem bir
deneyim yaşamanızı sağlayacak.
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uzakdestinasyon

UZAYDAN GÖRÜLEBILEN TEK CANLI

BÜYÜK SET RESiFi

Büyük Set Resifi, Avustralya’da Queensland
açıklarındaki Mercan Denizi’nde yer alıyor
ve yüzlerce tropik ada tarafından çevrelenen
3 binin üzerinde bireysel resif sisteminden
oluşuyor. Bilim insanlarına göre resif yapısının
bazı bölümleri 20 milyon yıl yaşında; bu da
onu zamanın başından beri yaşayan en büyük
canlılardan biri haline getiriyor. Yıllar geçtikçe,
tabakaların üstüne eklenen yenileri, Büyük Set
Resifi’ni mercanların evi haline getirmiş.
Dünyanın en büyük mercan resif sistemi olan
Büyük Set Resifi, Avustralya’nın kuzeydoğu
sahilinde 2 bin 300 kilometre boyunca
uzanıyor. Resif, uzaydan bile görülebilen
tek canlı olma özelliğine sahip. Öyle ki, Çin
Seddi’nden bile daha büyük. Resif, 1981 yılında
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.
Büyüklüğünün yanı sıra sahip olduğu sualtı
zenginliği ve sergilediği renk cümbüşüyle,
doğa severler için görülmesi gereken yerler
listesinde bulunuyor. Resifte yaşayan canlı
sayısı o kadar fazla ki, dünyadaki toplam
balık türünün yüzde 10’u bu sınırlar içinde
görülebiliyor. Aynı zamanda vatozlardan yeşil
deniz kaplumbağalarına, dev istiridyelerden
balinalara kadar binlerce tropikal ve egzotik
canlı bu sularda yaşıyor.
Sualtı yaşamına ilgi duyanların bu doğa
harikasının tadını doyasıya çıkarabilmesi
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için birçok seçenek mevcut. Astronot
başlığına benzer bir başlık takarak, sualtı
derinliklerinde yürüyüş yapabilir ya da resifi
denizaltı biçiminde tasarlanmış araçlarda
keşfedebilirsiniz. Eğer daha egzotik bir
deneyim yaşamak isterseniz gerçek bir
denizaltı ile sualtı yolculuğu yapabilirsiniz.
Resif sistemindeki doğal yaşamın korunması

için birçok önlem alınmış durumda. Sistemin
dışarısına herhangi bir şey çıkarmak
yasak. Ancak alınan önlemler ne yazık ki,
küresel ısınmanın yarattığı olumsuz etkileri
yavaşlatamıyor. Başta kuzey kesimi olmak
üzere resifin yaklaşık yüzde 90’lık kısmı
küresel ısınmanın etkilerini bariz biçimde
gözler önüne seriyor.
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NOAH 2014

ALL IS LOST 2013

Eğer deniz yolculuklarından bahsediyorsak
Nuh’un, canlılar alemi ile yaptığı yolculuk,
listenin başında yer alır. Kaldı ki, Semavi
inanışlara göre, bugün hâlâ hayattaysak bunu,
Nuh’un deniz yolculuğuna borçluyuz. Çünkü
New York’tan Tokyo’ya giden bir gemiden
bahsetmiyoruz. Gök yarılmış, tufan kopmuş
ve insanlığın geleceği bu gemiye bağlıdır.
Darren Aronofsky’nin yönettiği filmin
başrolünde Akademi Ödüllü Russel Crowe’a
Jennifer Connelly, Emma Watson ve
Anthony Hopkins eşlik ediyor. Epik öğelerin
yanı sıra fantastik öğeler de barındıran
filmin konusu -hepimizin bildiği üzereahlaksızlığın, hırsızlığın, sapkınlığın sardığı
insanlık karşısında Tanrı'nın büyük bir tufan
yaratmaya karar verip bunun öncesinde de
Nuh’u uyarmasıdır. O da inşa ettiği gemiye
ailesini ve tüm hayvanlardan bir çift alarak
yeni bir başlangıca doğru yol alır.
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Usta yönetmen J. C. Chandor’un yazıp
yönettiği “All is Lost”un (Sona Doğru),
başrolünde Robert Redford oynuyor.
Redford, film boyunca ortalıkta gözüken
tek aktör. Filmin diğer başrol oyuncuları
ise Hint Okyanusu, gemisi Virginia Jean
ve ondan arta kalanlar.
Son derece epik bir yolculuk sunan film,
Virginia Jean’ın bir konteynere çarptıktan
bir gece sonra fırtınanın patlaması ile

gergin bir hal alır. Çarpışma anında
hafızasını kaybeden denizci, uyandığında
hiçbir şey hatırlamaz. Ayrıca telsiz, radyo
ve navigasyon ekipmanını kaybetmiştir.
Adam direnişi ve tecrübeli denizcilik
geçmişi sayesinde hayatta kalacağına
inanır ve kendi direnişini başlatır.
Okyanusun ve dalgaların sesine kulak
verir ve dalgalara göre plan yapar.
Ancak bu denizci kim, nereli, bunu

öğrenemiyoruz. Chondor, kahramanı
yalnızca bir kalıp olarak kullanıyor.
Odaklanılması gereken denizin yarattığı
drama, mücadele ve tedirginliktir. Sadece
deniz, gökyüzü ve mücadele vardır.
Deniz yolculuğu filmlerinin ne denli çeşitli
olabileceğini gösteren All is Lost, denizin
farklı tonlarını gözler önüne seriyor:
Bazen ümit, bazen huzur, bazen mücadele,
bazense korku, yalnızlık ve umutsuzluk...

MASTER AND
COMMANDER:
THE FAR
SIDE OF THE
WORLD 2003
Avusturyalı yönetmen Peter
Weir’ın yönettiği, Russel
Crowe’un maceradan maceraya
koştuğu Master and Commander
(Dünyanın Uzak Ucu), insana
denizin haşmetini kusursuz
derecede sunan bir film.
Moby Dick vari bir yapıya sahip
olan filmde (İngiliz) kaptanımız
Jack Aubrey, Napolyon döneminin
tüm karmaşası içinde, ekibiyle
birlikte açık denizlerde Fransız ve
İspanyol gemileri ile savaşmaktadır.
Bir süre sonra geminin doktoru
ve doğa yazarı, aynı zamanda
Aubrey’in en güvenilir ve yakın

arkadaşı olan Stephen Maturin
ile beraber verdikleri bir kararın
sonrasında dünyanın balta girmemiş
uzak yerlerini keşfetmek üzere
bir serüvene atılırlar ve insanın
keşfetme içgüdüsü, bu geminin en
egemen duygusu haline gelir.
Filmde, Aubrey’in emrindeki
İngiliz fırkateyn Suprise ile
ondan daha güçlü ve daha hızlı
olan Fransız Acheron isimli
gemi arasında mücadeleyi ve
kahramanların yaşadığı serüvenleri
en güzel kılan şeyse, deniz. Filmin
güzel gözükmesi için ekstra bir şeye
gerek duyulmuyor.

mavisanat

THE AFRICAN QUEEN 1951

LIFE OF PI 2012

Denizin maceracı tarafı her zaman gerilim, korku
ve heyecana sebep olmuyor. Bazen de uzun mavi
yolculukların sonu aşka çıkıyor.
Başrollerinde, dünyanın en güzel kadınlarından
kabul edilen Katharine Hepburn (Rose Sayer)
ve bir başka yıldız isim Humphrey Bogart’ın
(Charlie Allnut) oynadığı The African Queen'in
hikayesi (Afrika Kraliçesi), 1914 yılında geçiyor.
I. Dünya Savaşı patlak vermiştir ve Almanya
Kongo’ya girmiştir. İşgal sırasında abisini
kaybeden İngiliz misyoner Rose ve 30 yıllık
buharlı teknesi ile Ulanga Nehri boyunca köylere
mal taşıyan Kanadalı Kaptan Charlie, Almanların
işgali ile birlikte ülkeden kaçmak zorunda
kalırlar. Charlie’nin Afrika Kraliçesi adını verdiği
külüstür teknesiyle nehir yoluyla Kenya’ya varmayı
planlayan ikili, sadece nehrin zorlu şartları ve
Almanları botları ile mücadele etmezler. İkilinin
birbirine zıt kişiliklerine rağmen aralarında
filizlenecek aşk da yolculuğu zorlaştırır.
Denizin sonunun aşka çıktığı film, Humphrey
Bogart’a Akademi Ödülleri’nde “en iyi erkek
oyuncu” ödülünü kazandırmıştı.
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Ang Lee’nin yönetmenliğini yaptığı,Yann
Martel’in aynı adlı romanından uyarlanan
Life of Pi (Pi’nin Yaşamı) gösterime girdiği
sene 11 dalda Oscar’a aday gösterildi ve
dört dalda başarı gösterdi. Ang Lee’nin
yönettiği, bir çocuk (Pi) ve bir kaplanın
(Richard Parker) başrolde oynadığı filmde,
Hindistan’dan Kanada'ya yol alan bir yük
gemisi, içindeki hemen tüm canlılarla
beraber trajik bir şekilde batar. Geriye
bir filikanın içinde bir kaplan, bir zebra,
bir orangutan, bir Bengal kaplanı ve 16

yaşındaki Hintli Pi, uçsuz bucaksız vahşi
Pasifik Okyanusu’nun ortasında yapayalnız
kalırlar. Pi’nin hayvanat bahçesi işleten
ailesi de ölenler arasındadır. Pi, kurtuluş
yokmuş gibi görünen bu yolculukta keskin
zekası ve zooloji bilgisi sayesinde besin
zincirinin ilk kurbanları arasında yer almaz
ancak sonunda üç yüz kiloluk kaplan ile
baş başa kalmıştır. Bu sıra dışı yolculuk
sona erene kadar da bu aç kaplan ile
anlaşmanın bir yolunu bulmalıdır.
Life of Pi’yi hikayesi kadar başarılı

kılan bir diğer nokta da görsel efektleri
ve denizi her açıdan kusursuz şekilde
ekrana taşıyabilmesiydi. Filmin başrol
oyuncularından olan deniz, maviliği,
deniz anaları, uçarcasına yüzen
balıkları ve yakamozları ile bazen
çok çok güzelken bazense kocaman
dalgaları ve kükreyen sesleri ile çok
korkunç. Bazense katlanılmaz derecede
yapayalnız. Bu nedenle, denizin farklı
tavırlarını göstermesi açısından da bir
başyapıt niteliğinde.

Agatha Christie’nin meşhur kahramanı ve dünyanın en
ünlü dedektiflerinden Hercules Poirot’un yeni görevi,
Nil Nehri'nin ortasında, seyir halindeki bir gemideki
cinayeti çözmektir. Ancak bu gizemli cinayeti çözmek çok
da kolay olmayacaktır çünkü deniz yolculuğunun kısıtlı
doğası bu gizemi daha da zorlu kılmaktadır.
2020 yılında Kenneth Branagh’ın yönetmenliğinde yeniden
vizyona girecek olan Nil’de Ölüm’ün (Death on the Nile) ilk
versiyonu 1978 yılında John Guillermin’in yönetmenliğinde
çekilmişti. Kendi dönemi için tam bir yıldızlar geçidine
sahne olan filmde ünlü dedektifimiz Poirot, Doğu
Ekspresi’nin ardından bu kez bir cruise gemisindedir ve yine
işlenen bir cinayeti çözmeye çalışır. Asıl merak edilen konu
ise, gemi yolculuğunu tamamlayıp limana varmadan önce
cinayetin sırrının çözülüp çözülemeyeceğidir.

KON TIKI 2012

DEATH ON THE NILE 1978

Denizin, güzel ve zorlu, pek çok açıdan göze göründüğü
filmde, denizin bu kez farklı bir görevi vardır. Bir iddianın
kanıtlanmasına yardımcı olmak. Yönetmenliğini Joachim
Rønning ve Espen Sandberg'in üstlendiği yapım, Norveçli
kaşif Thor Heyerdahl’ın Güney Amerikalıların Kristof
Kolomb öncesi dönemlerde denizleri aşarak Polynesian
adalarına yerleştiği düşüncesini ve ispatını ekrana taşıyor.
Heyerdahl ve beş arkadaşı, 1947’de Güney Amerika’nın batı
kıyılarından Tahiti’nin doğusundaki adalara bir sandalla
yolculuk yaparlar. Kon Tiki de bu sandala verdikleri addır.
Yolculuk 101 gün sürer. Ortaya atılan iddiadan dolayı da tüm
dünyanın gözü bu altı kişinin üzerindedir.
Heyerdahl, arkadaşları ile çıktığı bu maceralı ve zorlu
yolculuğun güncesini 1950 yılında yayınlamıştır.

mavigönüllü
röportaj. Peri Erbul

DENIZCI GÖNÜLLÜLER
MARMARA’YI GÜZELLEŞTIRECEK
TUZLA TERSANE BÖLGESI’NDE TÜRK DENIZCILIĞI VE GEMI INŞA SANAYISININ GELIŞMESINE
SUNDUKLARI KATKININ YANINDA, BIREYSEL OLARAK DA DENIZE OLAN BORÇLARINI ÖDEMEK
AMACIYLA BIR ARAYA GELEN DENIZ SEVERLERIN OLUŞTURDUĞU “DENIZCI GÖNÜLLÜLER”,
DENIZLERIN GELECEĞINI DEVAM ETTIRMEK IÇIN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTIRIYOR.

G

GİSBİR ve GİSAŞ bünyesinde TURMEPA iş birliği ile hayata geçirilen
“Denizci Elçileri” projesi kapsamında kurulan Denizci Gönüllüler
Topluluğu, denizler ve çevreye dair daha fazla insana dokunmak
ve farkındalık yaratmak için bir araya gelmiş insanlardan oluşuyor.
TURMEPA’nın “Deniz Elçileri” projesi ile aynı amaç doğrultusunda
hareket eden topluluğu, “Elçiler”den ayıran fark ise gönüllülerinin Tuzla
Tersane Bölgesi’nde çalışan denizcilerden oluşuyor olması.
Marmara Bölgesi’nde “Deniz Varsa Hayat Var” sloganıyla temizlik ve
bilinçlendirme çalışmaları yapan topluluğun Başkanı Elvan Erken;
Topluluk Raportörleri Gökhan Murat Kaya, Elif Gizem Albayrak; Topluluk
Faaliyet Sorumlusu Sevinç Altan ve Topluluk İletişim Sorumluları Burcu
Karaşahin ve Buse Öztürk, dergimiz için Denizci Gönüllüler’in nasıl
kurulduğunu, neler yaptıklarını ve gönüllüğü anlattılar.

TURMEPA Gönüllüsü olmaya nasıl karar verdiniz?
EE: Bizler, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ve Gemi İnşa Sanayii
A.Ş. (GİSAŞ) bünyesinde, Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde yapmış olduğumuz
çevreye dair çalışmaları, denizlerimize ve çevremize yönelik gerçekleştirdiğimiz
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farkındalık çalışmalarının ve sürdürülebilirlik bilincinin daha geniş kitlelere
yayılması adına “Denizci Gönüllüler” olmaya karar verdik. Bu bağlamda
TURMEPA ile bir araya geldik ve kendimize Marmara Bölgesi’ni hedef seçtik.
BK: TURMEPA ile daha çok kişiye dokunup, farkındalık oluşturacağımızın
inancını benimsedik ve gerek yöneticilerimizin gerekse personelimizin verdiği
desteklerle, çevre ve deniz konusunda öncülük etmek için bir adım attık.
Çünkü TURMEPA’nın da dediği gibi “Deniz Varsa Hayat Var”.

“Denizci Gönüllüler” derken tam olarak nasıl bir oluşumdan
bahsediyoruz? Denizci Gönüllüler Projesini TURMEPA’nın
“Deniz Elçileri” projesinden ayıran temel noktalar neler?
GMK: Aslında üstlenmiş olduğumuz vizyon ve misyon, aynı ortak amaçta
buluşuyor. En önemli yaşam kaynaklarımızdan olan denizlerimizin maruz
kaldığı tehditlere karşı farkındalık oluşturup onları korumak için kendi
bünyemizdeki çalışanlar ile birtakım çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
Deniz Elçileri projesinde her meslek dalından gönüllü bulunuyor.
Denizci Gönüllüler ise; Tersane Bölgesi'nde denizlere, denizciliğe
gönül vermiş kişilerden oluşuyor.

GİSBİR/GİSAŞ bünyesinde neler yapıyorsunuz? Yaptığınız işi
TURMEPA’nın çalışmaları ile birleştirmek fikri nasıl oluştu?
SA: GİSBİR üstlenmiş olduğu misyonla, Türk gemi inşa sanayisini
geliştirmek, Türk tersanelerinin dünya pazarlarındaki yerini almalarına
yardımcı olmak, tersanelerin müşterek sorunları ilgili merciler ile koordineli
hareket ederek çözüme ulaştırmak, kamuoyunu bilgilendirmek, ulusal ve
uluslararası kuruluşlarda, forumlarda ve diğer platformlarda Türk gemi inşa
sanayisini temsil etmek ve sözcüsü olmak gibi görevleri yerine getirmektedir.
GİSAŞ bünyesinde ise; Tuzla Aydınlı Koyu’nda kılavuzluk ve
römorkörcülük hizmetleri verilmesi, yeni gemi inşa ve bakım onarımda
raspalama işlemlerinde kullanılan grit malzemesinin ithalat ve satışının
yapılması, deniz süpürgesi ile Tuzla Aydınlı Koyu'nda denizin katı
atıklardan temizlenmesi, Tuzla Tersaneler Bölgesi’ndeki tersanelerin ve yan
sanayi kuruluşlarının deniz yolu ile ithal ettikleri gemi inşa malzemelerinin
tahmil/tahliyesine yönelik işlemlerin yapılabilmesi amacı ile limancılık
hizmeti ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı mevzuatlar çerçevesinde
çevre danışmanlık hizmeti verilmektedir.
GİSAŞ bünyesindeki Çevre Danışmanlık Birimi’nin asli görevi esasında
mevzuata uyum sürecini takip etmektir ancak bununla birlikte bireysel
olarak da doğaya karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirerek
farkındalık oluşturmaktır.
Bu amaçla gönüllük esası ile hali hazırda bölgemizde bulunan Kamil Abduş
Gölü ve sahil bandında belirli aralıklarla temizlik çalışmaları yapılmakta,
her sabah Tuzla Aydınlı Koyu, denizden gezilerek izlemeler yapılmakta
ve sosyal sorumluluk projeleri düzenleyerek sektördeki çalışanların ve bu
sayede ailelerinin çevre bilinci ile hareket etmesi bir nebze sağlanmaya
çalışılmaktadır. Sektörümüzü ve verdiğimiz hizmeti destekleme amacıyla da
TURMEPA iş birliği ile Denizci Gönüllüler Projesi’ni hayata geçirdik. Bu
bağlamda GİSBİR ve GİSAŞ olarak çevre mühendisi, biyolog, su ürünleri
mühendisi gibi mesleklere sahip kişiler ile yönetim sistemleri ve halkla ilişkiler
konularında tecrübeli gönüllülerimizle aynı amaç için biraraya geldik.

Bu projeyi, GİSBİR/GİSAŞ ve TURMEPA ortaklığı
açısından nasıl değerlendirirsiniz?
BÖ: Ünlü Türk denizcisi ve devlet adamı Barbaros Hayrettin Paşa’nın
söylediği “Denizlere hâkim olan cihana hâkim olur” sözünü benimseyerek
çıktığımız bu yolda; ülkemizde denizcilik sektörünün hak ettiği değeri
görebilmesi adına titizlikle çalışmakta olan GİSBİR ve denizcilik
sektörünün gereksinimlerine cevap olma hedefiyle kurulmuş olan
GİSAŞ olarak ortak amaçlarımızdan biri de “temiz denizler”. Bu sebeple,
sektörümüz faaliyetlerinin geniş kitlelerce daha iyi tanınabilmesi yolunda
ortaklığımızın önemli bir adım olacağı görüşündeyiz.

kalıcı ve tutarlı hale getirebilmek, çevre sorunlarının çözümünde çevresiyle
bütünleşen, çevresini koruyan, çevresini benimseyen ve bunları yaşam
biçimine dönüştürme becerisini ilke edinen bir çerçeve çizildi. Deniz
Elçileri Topluluğu’nun ilkelerinin aktarılması, tanıtılması, bilgi verilmesi,
uygulanması hakkında ve gönüllüğün ilke ve esasları, hakları, gönüllük
çeşitleri ve TURMEPA’nın neler yaptığı, deniz ve kıyı ekosistemi, gönüllü
bireylere verilecek materyallerin kullanımı, gerçekleştireceğimiz etkinlikler,
projeler, kampanyalar hakkında verimli bir eğitim süreci gerçekleştirildi.
Oryantasyon tamamladıktan sonra yine GİSBİR merkezde 5-8.
sınıflara yönelik “Denizler Yaşasın Diye” projesi için “Gönüllü Eğitmen”
eğitimi aldık. Bu süreçte Denizci Gönüllüler olarak eğitmenlerimize ve
TURMEPA’ya bizimle paylaştığı tüm kıymetli bilgiler, verdikleri destekler,
tüm sorularımıza aldığımız cevaplar için ve yolumuza rehberlik ettikleri için
sonsuz teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

Bu proje, sürekli mi yoksa belirli bir süre için mi var olacak?
EE: Denizci Gönüllüler olarak bu proje kapsamında belirlemiş olduğumuz
ilkeleri mümkün olduğunca çok kişi ile paylaşarak, çevre bilincinin
yayılması yönünde çalışmalar düzenlemeyi planlıyoruz. Gönüllülerimiz
ve katılım sağlayacak diğer kişiler ile aktiviteler düzenleyerek, bölgemizde
kıyı temizlik çalışmaları yapmayı, proje kapsamnda gönüllü evi oluşturarak
gerek mesleki tecrübemizi gerekse alınan eğitimlerin sonucu oluşan bilgi
birikimimizi mümkün olduğunca fazla kişiye aktarmayı hedefliyoruz.
Bu noktada öncelikli hedef kitlemiz ise, bu sektöre herhangi bir şekilde
emek harcayan kişiler olacak. Buna ek olarak, TURMEPA tarafından
verilen eğitici eğitimi sayesinde Mavi Kuşak Hareketi projesiyle 5-8.
sınıflara yönelik bir eğitim ve/veya bilinçlendirme hareketinin olması da
düşünülüyor. Biliyoruz ki, en büyük farkındalık çocuklar kanalı ile bu
bilincin aile fertlerine ulaşması ile sağlanacak.
Bu yüzden elden ele, nesilden nesile aktaracağımız bu projenin, belirli bir
süre için olduğunu söylemenin doğru olmayacağı görüşündeyiz.

Proje kapsamında ne tür çalışmalar gerçekleştireceksiniz?
SA: GİSBİR ve GİSAŞ çatısı altında Tuzla’da bir “Gönüllü Evi” açarak,
tüm gönüllülerin çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri, projelerini

Proje kapsamında nasıl bir eğitim süreci yaşadınız?
EGK: Projenin kabul edilmesinden sonra bir planlama yapılarak, TURMEPA
Gönüllü Bölümü’nden Belgin Ergül ve Hüseyin Recepoğlu’nun desteği ile
GİSBİR merkezde bir oryantasyon eğitimi düzenlendi.
Eğitimde bizler için; çevre bilinci kazandırmanın yanında, denizlerin
geleceği için mücadele ruhu ve ekip çalışması ile üstlenilecek sorumlulukları
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geliştirebilecekleri, eğitim ve oryantasyon çalışmalarını yürütebilecekleri,
toplanabilecekleri bir ortam sağlamayı planlıyoruz. Ardından bölgemize
olan bireysel borcumuzu da bir nebze olsun hafifletebilmek adına bir kıyı
bölgesinde geniş katılımlı bir temizlik çalışması başlatmayı hedefliyoruz.
Gönüllüler arasında bulunan çevre mühendislerimiz tarafından
tersane çalışanlarına verilen Çevre Mevzuatı’na bağlı zorunlu
eğitimlerin yanı sıra, tersanelerde temiz denizler ve denizlerimizin
önemine yönelik de bilinçlendirme eğitimleri verilmesini planlıyoruz.
Diğer yandan hedef kitlemizi artırmak ve sesimizi daha çok insana
duyurabilmek için çalışmalar yapacağız.

Açacağınız Gönüllü Evi’nde nasıl çalışmalar yapacaksınız,
ne tür eğitimler vereceksiniz?
BK: Bu proje kapsamında bölgemizi ziyaret eden kişilere, sanayici bakış
açısının yanı sıra gelecek nesilleri düşünen, çevreye duyarlı birer insan
olduğumuzun da anlatılabilmesi ve aktarılabilmesi adına bir Gönüllü
Evi oluşturarak, farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında
farklı bakış açıları ile çalışmaların çeşitliliğini artırmak ve hedeflediğimiz
geniş kitleye ulaşabilmek adına birçok gönüllü ile ortak çalışmak
istiyoruz. “Denizler Yaşasın Diye” projesi ile GİSBİR ve GİSAŞ eğitim
programı çerçevesinde açmayı istediğimiz Gönüllü Evimize gelen
misafirlerimize, denizlerimizi neden korumamız gerektiğini, deniz
kirliliğinin ülkemizde ne boyutlarda olduğunu ve en önemlisi de
denizlerimizin neden yaşam kaynağımız olduğunu ve denizlerimizi
temiz tutmanın yollarını anlatmayı düşünüyoruz. Bu kapsamda
ilerleyen süreçlerde, eğitimler ile çevre bilinçlerini pekiştireceğimiz
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öğrencileri evimizde/bölgemizde ağırlayarak çevre mühendislerimiz
sayesinde mesleki birikimimizi de aktarmayı hedefliyoruz.

Topluluğunuz, harekete geçirilmesi gereken kişiler ve
kurumlar nezdinde nasıl bir iletişim stratejisi uygulayacak?
BÖ: Yerel basınla toplantılar organize edip, proje hakkında bilgilendirme
yaparak farkındalık yaratılabileceğini düşünüyoruz. Başlatılan projeye
ilişkin bültenleri, GİSBİR ve GİSAŞ’a ait web sayfasında, iş ve günlük
hayatımızda kullandığımız tüm sosyal medya hesaplarımızda ve GİSBİR
TV’de duyurarak, projemizi daha görünür kılacağız. İlerleyen zamanlarda
açılmasını planladığımız Gönüllü Evimizde gerçekleştireceğimiz söyleşi
ve anlatımlar ile misafirlerimizin bilgilenmelerini sağlayacağız; böylelikle
denizlerimizin ve deniz temizliğinin önemi konusunda bilinçlendirme ve
farkındalık yaratma yolunda izleyeceğimiz bu yolda “Denizci Gönüllüler”
olarak mesafe kat etmeyi amaçlıyoruz.

Son olarak, henüz TURMEPA Gönüllüsü olmayanlar
için mesajınız nedir?
GMK: Gelecek nesillere daha temiz denizler ve yaşanabilir bir Türkiye
bırakmak isterseniz, gelin, bizlere destek olun. Geleceğimiz olan
denizlerimize hak ettikleri değeri vermeye, temiz bir çevre ve temiz denizler
için hep birlikte hareket etmeye sizleri de davet ediyoruz.
EGA: Bilinç bireysel olarak oluşur ancak bizimle büyür, bunu hep birlikte
başarabiliriz, bu yüzden desteğinize ihtiyacımız var. Şu an TURMEPA
gönüllüsü olmayanlara sesleniyoruz: Bizler birer adım attık; sizler de
yapabilirsiniz. Gelin, el ele mücadele edelim.
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Şubelerden

TURMEPA MARMARIS ŞUBESI YÖNETIM KURULU BAŞKANI ZAFER ERGÜL

“TURMEPA GÖNÜLLÜLÜĞÜ,
GELECEĞE ATILAN BIR ADIM”

İ

İş hayatının tamamını denizler, yatlar ve marinalarla iç içe geçirmiş,
yıllanmış bir denizci Zafer Ergül. 22 sene evvel, Setur Antalya
Marina’da çalışırken TURMEPA ile tanışmış. “Marinamızda
TURMEPA’nın ofisi açılmış ve bir teknesi de konaklamaya başlamıştı.
Yaz sezonu boyunca, çoğu üniversite öğrencisinden oluşan gönüllüler,
haftalık periyodlar halinde, tekneyle yakın koylara giderek temizlik
ve bilgilendirme yapıyordu. O dönemde TURMEPA’nın Antalya
Şubesi’nde yetkili isim olan Gülsevin Güngör ve ekibinin organize
ettiği çalışmaları izleyip, çok imrenmiştim. Sonrasında da TURMEPA
Gönüllüsü olmaya karar verdim” diyen Ergül, bugün TURMEPA
Marmaris Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini icra ediyor.
Marmaris’in turizm ve denizcilik anlamında Türkiye’nin en önemli
bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan Ergül, tüm bunlara rağmen
denizcilik ve deniz kültürü adına eksikliklerin bulunduğunun altını
çizerek, bu eksikliklerin giderilmesinde yetkili mercilerin tek başına
yeterli olamayacağını söylüyor. Tam da bu nedenle, herkesin bu işe
dahil olmasını istiyor ve TURMEPA Gönüllüsü olmalarını bekliyor.

Şubenizde gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan bahseder misiniz?
Şubemizin biri tüzel olmak üzere toplam 28 üyesi bulunuyor.
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Üyelerimiz ve gönüllülerimiz ile beraber Marmaris’in denizcilik
anlamında kalkınması ve deniz kültürü bilincinin oluşması için
uğraşıyoruz, çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Eğitim faaliyetlerine
ayrı bir önem veriyoruz. Bu bağlamda özellikle ilköğretim çağındaki
öğrencilerimizle, TURMEPA tarafından hazırlanmış eğitim
programlarında bir araya geliyoruz. Ayrıca deniz çevresi temalı
günlerde, çevre temizlik ve eğitim faaliyetleri yürütüyoruz.

Marmaris halkının denize olan yaklaşımını nasıl
buluyorsunuz, gerekli hassasiyeti görebiliyor musunuz?
Marmaris’in ekonomisinde deniz turizmi oldukça önemli bir yer
tutuyor. Ülkemizin ahşap tekne üretim merkezlerinden biri olan
Bozburun, Marmaris’in hemen yakınında yer alıyor. Marmaris ve yakın
çevresinde bulunan marinaların ve iskelelerin toplam yat bağlama
kapasitesi üç bini aşıyor. Yatların tamir ve bakım çalışmalarında
Marmaris bir marka. Bu amaçla, dışarıdan Marmaris’e gelen çok yat
var. Kruvaziyer gemilerin uğrak limanlarından biri olan Marmaris
Limanı, yaz aylarında alışveriş yapan, günlük tura katılan çok sayıda
yolcuyu ağırlıyor. Özellikle sahil bandında birçok konaklama tesisi
bulunuyor. Dolayısıyla, Marmaris’in sakinleri, denizin, ekonomileri

için ne denli önemli olduğunu yakından görüyorlar. Fakat deniz ve
deniz çevresinin temiz tutulması konusundaki farkındalıklarını, bilinçli
eylemlerle destekleyen verimli çalışmalar yaptıklarını söylemek, bana
göre biraz zor. TURMEPA ve çevreci sivil toplum kuruluşlarının
Marmaris’te yapacakları çok iş olduğu kanaatindeyim.

Yerel yönetimler, okullar, STK’lar ve kurum/kuruluşlarla ne tür
bir iletişiminiz var? Nasıl bir ortak paydada buluşuyorsunuz?
Okullarda, TURMEPA’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa
gerçekleştirdiği protokol kapsamında eğitim çalışmaları yürütülüyor.
Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi, ortak etkinlikler düzenleme
konusunda her zaman ilgili davranıyor. Bu etkinliklerde Marmaris
Belediyesi’nin katkıları da önemli bir yer tutuyor. TEMA, Marmaris
Çevrecileri Derneği, Kent Konseyi gibi hedefleri birbirinin ilgi
alanına karışmış bazı diğer STK’larla birlikte sinerji oluşturma
çalışmalarını sürdürüyoruz.

bir turizm markası olarak değerini azaltması kaçınılmaz. Marmaris ve
çevresindeki deniz kirliliği konusunda yapılan gözlemler, bu riskin gittikçe
büyüdüğünü gözler önüne seriyor. O nedenle, gerekli mercilerin bu
konuyla alakalı olarak bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.

Son olarak, henüz TURMEPA Gönüllüsü
olmayanlara mesajınız nedir?
Deniz, doğanın dengesi ve yaşamın kalitesinde çok önemli bir
etken. Denizlerdeki çevresel değişiklikler, söz konusu denge ve kalite
açısından alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Sadece devletlerin
yapacağı çalışmalarla durumun düzeltilmesi mümkün değil.
TURMEPA Gönüllüsü olmanın, geleceğimize sahip çıkmak için
atılabilecek basit ve güçlü bir adım olduğuna inanıyorum.

Marmaris gibi deniz ve denizcilikle yaşayan bir bölgenin,
bu alanda daha da ilerlemesi için ne gibi teşvikler,
yatırımlar alması gerektiğini düşünüyorsunuz?
Deniz çevresinin öncelikle karadan kaynaklanan kirlilikten
etkilenmemesi için yaşam bölgelerinde mevcut altyapının iyileştirilmesi,
kapasitesinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, ayrıca denize
ulaşan azmakların kirlilik taşımaması gerekiyor. Teknelerin denize olan
olumsuz çevresel etkilerinin giderilmesi için atık alım sistemlerinin
yaygınlaştırılması, demirleme faaliyetlerinin deniz altına verdiği zararı
önleyecek sistemlerin oluşturulması gerekiyor. Tüm bu gerekler, altyapı
ve üstyapı sistemleri için mevcut olanların iyileştirilmesini ve yeni
yatırımların yapılmasını gerektiriyor.

Koylarıyla meşhur olan Marmaris’te, buralar için en
büyük sorunlardan biri imar planı olmaması ve çarpık
kentleşme. Bu durum Marmaris denizini, dolayısıyla
deniz turizmini nasıl etkiliyor?
İmar planı sorunları ve çarpık kentleşme, denizde özellikle karadan
kaynaklanan kirliliğin artmasına neden oluyor. Deniz ve çevresi, Marmaris
çevresinde yaşayanların hayatına hem yaşamsal hem de ekonomik olarak
önemli etkiler yapıyor. Bu etkideki olumsuz gelişmelerin, Marmaris’in
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ŞAHIKA ERCÜMEN’DEN
ANTARKTIKA'DA TARIHI DALIŞ

C

SERBEST DALIŞ DÜNYA REKORTMENI MILLI SPORCU ŞAHIKA ERCÜMEN, 3. ULUSAL ANTARKTIKA
BILIM SEFERI KAPSAMINDA GITTIĞI KITADA TÜPSÜZ DALIŞ YAPARAK TARIHE GEÇTI.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
sorumluluğunda ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup
Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde
gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk
Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu.
Bilim insanları ile beraber beyaz kıtaya giden serbest dalış dünya
rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Türkiye’nin kıtada kamp
kurulum çalışmalarına destek verdi ve Türk Bilimsel Kampı’nın açılışı
dolayısıyla özel bir dalış gerçekleştirdi.
Ercümen Horseshoe Adası açıklarında gerçekleştirdiği dalışında eksi
15 derece sıcaklığa rağmen koruyucu kullanmadı. Ercümen’in dalış
yaptığı sırada su sıcaklığı ise sıfır derece olarak ölçüldü. Buz dağlarının
arasında nefes kesen soğuğa rağmen iki dakikalık dalış gerçekleştiren
ve bir saat suda kalan milli sporcuya Yeni Zelandalı profesyonel
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serbest dalgıç Jonathan Sunnex eşlik etti.
Dalış sporunda Türkiye'de pek çok ilke imza atan Ercümen, beyaz
kıtanın dondurucu soğuğunda Türk bayrağını dalgalandırarak
Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.
MILLI SPORCUDAN BILIMSEL ÇALIŞMALARA KATKI
Ercümen, özel dalışının yanı sıra iklim araştırmaları, jeofizik,
biyoloji, deniz bilimleri ve diğer birçok bilim dalı için "doğal
laboratuvar" özelliği taşıyan kıtada, bilimsel çalışmalara ve
kampın kurulmasına da yardımcı oldu. Milli sporcu, dalışı
sonrası bilim insanlarının projeleri için denizden sedimantasyon
örneği aldı. Kamp kurulumunda yoğun şekilde çalıştıklarını dile
getiren Ercümen, tüm yoğunluğa ve yorgunluğa rağmen burada
bulunmanın gurur verici olduğunu söyledi.
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BELLEK GÖREVI: GEMI ENKAZLARI
RAHMI M. KOÇ MÜZESI, İTALYAN SANATÇI VE
HEYKELTIRAŞ STEFANO BENAZZO’NUN “BELLEK GÖREVI:
GEMI ENKAZLARI” SERGISINE EV SAHIPLIĞI YAPIYOR.

R

Rahmi M. Koç Müzesi, 2019 yılını Yapı Kredi ve Organik Group’un
sponsorluğu ve İtalya Konsolosluğu’nun desteğiyle, İtalyan fotoğrafçı
ve heykeltıraş Stefano Benazzo’nun “Bellek Görevi: Gemi Enkazları”
isimli sergisi ile karşıladı. 15 Ocak’ta misafirlerini ağırlamaya başlayan
sergi, 31 Mart tarihine dek ziyaret edilebilecek. Benazzo’nun Güney
Amerika, ABD, Afrika, Avrupa ve Karayipler başta olmak üzere, pek
çok ülkede çektiği gemi enkazı fotoğraflarından oluşan sergi,
14 bin objelik koleksiyonu ile Rahmi M. Koç Müzesi’nde bulunuyor.
Sergide ayrıca, insanların denizle olan imtihanı, cesareti, mücadelesi ve
korkuları da fotoğraflarla kendine yer buluyor.
“BATIKLAR YALNIZ ÖLÜR”
Açılışta bir konuşma yapan Stefano Benazzo, enkazlara sahip çıkmanın
geçmişi korumakla eş değer olduğunu dile getirdi. Batıkların yalnız, çaresiz
öldüğünü ve nadiren önemsendiğini vurgulayan Benazzo, onlara sempati
ve saygı göstermenin önemine değindi. Sanatçı, doğanın bir parçası haline
gelen batıkları tarih kitaplarında yer almayan, deniz insanlarının sahip
olduğu anıların birer sembolü olarak nitelendirdi. Bilinmeyen denizcileri
de anmak gerektiğine dikkat çeken Benazzo, “Denizcileri anmazsak,
yalnızca aileleri tarafından bilinen insanlar olarak kalırlar. Onların anılarını
yaşatmayı bir görev olarak üstlenmeliyiz. Altı yıldır bu bilinçle çalışıyorum
ancak ilk fotoğrafımı Güney Amerika'da yaklaşık 50 önce çektim. Altı yıl

STEFANO BENAZZO
HAKKINDA

Fotoğrafçı, heykeltıraş, deniz ve
mimari model ustası olarak anılan
Stefano Benazzo (1949) diplomatik
alanda da faaliyet göstermiş.
Benazzo; Bonn, Washington ve
Moskova’daki konsolosluklarda ve İtalya
Cumhurbaşkanlığı’nda görev almasının
ardından Beyaz Rusya ve Bulgaristan’da
ülkesini büyükelçi sıfatıyla temsil etmiştir.
Fotoğraf alanında yaklaşık 50 senelik
tecrübeye sahip sanatçı, yıllardır dünyanın
dört bir yanında karaya oturmuş gemi
enkazları üzerine araştırmalar yapıyor.
Sanatçı aynı zamanda “gemi modeli
ustası” kimliği ile de anılıyor.
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önce ise deniz ve okyanus kenarına vuran enkazlara yoğunlaştım” dedi.
Sert hava ve deniz, enkazları yok etmeden önce gelecek nesiller için
fotoğraflarını çekip bir bellek oluşturmaya gayret ettiğini belirten
Benazzo konuşmasının devamında, "Herkes enkaz fotoğrafı çekebilir
ama ben bunu iki adım öteye taşıyorum. Öncelikle fotoğrafını çektiğim
enkazlar hakkında araştırma yapıp bilgi buluyorum. Nerede hizmet verdi,
neler taşındı gibi. Sonrasında ise o gemide çalışmış olan kişilerin sesini
duyurmaya gayret ediyorum” diye konuştu.
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SIZ SADECE
KEYFINI SÜRÜN
ORTAK TEKNE
SISTEMI
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GENA YACHT’IN
YENI UYGULAMASI
VENGA, TEKNE
PAZARINA
KAZANDIRDIĞI IŞ
MODELI “ORTAK
TEKNE ALIM
SATIM SISTEMI”
ILE SEKTÖRDEKI
KLIŞELERI
ORTADAN
KALDIRARAK
TEKNE SAHIBI
OLMANIN
ZORLUKLARINI
MINIMIZE EDIYOR.

V

Venga, tekne sahibi olmak isteyip de yüksek satın alma
maliyeti, alım sonrası giderler, yoğun bakım,
tamirat işleri, emek maliyeti ve kısıtlı zaman kullanımı
gibi tekne sahibi olmayı zorlaştıran durumlara çözüm
sunan sistemi ile hem emekten hem zamandan hem de
maliyetten tasarruf sağlıyor.
Birden fazla kişinin bir araya gelerek ortaklaşa tekne
aldıkları ortak tekne sisteminde, çoklu katılım sayesinde
yüksek satın alma maliyetleri kişi için makul bir
seviyeye indiriyor. Marina, bakım, onarım ve hizmet
gibi yüksek giderleri oluşturan kalemler, ortaklar
arasında eşit şekilde paylaşılarak kullanım giderleri
azaltılıyor. Ortaklar emek gerektiren işlerle ilgilenmek
zorunda kalmıyorlar. Tekne satın alındıktan sonra pay
sahipleri Venga ile beş yıllık bir sözleşme imzalıyor.
Teknenin tüm işlerini Venga hallediyor. Gerekli tüm
ödemeleri ortaklar adına yaparak, teknenin bakımlarını,
onarımlarını, marina, sigorta, karaya alma gibi işlerin
tamamının sorumluluğunu üstleniyor. Venga, yapılan
her işlem sonrası işin içeriğini, görselleri ve maliyet
detayları ile paydaşlarla web sitesindeki özel bölüm ve
e-posta üzerinden paylaşıyor. Ortaklar, her yıl içinde
ödeyecekleri miktarı önceden biliyor.
Venga, ortak paylaşıma rağmen sahiplerin kendilerini
şahsi teknelerinde hissetmeleri için VIP hizmet
sunuyor. Ortakların eşyaları Venga’nın deposunda
saklanıyor ve tekneye geldiklerinde, nevresim
takımlarını, havlularını, olta takımlarını, palet, şnorkel,
dalış kıyafeti gibi eşyalarını olması gereken yerde bulup,
diledikleri gibi kullanabiliyorlar.
Tekne ortağı, tekneye varmadan önce geleceği
günü, saati ve toplam misafir sayısını Venga’ya
web sitesi üzerinden bildirdiğinde Venga, gerekli
havaalanı transferlerini organize ediyor hatta
alışveriş listesi gönderildiğinde market alışverişini
de yaparak tekneyi hazırlıyor.
Venga, sağladığı üst düzey hizmet ile ortaklarına
tekne sahibi olmanın zorluklarını yaşatmadan
denizin ve teknenin keyfini sürdürüyor. Ayrıca
kendisinden tekne almamış olan tekne sahiplerine
de bu hizmetleri sunuyor.

online yapılan bir toplantı ile belirleniyor. Hisse satın
alım sırasına göre her yıl bir ortak, ilk hafta seçimini
yapıyor. Birinci ortak 48 haftadan dilediğini seçiyor;
ikinci ortak kalan 47 haftadan birini, üçüncü ortak 46
haftadan birini seçmek sureti ile tüm haftalar bitene
kadar seçim yapılmaya devam ediyor. Bir sonraki sene
ise ikinci ortak ile başlıyor. Bu sistem, beş sene boyunca
devam ediyor. Yıl içinde ortaklar hafta değişimi talep
ederlerse, Venga’ya web sitesi üzerinden bildiriyor.
Venga, talebi, diğer ortaklara iletiyor ve kabul eden
ortak olursa değişim gerçekleşiyor.
Tekne satın alındıktan sonra Venga ile beş yıllık
bir hizmet anlaşması imzalanıyor. Bu süre sonunda
tekne değer kaybetmeye başlamadan ve ekstra
masraf yaratmadan satılıyor. Satım sonrasındaysa
toplam bedel, ortaklar arasında yine eşit şekilde
bölüştürülüyor. Bu süre zarfında ortaklar isterlerse
yeni bir tekne için yeniden ortak olabiliyorlar ya da
sistemin dışına çıkabiliyorlar.
Sistemde hiçbir ortağın kendi arasında iletişim
kurmasına ya da sorun çözmesine gerek yok, tüm
iletişimler Venga ile kurulup, tüm ortak sorunlar
onun üzerinden çözülüyor.
Bir ortak, beş yıldan önce sistemden ayrılmak isterse
Venga’ya talep ettiği hisse bedeli bilgisini iletiyor.
Venga, hisseyi önce diğer ortaklara teklif ediyor, talep
gelmemesi durumundaysa satışa çıkarıyor. Hisse satımı
gerçekleştiğinde ortak sistemden ayrılıyor.

İŞIN PROSEDÜRÜ NEDIR?
Ortak tekne sisteminde, tekne kış aylarında dört
haftalık bir bakıma alınıyor. Geri kalan 48 hafta ise
paydaşlar arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. Örneğin,
altı ortaklı bir teknede her ortak, tekneyi sekiz hafta
kullanıyor. Kullanım haftası seçimi ise şeffaf bir şekilde,
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TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA
GENEL MÜDÜRÜ
ZİYARET EDİLDİ
TURMEPA Yönetim
Kurulu Başkanı
Kaptanoğlu Ocak ayında
gerçekleştirdiği Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı
ziyareti sırasında, Tabiat
Valıklarını Koruma Genel
Müdürü Mehmet Ali

Kahraman’la görüştü.
Görüşmede ülkemizin
koruma alanları ve
kıyı yönetimi sorunları
değerlendirildi. Bu
konuda yapılabilecek iş
birlikleri olanakları ileriki
toplantılarda belirlenecek.

İSTANBUL İL MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İLE PROTOKOL
İMZALANDI
2018 Ağustos ayında
göreve başlayan İstanbul
İl Milli Eğitim Müdürü
Levent Yazıcı 6 Şubat’ta
makamında ziyaret edilerek
TURMEPA eğitimleri ve
bugüne kadar gerçekleştirilen

iş birlikleri hakkında bilgi
verildi. 25 Şubat’ta ikinci kez
gerçekleşen ziyarette Yönetim
Kurulu Başkanı Kaptanoğlu
ile İl Milli Eğitim Müdürü
Yazıcı 2019 yılı eğitim iş
birliği protokolünü imzaladı.

BODRUM’DA GÜÇ
BİRLİĞİ TOPLANTISI
TURMEPA Yönetim
Kurulu Başkanı
Kaptanoğlu ve Genel
Müdürü Semiha Öztürk,
Bodrum’da Deniz Ticaret
Odası Bodrum Şubesi
ve TURMEPA Bodrum
Şubesi yöneticileri ile
buluştu. Her iki kurumun
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katıldığı toplantıda
yerel iş birliği olanakları
görüşüldü. TURMEPA’nın
bölgede deniz turizminin
canlandırılması konusunda
Deniz Ticaret Odası’nın
da desteğiyle yapabileceği
çalışmalar hakında fikir
paylaşımı yapıldı.

ANTALYA VALİSİ ILE TURMEPA
VE DTO ANTALYA ŞUBELERİ ZİYARET EDILDI
Şadan Kaptanoğlu, Denetim Kurulu Üyesi Cengiz Kaptanoğlu
ile birlikte 12 Şubat’ta Antalya Valisi Sn. Münir Karaloğlu
ile TURMEPA ve DTO Antalya Şubelerini ziyaret etti.

Ziyarette TURMEPA Antalya Şubesi yönetimiyle bir araya
gelinerek yapılabilecek yeni projeler hakkında görüşüldü. Ayrıca
TURMEPA Şubesi’nin bulunduğu Setur Marina da ziyaret edildi.

ULUSLARARASI
DENİZCİLİK
TOPLANTILARINA
KATILDIK
Kaptanoğlu, gelecek Mayıs ayında Başkanlık
görevini devralacağı, dünya denizciliğinin 112
yıllık en üst konseyi olan BIMCO’nun (The Baltic
and International Maritime Council - Baltık ve
Uluslararası Denizcilik Konseyi) toplantılarına
katılarak uluslararası temaslarda bulundu. Sırasıyla
Atina’da Aday Gösterme ve Yönetim Komitesi,
Kopenhag’da Uluslararası Denizcilik Yakıt Kükürt
Üst Limiti ve KPI Yürütme Kurulu Toplantısı’nın
ardından Londra’da Hız Optimizasyon Çalışma
Grubu Toplantısı’na katılan Kaptanoğlu son olarak
Şanghay’da gerçekleştirilen Şangay Denizcilik
Konferansı’nda konuşmacı olarak yer aldı.
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TURMEPA D-MARİN TEKNESİNİN
DEVRİ TAMAMLANDI

D-Marin’in özel olarak yaptırdığı atık alım teknesi
TURMEPA D-Marin’in derneğe devir işlemleri,
TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ve D-Marin
Göcek Marina Müdürü Onur Ugan tarafından İzmir
Liman Başkanlığı’nda tamamlandı. 7 Şubat’ta suya inen
tekne, 2019 yaz sezonu itibarı ile Hisarönü Körfezi’nde
bulunan D-Maris Oteli çevresinde hizmet verecek.

TOYOTA OTOMOTİV
SANAYİ FABRİKA
TURLARINI SOSYAL
SORUMLULUK PROJESİNE
DÖNÜŞTÜRDÜ
Toyota Otomotiv Sanayi,
yıllarda firmalar tarafından
artan fabrika turu taleplerini
sosyal sorumluluk projesi
olarak değerlendirmeye
başladı. Fabrika, Toyota'nın
dünya
çapındaki
sosyal
sorumluluk politikalarının
önemli başlıklarından
eğitim, sağlık ve çevre
konularına paralel
olarak, firmalardan gelen
teknik gezi talepleri için
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TURMEPA, Darüşşafaka
ve Lösev ile iş birliğine
imza attı. Buna göre, Toyota
Otomotiv Sanayi Türkiye
üretim tesislerine teknik
gezi düzenlemek isteyen
firmalar,
iş birliği
kapsamında
seçecekleri bir sivil toplum
kuruluşuna bağış yaparak
programa dahil ediliyor.
Eğitim kurumlarından ise
herhangi bir bağış talep
edilmiyor.

CNR AVRASYA BOAT SHOW’DA
FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ
TURMEPA, okyanuslardaki plastik
kirliliğine dikkat çekmek amacıyla
Pozitif Fuarcılık iş birliğiyle
14. CNR Avrasya Boat Show
kapsamında farkındalık etkinlikleri
gerçekleştirdi. Toplumu plastiklerin
doğaya ve denizlere verdiği zararın

hayati boyutları konusunda
bilinçlendirmeyi hedefleyen
TURMEPA, fuar kapsamında “A
Plastic Ocean” belgeselinin yanı
sıra “Mavi Gezegen mi, Plastik
Gezegen mi?” seminerini yat ve
tekne tutkunlarıyla buluşturdu.

“SIFIR ATIK”
HAREKETİNİ
DESTEKLİYORUZ!

TURMEPA olarak dünya genelinde “Zero Waste” olarak adlandırılan, ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca
başlatılan ve Sn. Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık hareketini destekliyor ve tüm eğitimlerimizde
bu projeye de yer veriyoruz. Atıkların kaynağında ayrıştırılması, doğal kaynakların verimli kullanılması, atıkların
azaltılması, israfı önlemek gibi prensiplere sahip olan
Sıfır Atık’ın temel amacı, gelecek nesillere temiz ve
yaşanabilir bir dünya bırakmak.

“ÇOCUKLAR SUYU KODLUYOR.
H2OKULLU OLDU!” PROJESİNDE
DENİZEL EĞİTİMLER BAŞLADI!
İstanbul Kalkınma Ajansı hibesiyle
hayata geçirilen “Çocuklar Suyu
Kodluyor. H2Okullu Oldu!”
projesinde toplam 6630 öğrenci
ve 400 öğretmenin alacağı denizel
eğitimlere 11 Şubat’ta Sarıyer
Kocataş Barbaros Ortaokulu’nda
başlandı. Çocukların yaratıcılık, sorgulama,
araştırma yönlerini geliştirmelerini teşvik

etmek, denizlerin ve suyun
yaşamımızdaki önemi hakkında
onları bilinçlendirmek amacıyla
başlatılan eğitimlerde çocuklar,
aldığımız iki nefesten birini
denizlerin sağladığı öğrenirken
aynı zamanda Sıfır Atık projesi
hakkında da bilgi alıyor, bu konuda hassas
olmaya teşvik ediliyor.

PROJE EĞITIM Children First World iş birliğiyle 6 Ocak’ta Arnautköy
MATERYALLERI HAZIR! Joint Idea’da gerçekleşen projenin üçüncü ve son Çocuk
Komitesi Atölyesi’nde çocuklar, projede kullanılacak
olan eğitim materyallerini tasarladılar. “Denizi Koruma
Kılavuzu” öğrenci kitapçığı, “Tanışalım Ben Deniz” deniz
haritası ve “Bireysel Sorumluluklarım” kitap ayracından
oluşan eğitim seti proje süresince çocuklara kaynak
olacak. Tüm bu eğitim materyalleri, çocukların gözünden
ve bilim insanlarının destekleriyle hazırlandı.

PROJE HAKKINDA
BILGI ALMAK ÇOK KOLAY
Proje için tüm basılı ve çevrimiçi yayınlarda
kullanılmak üzere QR kod oluşturuldu. Bu QR
kod sayesinde TURMEPA web sayfasına direkt
erişim sağlanabilecek ve proje hakkındaki gelişmeler
kolayca takip edilebilecek. Ayrıca projenin eğtiimleri
başlayıncaya dek tüm aşamalarını anlatan proje filmi
hazırlandı ve öğretmenlerin büyük beğenisini kazandı.
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GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
ATIKLARDAN BALIK HEYKELİ!
D-MARİN
PROJESİ
ÇOCUKLARI
ÖDÜLLERİNİ
ALDI!

TED İzmir Koleji öğrencileri, ICC etkinliğinde topladıkları
tamamı geri dönüştürülebilir deniz atıkları ile renkli bir balık
heykeli tasarladılar. Büyük ilgi çeken heykel, sergilenmek
üzere TURMEPA İzmir Şubesi’ne getirildi.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Bodrum,
Göcek ve Didim’deki köy okullarında D-Marin
iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim projesinde
kazanan çocukların ödülleri verildi. Programla
birlikte yaratıcı ve akılcı düşünme, sorgulama,
çözüm odaklı olma, keşfetme ve paylaşma
becerilerini geliştirmeyi öğrenen çocuklar;
denizlerde yaşanan sorunları araştırarak bu
sorunların deniz yaşamına, diğer canlılara ve
insan yaşamına nasıl zarar verdiğini sorguladılar.
Proje ile 4 yılda 3 bölgede 813 öğrenciye ulaşıldı.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NDE
GÖNÜLLÜLÜK ÇAĞRISI YAPILDI
TURMEPA
Gönüllüsü Emre
Özer’in deniz ve kıyı
ekosistemini korumak
ve gönüllülük çağrısında
bulunmak amacıyla
hayata geçirdiği
“Şehir Üniversitesi
Denizini Koruyor!
Projesi”ne destek
verildi. Bu kapsamda
Şehir Üniversitesi
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öğrencileri deniz ve kıyı
ekosistemi hakkında
bilgilendirildi, toplumsal
sorumluluklarımıza
dikkat çekildi. Ayrıca
TURMEPA’nın bu
alanda yaptığı çalışmalar
öğrencilerle paylaşılarak
Şehir Üniversiteli
gençler, Deniz Elçileri
Topluluğu programına
davet edildi.

YEĞİTEK KAPSAMINDA
OKUL EĞİTİMLERİMİZ
DEVAM EDİYOR!
ENKA, Özyeğin, Işık
ve Doğa Okulları’nda
YEĞİTEK kapsamında,
denizel içerikli sıfır
atık ve geri dönüşüm
konularında eğitim
verildi. Dilnihat Özyeğin
Anadolu Lisesi’nde
9. ve 11. sınıflardan
300 öğrenci, Beyoğlu

Doğa Koleji’nde 11.
sınıflardan 80 öğrenci,
Işık Okulları’nda 9. ve
10. sınıflardan 28 öğrenci
ve ENKA Okulları’nda
2. sınıflardan 96 öğrenci
olmak üzere toplam 504
öğrenciye ulaşıldı. Bu
kapsamda verilen eğitimler
yıl boyunca sürecek.

ANKARA’DA GENÇLİK
VE SPOR BAKANLIĞI
TOPLANTISINA KATILDIK

TURMEPA Ulusal Gönüllülük Komitesi (UUGK) Sekreteryası olarak Gençlik
ve Spor Bakanlığı’nın Ankara’da gerçekleşen toplantısına 32 STK’yı temsilen
katıldı. Gönüllülük mevzuatı ve iş birliği önerilerinin görüşüldüğü toplantının
ardından Bakanlık yetkilileri, Mevzuat ve Yürütme Kurulu’nda TURMEPA’yı da
görmek istediklerini aktardılar ve davette bulundular. 26 Şubat’ta TURMEPA,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, UNV
davetlisi olarak katıldı. Temmuz ayında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
kapsamında yapılacak “Ulusal Gözden Geçirme Raporu” ve “Ulusal Gönüllülük
Raporu” sunumu için TURMEPA da paylaşımda bulundu.

TURMEPA GÖNÜLLÜ EVİ
ATÖLYELERİNE YOĞUN İLGİ
DENİZCİ
GÖNÜLLÜLERİMİZLE
YENİ TOPLULUKLAR
KURDUK
Denizci gönüllüler, farkındalık oluşturmak
ve deniz-kıyı ekosistemini korumak için
bir araya geldi. Denizci Gönüllüler Projesi
kapsamında ilk olarak GİSBİR ve GİSAŞ
çalışanlarından oluşan Deniz Elçileri Topluğu
kurularak oryantasyon ve eğitim çalışmalarına
başlandı. Topluluk üyeleri program
kapsamında bulundukları kıyıyı sahiplenerek
bölge halkında farkındalık çalışmaları
yapacak. Bu topluluk, tamamen denizcilik
sektöründe çalışan gönüllülerden oluşan ilk
Deniz Elçileri Topluluğu olma özelliğini
taşıyor. Bu iş birliği kapsamında bir tesiste
“Gönüllü Evi” kurulması da planlanıyor.

Gönüllü Evi’nde Şubat ayı içinde topluluk gönüllüsü
(DET) oryantasyonları, etkinlik gönüllüleri atölyesi
ve tamamen gönüllülerin organize ettiği Mikroplastik
Atölyesi düzenlendi. DET oryantasyonlarına
Acıbadem Üniversitesi, Eryetiş Denizcilik Meslek
Lisesi, Beykoz Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'ndeki
Deniz Elçileri Topluluklarımız katıldı, gelecek dönem
çalışmaları için hazırlıklara başlandı. Bilgi Üniversitesi
Gönüllü Danışmanı Akademisyen Dr. Öykü
Gül’ün de desteğiyle deniz ve kıyıları korumak için
yola devam etme sözü verildi. Etkinlik Gönüllüleri
Atölyesinde ise gönüllü adaylarıyla bir araya gelinerek
gönüllü olmak istedikleri alanlarla ilgili becerilerini
güçlendirmeye yönelik atöyle çalışmaları yapıldı.

GÖNÜLLÜLERIMIZLE MIKROPLASTIĞIN
ZARARLARINI TARTIŞTIK
Gönüllülerimiz tarafından organize edilen
Mikroplastik Atölyesi’nde mikroplastik ve
doğaya verdiği zararların boyutları konuşuldu,
bunların önüne geçilmesi için neler yapılması
gerektiği tartışıldı. TURMEPA Gönüllüsü
Hande Yetkin liderliğinde başlatılan atölyede,
mikroplastiğin tanımı, kullanım alanları, alternatif
çözümler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.
Daha sonra Prof. Dr. Sezginer Tuncer ve çalışma
arkadaşlarının Marmara suları üzerinde plastik
kirliliğine dair araştırma dökümanı incelenerek
katılımcılara bilgi verildi.
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ÇEVRİMİÇİ GÖNÜLLÜLERİMİZLE DÜNYA
SULAK ALANLAR GÜNÜ’NE DİKKAT ÇEKTİK
TURMEPA Gönüllüleri, Dünya Doğa
ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin
2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü için
belirlediği temayı destekleyerek “İklim
Değişikliğine Doğal Çözüm: Sulak Alanlar”
uluslararası mesajını paylaştı. Ramsar
Sözleşmesi olarak bilinen “Sulak Alanların
Korunması Sözleşmesi”, 1971 yılı Şubat
ayında imzalandı. Bu sözleşme, taraf olan

169 ülkesinin her birini, dünyaca öneme
sahip en az bir sulak alan ilan etmelerinin
yanı sıra, bu sulak alanları korumakla ve
bunların akılcı kullanımlarını sağlamakla da
yükümlü kılıyor. Sözleşmenin imzalandığı
2 Şubat günü sulak alanların korunmasının
önemine dikkat çekmek amacıyla 1997
yılından bu yana “Dünya Sulak Alanlar
Günü” olarak kutlanıyor.

TURMEPA GÖNÜLLÜLERİ
CNR BOAT SHOW’DAYDI
Etkinlik gönüllülerimiz ve Bilgi Üniversitesi Deniz Elçileri
Topluluğu gönüllülerimizden oluşan 14 gönüllümüz, 23 Şubat
- 3 Mart tarihleri arasında düzenlenen 14. CNR Avrasya Boat
Show’da derneğimizi temsilen görev alarak fuar ziyaretçilerine
TURMEPA’nın çalışmalarını anlattı, yeni gönüller kazandırdı.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI
ZİYARET EDİLEREK KIYI
TEMİZLEME İZİNLERİ ALINDI
TURMEPA, 2019 yılı
kıyı temizliği etkinlikleri
için kolları sıvadı. İstanbul
Boğazı’nın balıkların göç
yolu olması ve boğazdaki
kirliliğin dünyadaki
canlılığı etkilemesi
sebebiyle kıyı temizliği
etkinlikleri için öncelikle
Adalar kıyıları seçildi ve
Adalar Belediye Başkanı
ziyaret edilerek 2019 yılı
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için izin alındı. Destekleri
için Adalar Belediye
Başkanı ve belediye
yetkililerine teşekkür edildi.
TURMEPA, kıyı temizliği
etkinliklerinde bu yıl
daha az atık ile karşılaşma
hedefiyle atölye - eğitim
ve farkındalık çalışmalarını
sürdürecek. Biz de varız
diyorsanız, bize yazın:
gonulluyum@turmepa.org.tr

TURMEPA
Gönüllüsü
olmak için akıllı
telefonunuza
QR kodu
okutmanız
yeterli.

ŞUBELERDEN HABERLER

MAVİ KUŞAK
HAREKETİ MUĞLA
EĞİTİMLERİ
DEVAM EDİYOR

TURMEPA ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mavi Kuşak Eğitimleri protokolü 22
Kasım’da imzalandı. Bu protokol çerçevesinde, ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip olan Muğla’da
denizlerin önemi ve ekosistemin karşı karşıya olduğu tehditler, eğitim ve etkinlikler ile öğrencilere
anlatılarak denizlerin koruması konusunda farkındalık sağlanması amaçlanıyor. Muğla’nın 13 ilçesinde
(Fethiye, Seydikemer, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula, Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan, Milas, Bodrum,
Marmaris, Datça) ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanacak proje ile 5176 km kat edilerek,
6.154 öğrenciye ulaşmak hedefleniyor. 12 Şubat’ta başlayan eğitimler, 24 Mayıs’a kadar sürecek.

ŞUBELERİMİZ YEĞİTEK
EĞİTİMLERİYLE BİNLERCE
ÇOCUĞA ULAŞIYOR
Bu kapsamda yılın ilk iki ayında Antalya’da 1.030 öğrenciye “Denizler Yaşasın”
eğitimi verilirken, İzmir’de 1.116 öğrenciye, Samsun’da ise 1.440 öğrenciye
denizel içerikli sıfır atık ve geri dönüşüm konularında eğitim verildi.
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mavilezzet

Kalkan

TEZGAHLARIN EN LÜKSÜ
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MART AYININ
GELMESİYLE BERABER
TEZGAHLARDAKI
YERINI ALAN KALKAN
HEM LEZZETI HEM DE
FIYATI ILE DILLERDEN
DÜŞMEYEN BIR BALIK.

A

Akdeniz ve Kuzey
Atlantik sularına özgü
bir balık olan kalkan,
Türkiye’nin tüm
denizlerinde bulunuyor.
Bu aralar tezgahları
süslemeye başlayan
kalkan, avlanması zor ve
nadir bulunan bir balık
olduğundan fiyatı diğer
tezgah balıklarına göre
pahalıdır. Kalkanın nadir
olmasının nedenlerinin
başında üreme çağına
gelmeyen balıkların
trolle avlanıp tezgahlara
konmasıdır. Avlanması
serbest olan kalkan beş
altı kilo civarındadır.
Bu da balığın fiyatını
doğrudan artırıyor.
Kalkan paragatındaki iğne
sayısının 3-5 bin arasında
olması, bunları yemleme
gayreti ve kalkanı avlamak
için denizden sekiz mil
kadar açılmak gerekliliği
gibi sebepler de kalkanın
fiyatını belirleyen etkenler
arasında. Ancak yine de
temel sebep erken avlama.
Uzun süre yaşayan kalkanın
ömrü 25 sene kadardır. Bu
sebeple üremesi de diğer
balıklara göre daha geç
olur. Erkek balıklar 5-6,
dişiler ise 7-8 yaşlarında
üreme kabiliyetine sahip
olur. Tezgahlarda 40
santimin altında olan
kalkan balıkları üremeden
avlanmış demektir.
Halbuki, kalkanların sadece
bir nesil bile üremesine izin
verilse, hem popülasyon
artacak hem de dolayısıyla
fiyatı düşecek. Bu arada

1380 sayılı Su Ürünleri
Kanunu’na göre de avlama
boyu da minimum 40 santim
olmalıdır. Bunun altındaki
boylarda avcılık yapmanın
cezai yaptırımı vardır!
Dibi kumlu, çamurlu,
çakıllı zeminlerde
yaşamayı seven bir balık
olduğundan hareket etmeyi
fazla sevmez ve hemen
hemen hep aynı yerde
durur. Üstü kumla örtülü
olduğundan ve bulunduğu
yerin rengine göre
kamufle olabildiğinden
fark edilmesi zordur.
Yetişkin bir kalkan balığı
yakalamak için derinliği
en az 50-60 metre olan
yerleri tercih etmek
gerekir. Sahil kenarında
yer alan kalkanlar yavru
kalkanlardır.

KALKAN SOFRAYA
NASIL GELIR?
Beyaz, sıkı ve çok lezzetli
bir ete sahip olan kalkanın
en lezzetlisi Karadeniz’de
nehirlerin denize döküldüğü
alanlarda bulunur. Marmara
kalkanı ise kalite ve
lezzet olarak Karadeniz
kalkanının altındadır. Diğer
balıkların aksine kışın değil
Mayıs-Temmuz ortasında
lezzetlenmeye başlar. Tavası,
buğulaması, fırını ve pilakisi
yapılan kalkan o kadar
lezzetli bir balık ki, her
pişirme şekliyle leziz olur.
Kalkanın da diğer balıklar
gibi göz sağlığından zeka
gelişimine, kalp sağlığına
kadar pek çok faydası
bulunuyor.
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mavilezzet

FIRINDA
KALKAN

Malzemeler

1 adet kalkan ba
lığı, un,
zeytinyağı, 1 çorb
a kaşığı
tereyağı, tuz, ka
rabiber

Yapılışı
Temizlediğiniz ya da temizlettiğiniz
kalkanı, iyice yıkayıp kurulayın.
Kalkanı geniş bir kaba alıp, her iki
yüzüne de tuz ve karabiber serpin.
Ardından balığın her iki tarafını
unlayın. Kalkanın boyuna uygun
tavayı ocağa alıp, dibini yağlayın.
Kalkanı kızgın yağda, kahverengi
tarafı aşağı gelecek şekilde beş
dakika kızartın. Ardından tavayı,
önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına
alın. 10-20 dakika boyunca, balığın
üzeri kızarıncaya dek pişirin. Balığı
kurutmamaya özen gösterin.

Malzemeler1 çorba kaşığı tereyağı,
1 adet kalkan balığı,
t mantar, 1 adet
1 adet sivri biber, 10 ade
ı beyaz şarap,
dağ
domates, yarım su bar
sarımsak,
diş
1
,
ma
kre
2 çorba kaşığı
tuz, karabiber
i,
nir
pey
ar
kaş
iş
rendelenm
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KALKAN
BUĞULAMA
Yapılışı

İyice temizleyip yıkadığınız kalkan
balığını kuruladıktan sonra ince
dilimler halinde kesin. Tereyağını
tavaya aktarıp, kızartın. Ardından
küçük kesilmiş sivribiber, doğranmış
mantar, domates ve sarımsağı
ekleyin. Tuz ve karabiber ilave
edin. Malzemeleri birkaç dakika
tavada soteledikten sonra yarım su
bardağı şarabı ve iki yemek kaşığı
kremayı ilave edin. Güveç kabına
dilimlediğiniz balıkları koyun.
Üzerine hazırlamış olduğunuz sote
karışımı dökün. Üzerine rendelenmiş
kaşar peyniri ilave ettikten sonra
önceden ısıtılmış orta dereceli fırında
20 dakika pişirin.

er
Malzemelyem
ek kaşığı

2 adet kalkan, 1
ığı tereyağı,
zeytinyağı, 1 yemek kaş
kaşığı konserve
1 adet soğan, 2 yemek
r, 1 yemek kaşığı
domates, 5 adet manta
ber
krema, tuz, karabi

DOMATES
SOSLU KALKAN
Yapılışı
Balıkları iyice yıkayıp temizledikten
sonra kurutup her iki yüzüne de tuz ve
karabiber serpin. Konserve domatesi çatal
yardımı ile ezip, yarım su bardağı sıcak
suda bir kapta bekletin. Büyük bir tavada
yarım ay şeklinde doğradığınız soğanları,
zeytinyağı ve tereyağı ile birlikte soteleyin.
Domatesli suyu, kalkanları tavaya alın;
tuz ve karabiber serpin. Tavanın ağzını
kapak ile kapatıp 10 dakika ağır ateşte
pişirin. Mantarları balıkların kenarlarına
yerleştirin ve 2-3 dakika daha pişirin.
Kremayı da ekleyip tüm malzemeleri
karıştırın. Sonra da ocağın altını kapatın.
Balıkları servis tabağına yerleştirip,
malzemeleri üzerine koyun. Üzerine
doğranmış maydanoz serpin.

KAPARILI
KALKAN
Yapılışı

Malzemeler

4 adet kalkan fileto, 3
yemek kaşığı kanola
yağı, 12 yemek kaşığı ter
eyağı, yarım su
bardağı beyaz şarap, 1
çay bardağı kapari,
1 limon suyu, ¼ su bar
dağı doğranmış
tarhun, tuz, karabiber

Filetoların her iki tarafına tuz ve
karabiber serpin. Tavayı ocağa
alıp iyice ısıtın. Kanola yağını
tavaya koyup fileto başına iki
çorba kaşığı tereyağını ekleyip
eritin. Filetoların her iki yüzünü
de iki dakika sürecek kadar
kızartın. Filetoların hepsi
kızardıktan sonra tabağa alın.
Derince bir kapta, orta derece
ısıda şarabı pişirin. Kalan
tereyağını da şaraba ekleyip
kızartın. İçine kapari ve limon
suyunu ekleyin. Tarhunu da
ilave ettikten sonra ocağın altını
kapatın. Sosu balıkların üzerine
gezdirip servis edin.
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DENIZDEN
BABASI
ÇIKSA
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SANATA DÖNÜŞTÜRECEKLERE

mavihobi

DO IT YOURSELF
Atıl ve eski eşyaların elden
geçirilip yeniden kullanıma
sokulması hayatımızın her
döneminde olmuştu. Ancak bu
döngüye bir isim verilmesi, bir
de eşyaların amaçları dışında
kullanılmaya başlaması bu işi
bir sanata, ardından da akıma
dönüştürdü: Do it Yourself (DIY).
Son yılların en fazla rağbet gören
bu tasarruflu sanat akımı, evde
kendi başınıza ürettiğiniz şeylerin
genelini temsil ediyor.
Kendin yap işlerinin en fazla
rağbet gören alanlarından biri
ise marin dekorasyon kısmı. Her
zaman bir dekorasyon trendi
olan marin dekor, do it yourself
akımının hakkını fazlasıyla
veriyor. Denizin kıyıya sürüklediği
kabuklar, deniz yıldızları, ağaç
parçaları, deniz taşları, deniz
kumu, denizci halatı kendi
başınıza harikalar yaratmanızı
sağlıyor, hem de en doğal şekilde.
Marin dekorasyonu her ne kadar
“yazlık” kavramı ile özdeşleşse de
deniz malzemelerinden “kendin
yap” her tarza uyum sağlayabilecek
ürünler oluşmasını sağlıyor.

HER BAKIŞTA DENIZ
Do it yourself akımından önce
de çeşitli şekillerde kullanılan,
yazlık mekanların hediyelik eşya
dükkanlarını süsleyen deniz
kabukları ve deniz yıldızları, yazın
melodisini ve mavinin serinliğini
her daim taze tutuyor.
Bu kendinden dekoratif kabuklar,
pek çok şeye dönüşebiliyor,
pek çok nesnenin görüntüsünü
değiştirebiliyor. Deniz temalı
kendin yap işlerinin en fazla
kullanılan malzemesi olan
deniz kabukları; mumluktan
çerçeveye, gelin çiçeğinden rüzgar
çanına, oyuncağa kadar geniş bir
yelpazede kullanılabiliyor.
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mavihobi

DOĞAL VE SIRA DIŞI
Denizin kıyıya vurduğu ağaç
parçaları (driftwood), deniz
temalı kendin yap projelerinin
ve sanatsal çalışmaların
vazgeçilmezleri arasında yer
alıyor. Doğal güzelliğe sahip olan
bu ağaç parçaları, son derece şık
ve sıra dışı aksesuarların ortaya
çıkmasını sağlıyor. Ağaçları,
dilerseniz doğal halinde dilerseniz
boyayarak kullanabilirsiniz.
Denizin sürüklediği bu ağaç
parçaları, son yıllarda hem
ülkemizde hem de dünyada
pek çok sanatçı tarafından da
kullanılıyor. At, boğa, insan
gibi birbirinden farklı eserlere
dönüşen bu dallar, pek çok sanat
sever tarafından da ilgi görüyor.
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BASIT VE ŞIK
Bir denizci halatı; eski
bir aynayı yeni ve şık
göstermeye, sıradan bir
şişeyi bir ev aksesuarına
dönüştürmeye, öylece
duran birkaç parça
tahtayı bir araya getirip
rafa dönüştürmeye ya
da sıfırdan bir vazo
oluşturmaya yeter
de artar bile. Halatla
oluşturacağınız ya
da yenileyeceğiniz
eşyalar için yine
deniz kabuklarından
ya da deniz atığı
ağaç parçalarından
yararlanabilirsiniz.
Diğer aksesuarlar
yaratıcılığınıza kalmış.

TAŞTAN SANAT
Denizin sunduğu bir
diğer doğal malzeme
de taşlar ve kum.
Kumun kullanım alanı
sınırlı olsa da deniz
taşları birçok farklı
şekilde kullanılabiliyor.
Bahçelere yol olmaktan
duvar tablolarına,
magnetlerden saksılara
kadar ürünler ortaya
koyabilen deniz taşları,
kendine has yumuşak
ve pürüzsüz yüzeyleri ile
sadece “kendin yap”cılar
tarafından değil,
sanat ile ilgilenenler
tarafından da çok
rağbet görüyor.
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mavikitap

DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...

CORTO
MALTESE 1:
TUZLU DENIZIN
ŞARKISI

Yıl 1913, yer Pasifik Okyanusu. Birinci Dünya Savaşı’nın arifesinde
Corto Maltese; Escondida Adası’nın hâkimi, gizemli korsan
Keşiş’in yanında, güneyin efsanevi denizlerinde maceradan maceraya
koşuyor. Özgürlük düşkünü ve serseri ruhlu bir maceraperest olan
Corto Maltese, kayıp hazinelerin, yardıma muhtaç kişilerin, tuhaf
hikâyelerin peşinde dünyayı dolaşıyor...
Yazar Hugo Pratt’in kaleme aldığı sürükleyici kitap, Yapı Kredi
Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

DENIZ
TUTKUNLARINA
TEKNE
SOFRALARI

9 kahvaltılık, 10 soğuk çorba, 12 sıcak çorba, 13 ekmek üstü, 19
salata, 40 soğuk meze, 10 zeytinyağlı, 27 sıcak meze, 5 makarna,
8 makarna sosu, 13 pilav, 12 yumurtalı ekmek, 9 sebze yemeği,
24 et yemeği, 4 tavuk yemeği, 30 balık yemeği, 15 tatlı, 11
serinletici içki ve 24 içki, toplam 295 tarif... Hepsi denenmiş,
teknede kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tarifler...
Yeme içme konusunda denizdeki yaşamı kolaylaştırmayı
hedefleyen kitap, Deniz Gürsoy’un kaleminden Oğlak
Yayıncılık etiketiyle raflarda bulunuyor.
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’99 YAZI:
DENIZE
SIFIR KALP
HIZASINDA

Arzum Uzun, ’99 Yazı’nda, 20. yüzyılın son yazını, sevilen kahramanı
Bilun Yılmaz’ın gözünden, onun arkadaş çevresi ekseninde
Bodrum’un renkli atmosferinde, bazen ağlayacağınız bazense
kahkahalara boğulacağınız bir kurguyla anlatıyor. Geçmişin geleceği
nasıl şekillendirdiğine, eski Türkiye’ye ve Y kuşağına farklı bir gözle
bakan kitap, 90’ların müthiş atmosferine sosyo-kültürel yapı ve insan
ilişkileri üzerinden mercek tutuyor.
’99 Yazı: Denize Sıfır Kalp Hizasında, Alfa Yayınevi etiketiyle yayınlandı.

ALBATROS
BIR OKYANUS
GEZGINI

Balıklar miyoptur.
Denizanasının beyni yoktur, buna ihtiyaç duymaz.
Timsahın dişi, kaplan derisine işlemez.
Bir arı kanadını dakikada on bin kez çırpar...
Yazar Necati Güngör’ün Çınar Yayınları etiketiyle yayınlanan
kitabı Albatros Bir Okyanus Gezgini, çocuklara denizleri,
bilimi ve mühendisliği en keyifli şekilde anlatıyor.

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

ETKİNLİKL İLE BİLGİ İÇİN
turmepa.org.tr

gönüllü olun!

deniztemizdernegi
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