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Her yeni yıl, hiç şüphesiz herkes için yeni bir başlangıç demektir. Bizler için önemli
olan tarafı ise, yola çıkarken koyduğumuz hedefe ulaşabilmemiz için önemli bir
döneme daha giriyor olmamız.
23 yıl olmuş limandan ayrılalı… Basiretli kaptanlar ile zor sular aşıldı, bize de
hedeflenen noktaya ulaştırma sorumluluğu verildi. Dönüp baktığımda çok şey
sığdırdığımızı görüyorum 2017 yılına. Daha çok çocuğa ulaşmış, daha çok insana
dokunmuşuz. Yaptığımız her ziyaret bizi biraz daha büyütürken, yapılan iş birlikleriyle
daha da güçlenmişiz.
Ülkemizde denizin ve çevrenin konuşulduğu her platformda, artık TURMEPA’yı da
görmeye başladık. Amacımız uluslararası platformlarda da TURMEPA’nın söz sahibi
olması. Denizi korumak ve deniz kirliliğiyle mücadele etmek evrensel bir eylem olduğu
için uluslararası iş birlikleri konusunda önemli adımlar attık. Her platformda üç
önemli denize kıyısı olan, dünyanın en önemli su yollarına ev sahipliği yapan denizci
bir ülke olduğumuzu vurguluyoruz.
Denizler için küresel eylem planı oluşturan Avrupa Birliği ile ortak projeler
yürütülebileceğine inanıyoruz. Avrupa Birliği’nin Ekim 2017’de Malta’da düzenlediği
‘Our Ocean’ konferansında deniz kirliliğiyle mücadelede önemli kararlar alındı. Avrupa
Komisyonu, okyanuslar için 550 milyon Euro’nun üstünde AB fonu ile bir seferberliğe
start verdi. Plastik ambalajların okyanusları tehdit etmesi nedeniyle çok uluslu şirketler,
gelecek yıllarda, plastik kullanımında ciddi oranda azaltmaya gideceklerini taahhüt
ettiler. Tüm bunlara Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yön
veriyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden bazılarının TURMEPA'nın 23 yıl
önce koyduğu misyon ve hedeflerle örtüştüğünü görmek, denizlerimiz için bizi daha
çok umutlandırıyor. Bu hedefleri benimseyen uluslararası şirketler ile daha çok ortak
proje üreterek denizlerimizi koruyabileceğimize inanıyorum.
TURMEPA 23 yılda; eğitimlerini 18 milyon öğrenciye sundu; 8 milyonu aşkın
öğrenciye çevre dersleri vererek denizlerimizi sevdirdi; 16 bin eğitimci yetiştirdi; gönüllü
sayısı 10 bine hedeflendi; 33 milyon litre sıvı atık topladı, yaklaşık 3 milyon kilogram
katı atığın denizlere karışmasını önledi; TV programları, kamu spotu, yazılı basın ve
billboardlarla 52 milyona ulaşıldı. Bu rakamlar belli bir aşamaya geldiğimizi gösteriyor,
ancak yine de bütün bu çalışmalar okyanusta birer damladır. Bir araya gelerek büyük bir
dalga yaratmak bizim elimizde. Öncelikle Ankara’da devlet büyüklerimizin, başlattığı
seferberliği, birlikte ele ele verip daha çok insana ve kuruma ulaşarak büyütebiliriz.
Gümüş Yılımız’da kulaktan kulağa anlatılan TURMEPA imzalı güzel deniz
hikayelerimiz olsun istiyoruz. Yeni yılda da birlikte güzel hikayeler yazmak dileğiyle...
Ve unutmayalım, aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz üretiyor…
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YELKOVAN

mavicanlı

MARMARA’NIN

DENIZCI
KUŞU

8

BAZEN MARTI BAZEN DE KARABATAK ILE KARIŞTIRIRLAR FAKAT ONLAR, MARTILAR
GIBI SIMIT YEMEZ, KARABATAKLAR GIBI SAATLERCE SUYUN ÜSTÜNDE KALMAZLAR.
ONLARI DENIZE YAKIN, HIZLI HIZLI KANAT ÇIRPARAK UÇARKEN GÖREBILIRSINIZ.
NEREDEN GELIP NEREYE GITTIKLERI PEK BILINMIYORDU FAKAT YELKOVAN İZLEME
PROJESI ILE HER GEÇEN YIL ONLARI DAHA IYI TANIYORUZ.

Y

Yılın özellikle belirli dönemlerinde sürü
halinde İstanbul Boğazı’ndan geçen
yelkovanlar, şehrin simgesi niteliğindedir.
Genelde bu kuşların bir martı ve karabatak
türü olduğu düşünülür. Oysa kendine has
özellikleri olan Marmara Denizi’nin göçebe
kuşlarıdır yelkovanlar. İstanbul Boğazı’nı
beslenmek ve geçişleri için kullanırlar. Fakat
martılar gibi simite gelmez, karabataklar
gibi saatlerce denizde oturmazlar. Sürekli
hareket halinde olan yelkovanlar, Aralık ile
Nisan ayları arasında Karadeniz’den gelip,
İstanbul Boğazı’nı izleyerek üremek için
Akdeniz’e inerler.
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YELKOVAN İZLEME PROJESI
2010 yılında bir grup genç, İngiliz Kraliyet
Kuşları Koruma Derneği (RSPB) desteği ve
Doğa Derneği’nin koordinasyonu ile Yelkovan
İzleme Projesi’ni başlattı. Dört yıl boyunca her ay
iki hafta arayla boğazda sayımlar yapıldı. Bütün
yaşamlarını Karadeniz ve Akdeniz arasında
geçiren yelkovanların popülasyonlarına ilişkin
net bilgiler elde etmek oldukça zor. “Üremek
için Akdeniz havzasındaki ıssız adalarda genelde
erişmesi zor kayalık alanları tercih ediyorlar.
Hal böyle olunca yuvaları bilinse dahi üreyen
çift sayısını belirlemek için yapılan popülasyon
sayımları çok kolay olmuyor” diyor Proje
Koordinatörü Dilek Şahin.

GEÇIŞLERI EN RAHAT
BOĞAZ’DAN IZLENEBILIYOR
Akdeniz havzasındaki türler, Cebelitarık
Boğazı’nı geçmezler. İstanbul ve Çanakkale
Boğazları tüm Akdeniz havzasında
yelkovanların en rahat görülebileceği bölge.
10

Kara üzerinden uçmayan yelkovanlar AkdenizKaradeniz arasında gezerken Boğaz’dan
geçmek zorunda kalıyor.
Boğaz’da yaptıkları sayımlarda yelkovanların
üreme dönemi olan Şubat ayının başında,
Boğaz’da dört saatte tek yöne giden 90 bin birey
saydıklarını söyleyen Dilek Şahin, bunun da
BirdLife International tarafından verilen küresel
popülasyon tahmininin üst sınırına eşit olduğuna
dikkat çekerek ekliyor: “Bu sayım Akdeniz
havzasında türü çalışan araştırmacılara hem
popülasyon tahminini sorgulattı hem de henüz
keşfetmediğimiz büyük üreme kolonilerinin
varlığına dair şüphe uyandırdı. Bu sayımdan
sonra Akdeniz’de tür hakkında daha fazla
araştırma yapmamız gerektiğine ikna olduk.”

DOĞAL NAVIGASYON: YELKOVANLAR
Yön bulma kabiliyetleri güçlü olan yelkovanlar,
uçsuz bucaksız okyanuslar üzerinden uçarak
yuvalarını şaşırmadan bulma yeteneğine sahipler.
Deney için alınan iki yelkovankuşundan biri

Vapur peşlerine
takılan martılar
sembolleştirilse de
aslında İstanbul
Boğazı’nın gerçek
simgesi yelkovanlardır.

mavicanlı

Venedik'te, diğeri Boston'da serbest bırakılmış.
İlki, bin 300 kilometrelik yolu iki haftada aşarak
yuvasına ulaşırken, ikincisi ise 500 kilometreyi
12,5 günde alarak yuvasını bulmayı başarır.

BALIKLA BESLENIRLER

Vapur peşlerine takılan martılar sembolleştirilse
de aslında İstanbul Boğazı’nın gerçek simgesi
yelkovanlardır. Çünkü İstanbul Boğazı’nın, yılda
50 bin gemi geçişinin olduğu dünyanın en önemli
su yolu olduğunu anlatırlar.

Denize bağlı bir hayat süren yelkovanlar,
tamamen su ürünleri ile beslenirler. Uçarken su
yüzeyine yakın uçar ve yüzeyde bulabildikleri
küçük balıklar, deniz kabukluları, yengeç,
salyangoz ve atıklarla beslenirler. Denizin en üst
seviyedeki yırtıcıları olarak kabul ediliyor. Bu
nedenle yelkovanların takibi yapılarak denizel
ortam hakkında da bilgiler elde edilebilir.
Fakat bunun için sayımın ötesine geçip,
beslenme kalitelerini ve üreme başarılarının
da araştırılması gerekiyor. Yelkovanların 15 yıl
kadar yaşadığı tahmin ediliyor.

Şiirlere ve şarkılara ilham olan yelkovanlar ile yazılmış en güzel
dizeler, Orhan Veli’nin kaleminden dökülmüştür:
Gün olur, alır başımı giderim,
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda
Şu ada senin, bu ada benim,
Yelkovan kuşlarının peşi sıra.
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UDH BAKANLIĞI MÜSTEŞARI SUAT HAYRI AKA

ZARAR OLUŞMADAN, ÖNLEYİCİ
YAKLAŞIMLARI ESAS ALIYORUZ

T

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile
2006 - 2009 yılları arasında deniz kirliliğine
müdahale amacıyla fizibilite çalışması
yaparak yol haritasını çıkaran UDH
Bakanlığı, Bakanlığın uhdesinde, deniz
kirliliğine müdahale konusunda Ulusal Acil
Müdahale Sistemini kurmayı amaçlıyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ile
deniz kirliliğiyle mücadelede Denizcilik
Bakanlığı’nın aldığı rolü konuştuk.

Bakanlığınızın denizlerin temizliği
konusunda nasıl bir rolü bulunuyor?
Bu konuda yapılan çalışmalardan
bahsedebilir misiniz?
Bakanlığımıza, Deniz Çevresinin Petrol ve
Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde
Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların
Tazmini Esaslarına Dair Kanun kapsamında
deniz araçlarından kaynaklanan deniz
kirliliğinin önlenmesine yönelik acil
müdahale plânlarının uygulanması, hazırlıklı
olma, kirliliğe müdahale, zararların tazmini
ve malî sorumluluk garantilerinin bildirimi
konularında icraya ilişkin yetki, görev
ve sorumluluklar verilmekte.
Bu çerçevede denizde oluşan kirliliklere
ivedi olarak müdahale ettiriliyor, gerekli
temizlik çalışmaları yaptırılıyor. Ayrıca
Bakanlığımız, 5312 sayılı Kanun ve
uluslararası anlaşmaların gereklerini yerine
getirmek adına TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi ile 2006-2009 yılları
arasında deniz kirliliğine müdahale
amacıyla fizibilite çalışması yürüttü. Proje
kapsamında, deniz yetki alanlarımızda ve

sahillerimizde kirliliğe karşı hassas bölgeler
tespit edildi, haritalandırma çalışmaları
yapıldı. Böylelikle çok riskli, riskli ve az
riskli bölgeler belirlendi.
Tüm bu çalışmaların sonunda büyük çaplı
kirliliklere karşı acil müdahale için en
uygun yer, araç, gereç, ekipman ve malzeme
ile personel ihtiyaçları ve müdahale
prosedürleri tespit edildi. Yapılan risk
analizlerinde ulusal merkez ile birlikte
bu merkezi destekleyici istasyon alanları
oluşturulmasına karar verildi.
Biz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı olarak çevre ile ilgili konularda,
zarar oluşmadan önleyici yaklaşımların
belirlenmesi fikrini esas alıyoruz. Gelecek
nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras
olan çevrenin tüm insanlığın ortak geleceği
olduğunun bilinciyle, korunması için gerekli
hassasiyeti göstermekteyiz. Bu kapsamda
da gemilerden kaynaklanabilecek her türlü
kirliliğe karşı çalışmalarımızı kararlılıkla
sürdürüyoruz.

Geçen yıl, İzmit Körfezi ve Çeşme’de
meydana gelen deniz kirliliği sonrası
mevcut yönetmelikte revizyona
gidileceği açıklanmıştı. Bakanlığınızın
bu konuda gördüğü eksiklikler neler,
yeni yönetmelik neler getirecek?
Bakanlığımız uhdesinde, deniz kirliliğine
müdahale konusunda Ulusal Acil Müdahale
Sistemi'ni kurmayı amaçlıyoruz. Kurulacak
sistemin yasal dayanağı olacak mevzuat
revizyon taslaklarını da oluşturuyoruz. Bu
hususta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
revizyona ilişkin görüşmelere devam ediyoruz.

“BAKANLIK OLARAK ÇEVRE
ILE ILGILI KONULARDA, ZARAR
OLUŞMADAN, ÖNLEYICI
YAKLAŞIMLARIN BELIRLENMESI
FIKRINI ESAS ALIYORUZ”
DIYEN ULAŞTIRMA, DENIZCILIK
VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
MÜSTEŞARI SUAT HAYRI AKA,
BU BAĞLAMDA, KIYILARDA
BATIK DURUMDA OLAN VE
DEMIRDE BEKLEYEN RISKLI
GEMILERIN OLUŞTURDUKLARI
TEHLIKENIN BERTARAF
EDILMESI VE YENIDEN
EKONOMIYE KAZANDIRILMASI
IÇIN LIMANLAR KANUNU’NDA
BIR DEĞIŞIKLIK
YAPTIKLARINI SÖYLÜYOR.
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Tekirdağ’da kurulan Acil Müdahale
Merkezi (UDEM) ne zaman hizmete
giriyor? Denizlerin korunması noktasında
bu merkez ne gibi hizmetler verecek?
Temmuz 2017’de UDEM’in inşaatı
tamamlandı. Merkezin, personel,
ekipman ve malzeme ile donatılmasına
ilişkin çalışmalarımız devam ediyor.
Merkezi, 2018 yılı sonuna kadar faaliyete
geçirmeyi planlıyoruz. Ulusal müdahalede
sistemin kalbi bu merkez olacak.
Tüm müdahale faaliyetleri bu merkez
tarafından koordine edilecek. Büyük
çaplı kaza sonucu denizde meydana
gelecek olan petrol ve kimyasal madde
kirliliklerine müdahalede UDEM’in
imkân ve kabiliyetleri kullanılacak.
Bunun dışında, UDEM’de petrol ve
diğer zararlı maddelerden kaynaklı
deniz kirliliğine hazırlıklı olmaya
ilişkin eğitimler vereceğiz, tatbikatlar
yapacağız. Ayrıca, müdahalede kullanılan
teçhizat ve malzemelerin test ile
sertifikasyonlarını, deniz kirliliğine
ilişkin kirlilik modellemesi ve numune
analizleri ile araştırma ve geliştirme ile
üretim ve geliştirme faaliyetleri yapmayı
planlıyoruz. Kirliliğe müdahalenin yanı
sıra deniz emniyeti, ulusal izleme ve
tahmin sistemleri gibi konularda da
çalışmalar yürütülecek.

Denizleri tehdit eden gemi
batıklarının çıkarılmasıyla ilgili
Bakanlığınızın bir çalışması
olduğunu biliyoruz. Proje nasıl bir
ilerleme kaydetti?
Bakanlığımıza bağlı 71 Liman Başkanlığı'nın
idari sorumluluk sahasında 19 yarı batık, 47
batık, 7 karaya oturmuş gemi ile 68 hukuki
ihtilafı nedeniyle demirde beklemek suretiyle
tehlike arz eden gemi bulunuyor.
Bu kapsamda hazırladığımız 618 sayılı
Limanlar Kanunu’ndaki değişiklik ile
bu gemilerin güvenli bir alana alınması
yahut satılarak veya sökülerek tekrar
ekonomiye kazandırılması ve aynı zamanda
limanlarımızda seyir, can, mal ve çevre
güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Kanun
16

değişikliği 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Olası deniz kazalarında, Türkiye,
taraf olduğu uluslararası fonlardan
yararlanabiliyor mu?
Olası bir kaza durumunda ülkemiz petrol
kirliliği tazmin fonuna taraf olduğu için o
kapsamdaki bir olayda, faydalanabiliyoruz.
Ancak bugüne kadar o limitte bir kirlilikle
karşılaşmadık. Fona taraf olmanın gereklerini
tam olarak yerine getirmeye devam ediyoruz.
Katkı bildirimi, katkı payı ödemesi gibi...

Türkiye’nin de taraf olduğu Balast
Suyu Sözleşmesi, IMO tarafından
onaylandı. Bu uygulama, Türk
karasularında nasıl uygulanacak?
Sizce yaşlı kabotaj filosu nasıl
etkilenecek?
Balast Sularının Kontrolü ve Yönetimi
Uluslararası Sözleşmesi 08.09.2017 tarihinde
yürürlüğe girdi. Sözleşmeye, ayrılmış balast
tankı olan ve uluslararası sefer yapan gemiler
dâhil. Türk bayraklı ve ayrılmış balast tankı
olan uluslararası sefer yapan tüm gemilerin
ülkemizden tip onayı almış bir arıtım cihazı
ile donatılması gerekiyor.
Arıtım cihazlarının takılması üç aşamada
gerçekleşecek, yeni gemiler yani 08.09.2017
sonrası inşa edilenler, hemen arıtım cihazı
ile donatılacaklar, diğerleri IOPP yenileme
sörvey tarihlerine göre değişiklik gösteriyor.
Gemiler arıtım cihazı takana kadar D-1
kuralını uygulayacak. Yani en yakın karaya
200 veya 50 deniz mili uzaklıkta en az 200
metre derinliğe sahip denizde değişim.
Sözleşmeye taraf ülkeler kendi yetki
alanlarında muafiyet verebiliyor. Kabotaj
hattında çalışan gemilerimiz için muafiyet
çalışmaları yapılacak.

Geçen yıl bazı limanlar
Bakanlığınızdan Yeşil Liman
sertifikası aldı. Bakanlık bu sertifika
ile neyi hedefliyor? Benzer sertifikalar,
gemiler için de düşünülüyor mu?
Yeşil liman yaklaşımının temelini,
çevresel açıdan performansı yüksek liman

DENIZLERIMIZDE CAN, MAL
VE ÇEVRE GÜVENLIĞINI
TEHDIT EDEN BATIK VE
HACIZLI GEMILERIN,
TEKRAR EKONOMIYE
KAZANDIRILMASI IÇIN
LIMANLAR KANUNU’NDA
YAPILAN DEĞIŞIKLIK
5 ARALIK 2017 TARIHINDE
RESMI GAZETE’DE
YAYIMLANARAK
YÜRÜRLÜĞE GIRDI.
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Kıyılardaki batık,
yarı batık ve karaya
oturmuş gemi sayısı

68

Kıyılardaki hukuki
ihtilafı nedeniyle demirli
bekleyen gemi sayısı

işletmeciliği oluşturuyor. Bu bağlamda
limanlarda sürdürülebilir bir liman
faaliyetini sağlamak adına; atık oluşumu, su
kalitesi, hava kirliliği, enerji tüketimi, gürültü
kirliliği, gemi kaynaklı kirlilikler, iş sağlığı
ve güvenliği gibi birçok konu ele alınıyor.
Limanlar için yeşil strateji gözetilerek
yürütülen tüm programların temel amacı
ise; limanlarda çevresel, ekonomik ve sosyal
sürdürülebilirliğin sağlanması.
Şu ana kadar yeşil liman başvurusu yapan 11
liman tesisine yeşil liman sertifikası verdik.
Tersanelerimizi yeni yatırımlarında yeşil
gemi çerçevesinde değerlendirmeleri
konusunda teşvik ediyoruz.

Hem bir denizci hem de yetkili mercii
olarak TURMEPA’nın çalışmalarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
TURMEPA deniz temizliği konusunda
Türkiye’deki tek gönüllü organizasyon. Özellikle
Türkiye’nin güneyinde çok güzel çalışmalar
yapıyor. Yerel yönetimlerle işbirliği takdire şayan.

Bakanlığınızın TURMEPA ile ortak
projeleri oluyor mu veya birlikte
çalışmayı planladığınız projeler var mı?

“BAKANLIĞIMIZ UHDESINDE,
DENIZ KIRLILIĞINE MÜDAHALE
KONUSUNDA ULUSAL ACIL
MÜDAHALE SISTEMI'NI
KURMAYI AMAÇLIYORUZ.”

Ülkemize, denizciliğimize katkı sağlamak
isteyen, denizciliğimizin gelişmesi için
proje geliştiren herkese kapımız açıktır. Bu
kapsamda da her türlü desteği vermeye hazırız.
17
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LIQUID SKY
Antalya Serbest Bölge’de faaliyetlerine devam CMB
Yachts’ın 47 metre uzunluğundaki yeni yatı Liquid Sky,
dünya prömiyerini 15-19 Şubat 2018 tarihleri arasında
düzenlenecek Miami Boat Show’da yapacak. 15.5 milyon
Euro’ya ABD'de yaşayan bir işadamına satılan süperyatın
inşası bir buçuk yıl sürdü. Teknenin içerisi tamamen
müşterinin isteklerine göre dekore edildi. İç dizaynın
tamamı Beril Başaran'a ait. Doğallığın ön plana çıktığı
teknenin içerisi keten ve ahşap ağırlıklı. Ful kompozit yapısı
olan motor yat üç güverteden oluşuyor. Yatta, dör misafir
kabini, bir master kabin, iki salon ve dokuz personeli
barındırabilecek yaşam alanı bulunuyor. Aynı zamanda üç
güvertede üç farklı yaşam alanı mevcut.

19
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32XP EXPLORER
Numarine’in XP serisi yatlarından ilki olan 32XP
Explorer, 2017’de suyla buluşan yatlardandı. 2016 yılında
Kuzey Avrupalı bir müşteriye satılan süper yat, farklı bir
tasarım, zarif çizgileri ve konforu ile dikkat çekiyor. Yat
300 metrekarelik geniş bir yaşam alanı sunuyor. Salon
48, master kamara ise 30 metrekarelik genişliğe sahip.
Alt güvertede, iki VIP, iki de duble kamara bulunuyor.
Kaptan ve beş personelin konaklayabileceği kamaralar da alt
güvertede bulunuyor. Üst güvertede ise yat sahibine özel 40
metrekarelik geniş bir kamara bulunuyor.
Yatta, 12 misafir ağırlanabiliyor. Yat, konuklarına eğlence
için yeterli büyük alanlar sunması ile birlikte, sahibini de
yatın tüm genişliğini kullanan master süiti ile ağırlıyor. Çelik
gövdeli ve kompozit üst yapılı 32XP'de, her biri 715 HP
gücünde olan iki adet CAT C18 Acert motor kullanıldı.
Numarine 32XP serisi yatlar, sahip oldukları başarılı
tasarımları sayesinde 14 knotlık maksimum hıza sahip, 9
knot seyir hızında ise 3 bin deniz mili menzile ulaşabiliyorlar.
Numarine’in yeni XP serisi yatlarının DNA’sında sessizlik
ve konfor yer alıyor. Ses ve titreşim konusundaki en üst
standartlara ulaşabilmek için, son teknolojiler kullanılmış.

20
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CYCLONE
Tansu Yat'ın, 20'inci yıldönümüne
özel olarak hazırladığı, tasarımı,
denizi ayaklar altına alan kamaraları
ile tüm deniz tutkunlarının görmek
için heyecanla beklediği Cyclone’nin
lansmanı geçen yıl çeşitli fuarlarda
yapılmaya başlandı. 43.8 metre uzunluk
ve 8.38 metrelik genişliğe sahip süper
yatta bir tane master kabin, bir tane VIP
kabin, 2 tane de misafir kabini var. Aynı
zamanda 6 kişilik de personel kabini
bulunuyor. Askeri gemi görünümüne
sahip süper yat, 21 knotlık hıza
ulaşabiliyor. Yatın değerinin 14 milyon
Euro olduğu belirtiliyor.

22
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RAZAN
İtalyan tersanede inşasına başlanan fakat çelik
gövde halinde İstanbul’a gelen Razan, Turquoise
Tersanesi’nde tamamlandı. İç tasarımı H2O
Yacht Design tarafından yapılan Razan, 47
metre boyunda. Teknede beş misafir kabini
olmak üzere toplam altı kamara bulunuyor ve
12 misafir ağırlıyabiliyor. Zero Speed Stabilisers
sayesinde en dalgalı denizlerde bile dengeli
duruşundan taviz vermeyen Razan, hiç yakıt
almadan 4 bin 200 deniz mili kat edebiliyor.
Teknenin maksimum hızı ise 16 knot. Diğer
teknelerde depolama alanı olarak kullanılan
kıçtaki bölüm, Razan'da spor salonu olarak
tasarlanmış. Razan bu özelliğiyle de rakiplerine
fark atıyor. Palma’da satışı gerçekleştirilen yat
için 24 milyon 500 bin Euro fiyat isteniyordu
fakat son satış rakamı açıklanmadı.
24

NERISSA
Bilgin Yacht tarafından üretimi iki yıl süren 47 metre
boyundaki Nerissa, Ağustos ayında suya indi ve ilk kez
Monaco Yacht Show'da görücüye çıktı. Dış tasarımı
Unique Yacht Design, iç tasarımı ise H2O'ya ait olan
Nerissa'nın gövdesi çelik ve alüminyumdan üretilmiş. İç
tasarımında mermer, bakır ve deri malzemeler hakim. Deri,
doğal taşlar ve bakır gibi asırlardır tanıdığımız malzemeler,
iç tasarıma uygulandıklarından oldukça modern bir
görünüm sergiliyor.16 knot hızda, 4 bin mil yol kat
edebiliyor. Dört büyük kamara ve bir de yat sahibi için
balkonlu geniş bir kamarası bulunuyor. Denizi rahatlıkla
görebilen pencerelere sahip kamaralar 12 kişiyi misafir
edebiliyor ve 24 personelin kalabileceği kamaralara sahip.
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ÜMIT BOYNER

röportaj. Peri Erbul

BOYNER
HOLDING
YÖNETIM
KURULU
ÜYESI
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KONU ÇEVRE
OLUNCA,
DAHA FAZLASI
HER ZAMAN
MÜMKÜN

İ

İş dünyasının en önemli kadınlarından, eski TÜSİAD
Başkanı Ümit Boyner, kadınlara dair hayata geçirdiği
ve destek verdiği projelerle, çalışma hayatının ve sosyal
yaşamın içindeki kadınlara hem cesaret veriyor hem
de rehberlik ediyor. "Kadın - erkek herkes her yerde
eşittir", mottosunu hayatının her alanına taşıyan
Boyner, bitmek bilmeyen enerjisi, iş hayatındaki
başarılarının yanında başarılı bir eş ve anne olmasıyla
da pek çok kadının örnek aldığı bir insan.
Diğer yandan denizlere olan tutkusu ile de bilinen
Ümit Boyner, yaptığı dalışlar ve çektiği sualtı
fotoğrafları ile denizlerdeki kirliliğe karşı farkındalık
yaratıp, denizlerin ne kadar önemli olduğunu
göstermeye çalışıyor. Denizlere ve doğaya dair
duyarlılığın pratiğe dökülmesi gerektiğini ve bunun
da kulaktan kulağa yayabileceğimiz güzel hikayelerle
mümkün olabileceğine inanıyor.
Dergimiz DenizTemiz için bir araya geldiğimiz
Ümit Boyner ile hoş bir sohbet gerçekleştirdik.

Kadınların daha fazla girişimci olması
ve iş hayatında daha fazla yer alması için
başlattığınız pek çok sosyal sorumluluk
projesi var. Yaptığınız çalışmalarla
ulusal ve uluslararası ödüllere de layık
görüldünüz. Kadının daha fazla hayatın
içinde olması neden önemli, kendi bakış
açınızdan anlatır mısınız?
Bu soruyu sormadığımız günler dileyerek
yanıtlayayım. Çok net bir yanıtım var: Kadın- erkek
eşitliğinin tesisi ve yurttaşlık haklarından kadınların
da eşit düzeyde yararlanması en temel insan hakları
içinde yer alıyor. Elbette çeşitlilik ve farklılıkların
getirdiği zenginlik gibi pek çok argümanla bunu
destekleyebiliriz ama insan hakları en temel yanıtım.
İnsan hakları, tüm bireyler için cinsiyetine ve etnik
değerlerine bakılmaksızın herkesin hakkı.
Eğitimde, istihdamda, girişimcilikte, siyasette ya
da ekonomik karar alma süreçlerinde nüfusunun
yarısına diğer yarısından farklı hak ve uygulamalar
sunan bir toplumun gelişme ve ilerlemesinden
bahsedemeyiz. Böyle bir toplumda, refahın ya
da sermayenin tabana yayılması ve kapsayıcı
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İş dünyası ve cemiyet hayatından pek çok
insanın önemli ortak noktalarından biri
denizler, çoğunun denizlere dair hobisi var.
Neden deniz?
Deniz ayrı bir dünya benim için. Bol keşif, bol
merak, sınırsızlık duygusu, onlarca farklı türü
görebildiğiniz bir hayat... Karasal yaşamda bunu
çok kısıtladı insan, türlerle iç içe değiliz. Denizler ise
barındırdığı tüm farklı türlerle iç içe özgür bir hayat
sunuyor. Zannedersem deniz en çok, bana verdiği
özgürlük ve sonsuzluk duygusu nedeniyle hayatımda
özel bir yere sahip.
bir ekonomik büyüme ya da toplumsal gelişim söz
konusu olamaz. Yani, TÜSİAD’da kullandığımız
popüler tabirle, “tek kanatlı kuşlar misali”, uçamayız.
Kadınların ve gençlerin önündeki engelleri
kaldırmak, ülkemizin geleceği için ihtiyacın da
ötesinde bir zorunluluk bence...

Boyner Grubu, toplam çalışan sayısı içinde
ve yönetici pozisyonunda, kadın çalışan
oranı ile Türkiye hatta dünya ortalamasının
çok üzerinde. Kadın dostu bir şirket
olmanın getirdiği avantajlar neler?

Denizlere ve çevreye
dair duyarlılık; tanıklıkla,
tahribattan etkilenmekle,
tahribatı görmekle veya
sizlerin çabalarının
duyulur ve görünür
olması ile oluyor. Ne
yazık ki, doğal yaşama
dair farkındalıklarımız,
duyarlılıklarımız
kayboluyor.

Öncelikle ne adaylarımız ne de çalışanlarımız,
kadın olduğu için ayrımcılığa maruz kalacaklarını
düşünmüyor. Bu iş yerinde demokrasi var,
diyorlar. Yeteneklerime, bilgime, tecrübeme göre
değerlendirileceğim, diyorlar. Herkese kendisini
gerçekleştirme fırsatı sunuyoruz. Bu, bir işveren için
hem çalışanları hem potansiyel adayları için önemli
bir başarı. Ancak, bu değerlere sahip çıkılarak,
büyüme ve kârlılık hedefleri sürdürülebilir olarak
yakalanabilir diye düşünüyorum. Toplumsal cinsiyet
eşitliğine değer vermemizin tek nedeni bunun iyi ve
doğru olması değil, aynı zamanda iş hedeflerimize
ulaşmamız, verimli, dinamik ve inovatif bir grup
olmamız için de bu gerekli...

Siz, iş hayatının en başarılı kadınlarından
birisiniz. Başarılarınız, sosyal hayatınızın
zenginliği ve duyarlılığınız pek çok insana
ilham verecek cinsten. Kadınlara en önemli
tavsiyeniz nedir?
Vazgeçmesinler, yılmasınlar, kendilerine ve
hayallerine inansınlar. Cinsiyetlerinden kaynaklı bir
ayrımcılık yaşarlarsa geri çekilip bu ayrımcılığa bir de
öğrenilmiş çaresizliği eklemesinler.
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Denize olan merakınız ne zaman başladı?
Bu merakınızda eşiniz Cem Bey’in katkısı
nedir? Kendisi de bir deniz aşığı.
Kendimi bildim bileli vardı. Ben Ayvalıklıyım;
denizde, denizle büyüdüm diyebilirim. Küçükken
yazları tuz içinde dolaşırdım. Eşimle birlikte bu
ilgimi daha da büyüttüm ve büyütmeye devam
ediyorum. Deniz, ikimizin de ortak tutkusu. Bu da
tatillerimizi daha fazla denizde geçirmemizi sağlıyor.

Eşiniz Cem Bey, sualtı fotoğrafçılığı
konusunda ustalaşmış bir isim. Siz de
dünyanın pek çok yerinde dalış yaptınız. Siz,
sualtı fotoğrafçılığı yapıyor musunuz? Cem
Bey’e özendiğiniz oluyor mu bu konuda?
Evet zaman zaman. Cem’in fotoğraf merakı,
profesyonel düzeyde; hem sualtı hem diğer alanlarda.
Ben ise ânı kendim için yaşıyorum, o ânın bir parçası
olmak beni mutlu kılıyor. Fırsat bulursam film çekimi
yaptığım da oluyor ama ilgim onunki gibi değil.

mavikaşif

Denizin altına indiğinizde ne
hissediyorsunuz?
Özgürlük, sonsuzluk, sınırsızlık. Sıvı uzayda uçmak
gibi bir şey. Aslında bir anlamda güzel bir meditasyon
dalmak. İnsanın kendine engel koymadığı bir dünya
deniz altı; tüm renkleri ile tüm türleri ile ayrı bir yaşam.

Denizlerin altındaki tahribatı yakinen
gören biri olarak neler söyleyebilirsiniz?
Deniz altı kirliliğinden hâlâ daha
haberdar olmayan insanlar var. Bunun
nedeni insanların gerçekten konuya
duyarsız kalmak istemeleri mi yoksa STK
ve devlet kurumlarının yetersizliği mi?
Duyarlılık tanıklıkla, tahribattan etkilenmekle,
tahribatı görmekle veya sizlerin çabalarının duyulur
ve görünür olması ile oluyor. Ne yazık ki, doğal
yaşama dair farkındalıklarımız, duyarlılıklarımız
kayboluyor. Elbette bu tahribata katılan
insanlardan bahsetmiyorum, o akıl alır bir şey değil
bence. En basitinden elindeki pet şişeyi denize
fırlatmak nasıl tanımlanır ki? En kibar haliyle ne
denir bilemiyorum.
Yetersizlik konusunda ise; alınan tedbirlerin
yetersizliğinden, cezaların caydırıcı olmamasından,
denetim eksikliğinden bahsedebiliriz. Ancak bu
durum, iyi niyetli çabaların yetersizliği değil de
eldeki kaynakların kısıtları ile açıklanabilir. Bu
konuda aslında önemli bir duyarlılık olduğunu
da görüyorum ama iş, duyarlılığı kurumların da
desteğiyle pratiğe dökmeye geldiğinde değişiyor,
gerekli eylem birliği oluşmuyor.

Denize dair bir koleksiyonunuz var mı?
Sualtı fotoğrafları koleksiyonumuz var.

Ayvalık’ın sizin için önemli bir yeri
olduğunu çok kişi biliyor, onu diğer deniz
kenarı yerlerden ayıran nedir?
Ayvalıklıyım, orası benim hayatımın önemli bir
bölümü, kendimi ait hissettiğim mekan. Kıyısında
birçok anınız olan deniz tabii ki, başka bir deniz
oluyor sizin için. Ayrıca Ayvalık yerleşik kültürü
olan bir kent. Türkiye’nin en temiz, en berrak denizi.
Ayvalık kıyılarında çok anım var...

İş hayatının yoğunluğuna rağmen
hobilerine ve sosyal hayatına oldukça
zaman ayıran birisiniz. Bu kadar yüksek
bir enerjinin ve pozitif olmanın sırrı nedir?

Dalışlarınız sırasında deniz altı temizliği
yapıyor musunuz?

Keşke daha fazla zaman ayırabilsem, bana
aslında yeterli gibi gelmiyor... Ama evet, bu
zamanları ailemle birlikte paylaşıyorum ve birlikte
üretiyorum. Bu da benim sırrım sanıyorum.
Talihim eşim ve çocuklarımla, özellikle doğa
konusunda, ortaklıklarımızın çok olması. Ailemle
doğada vakit geçirmek en büyük mutluluğum.
Yıllar içinde biriktirdiğimiz dostların da çoğu
doğal hayatı seviyorlar ve bu paylaşımlardan keyif
alıyoruz. Hayatı hem seviyorum hem de müthiş bir
heyecan duyarak yaşıyorum.

Bir şey görüyorsak, imkanlarımız dahilinde
ulaşabileceğimiz, yapabileceğimiz bir şey varsa
mutlaka yapıyoruz. Bu, evrensel bir sorun ama deniz
altı temizliğini en çok kendi ülkemizde yapıyor
olmamız da ayrıca üzüntü verici.

TURMEPA başta olmak üzere çevre
konusunda hizmet veren STK’ların
çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz,
sizce yeterli mi?

Denizle bağı olan insan zaten denize karşı
saygılı ve korumacı. Henüz bağı olmayanı
nasıl çekmek lazım denizlere?
Geçen gün bir şey duydum. Konuşmacı, bir
filozofu alıntılayarak diyordu ki; bir kişinin ya da
bir toplumun hikâyesini bilirsen, dinlersen ona
kötülük etmen, düşmanlık beslemen imkansız olur.
Bence deniz hikayelerinin, denizle ilgili bilginin,
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deneyimlerin daha çok paylaşılması, daha çok
hikâye anlatılması hem denize ve doğaya hem de
kendimize saygımızı artırır.
O yaşamın zenginliğini, güzelliğini, canlı ekosistemin
ne olduğunu anlatabilirsek ve güzel hikâyeleri de
kulaktan kulağa yayarsak bu dediğiniz mümkün olur.

TURMEPA başta olmak üzere doğa için
emek veren STK’ları çok önemli buluyorum.
Çocuklarımıza bırakacağımız mirasın koruyucuları
olarak görüyorum bu organizasyonları ve elimden
geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Konu çevre
olunca, böyle bir dönemde, yapılanların yeterli
olması ne yazık ki, mümkün değil. Daha fazlası her
zaman mümkün, onu da hem maddi hem de insan
ve gönüllü kaynağınız belirliyor.

yakınrota

VAN GÖLÜ’nde
MAVi BAŞKADIR
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RESMI KAYITLARA GÖRE
BIR GÖL OLAN VAN GÖLÜ’NÜ
YÖRE HALKINA SORARSANIZ
KESINLIKLE DENIZ. “BU
KADAR BÜYÜK GÖL MÜ
OLURMUŞ?” GÖL MÜ DENIZ
MI TARTIŞILIR AMA MAVISI
VE DOĞAL GÜZELLIĞI
HERKESÇE KABUL GÖRÜR…
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A

Adını, çevresinde kurulduğu Van Gölü’nden alan
Van, Türkiye’nin en doğusunda yer alan değerli bir
kent. Kentin adı anıldığında, akıllara ilk olarak; Van
Gölü, Van kedisi ve Van kahvaltısı geliyor. Bu üçü
arasında da başı Van Gölü çekiyor. Etrafında sayısız
güzellik barındıran göl, şehir gezisinin en keyifli
duraklarından biri.
Her ne kadar adını coğrafya kitaplarına göl olarak
yazdırmış olsa da büyüklüğünden dolayı yöre
halkı tarafından “deniz” olarak dillendiriliyor.
Göl içinde pek çok koy bulunuyor. Van’ın Tatvan
ilçesi sınırları içinde yer alan Van Gölü, Nemrut
Dağı’nın patlaması sonucu, yaklaşık 200 bin yıl
önce oluşmuş bir krater gölü. Suyunun rengi
mavinin her tonuna hakim. Gölün suyu tatlı su ve
deniz eko sisteminden farklı olarak tuzlu - sodalı
bir karışıma sahip. Soda üretimi açısından önemli
bir potansiyele sahip olan gölün etrafında, yaz
aylarında, biriken soda toplanıp satılıyor.
Göl üzerinde dört adet ada bulunuyor: Akdamar,
Adır, Çarpanak ve Kuş Adası. Adaların her biri
tarihi ve turistik değerlere sahip. Bu adalar içinde
yalnızca Akdamar Adası’na düzenli seferler
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gerçekleştiriliyor. Diğer adalara çıkmak içinse
özel seferler düzenleniyor. Adalar, 1990 yılında
arkeolojik sit alanı ilan edilmiş.
Akdamar Adası (Ahtamara): Efsaneye göre, bu
adada yaşayan Ermeni bir keşişin Tamar adında bir
kızı vardır. Adanın etrafındaki köylerden birinde
yaşayan genç bir çoban kıza aşık olur ve kızı
görmek için her gece adaya yüzer. Tamar da yerini
belli etmek için her gece çobanı bir fenerle bekler.
Ancak bu durumdan haberdar olan keşiş, fırtınalı
bir gecede eline feneri alıp sürekli yer değiştirerek,
çobanın boşa yüzmesine ve yorulup boğulmasına
neden olur. Çoban, boğulmadan önce son gücü ile
“Ah Tamar” diye bağırır. Bunu duyan kız da kendini
sulara bırakarak intihar eder. O günden sonra ada,
Ah Tamar olarak anılmaya başlar. Ahtamara ismi
zamanla dil evrilmesi ile Akdamar olmuş.
Akdamar, göl üzerindeki en büyük ada. Adaya giriş
ücretli ancak müze kartı olanlar ücretsiz girebiliyor.
İnanılmaz huzurlu ve güzel olan adanın seyir
terasında enfes bir manzaraya tanıklık edebilirsiniz.
Tarihi değere sahip olan adadaki en önemli eser,
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Akdamar Kilisesi. Kilise, yörede hüküm süren
Vaspurakan Hanedanı’ndan Kral I. Gakik
tarafından, MS 915-921 yılları arasında yaptırılmış.
Kilisenin yaptırılmasındaki amaç, Kudüs’ten
kaçırıldıktan sonra 7. yüzyılda Van’a getirilen Hakiki
Haç’ın bir parçasını burada saklamak ve korumaktı.
Orta Çağ Ermeni sanatının en güzel örneklerinden
biri olan kilisenin yapımında çok sayıda mimar
ve taş ustası çalışmış. Kilisenin taş işçiliği kendine
hayran bıraktıran cinsten. Duvarların üzerinde
İncil’den, Tevrat’tan kabartmalar yer alıyor. Kilisenin
etrafındaki dev taşların tamamında da nakışlar
dikkat çekiyor. Kilisenin içindeki freskler, az biraz
zarar görmüş olsa da hala çok güzeller.
2006 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
restore edilen kilise, senede bir kere ibadete açılıyor.
Adır Adası: Orta Çağ’da elyazmalarının önemli
üretim merkezlerinden biri olan ada, 10’uncu
yüzyıla uzanan bir tarihe sahip. Adır’da 20. yüzyıla
kadar Hristiyanlık yaşamını devam ettirmiş; bundan
dolayı adanın birçok yerinde manastır, kilise ve
şapele rastlamak mümkün. Adadaki en önemli
yapı olan Lim Manastırı’nın yapımı, 1305 yılında
tamamlanmış. Manastır, dini eğitim ve öğretimin
yapıldığı, el yazmanlarının yazıldığı önemli bir
merkezdi. Adanın güney kısmında bulunan manastır;
Aziz Georges Kilisesi, Aziz Sion Şapeli, çan kulesi,
kesiş hücreleri, okul ve iskeleden oluşan bir kompleks.
Çarpanak Adası: Bundan yaklaşık 100 yıl
öncesine kadar yarımada olan Çarpanak, göl
suyunun yükselmesi ile kara ile bağlantısını
yitirip adaya dönüşmüş. Sahip olduğu doğal
yaşamın bozulması riskine karşı 2007 yılından
bu yana turizme kapalı. Ada üzerinde tarihi
(tahmini olarak) 9. yüzyıla dayanan Ktouts
Manastırı yer alıyor. Manastırda; bir kilise,
jamatun, Baş Melek Şapeli, kütüphane,
misafirhane, keşiş odaları ve mezarlıklar yer
alıyor. Çarpanak, tarihi değerlerinin yanında,
kuş göç yollarının Anadolu’daki son durağı.
Bundan dolayı, konaklamanın ve üremenin
gerçekleştiği adayı, her yıl Nisan ve Mayıs
ayında binlerce kişi ziyarete geliyor.
Kuş Adası: Van Gölü üzerindeki en küçük ada.
Adada, 1300 ila 1700’lü yıllara ait manastır, şapel,
kilise kalıntıları bulunuyor.
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İNCI KEFALI FESTIVALI
Gölün suyunun tuzlu-sodalı olması biyolojik
çeşitliliği engellemiş. Göldeki tek balık “inci kefali”
ya da diğer adıyla “uçan balık”. Dünyada sadece
Van Gölü’nde yaşayan bu balık adına yöre halkı
her sene, Mayıs sonu Haziran başında İnci Kefali
Festivali düzenliyor. Festivalin temel amacı, şehir
ekonomisine büyük katkısı olan balığın tanıtılması,
korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının
sağlanması. Eti oldukça lezzetli olan balığın yöre
halkı tarafından pek çok yemeği yapılıyor; tandırda
kurutuluyor, havyarı yağda pişiriliyor, ızgarası,
tavası, dolması yapılıyor.
Gölün etrafında, bir kısmı Ege köylerini andıran,
birbirinden şirin ve güzel köyler yer alıyor. Bu
köylerde hem yöresel ürünlerden satın alabilir hem
de inci kefali, Van kahvaltısı ve otlu Van peyniri
gibi lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.
Van Gölü, aynı zamanda, pek çok su sporunun
yapılmasına imkan tanıyor. Gölde, her sene (2017
yılında sekizincisi gerçekleştirildi), Van Denizi Su
Sporları Festivali düzenleniyor. Festivalde; kano,
kürek, yelken, dragon, açık stil yüzme, plaj futbolu,
plaj voleybolu, flyboard, bunge jumping, su kayağı,
parasailing yarışmaları düzenleniyor.

* ’den başlayan fiyatlarla. İlan edilen fiyatlar 1 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerlidir. Ürünler stoklarla sınırlıdır. Reklamlarda kullanılan görseller temsil amaçlı olup fiyatları farklılık
gösterebilir. MİB Mağazacılık Tic. A.Ş. kampanyayı dilediği zaman önceden haber vermeksizin değiştirme ve durdurma hakkına sahiptir.
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AKD BAŞKANI ZAFER KIZILKAYA,

YEŞiL OSCAR’A
LAYIK GÖRÜLDÜ
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Akdeniz kıyılarını korumak ve biyolojik çeşitliliğini
koruyabilmek adına çalışmalar yapan Akdeniz
Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, 2010
yılında hayata geçirdikleri Gökova Körfezi Deniz
Koruma Alanları projesi ile ulusal ve uluslararası
alanda pek çok kişinin dikkatini çekti. Dünyanın
en prestijli doğa ödülü Whitley ile ödüllendirilen
Kızılkaya ile bundan sonraki hedeflerini konuştuk…

Akdeniz Koruma Derneği’nin (AKD) misyonu
ve yaptığı faaliyetlerden bahseder misiniz?

türlerin alanda ciddi olarak korunması ve sayılarının
artması ödülün altında yatan ana etmenler.

Projenizin,70 ülkeden 165 projenin
arasından sıyrılıp birinciliği almasındaki
temel neden nedir?
Altın Ödül, Whitley Doğa Koruma Ödülü’nü
kazandıktan sonra devam fonunu almaya hak
kazanan projeler arasından seçilen birinciye veriliyor.
Öncelikle iki yıldır devam projenizin sonlanması
ve sonuçları bekleniyor. Bende durum biraz daha
farklı oldu. Daha devam projesi tam olarak sona
ermemişken, Whitley Altın Ödülü’nün bana
verileceğini çünkü başka hiçbir projenin Gökova’daki
başarıya yaklaşamadığını bildirdiler.

Misyonumuz, Akdeniz havzasını en iyi şekilde
korumak ve sürdürülebilir olarak kullanmak, zengin
biyoçeşitliliği korurken yerel halkın geçim kaynaklarını
da artırabilmektir. Bu kapsamda bilinen en önemli
projemiz Gökova Körfezi Deniz Koruma Alanları'dır.
Gökova Körfezi’nde, 2010 yılında,
Ödülden sonra projeye olan
1994 YILINDAN BU ilgi arttı mı?
altı adet balıkçılığa kapalı alan ve
Akdeniz’in 276 kilometrekare ile en
Uluslararası ortamlarda Gökova’da
YANA VERILEN VE
büyük gırgır ve trol avcılığına kapalı
yaptıklarımız zaten heyecan ve
YEŞIL OSCAR OLARAK takdirle karşılanıyordu. Bu ödül
alan ilan edilmesi ve devamında
ANILAN DÜNYANIN hem projemizi daha güçlendirdi
alanların “Deniz Koruculuğu”
sistemiyle, resmi kurumlara destek
EN PRESTIJLI ÇEVRE hem de uluslararası büyük fonlara
olmak tarzında korunması ve
başvurma imkânlarımızı artırdı.
ÖDÜLÜ WHITLEY
bilimsel olarak çok yönlü izlenmesi,
DOĞA KORUMA ALTIN Aldığınız ödül gurur
projenin temelini oluşturmaktadır.
Beraberinde başta Avrupa Birliği
verici olmasının yanında,
ÖDÜLÜ, BU SENE,
Ortak Balıkçılık Politikası’nın alanda
AKDENIZ KORUMA Türkiye’nin ve insanının imajı
uygulanabilmesi olmak üzere, farklı
açısından da pek olumlu bir
DERNEĞI BAŞKANI gelişme oldu. Neler söylemek
balıkçılık yönetimi projeleri de
alanda başarı ile hayata geçirilmiştir.
ZAFER KIZILKAYA’YA istersiniz bu konuda?
İklim değişikliği ve istilacı türlerin
Doğa korumacılığında genelde
VERILDI.
izlenmesi ve Avrupa Birliği Denizel
milliyetçilik yapılmaz, başarı
Ekosistem Restorasyonu projemiz yine alanda yoğun
hikayeleri aranır. Başarılı bir hikaye, dünyada herkese
olarak devam eden çalışmalarımız arasında yer alıyor.
ilham kaynağı olur. Biz de Türkiye’de başarılı bir
örnek yaratabileceğimizi gösterdik. Başından beri
bize destek olan resmi devlet kurumlarımıza ve
Bu yılki, Uluslararası Whitley Doğa
diğer bütün paydaşlara çok teşekkür ederiz. Bu bir
Koruma Altın Ödülü size verildi.
kişinin ve bir kurumun değil, bütün bir paydaş
Ödülü almanızı sağlayan projeden
topluluğunun başarısıdır. Türkiye’de yapılması ise
bahseder misiniz?
hepimiz için çok gurur verici.
Daha önce 2013 yılında Gökova Körfezi Projesi ile
Whitley Ödülü kazanmıştım. 2015 ve 2016 yıllarında
Whitley Doğa Fonu, projemizi desteklemeye
Aldığınız ödülden sonra büyük bir
devam etme kararı aldı. Projenin hem doğa koruma
sorumluluk da yüklenmiş oldunuz.
konusunda hem de yerel insanlara yaptığı katkılar göz
Bundan sonra ne gibi çalışmalar yapmayı
önüne alınarak, 2017 yılında dünyanın en başarılı
planlıyorsunuz? Bir sonraki adım ne olacak?
koruma projesi seçildi. Özellikle balık stoklarının
Bundan sonra 2020 yılı için konmuş, hem Akdeniz
ve tehlike altındaki türlerin sayısının artması, kum
hem de küresel anlamdaki deniz koruma hedeflerini
köpekbalığı ve Akdeniz fokları gibi çok önemli
ülke olarak yakalayabilmek için daha büyük boyutlu
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çalışmalar yapmamız gerekiyor. Türkiye içerisinde başarılı
deniz koruma ağları sistemi yaratabiliriz. Hem biyolojik
çeşitliliği korumak hem balıkçılık yönetimi hem de iklim
değişikliğine karşı denizel habitatların dayanımını artırmak
için yeni koruma bölgeleri yaratıp, bunların etkin olarak
yönetimini sağlamalıyız. Fethiye Körfezi’nde de benzer
bir projeyi hayata geçirerek Gökova’da yaptıklarımızı
tekrarlamak istiyoruz. Yarattığımız başarılı örneği diğer
yerlere taşımanın zamanı geldi diye düşünüyoruz.

Önemli bir misyonunuz bulunuyor,
yeterli destek bulabiliyor musunuz?
Bizim için en önemli destek, projelerimizde çalışabilecek
genç neslin yetişmesidir. Proje bazlı çalıştığımız için dünyada
bu konuda çalışan uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla
iş birliği içerisindeyiz ve bu çalışmalara destek veren fonlara
projeler hazırlıyoruz. Şimdiye kadar uluslararası anlamda
yeterli olmasa da bugüne kadar başardıklarımızı ortaya
çıkaracak destek bulabildik.

Akdeniz’i en çok hangi unsurlar tehdit ediyor?
Aşırı ve yasa dışı balık avcılığı bütün tehditlerin açık
ara önünde giderken, hızlı iklim değişikliği sebebiyle
yaşam alanlarının değişmesi ve istilacı türlerin
yaşayabileceği uygun bir ortam sağlaması ikinci büyük
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tehdit. Kıyısal yaşam alanlarının tahribi ve getirdiği
kirlilik ise üçüncü sırada geliyor.

Yanı sıra sualtı fotoğrafçılığı da
yapıyorsunuz ki, bunu da daha ziyade
bilimsel araştırmalar için kullanıyorsunuz.
Denizlerin altındaki durum nedir?
Korunan ve iyi kollanan alanların içerisinde bilimsel
gözlemlerimiz ortaya koyuyor ki, yaşam çok hızlı
toparlanabiliyor. Ancak korunmanın çok ciddi olarak
yapılması gerekiyor. Suyun altında gözlerden uzakta o
kadar büyük tahribatlar var ki, tehditleri sona erdirmek
de yetmiyor. Bu habitatların iyileştirilmesi için de ciddi
projelere ihtiyaç var. Şu an, büyük ölçekli bir Avrupa
Birliği Denizel Ekosistem İyileştirmesi projesinin
Türkiye ayağını yürütüyoruz. Hem korunan alanlarda
hem de dışında yaptığımız deneylerle sualtı yaşamının
temel taşlarının nasıl geriye getirileceğini araştırıyoruz.

Çektiğiniz fotoğrafları başka bir platformda
kullanmayı düşünüyor musunuz? Sergi
açmak ya da kitaplaştırmak gibi…
Dünyada bu konuda çalışan büyük vakıflarla
fotoğraflarımın çoğunu paylaşmış durumdayım.
Çektiğim birçok yer şimdi tarih olmuş durumda.

Gökova Körfezi Projesi,
hem doğa koruma
konusunda hem de
yerel insanlara yaptığı
katkılar göz önüne
alınarak, 2017
yılında dünyanın en
başarılı koruma
projesi seçildi.
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25 sene önce aklımıza gelmeyen şeyler dünyanın
başına geldi. Fotoğrafçılığı artık insanları
bilinçlendirmek ve neler kaybettiğimizi
anlatabilmek için kullanıyorum.

Denize dair hobileriniz neler? Korumaya
çalışmadığınız zamanlarda, nasıl vakit
geçiriyorsunuz kendisiyle.
Öyle bir kavramım yok. Korumak bir iş değil bir yaşam
tarzı benim için. Mutlaka kendimi korumayla ilgili bir
şeyin parçası olarak buluyorum. Dalmak ve araştırma
yapmak aslında hobilerim demek doğru olur.

AKD’nin kurulmasında rahmetli Mustafa
V. Koç’un epey desteği olmuştu. Mustafa
Bey’in TURMEPA’ya da katkıları
malumunuz. Buna rağmen iki dernek henüz
beraber bir projede yer almadı. Ne zaman bir
araya gelmeyi planlıyorsunuz?
Mustafa V. Koç olmasaydı başlangıçta birçok
şeyi yapamazdık. Koç Holding’in çok önemli,
imzasız katkıları olmaya devam ediyor. Tanıdığım
en müthiş deniz sever ve o yoğunluğu arasında
Gökova’da olup biten her şeye kafa yoran, üzülen
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ve sevilen bir yapısı vardı. Bugün kapalı alanlarda
güvenle yüzen her balık, koparılmayan her sünger
yaşamını bir yanıyla Mustafa Koç’a borçludur.
Fethiye Körfezi projemizde TURMEPA ile aynı
suları paylaşıyor olacağız. Bu proje kapsamında çok
önemli iki paydaşın yan yana geldiğini göreceğiz ve
umuyorum yapabileceklerimiz daha da çoğalacak.

TURMEPA’nın yaptığı çalışmalarla alakalı
neler düşünüyorsunuz?
28 Kasım’da Slovenya’da Akdeniz’in denizel kirliliği
ile ilgili bir haftalık bir çalıştaya katıldım. Mavi
Kart uygulamasının başlangıcı ve bugünkü süreçten
bahsettim kendi sunuşumda. TURMEPA, Avrupa
çapında kimsenin düşünmediği bir uygulamaya ön
ayak oldu. Bizden sonra Mavi Kart uygulamasını
Fransızlar deniyorlar bölgesel olarak. Bu işin
ülkemizde eksik ayaklarının tamamlanması ve takibi
bu konuda yapılacaklar çok önemli. Bir de FethiyeGöcek bölgesinde teknelerin demirlemesi ile ilgili
tonozların yapılması hayati bir konu. TURMEPA
ile bu konuda Fethiye Körfezi’nde ulusal boyutta bir
çalışma başlatabiliriz. Ama öncelik olarak Mavi Kart
uygulamasına destek olup eksiklerini gidermeliyiz.
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ÇÖP
ADALARI

BiRLEŞMiŞ MiLLETLER’E

BAŞVURDU!
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KUZEY PASIFIK
OKYANUSU’NDA YER ALAN
VE BÜYÜKLÜĞÜ FRANSA
KADAR OLAN ÇÖP ADALARI
DIĞER ADIYLA BÜYÜK
PASIFIK ÇÖP GIRDABI;
BAYRAĞINI, PASAPORTUNU
VE PARASINI
HAZIRLAYARAK, 196. ÜLKE
OLMAK IÇIN BIRLEŞMIŞ
MILLETLER’E RESMI
OLARAK BAŞVURDU.
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Devasa bir yığından oluşan kompleks bir kirlilik,
Çöp Adaları… İnsanların ikinci kez düşünmeden
attığı çöplerin bir araya gelmesiyle oluştu. Bundan
15-20 sene önce konuşulsa, efsane denebilirdi ama
değil. Dışarıdan bakıldığında her ne kadar fantastik
görünse de gerçekliği çok rahatsız edici. Senelerce
biriken çöplerden meydana gelen adaların, medyanın
rapor etmesi ve durumu gözler önüne sermesi ile,
çevresel zararlarının boyutu ve insan sağlığına olan
olumsuz etkileri bilim ve siyaset dünyasının yanı sıra
kamuoyunca da tartışılabilir bir boyut kazandı.
Fransa büyüklüğünde yüzölçümlerine sahip olan
Büyük Pasifik Çöp Yaması'na (Great Pacific Garbage
Patch) Çöp Adalar ismi verildi. Geçtiğimiz aylarda
para birimi (Debris: moloz), pulları, pasaportu ve
bayrağı hazırlandı. Hatta ada ülkesinde kalıcı bir nüfus
oluşturmak için ülkenin ilk vatandaşına pasaportu dahi
teslim edildi. “İklim Gerçeği Projesi”nin kurucusu ve
eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore dahi, ülkenin
fahri vatandaş teklifini kabul etmiş durumda. 100
binden fazla gönüllü de vatandaşlık başvurusunda
bulundu. Ülkenin bir bölgesi ve her ne kadar her gün
ufak değişiklikler yaşasa da sınırları da mevcut. Yakın
zamanda bir hükümetin kurulması ve diğer ülkelerle
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düzenli olarak iletişimde kalınması hedefleniyor.
Şimdiki hedef ise Birleşmiş Milletler’e kabul edilen
196. ülke olmak. Plastic Ocean Foundation, LADbible
ve iki reklamcı bir araya gelerek bu çöpten adanın bir
ülke olarak tanınması için elinden geleni yapıyor. Kabul
edilir edilmez, orası belli değil ama bu devasa probleme
dikkat çekmek adına son derece başarılı bir kampanya
olduğu gerçek. Balıklara ve diğer deniz canlılarına,
çevreye ve insanlığa çok büyük zararı olan atıkların,
herhangi bir müdahalede bulunulmazsa 2050 yılına
gelindiğinde, deniz ve okyanuslardaki balıklardan daha
fazla bir miktara ulaşacağının konuşulduğu bu yıllarda,
çöpten adaların varlığı daha fazla bir önem kazanmış
durumda. Uzmanlar, Kuzey Pasifik’te bulunan Çöp
Adaları’nın bir benzerinin de Güney Pasifik bölgesinde
oluşmaya başladığını belirterek, konuyla alakalı olarak
acilen önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor.

1970’LERDEN BU YANA
100 KAT BÜYÜDÜ
Pasifik Okyanusu’ndaki akıntıların bir araya getirdiği
ve son 40 yılda yaklaşık 100 kat büyüdüğü belirtilen
Büyük Pasifik Çöp Girdabı, daha da büyümeye
devam ediyor. Okyanusun yüzeyinde ve metrelerce
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derininde oluşan atıklar okyanusun yüzde 8’ini kaplıyor.
Bulamacı andıran çöpler, okyanus canlıları ve deniz
kuşları için büyük bir tehlike yaratıyor. Okyanus
böceklerinin yaşam alanları haline gelen yığınlar,
mavi canlıların besin zincirine dahil oldu, dolasıyla
da denizden beslenen kara canlılarının ve insanların.
Bölgede, bilim insanlarınca yapılan araştırmalarda,
balıkların ve bazı diğer canlıların midesinde plastik
parçalarına rastlandı. Besin zincirinde sözü geçen bu
canlılar, okyanus akıntıları ve göçler sayesinde dünyanın
her yerine ulaşıyor. Tehlike sadece Pasifik için değil,
tüm dünya için! Bu kirlilikten görsel olarak kıyılar da
nasibini almış durumda. Kuzey Pasifik’teki sahiller,
kumlar yerine plastikler barındırıyor.

DAHA FAZLA GÖRMEZDEN
GELINEMEZ
NASA’nın dahi raporlarına giren Çöp Adaları,
yıllar içinde kolay telafi edilemeyecek bir hal aldı.
Dünya liderlerinin bugüne dek görmezden geldiği
adalara, bir devlet statüsü verilmeye çalışılarak daha
fazla “görmezden gelinemeyeceğini” garanti altına
almak isteyen kişi ve kuruluşlar son hamle olarak
Birleşmiş Milletler’e de başvurdular.
Oyuncaktan elektroniğe, araba lastiğinden çoraba
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aklınıza gelebilecek hemen her şeyin yer aldığı dev
çöplüğe dikkat çekmek isteyen reklam yaratıcıları
Michael Hughes ve Dal Evans De Almedia,
dünya liderlerinin Fransa büyüklüğündeki çöplüğü
görebilmeleri için bir proje başlattılar. Ardından,
sosyal medya haber ajansı LADbible ve kâr amacı
gütmeyen Plastic Ocean Foundation ile bir araya
gelerek projeyi daha da büyütmeye karar verdiler ve
bu seneki Dünya Okyanus Günü’nde projeyi hayata
geçirerek Birleşmiş Milletler’e başvurdular. Projeyi
desteklemek için LADbible, bir dilekçe hazırlayarak
“1 milyon imza kampanyası” da başlattı. Şimdiden
100 binden fazla talep söz konusu… Eski ABD
Başkan Yardımcısı Al Gore, oyuncu Judy Dench,
Olimpiyat sporcusu Mo Farah ve aktör Ross Kemp
da kayıt yaptıranlar arasında yer alıyor.
Tekliflerini daha ileri taşımak için Dal ve Mike; para,
pul ve pasaportun tasarımı için Londralı tasarımcı
Mario Kerkstra ile bağlantıya geçti. Mario da
plastikten ve çöp içinde dolanan canlılardan oluşan
tasarımları hayata geçirdi. Böylece resmi bir ülkenin
ihtiyaç duyduğu en temel ihtiyaçlar karşılanmış oldu.
Çöp Adaları’nın, tüm bu çalışmalara rağmen
Birleşmiş Milletler'in yeni ülkesi olamasa bile çoktan
farkındalık yaratmaya başladığı kesin.

A PLASTIC OCEAN
Plastic Oceans Foundations,
plastiğin doğaya ve insanlığa
verdiği zararı, geniş kitlelere
duyurabilmek adına “A Plastic
Ocean” isimli bir film çekti. 19
Ocak 2017 tarihinden itibaren
tüm dünyada gösterilmeye
başlanan film; dört yılda 20 farklı
lokasyonda deniz ve okyanusların
incelenmesi ile ortaya çıktı.
Film, denizlerimizin ve su
kaynaklarımızın yaşadığı tahribata
ve her geçen gün artan plastik
miktarına dikkat çekiyor.

duayenbakış

DENIZLER ARTIK
DAHA ÇOK
KORUNUYOR

D

FUAT MIRAS
TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI ESKI BAŞKANI

Denizin, çocukluğumdan beri hayatımda özel bir yeri olmuştur. Bunu
biraz da Trabzon’da doğmama ve Karadenizli olmama bağlıyorum.
Çocukluğum ve gençliğim İstanbul’da geçtiğinden, Boğaz'dan geçen
gemiler, her zaman ilgimi çekti, büyük hayranlık duysam da profesyonel
denizciliğe girişim 35’li yaşlarımın sonunda oldu. Bu nedenle, bir ömür
diyebileceğim iş hayatımda armatörlük benim için çok farklı bir anlam
ifade eder. Denizcilik, armatörlük her daim, “yaptığım için sevdiğim
değil, sevdiğim için yaptığım bir iş” oldu. 2001 yılında TOBB Başkanlığı
görevimden istifa ettikten ve tüm işleri oğullarıma devrettikten sonra
kabuğuma çekilsem de denizden hiç kopmadım.
Yoğun iş hayatımda yarattığım boşluklarda tatillerimi hep denizden yana
kullanırdım. 1986 yılından beri tatillerimi genelde, güney kıyılarımızda
tekne ile denizde geçiririm. Diğer bir ilgi alanım ise balıkçılıktır.
Bu nedenle denizlerimizdeki olumlu ve olumsuz yöndeki değişimi
çok net takip etme imkanım oldu. Denizlerimizi koruyamadığımızı
maalesef üzülerek söyleyebilirim. Bunun çok farklı nedenleri var fakat
bana göre en önemli nedeni toplumumuzun ve yönetimlerin denize
olumsuz bakış açısıydı.
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Denizin her şeyi yutacağı ve temizleyeceği gibi bir algı vardı. Bu
nedenle yerel yönetimler bile şehrin çöplerini, gemi ve tekneler de
sintinelerini denize boşaltırdı. Bunların önüne geçmek için Deniz
Ticaret Odası öncülüğünde çok mücadeleler verdik. TURMEPA da
denizleri koruma mücadelesinin bir ürünüdür. Denizlerin korunmasına
yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yanında deniz temizliğine yönelik
yaptığı faaliyetleri takdirle takip ediyorum.
Deniz Ticaret Odası ve TURMEPA öncülüğünde hayata geçirilen
Mavi Kart uygulamasının, faydalı projelerden biri olduğunu
düşünüyorum. Bu uygulama, özel ve günlük gezi teknelerinin
sintinelerini denize dökmelerinin önüne geçti. Eskiden bulunduğumuz
koylarda, uyardığım, şikayet ettiğim çok tekne olurdu. Bugün artık
uyarma ihtiyacı duymuyorum. Fakat hala koylarda, tekneleri ağaca
bağlayan günübirlik gezi teknelerini gördüğümde uyarmadan
yapamıyorum. Doğayı korumak adına koylara yapılan mapalar yine
takdir ettiğim çalışmalardan biri. Fakat hala bu konuda bilgilendirme
çalışmalarının yürütülmesi gerektiğine inanıyorum.
Deniz kirliliği ve balık stoklarındaki azalma sadece Türkiye’nin değil,

aslında tüm dünyanın karşı karşıya olduğu bir sorundur. Birleşmiş
Milletler başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş, denizlerin
korunmasına yönelik ciddi çalışmalar yürütüyor. Çünkü bilimsel
araştırmalar, okyanusun ve denizlerimizin, insan yaşamında çok daha
hayati öneme sahip olduğunu ortaya çıkardı.
Deniz kirliliğinde genellikle deniz vasıtaları suçlu gösterilir. Yapılan
araştırmalar, denizlerdeki kirliliğin kara kaynaklı olduğunu gösteriyor.
Her yıl 8 milyon plastik çöpün karadan denizlere karıştığı tahmin
ediliyor. Bu oldukça ürkütücü bir rakam.
Fakat denizcilik endüstrisi yine de gemilerden ve limanlardan kaynaklı
kirliliğin önüne geçmek için yeni regülasyonlar geliştiriyor. Balık
stoklarını tehdit eden balast sularının önüne geçmek için getirilen
Balast Suyu Sözleşmesi, geçen yıl yürürlüğe girdi. Artık uluslararası
sefer yapan tüm gemiler, 2022 yılına kadar balast arıtma cihazları ile

donatılmak zorunda. Böylelikle yabancı türlerin gemi balast tanklarında
farklı deniz ortamlarına taşınmasının önüne geçilmiş olacak.
Denizlerin önemini geç fark etmiş olsak da, son dönemde gerek
ülkemizde gerekse dünyada denizleri korumak için ciddi çalışmalar
yapılıyor olması bizleri umutlandırıyor. Toplumda da bilinçlenmenin
arttığını görüyoruz.
Çocuklarımız, doğaya ve denize karşı daha duyarlılar. Yıllarca
verdiğimiz uğraşların, bir sonuca vardığını görmek de bizleri ayrıca
mutlu ediyor.
Denizlerimizin bize dedelerimizden birer miras değil, gelecek nesillerin
emaneti olduğunu unutmamamız gerekir. Bu bilincin bizi, temiz
denizlere götüreceğine inanıyorum.
Tüm deniz dostlarımızın yeni yılını kutlar, sağlıklı bir yıl
geçirmelerini dilerim.

DENIZLERIMIZIN BIZE
DEDELERIMIZDEN
BIRER MIRAS DEĞIL,
GELECEK NESILLERIN
EMANETI OLDUĞUNU
UNUTMAMAMIZ
GEREKIR. BU BILINCIN
BIZI, TEMIZ DENIZLERE
GÖTÜRECEĞINE
INANIYORUM.
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TABIATLA INSAN
ARASINDA
BOZULAN
AŞKIN IZINI
SÜRÜYORUM

BUKET UZUNER
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Türkiye’nin en çok okunan yazarlarından biri olan Buket
Uzuner, “Anadolu Dörtlemesi” adını verdiği roman
serisinin üçüncü kitabını yayınlamaya hazırlanıyor.
Uzuner, Kamanlık inancının dört unsurundan (su toprak - hava - ateş) yola çıkarak yazdığı seride, insan ile
doğa arasında bozulan ilişkilerin yeniden onarılmasında
yeniden onarılmasına dair ipuçları veriyor. “Su” ile
başlayan Anadolu macerasında “Hava”yı çıkarmaya
hazırlanan Buket Uzuner ile yeni romanını ve insan ile
doğa ilişkisini konuştuk.

Bir süredir yine “yolda” olduğunuzu biliyoruz,
“Tabiat Dörtleme”nizin üçüncü kitabı
“Hava” için mekân araştırması yapmaya sık
sık Kayseri’ye gittiğinizi de öğrendik. Serinin
üçüncü kitabının çıkış tarihi belli mi?
Çok doğru söylüyorsunuz… Roman yazarken hikâyenin
geçtiği mekânla ilgili çalışma yapmayı çok seviyorum.
Aslında, ben araştırmanın kendisini, yani yolculuğun
yoldaki kısmını, varılacak yerin kendisinden daha
çok seven bir çocuktum. Hâlâ öyleyim. Çünkü asıl
macera o araştırma yapılan yolda gerçekleşiyor. Bir
de hâlâ öğrenmeye doyamayan biriyim. Klişe gibi
olacak ama bazı klişeler gerçektir: İnsan ne kadar çok
öğrenirse o kadar az şey bildiğini keşfediyor. “Uzun
Beyaz Bulut - Gelibolu” romanını yazarken beş yıla
yakın Çanakkale’de yaşadım, Anafartalar, Biga köyleri,
Eceabat ve Gelibolu’da hâlâ bazılarıyla görüştüğüm
köylü aileler neredeyse akrabam oldu, desem yalan
sayılmaz. Elbette, roman yazmak için ille de gidip
bizzat mekân ve yerel kültür araştırması şart değil.
Proust, odasından çıkmadan bir edebiyat şaheseri
yazmıştır. Ben, mekân çalışınca hikâyemi daha gerçekçi
anlattığımı düşünüyorum çünkü bir kez o yeri, kültürü,
dokuyu ve kokuları algılayınca artık karakterlerimi orada
hareket ederken görmeye başlıyorum, yani canlanıyorlar.
“Hava” romanı da Kayseri ve Kapadokya’da geçtiği
için son zamanlarda yolculuk o tarafa. Hava’nın Mart
2018’de yayımlanacağını umuyorum.

Serinin ilk romanı “Su”, Kadıköy romanı
oldu. Bu tercihinizde sağlam bir Kadıköylü
olmanızın etkisi var mı? Yazmaya başlarken
bunun bir Kadıköy romanına evrileceğini
düşünmüş müydünüz?
Evet çok haklısınız, “Su”, bir İstanbul - Kadıköy
romanı. Aslında ilk defa bir dörtleme yazıyorum
ve hâlâ dört romanlık bir macera yazma fikri beni
hala hem korkutuyor hem de heyecanlandırıyor.

Dörtlemeyi yazmaya başlarken, olayların Anadolu’da
farklı bölgelerde geçecek olduğunu düşünerek, konuyla
ilişkili element özelliğine uygun mekânlar belirledim.
Çünkü “Tabiat Dörtlemesi” bir Anadolu dörtlemesidir
aynı zamanda. Bu yüzden hem yerel hem de eski Türk
geleneği olan Kamlık inancına uygun hayvan sembolleri
seçmeye özen gösterdim. “Su”, dünyada içinden deniz
geçen tek şehir İstanbul’da geçiyor ve sembolü de
yunus. “Toprak”, Hitit uygarlığı mirasımıza ve Dede
Korkut Destanı’mıza gönderme olarak Çorum’da
geçiyor, sembolü geyik. Üçüncü roman Hava, Selçuklu
kadın sultanı Gevher Nesibe ve onun şifahane mirasını
hatırlatarak Kayseri ve Kapadokya’da geçiyor. Eski
Türklerin ve Selçukluların sembolü olan kartal (Hakas
Türkçesi’nce Xartağı/Hartağı) da “Hava”nın hayvan
sembolü. Açıkcası, romanı yazarken ben karakterleri
değil, onlar beni kontrol ediyorlar ama mekânlar
konusunda plan yapmak durumundayım. Çünkü mekân
bir romanın asıl karakteridir.

“Tabiat Dörtlemesi”ni yazma fikri nasıl
doğdu? Su, toprak, hava, ateş elementlerinin
Paganlık/Şamanlık’ın dört unsuru olduğunu
söyleyebilir misiniz?
Bundan on yıl kadar önce bir "Tabiat Dörtlemesi"
yazmaya heves ettiğimde, önce tabiatın insanlık
kültüründeki anlamını araştırıp, incelemeye başladım.
Zaten beni bu konuda roman yazamaya yönlendiren
mesele de günümüzde insanın ihanetiyle bitmiş olan
"tabiat ile insan aşkı"nın felakete yol açan sonuçlarıydı.
Adına Kamlık/Kamanlık denen bizim binlerce
yıllık kadim geleneğimizde aslında altı unsur var. Su,
Toprak, Hava, Ateş, Ağaç/Tahta ve Demir. “Şeytan
kulağına kurşun” diyerek vurduğumuz tahta/ağaç,
geleneklerimizdeki kutsal ağaç olan “Hayat Ağacı”na
bir saygı göstergesi aslında. Çünkü bizim hayat ağacımız
kayın ağacı. Kayınvalide gibi hayatımıza köklüce
girmiş kavramlar da o dönemlerde, akrabalık/soy birliği
anlamına geliyor.
Bu elementlerin hepsi önemli ancak hem inanç hem
de bilim dünyasına göre hayat ilk olarak su ile başlıyor.
Toprak da yurt, yuva, tarla, yemek ve tohum açısından
en az su kadar değerli. Su, eski Türkler ve bugün güney
Sibirya'da yaşayan Doha ve Hakas Türkleri için çok
anlamlı bir unsur. Suya duydukları saygı yüzünden
onu kirletmemek için yıkanmayan, rüyalarını suya
anlatmazsa kötülükleri savamayacağına inanmaya
kadar pek çok günlük geleneğe sahipler. Toprak ise biz
fânilerin yaşadığı "Orta Dünya"yı, ölülerin ve onların

ANADOLU’DA HAYAT
BULMUŞ HER KÜLTÜRÜ
BIR ŞEKILDE ETKILEMIŞ
OLAN KAMANLIK’IN
BINLERCE YILLIK
KADIM GELENEĞINDE
YER ALAN “SUTOPRAK - HAVA - ATEŞ”
UNSURLARINDAN
ETKILENIP YOLA
ÇIKAN BUKET
UZUNER, “UYUMSUZ
DEFNE KAMAN’IN
MACERALARI”
SERISININ ÜÇÜNCÜ
KITABI “HAVA”YI
TAMAMLAMAK ÜZERE.

55

mavisürgün

koruyucusu (Yunan mitolojisindeki Hades’e denk gelen)
Erlik Han krallığının bulunduğu "Alt Dünya"nın
elementi. Bence tıpkı ekolojik döngüdeki tüm canlı
hayatlarının birbirlerine bağımlı olması gibi tabiat
unsurlarının tümü aynı derecede önemlidir.

Bu seri, sürükleyici bir kurguya sahip ama sizin
vermek istediğiniz asıl mesaj doğayı sevmek,
ona hak ettiği saygıyı göstermek ve korumak.
Tabiat Ana’ya böyle yoğunlaşmanızın arka
planında insanlığın yarattığı büyük tahribat ve
yıkım mı var? Pek bilinmese de aslında biyoloji
ve çevre bilimci olmanızın da bu konulara
ilginizle ilişkisi var mı?
Benim sevdiğim tüm romanların bir meselesi
var. Edebiyat tarihinde kendine yer edinebilmiş
yazarların hemen hepsi; inandıkları, önemsedikleri
konuların ve karakterlerin çevresinde hikâye
kurup, anlatmışlardır. Benim gençliğimden beri
hayatımın en önemli ilgi odağında, daima tabiat,
çevre sorunları, kadın ve hayvan hakları ile bunların
edebiyat ve sanata yansıyan yüzleri vardı.
İlk romanım “İki Yeşil Susamuru”ndaki yeşil renginin
bizim Yeşiller Partisi’nden kaynaklanması, İstanbullular
romanında bir bilim kadını olan Belgin’in ana kahraman
olması, “Balık İzlerinin Sesi”ndeki ekolojik distopya
vb. birçok örnek bir tesadüf değil elbette. Hiç popüler
olmadığı yıllarda biyoloji, mikrobiyel ekoloji, çevrebilim,
okuyup bu konularda çalışmam, romanlarımda epeyce
etkileyici oldu.
Ben, bir yazar olarak tabiatla insan arasında insan
tarafından ihanetle bozulan aşkın izini sürüyorum
ve tabiata verdiğimiz zarar nedeniyle homo sapiens
denen insanın, gezegendeki türünün yok olabileceğine
dikkat çekmek istiyorum. Dünya edebiyatında bu
konularda yazılan romanlar “ekokritizm” veya “iklimkurgu” (cli-fi) gibi yeni alanlar olarak incelenmekte.
Bildiğimiz kadarıyla evrende insanın yaşayabileceği tek
gezegen, bizim evimiz, yuvamız ve milyonlarca canlıyla
paylaştığımızı unuttuğumuz bu dünya.

Tüm dünyada, özellikle son yıllarda, “doğaya
ve doğala dönüş” var. Ağaç ve organik
kavramları modern hayatın içinde yeniden
şekillendirilmeye başlandı. Sizce bu, doğa
adına kabul edilebilir bir özür olur mu?
Haklısınız. Tüm dünyada ve bizde de özellikle
kanser olaylarının artması, her aileden en az bir
kişinin kanserden ölmesi, yok olan yeşil alanların,
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özellikle su, hava kirliliğinin bize ölümcül hastalıklar
olarak geri dönmesi, çiftçilerin atalık tohum yerine
uluslararası tekel firmalarının sattığı GDO’lu, genetiği
değiştirilmiş tohumlara mahkum edilmesi, dolayısıyla
hepimizin -rızamız alınmadan- deney hayvanları
gibi bu yeni tohumlardan oluşan gıdalarla beslenmek
zorunda bırakılmamız, kanserojen yapay madde
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kullanımının artması, plastik kullanımı, atıkların
dönüp bedenimize gıda olarak girmesi ve bunun
sonucu artan hastalıklar, bu konuda hiçbir eğitimi
olmayan insanlara bile her şeyin para olmadığını
hatırlatmaya başladı. Zaten iklim değişikliğini, tüm
dünyada, reddedenlerin hemen hepsi çok zenginler ve
onlar için her şey para. Toprağını, derelerini, ağaçlarını,
havasını korumaya çalışan Anadolu halkının son
yıllarda sık sık direnişe geçtiğini, her birinin Tabiat
Ana’nın, eski Türk geleneğindeki Umay Ana’nın kızı
gibi börtü böceğine sahip çıktığını görmek güzel.
Fakat devletler boyutunda hâlâ önlem almıyoruz.
Dünyayı en fazla kirleten ABD’nin başkanı iklim
değişikliğine inanmıyor. Fosil yakıtlardan ve nükleer
enerjiden vazgeçmiyoruz. Bunlar kederli işaretler…

bizim gibi bir insan olduğunun farkına varmamızı
kolaylaştırıyor. İnsanlar fanatiklik ya da bir çıkar
uğruna olmadıkça başkalarına saldırmaz. Hani “Çok
okuyan mı bilir çok gezen mi”, diye bir milli sorumuz
vardır ya, bence onun yanıtı: Çok gezen daha iyi
anlamayı öğreniyor, farkındalığını artırıyor. Eğer
karşımızdakini anlamaya başlarsak düşmanlık, ırkçılık
azalır çünkü tanıdıkça önyargılar, klişeler kırılıyor. Hiç
tanımamamıza rağmen, kulaktan dolma bilgilerle
ırkçılık yaptığımız bazı topluluklar doğaya karşı
yaklaşımları ile size şaşırtabilirler. Ekvadorlu yerli halkın
hayvanlara gösterdiği saygı beni içtenlikle duygulandırdı
ve umutlanmama neden oldu mesela.

Çevre konusunda dahil olduğunuz
kampanya ya da sosyal sorumluluk
projeleri var mı?

Elbette haberdarım. Ayrıca çevreye zararlı diğer
temizlik ürünlerine göre zararlı içeriği özenle
azaltılmış olan TURMEPA temizlik ürünlerinin
uzun zamandır tüketicisiyim. TURMEPA ürünleriyle
kişisel hiçbir maddi çıkarım olmadığını özellikle
belirttikten sonra ülkemizde hem insan hem de
toprak, su ve havaya zararı azaltılmış temizlik ürünleri
konusunda bilincin artırılmasına öncülük ettiği için
TURMEPA’ya teşekkür ederim.

Birkaç yıl önce Türkiye change.org ile yunus parklarının
kapatılması kampanyasında çalıştım. Kaş’taki yunus
parkını “Yunuslara Özgürlük” platformu ve birçok
yerel çevre ve hayvan derneği desteğiyle 20 bin imza
toplayarak kapatmayı başardık. Bodrum Yunus
Parkı için 40 bin imza ile randevu alarak gittiğimiz
Bodrum'un sosyal demokrat belediye başkanı, bizimle
görüşmeyi kabul etmedi. Yani Bodrum’da yunuslar
ölmeye devam ediyor. Geçmiş yıllarda Greenpeace
Akdeniz’in “Nüklere Hayır” bu yıl da plastik atıklara
karşı kampanyasına destek verdim. Sosyal medyadan
yayımlanan bir açık mektup yazdım. Plastik atıklar,
özellikle tek kulanımlık plastik şişelerin denizlerde
yarattığı büyük ekolojik sorun hem hayvan hem de
insan sağlığı açısından yarattığı sorunlar itibariyle çok
ciddi bir konu. Bunu halka anlatmak durumundayız.
Sokak hayvan hakları ve korunmasıyla ilgili
kampanyalara da katılmaktayım.

Çok gezen birisiniz. Seyahat edebi
yönünüzü besliyor mu?
Seyahat etmek bana daima iyi geliyor. Yola çıkmak,
mekân değiştirmek, yeni yerlere gitmek, farklı
kültürlerle ve insanlarla karşılaşmak tıpkı yeni fikirlerle
karşılaşmak gibi görgümü artırıyor, bazen bildiklerimi
altüst ediyor ama tazeliyor. Bence seyahat, eğer
başkalarının zenginlik ve kültürlerine el koymak için
yapılmıyorsa, ırkçılık ve düşmanlığı azaltır. Çünkü
yabancıları tanımak, onların da bize benzediğini
anlamak, bize düşman diye öğretilen ‘öteki’nin de aynı
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TURMEPA’nın çalışmalarını
takip ediyor musunuz?

Benim, gençliğimden
beri, hayatımın ilgi
odağında, daima
tabiat, çevre sorunları,
kadın ve hayvan
hakları ile bunların
edebiyat ve sanata
yansıyan yüzleri vardı.

mavisöyleşi

KARTAL, ASIRLIK
ROLÜNE HAZIRLANIYOR!
“SÖZ UÇAR YAZI KALIR” DERLER, FAKAT INANÇLA SÖYLENEN BAZI SÖZLER VARDIR KI, VARLIĞINI
ILELEBET SÜRDÜREBILIR. MUSTAFA KEMAL’IN İSTANBUL’U IŞGALE GELEN ITILAF DEVLETLERI IÇIN
SÖYLEDIĞI “GELDIKLERI GIBI GIDERLER” SÖZÜ BIR ASIRDIR VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR VE SÜRDÜRMEYE
DE DEVAM EDECEK. ÇÜNKÜ BIRKAÇ IDEALIST, BU SÖZÜN SÖYLENDIĞI GEMIYI ARAYARAK HURDAYA
GITMEDEN BULMAYI BAŞARDI. SATIN ALINARAK ASLINA UYGUN HALE GETIRILMESI IÇIN TERSANEYE
ÇEKILEN KARTAL ADLI BU GEMI, MEŞHUR SÖZÜ ILE BIRLIKTE MÜZE OLARAK YAŞAMAYA DEVAM EDECEK.
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An, zamanın en kısa dilimidir ve tarihte öyle ‘an’lar
vardır ki, tarihin değişimine tanıklık ederek, asırlar
boyu bitmeyen bir zaman dilimine dönüşür. O an
söylenen söz kadar, o sözün söylendiği yerler de o
sözle birlikte yaşamaya devam eder. Emekli Amiral
Cem Gürdeniz öncülüğünde kurulan Kartal’ı
Kurtarma ve Yaşatma Platformu’nun kamuoyuna
tanıttığı eski adıyla Enterprise, yeni adıyla Kartal
Istimbotu da tarihi ana tanıklık etmesiyle büyük
değer kazanıyor.
Birinci Dünya Savaşı’nda yenik düşen
Osmanlı’nın VII. Ordu Karargahı lağvedilmiştir.
Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa Kemal’e de
Başkent İstanbul’a dönmesi emredilir. 13 Kasım
1918 Çarşamba günü Haydarpaşa Garı’na ulaşır
ve karşı kıyıya geçmek için askeri ulaşımın köhne
bir motoruna bindiği sırada İngiliz, Fransız,
İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan, 55 parçalık
işgal donanmasının Haydarpaşa önünden geçerek,
demir yerlerine intikal ettiğini görür. İskelede
bekleyen ve Mustafa Kemal’in de içinde olduğu
Fransız işgal kuvvetlerine ait Enterprise istimbotu,
iki saatlik bekleyiş sonrası Galata’ya hareket
eder. Atatürk’ün yaveri Cevad Abbas geçiş anını
1939 yılında yayımladığı "Ebedî Şef Kurtarıcı
Atatürk’ün Zengin Tarihinden Birkaç Yaprak"
isimli kitabında şöyle anlatır: "Atatürk ile askeri
ulaşımın köhne bir motoru ile deniz ortasında
yaslanan bir çelik ormanının içinden geçiyorduk.
Atatürk’ün zarif dudaklarından ‘Geldikleri gibi
giderler!’ cümlesini işittiğim zaman, mütarekenin
doğurduğu derin ve elemli ümitsizliği derhal
unutmuştum."
Mustafa Kemal, daha o günlerde, Nazım Hikmet’in
Büyük Taarruz’u anlattığı şiirindeki gibi "Şayak
kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu."
30 Ağustos 1922 günü elde edilen büyük zafer,
dört yıl önce bir Fransız istimbotunda söylenen

sözü ölümsüzleştirmiş oldu. Ve bu ana
tanıklık eden istimbot da söküme gitmeyi
beklerken, birkaç girişimcinin çabasıyla
kendini ölümsüzleştirmiş olacak. Bu girişimin
öncüsü olan E. Amiral Cem Gürdeniz,
istimbotun hikayesini şöyle anlatıyor: “1911
yılında Hollanda’ın Rotterdam yakınlarındaki
Slikkerveer’deki Wed.C. Boyle & Zonen
Tersanesi’nde Fransız bir firma için inşa edilen
Enterprise isimli romörköre, Birinci Dünya
Savaşı’nın sonuna doğru 1917 yılının Nisan
ayında Fransız Deniz Kuvvetleri tarafından el
konulur. O dönemde Ege - Marmara bölgesinde
kullanılır. Mondros Ateşkesi sırasında İstanbul’da
bulunan 80 tonluk 22 metre boyundaki tekne,
1920 yılında yani milli mücadele başlarında
tekrar Française de Remorquage, de Pilotage
& de Sauvetage S.A, isimli firmaya iade edilir.
Ancak bu kez İstanbul’dan Pandermalis isimli
bir firma ortağı daha vardır. Milli Mücadele
kazanılır ve Cumhuriyet ilan edilir. Enterprise,
Seyr-i Sefain idaresince satın alınır ve ismi Kartal
yapılır. Artık Türk gemisidir. Yarım saatliğine
de olsa Atatürk’ü taşıdığı için bilinen bir
istimbottur. Yıllarca İstanbul limanında, Haliç’te
römorkör olarak kullanılır. Zaman zaman
Başbakan İsmet İnönü’nün Heybeliada’daki
yazlık evine intikalinde kullanılır. 1 Temmuz
1933 tarihinde Seyr-i Sefain idaresi yerine Devlet
Deniz Yolları kurulunca Kartal, İstanbul Liman
İşletmesi’ne devredilir. 14 Temmuz 1942’de
Çanakkale Boğaz çıkışında mayına çarparak
batan Atılay denizaltısının arama ve kurtarma
faaliyetlerinde görev alır. Haliç Tersanesi’nde
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birkaç kez büyük onarıma girer ve tadilat
geçirir. Şekli değişir. İstanbul Limanı’nda Türk
sancağı altında binlerce gemiye manevrasında ve
yedeklenmesinde yardım eden Kartal, 1974 yılında
63 yaşında devletten emekli olur. Artık yeni sahibi
bir özel sektör firmasıdır. Kartal II adıyla tadilat
geçirir. İngiliz 1911 yapımı sitimli mütenavip
ana makinesi sökülür ve yerine Skoda marka
modern dizel makine takılır. Bu süreçte de pek çok
kurtarma operasyonunda vazife alır. 2015 yılında
tam 104 yaşında artık mavi vatan sularına elveda
der. Tamamen sökülür. 2016 yılında Deniz Adamı
Arif Ertik ve Milliyet Gazetesi muhabiri Gökhan
Karakaş’ın girişimleriyle Kartal, sonunu beklediği
sularda Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde bulunur.”
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KARTAL STATIK MÜZE GEMI OLACAK
Kartal’ı kamuoyuna tanıttıklarında pek çok kurum ve
kuruluşun gemiyi kurtarmak için gönüllü olarak öne
çıktığını söyleyen Gürdeniz, bu heyecan karşısında bir
platform kurularak, faaliyetlerin merkezi bir eşgüdüm
ve iş birliği içinde yapılmasına karar verdiklerini
belirterek şöyle devam ediyor: "Hurdacıya gitmemesi
için ivedilikle 11 tonluk geminin mal sahibinden satın
alınması gerekiyordu. Mustafa Kemal’in Samsun’a
çıkışının 100. yıldönümünde izleyiciler ile buluşması
planlanan '1919' isimli sinema filminin yapımcısı
49/51 firması, gemiyi filmin başlangıç bölümünde
kullanmak maksadıyla satın aldı. Kartalı Kurtarma ve
Yaşatma Platformu adıyla kurulan eşgüdüm grubu da
bu süreci yönlendirmeye başladı. Geminin restorasyonu

yüksek meblağlara bağlı olacağından imece usulü ile
kaynak yaratılması ve bu kapsamda 1919 sinema filmine
sponsorluk anlaşması üzerinden gemiye destek sağlanması
kararlaştırıldı. Hedef, 2018 yazına kadar restorasyon
işlemlerini tamamlayarak hazır hale gelen gemiyi
sergilenmek üzere Deniz Kuvvetleri’ne hibe etmektir."
Yaklaşık bir asır sonra gün ışığına çıkarılan Kartal,
13 Kasım 2018’de, Mustafa Kemal’in "Geldikleri
gibi Giderler" sözünü sarf etmesinin yüzüncü
yılında, İstanbul’da en uygun mahalde müze gemi
statüsünde büyük bir tören ile yerini alacak ve
Türk halkı ile buluşacak.
Kartal, 1919 adlı filmde ise 100 yıl önceki rolünü
yeniden canlandıracak!

İstanbul Limanı’nda Türk sancağı altında binlerce
gemiye manevrasında ve yedeklenmesinde yardım eden
Kartal, 1974 yılında 63 yaşında devletten emekli oldu.
Artık yeni sahibi bir özel sektör firması.

mavisanat

Maviden
I

L

MUSA
64

R
M
A
A
A
LAN L
H

İ

İnsanoğlu; sınır tanımayan, kabına sığmayan bir canlıdır; hep daha fazlasını keşfetme ve görme isteği duyar. Denizler
ve okyanuslar, bu bitmek bilmeyen iştaha hep en fazlasını sundu. İnsanları ve insanlığı dünyanın bir ucundan
öbür ucuna taşıdı. Barındırdı, besledi. İnsanlar deniz ile ilk tanışıklıklarında ona meydan okuma, ona karşı direnç
gösterme gayretindeyken, yıllar içinde onu anlamaya ve onun öğrettiklerini hayatlarının her alanında kullanmaya
başladılar, ondan esinlendiler. Anladılar ki, böylesi çok daha kazançlıydı. Okyanusların ve denizlerin mavi renginden,
yaşayışından, canlılarından aldıkları ilhamı otomobillerden uçaklara, kıyafet tasarımlarından evlere, sinemadan
müziğe sanatın her alanına taşıdılar. Mavinin verdikleri ilhamla ruhlarını en güzel şekilde beslediler.
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KÜÇÜK DENIZ
KIZI HEYKELI

Zamanın birinde, denizin derinliklerindeki bir
ülkede, anneleri öldüğü için büyükanneleri tarafından
büyütülen altı güzel deniz kızı varmış. Bunların
en güzeli de en küçükleriymiş. Büyükannelerinin
anlattığı masallarla büyüyen kızların en büyük
merakı, yeryüzündeki insanlarmış. Büyükanneleri
ise 15 yaşına geldiklerinde su yüzeyine çıkıp
insanları görebileceklerini söylüyormuş. Aradan
yıllar geçmiş ve küçük deniz kızları 15 yaşına gelmiş.
Sırayla yüzeye çıkıp insanları görmeye başlamışlar.
Sıra küçük deniz kızına gelmiş. Deniz kızı yüzeye
çıktığında, bir geminin içinde gördüğü yakışıklı
prense âşık olmuş. Derken, aniden çıkan fırtına
sonucu, prensin gemisi alabora olmuş. Güzel deniz
kızı, ölmek üzere olan prensi kurtarıp o uyanmadan
yeniden denize dönmüş ama aklı prenste kalmış.
Tek istediği onunla birlikte olmakmış. Bu yüzden su
cadısına gitmiş. Su cadısı, güzel kızı, sesi karşılığında
bir insana dönüştürmüş ve son olarak “Eğer prens
seninle evlenmezse bir deniz köpüğüne dönüşüp o
şekilde yaşayacaksın” demiş.
Küçük deniz kızı prensin karşısına çıkmış ama
istediği ilgiyi bulamamış. Prens, komşu ülkenin
prensesine vurulup onunla evlenmiş. Ertesi gün,
güzel kız bir köpüğe dönüşeceğini bilerek deniz
kenarına gitmiş. Orada kız kardeşleri ile karşılaşmış.
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Kardeşleri ona bir bıçak uzatarak, eğer prensi
öldürürse büyünün bozulacağını söylemişler ancak
prensi öldüremeyeceğini bilen deniz kızı bir köpüğe
dönüşmüş ve sonsuza dek öyle yaşamış.
Hans Christian Andersen’in masalından uyarlanan
ve Kraliyet Balosu’nda sergilenen bale sona erdiğinde
tüm seyirciler oyunu ve oyuncuları ayakta alkışlar.
Seyirciler arasında yer alan meşhur Carlsberg
Ailesi’nin veliahdı Carl Jacobsen, masaldan ve
performanstan çok etkilenip Küçük Deniz Kızı’nın
heykelini yapması için Heykeltıraş Edvard Erikson’u
görevlendirir. Ancak balede karakteri canlandıran
sanatçı Ellen Price, heykel için çıplak poz vermeyi
kabul etmeyince, Erikson, Price’ın başını model olarak
kullanıp gövdesini eşi Eline Eriksen’i kullanarak yapar.
Heykel, 23 Ağustos 1913 yılında Danimarka’nın
başkenti Kopenhag’ın limanında bir kayanın üzerine
yerleştirilir. Yapılan heykel adı gibi küçüktür; 123
santim boyundadır.
Her yıl bir milyona yakın ziyaretçi toplayan heykelin
hüzünlü bakışları ve her an denize kavuşmayı
bekleyen bir ifadesi vardır. Tıpkı masaldaki gibi zor
bir hayatı var Küçük Deniz Kızı’nın. 1913 yılından bu
yana defalarca kere saldırıya uğramış. Buna rağmen
hayatına devam eden küçük kız, her yıl 23 Ağustos’ta
doğum gününü kutlayıp meraklılarına poz veriyor.

BIR HARITANIN
SIRLARI
Denizi anlamanın ve anlatabilmenin en başarılı
yolu onunla yaşamaktır. Deniz insanı olmaktır.
Denizle konuşmak, anlattıklarını en doğru
şekilde aktarabilmektir. Tam da böyle biriydi Piri
Reis. Eşsiz bir deniz bilimleri üstadı ve denizler
tarihinde iz bırakmış büyük bir kaptan...
Uzun yıllar boyunca Osmanlı donanmasına
hizmet etmiş ve Osmanlı’da en yüksek deniz
unvanı olan Kaptan-ı Derya’lığa yükselmişti.
Denizde geçirdiği zamanı, savaşlarını,
zaferlerini, gördüğü yerleri ve anılarını dünya
denizciliğinin ilk kılavuz kitabı olan Kitab-ı
Bahriye’de toplayan Piri Reis’in dünyada asıl
etki yaratan eseri ise çizdiği dünya haritası.
Piri Reis’in 1513 yılında çizdiği dünya haritası
bilim dünyasında apayrı bir yere sahip ve

başyapıt olarak kabul ediliyor. UNESCO,
2013 yılını, “Piri Reis Yılı” ilan ederek çizdiği
haritanın 500. doğum günü şerefine Piri Reis
faaliyetlerinin artmasını sağladı.
Harita, aralarında Kristof Kolomb’a ait
bir haritanın da bulunduğu 20 eserden
yararlanarak hazırlanmıştı. Eser, 16. yüzyıl
Müslüman ve Avrupalı denizcilere ait pek çok
konuda oldukça değerli bilgiler içeriyor.
Harita ve coğrafya uzmanı olan Piri Reis,
1513 yılında çizdiği haritada Amerika, Afrika
ve Güney Kutbu’nu çizerek bugün hala daha
cevabı verilemeyen soruların oluşmasını
sağlamıştı. 1929 yılında Topkapı Sarayı’nın
Harem Dairesi’nde hasbelkader bulunan
haritanın, ortalığı karıştırmasındaki en önemli
sebeplerden biri, haritada yer alan Güney
Kutbu’nun, çizimden üç yüz yıl sonra (1818’te)
keşfedilmiş olmasıydı. Diğer yandan harita
Amerika kıtasını gösteren en eski haritadır.
Piri Reis; Avrupa’nın, Afrika’nın batı kıyıları

ve Amerika’nın doğu kıyılarının gösterildiği bu
haritadan sonra 1528 yılında ikinci bir
harita çizmişti.
Harita, bulunduğu andan itibaren pek çok
teoriye ilham kaynağı oldu. Bunların hiçbiri
bilim nezdinde karşılık bulamamış olsa da
uzun bir süre konuşuldu. Enteresan teoriler
arasında Piri Reis’in kullandığı kaynaklar
arasında dünyanın on bin yıl önceki halini
gösteren bir haritanın olduğu da vardı;
haritadaki şekil bozukluklarının sebebinin
uzaylı bir medeniyetin çektiği fotoğraflardan
yararlanılmasından kaynaklı olduğu da…
Şimdiki iddialardan biri de haritanın herkesin
olduğunu düşündüğü Topkapı Sarayı’nda
değil, Amerika’da olduğu. Harita ile ilgilenen
bazı araştırmacılar ve yazarlar haritanın
orijinalinin 1987 yılında Amerika’da
gerçekleşen “Muhteşem Süleyman”
sergisi için götürüldüğü ve geri
getirilmediğini söylüyorlar…
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DOĞARKEN
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Deniz manzarası ister canlı ister bir eser olsun, asla hayır
demeyeceğimiz bir görüntüdür. Mavi rengi ile insanı
rahatlatan; limanı, limanındaki insanları, üzerinde batan
güneşi ile en güzel görüntülerden bazılarını sunan deniz,
resim sanatına en yakışan temalardan biri. Bu eşsiz
deniz manzaralarından biri de ünlü Fransız Ressam
Claude Monet’e ait bir tabloda yer alıyor.
Sanatçının 1872 yılında yaptığı “İzlenim, Doğan
Güneş” (İmpression, Soleil Levant) tablosu dünyanın
en önemli eserleri arasında yer alıyor. Paris’te Musée
Marmottan Monet Müzesi’nde sergilenen meşhur
tablo, mavi sisler arasında turuncu bir leke gibi duran
güneş ve onun denizdeki yansımalarını aktarıyor.
Tabloda gecenin maviliğinde, yavaşça doğan güneşin
dalgalar üzerinde bıraktığı iz resmedilmiş.

Amerikalı Astrofizik Profesörü Donald Olson,
yaptığı uzun araştırmalar ve hesaplamalar
sonrasında, ressamın, dünyaca ünlü tablosunda, Le
Havre Limanı’nda 13 Kasım 1872 tarihinde saat
07.35’teki anı tuvaline taşıdığını ortaya çıkarmıştı.
Meşhur tablo ilk kez, 1874 yılında; Claude Monet,
Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Camille
Pissarro ve Berthe Morisot gibi sanatçıların bir araya
gelerek Paris’te açtığı bir sergide görücüye çıkmıştı.
Dönemin en bilinen sanat eleştirmenlerinden Louis
Leroy, sergiyi ve sanatçıları eleştirerek eserlerinden
yola çıkıp onlara “Empresyonistler” adını takmıştı.
Bilmediği ise bu ismin ve doğal olarak sanatçı ve
eserlerinin, sanatta yeni bir akımın başlangıcına
öncülük ettikleriydi…
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DENIZ
ALTINDA
BIR MÜZE
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Karayip Denizi’ne uzanan sahilleriyle Meksika’nın en
önemli turistik merkezlerinden biri olan Cancun kenti,
dünyanın en büyük sualtı heykel müzelerinden birine,
MUSA’ya, ev sahipliği yapıyor. İngiliz fotoğraf sanatçısı
ve heykeltraş Jason deCaires Taylor, yıllardır yaptığı
heykelleri kenti çevreleyen denizin dibinde yerleştirerek bir
müze yarattı. Müzede toplam 450 heykel bulunuyor.
Taylor, sergiyi dalgıçların yanı sıra şnorkelle dalanların
da ziyaret edebilmesi için heykelleri dört ila sekiz metre
arasında değişen derinliklere yerleştirdi. Heykeller iki
ayrı galeride toplanmış: Salon Manchones ve Salon
Nizuc. Toplam ağırlıkları 200 tonu geçen heykeller, 420
metrekarelik bir alana yayılmış durumda.
Sanatçı, yarattığı bu devasa sualtı müzesi ile denizlere ve
okyanuslara verilen tahribata dikkat çekmeye çalışıyor.
Dalış hocalığı yaptığı zamanlarda mercan resiflerinin yok
olduğuna tanıklık eden Taylor, o andan itibaren kendisini,
yapay resif olarak hizmet verebilecek bir sanat eseri
oluşturmaya adamış. Yaptığı sualtı eserleriyle de insanların
doğayla uyum içinde yaşayabileceğini göstermek istemiş.
Heykellerin doğal hayatın bir parçası olabilmesi için özel
bir çimento kullanılmış. Resif oluşumuna olanak sağlayan
çimentodan yapılan heykeller zaman içinde, etrafında
mercanların, resiflerin ve balıkların oluşmasını sağlıyor.
Gerçek boyutlarda yapılan heykeller, balık ve mercan
nüfusunun artmasını sağlıyor.
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BATIK BIR
GEMIDEN
DOĞAN
SANAT
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Kim derdi ki; bir gün gelecek, dünyanın
en muhteşem gemisi olarak inşa edilen
Titanic batacak ve batığı bir müze gibi
ziyaretçi toplayacak; konusu filmlere
ve müziklere ilham verecek… Titanic,
sanatın, sonsuz doyumsuzluğunun küçük
bir besleyicisi.
Titanic’in, günümüzde bile sadece bir
film olduğunu zannedenler var. Ancak,
o, devasa bir gerçek. White Star Line
şirketi tarafından döneminin en muazzam
gemisi olarak inşa edilmişti Titanic,
öyle ki, “Tanrı bile batıramaz” sloganı
ile inşa edilmişti. Ve tarihler 10 Nisan
1912 yılını gösterdiğinde meşhur Titanic,
İngiltere’nin Southampton kentinden
New York’a doğru yol almaya başlamıştı.
Ancak seferinden beş gün sonra “Batmaz”
denilen Titanic, gözcülerin sis yüzünden
fark edemedikleri bir buz dağına çarptı.
Buz dağı gemiyi ortadan ikiye kâğıt gibi
ayırarak, 2 bin 228 yolcu ve mürettebatıyla
Kuzey Atlantik’in buz gibi sularına
gömüldü. Geminin 2 saat 40 dakika
gibi bir sürede battığı tahmin ediliyor.
Bu kadar fazla sayıda ölünün olmasının
nedeni de, hemen herkesin hemfikir
olduğu gibi, kendine çok fazla güvenen
Titanic’in yolculuğa sadece 20 filika ile
çıkmış olmasıydı. Bu filikalar sadece 1180
kişi taşıyacak kapasitedeydi. Bu nedenle
3 bin 550 kişi barındıran Titanic, daha en
başından kendi felaketini hazırlamıştı.
Titanic, arkasında pek çok soru işareti ile
sulara gömülmüştü. Aslında, bugün bile

hala daha cevabını bulamamış sorular var.
Fakat tüm bu hazin sona ve elde kalan
batığa rağmen Titanic, kazanmaya ve
kazandırmaya devam ediyor.
1985 yılında deniz bilimci Robert
Ballard, geminin enkazını buldu ve bu
deniz felaketinin bilinmeyen yüzünü tüm
dünya ile paylaştı. Titanic’in bu hikayesi,
1997 yılında, Leonardo di Caprio ile
Kate Winslet’in başrollerini paylaştığı
döneminin en pahalı bütçesine sahip
“Titanic” filminin doğmasını sağlamıştı.
İki oyuncunun dünya çapında ün
kazandığı film, 70. Oscar Ödülleri'nden
11 ödülle dönmüştü. Hikaye, ardından
müzikallere ve sergilere konu oldu.
Bugünlerde ise enkaza turistik geziler
yapmak için gün sayılıyor. Blue Marble
Private ve OceanGate Inc. isimli butik
bir şirket, 20. yüzyılın bu en büyük
trajedilerinden birini kazanca dönüştürecek.
2018 yılının Mayıs ayında dokuz kişilik
bir ekibe sekiz günlük kapsamlı bir
tur hazırlamış. Turun bir sonraki ayağı
2019 yılında gerçekleşecek. Bugüne
dek NASA’nın uzaya gönderdiği insan
sayısının 10’da biri (104 kişi dalabildi)
kadar insanın ziyaret ettiği batığın 20 yıl
içinde bir bakteri türü tarafından tamamen
yok olacağının ilan edilmesi turistlerin
batık Titanic’e olan ilgisini daha da
artırmış durumda. Kanada açıklarında 3
bin 700 metre derinlikte bulunan batığa
düzenlenecek tur, kişi başına
105 bin dolara mal olacak.
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MILLIYET GAZETESI
GENEL YAYIN
YÖNETMENI
METE BELOVACIKLI

ÇEVRE,
HASSASIYET
DEĞIL REFLEKS
OLMALI
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32 yıllık gazetecilik hayatına pek çok gazete, dergi ve
kanal sığdıran Mete Belovacıklı, uzun bir yolculuktan
sonra “evim” dediği Milliyet gazetesine döndü.
Gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlenen
Belovacıklı, sıkışık ve yoğun programına rağmen
röportaj teklifimizi reddetmedi. Dergimiz DenizTemiz
için bir araya geldiğimiz Belovacıklı ile yeni görevini,
Türk medyasının çevre ve deniz konularına olan
duyarlılığını ve çevre gazeteciliğini konuştuk.

32 yıllık gazetecilik geçmişiniz var ve bu
senenin başlarında Milliyet Gazetesi’nin Genel
Yayın Yönetmenliği görevine getirildiniz. İlk
genel yayın yönetmenliği göreviniz değil ama
Türkiye’nin köklü ve güçlü gazetelerinden
birinin başına getirilmek nasıl hissettirdi?
Milliyet, benim mesleğe başladığım ilk gazete.
Öncesinde kısa bir ajans deneyimim var ancak
gazetecilik adına öğrendiğim ne varsa, tohumları
Milliyet’te atıldı. Fotoğraf çektiğim, haber yazdığım,
basın toplantısı izlediğim, diziler kaleme aldığım,
gece nöbeti tuttuğum, seçim zamanları Anadolu’yu
karış karış gezdiğim, matbaada çıraklık yaptığım ve
bunları yaparken yanımda hep meslek büyüklerini
gördüğüm yer burası. Gazetenin yarınları için nelerin
yapılabileceği, nasıl yapılabileceği gibi tartışmaların
içinde bulunduğum, deyim yerindeyse gözümü açtığım
ve büyüdüğüm yer Milliyet. Aradan hayli zaman
geçtikten sonra tekrar Milliyet’e döndüğümde, çok uzun
bir yolculuktan eve geri dönmüş gibi oldum. Kuşkusuz
aradan geçen zaman ve yolculuklar hem beni hem evdeki
hali değiştirmişti, dönüştürmüştü, farklılaştırmıştı ama
biraz yakından bakınca ben hala Milliyet’te büyümüş
aynı ben, Milliyet hala beni büyüten aynı Milliyet’ti ve
birbirimize anlatacak çok şey birikmişti.

CNN Türk, TRT1, TRT Türk, TV8 gibi
kanallarda haber programı hazırlayıp
sundunuz. Yeniden sunuculuğa yönelmek
gibi bir düşünceniz var mı?
Açıkçası şu an böyle bir isteğim yok. Televizyonla
tanıştığımda bir taraftan mutfakla uğraşırken, diğer
yandan da program hazırlayıp sunuyordum. Çok
değerli isimlerle yan yana çalışma fırsatı buldum.
Hâlâ arada sırada “Şöyle bir program yapsak müthiş
olur” diye düşündüğüm oluyor ancak bugün için bir
program hazırlayıp sunmaya vakit bile yok. Milliyet
-uzun bir aranın ardından tekrar buluşunca- tüm
zamanımı istiyor çünkü.

Günümüz gazeteciliğinin geldiği noktayı nasıl
tanımlarsınız? Siyaset, ekonomi, spor gibi
alanlarda uzmanlaşma ne boyutta?
Uzmanlaşma, bundan yıllar önce de var olan bir kavramdı
Türk basın sektöründe. Ben mesleğe başladığımda da
konusunda uzman insanlar birbirleriyle bir rekabet
içindeydi. Bugün de durum çok farklı değil. Aradaki fark,
o günün dünyasının ilgi konuları ile bugünün dünyasının
ilgi konuları arasında sadece. Fakat bir noktayı burada
hatırlatmak isterim. Genel olarak medya, çalışanlarına
herhangi bir alanda derinlemesine uzmanlık kazandıracak,
yeni bilgilerle donatacak zamanı bırakmıyor. Hele ki,
bizim ülkemizde. Bu zamanda haberci ilgi duyduğu
konuda; görerek, tartışarak, kendisi dışında kaleme alınan
haberleri okuyarak uzmanlaşabiliyor. Bu durum, özellikle
dış dünyada, kendi ilgi alanındaki gelişmeleri yeterince
takip edememe sonucunu doğuruyor. Bunun dışında
gazeteciler kendi alanlarında iş yapış biçimlerine, süreçlere
hayli hakimdir. Örneğin; parlamento muhabirleri, en az
milletvekilleri kadar meclisin işleyişi konusunda uzmandır.

Çevre gazeteciliğinin konumunu nasıl
görüyorsunuz? 25 yıllık deneyimlerinize
dayanarak çevre haberlerinin ulusal medyada
yeterince yer aldığını düşünüyor musunuz?
Çevre sorunları sadece bizim değil, dünyanın da
gündemine, görece olarak, yakın zamanda girdi ama
girdiği andan itibaren de temel konulardan biri oldu.
Çevre haberleri siyasi/sosyal gündemin tansiyonsuz olduğu
zamanlarda manşetleri de süsledi. Kimi gazeteci
bu yöndeki haberleri ile birçok ödül aldı.

Türkiye’de çok fazla STK, sivil hareket bulunuyor.
Bu fazlalığa rağmen yeterli farkındalık
oluşturulamıyor ve nihai sonuç kısmında pek
başarılı olunamıyor, neden? Bu noktada medyanın
hayıflanması gereken bir durum var mı sizce?

EVIM DEDIĞI VE
GAZETECILIĞE
BAŞLADIĞI YER
OLAN MILLIYET
GAZETESİ'NE
SENELER SONRA
GENEL YAYIN
YÖNETMENI OLARAK
DÖNEN METE
BELOVACIKLI, BU
DURUMU “UZUN
BIR YOLCULUKTAN
SONRA EVE
DÖNMEK” DIYE
TANIMLIYOR.

STK’ların sayısının artması sevinilecek bir durum. Çünkü
sadece medya açısından değil aynı zamanda karar vericiler
üzerinde kamuoyu baskısı oluşturabilmek ancak STK’ların
varlığı ile söz konusu olabiliyor. Yeterli farkındalık
oluşturulamadığı fikrine ise katılmıyorum. Bugün, 10
yıl öncesine göre; 10 yıl önce de 30 yıl öncesine göre
duyarlılığın arttığını gözlemlemek mümkün. Bunu gazete
haberlerine de televizyon bültenlerine de bakarak ölçmek
mümkün. Medya daha duyarlı olabilir mi? Evet olabilir.
Ama bu soru ve yanıtı bugün medyanın üzerine düşeni
yapmadığı anlamını taşımaz. Belki şöyle düşünmek
lazım; çevre ve benzeri konularda insanların duyarlı hale
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gelmesi ve bunu kendinden sonraki kuşaklara aktarması
bitmeyen bir yolculuk gibidir. Unutmamak lazım ki, yakın
zamana kadar sürdürülebilirlik gibi bir kavram günlük
hayatımızda yoktu. Oysa bugün, bireylerin de kurumların
da gündeminde olan bir konu.

Türk medyasının sosyal sorumluluk işlerine
doğa ve deniz tahribatına yaklaşımı nasıl sizce?
Yeterince yer veriliyor mu?
Biraz evvel dediğim gibi; arada sanki bu konudaki duyarlılık
köreliyormuş gibi düşünülse bile toplama baktığınızda
artan bir oran görürüz. Ben oransal olarak bu duyarlılığın
artacağını ve giderek özel bir konuda gösterilen özel bir
hassasiyet olmaktan çıkıp; zaten olması gereken, doğal bir
refleks gibi yaşanacağı günleri de göreceğimizi düşünüyorum.

Milliyet bir dönem havadan çektiği fotoğraflarla
doğa katliamlarına vurgu yapardı. Artık bu devam
etmiyor, yeniden başlamayı düşünüyor musunuz?
Evet bir dönem rahmetli Murat Öztürk’ün çektiği fotoğraflar
Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Aradan geçen zaman
içinde gelişen teknoloji, drone’lar aracılığıyla neredeyse
herkesin gökyüzünden fotoğraf çekebileceği imkânlar
oluşturdu. Bu değişim aynı zamanda bu haberlerin
mecrasının da dijital platformlara kaymasına ve çok
daha geniş kitlelere ulaşabilmesine yol açtı. Bugün gerek
amatör fotoğrafçılar gerekse meslek profesyonelleri artık
bu tür haberleri ve görüntüleri dijital mecralar aracılığıyla
kamuoyuyla paylaşıyor. milliyet.com.tr de bir haber sitesi
olarak hem öncü hem de en çok izlenen mecradır, bu
haberlere yer vermeye devam ediyor.

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şu sıralar boş vaktim yok maalesef. Ancak olduğunda
yürüyüş, müzik ve kitap benim vazgeçilmez üçlümdür.

Denizlerle aranız nasıl? Tatillerinizi denizden yana
mı kullanıyorsunuz?
Genellikle denizden yana kullanıyorum ama dediğim gibi bu
aralar tatil yapacak bir zaman bulamıyorum.

TURMEPA'nın çalışmalarından haberdar mısınız?
TURMEPA’nın yaptığı çalışmalar, sayfalarınızda
yer bulmayı başarabiliyor mu?
Tabii haberdarım. Bu çalışmalar da gazete sayfalarında yerini
alıyor. Sadece ana gazetede değil bu haberler zaman zaman
daha geniş işlenebilmesi için eklerimizin, dergilerimizin de
sayfalarına konuk oluyor.
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DENIZCILIK EĞITIMINI
TEMIZ DENIZ BILINCIYLE
PEKIŞTIRIYORLAR
ALPER KIRCA VE MURAT ÖZKAN, BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜKLERI ERDET (ERYETIŞ DENIZ ELÇILERI
TOPLULUĞU) GÖNÜLLÜ PROJESI ILE TEMIZ DENIZLERE YELKEN AÇILMASI ADINA MÜCADELE EDIYOR.
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Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi öğretmenlerimiz önderliğinde
kurulan, öğrencilerimizin katıldığı TURMEPA gönüllü programı
Deniz Elçilikleri Topluluğu ERDET, denizler ve çevre adına
sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyor. Alper Kırca ve Murat
Özkan, gönüllü olarak dahil oldukları bu projenin dönem başkanları
oldular. Denizler için daha fazla gönüllü kazanmaya ve aldıkları
denizcilik eğitimini temiz deniz bilinci ile birleştirerek, insanlara
anlatmaya çalışıyorlar. Denizcilik meslek dersi öğretmeni Tuğçe
Süer’in desteğiyle TURMEPA ile tanışan iki başkanla bir araya
gelerek, ERDET’i ve çalışmalarını konuştuk.

Okulunuz Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi hakkında
kısaca bilgi verir misiniz? Mezun olma süreciniz sonrasında
sizi neler bekliyor?
Murat: Türkiye’de açılan ilk özel denizcilik meslek lisesi olan okulumuz,
dört senelik eğitim veriyor. İlk üç sene derslerimizi teorik olarak işliyoruz
ve bazı dönemlerde ise eğitimlerimizi uygulamalı olarak alıyoruz.
Eğitimlerimizde “gemi hayatı” ön planda tutuluyor. Son senemizde ise üç
iş günü boyunca gemide personel olarak, iki iş günü de okul hayatımıza
ve geri kalan teorik derslerimize devam ediyoruz. Gemide çalıştığımız
sürede, okulda öğrendiğimiz bilgileri uygulamalı bir şekilde hayata
geçiriyoruz. Asıl denizcilik okulu ise lise son sınıfta yani stajda başlıyor.
Sonrasında üniversiteye devam etmek isteyen arkadaşlar için üniversite
sınav süreci başlıyor. Bazı arkadaşlarımız ise üniversite okumadan
lisemizin verdiği yeterlilik doğrultusunda lise bitiminde hemen gemiye
çıkabiliyor. Bu süreçler tamamen isteğe bağlı olarak gelişiyor, yani denizci
olmak isteyen birey için şartlar fazlasıyla elverişli.
Alper: Okulumuz ilk özel denizcilik meslek lisesi olarak halen
Türkiye’de tektir. Kaptanlık yapmış, tecrübeli meslek dersleri
öğretmenlerimiz var. Lise ikinci sınıftan itibaren denizcilik meslek
dersleri yoğun ve kapsamlı olarak verilmeye başlanıyor. Mezuniyetin
ardından, stajyer olup açık deniz stajına gittikten sonra vardiya
zabitliğinden kaptanlığa kadar uzun bir gelecek bizi bekliyor.

Denizle olan bağınız bu okulla mı başladı, yoksa denizle
olan ilişkiniz mi sizi bu okula yönlendirdi?
Murat: Denizle olan ilişkim bu okula yönlenmemi sağladı.
Çocukluğumdan beri denize hep yoğun bir ilgim vardı. Denizle sıkı
ilişkim çocukluğumda başladı.
Alper: Denizle olan bağım çocukluktan geliyor. Denizi zaten çok
severdim. Okula girdikten sonra sevgim arttı. TURMEPA’da gönüllü
olduktan sonra da denizlerimizin değerini çok daha iyi anladım.

ERDET projesi nasıl oluştu? Ne zamandır devam ediyor ve
kaç kişilik ekipleriniz vardı?
Murat: TURMEPA’dan öğretmenlerimizden Tuğçe Süer
sayesinde haberdar olduk. TURMEPA ekibi ile tanıştıktan
sonra da oryantasyon programına katıldık. Ardından gönüllü
öğrencilerimizden oluşan Eryetiş Denizcilik Meslek Lisesi -ERDET

ekibini kurduk. 2014 yılından bu yana ERDET olarak yaklaşık 15
kişi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Alper: Her sene, mezun olan arkadaşlarımız sonrasında, yeni bir grup
oluşturuyoruz. Şu an, aramıza yeni katılan arkadaşlarla yaklaşık 15
kişilik ekibimiz ile yola devam ediyoruz.

TURMEPA’ya gönüllü olmaya nasıl karar verdiniz?
TURMEPA gibi Türkiye’nin aktif STK’larından birinde
gönüllü olmak nasıl bir duygu?
Murat: Denizci bireyler olarak herkesten fazla denize sahip çıkmamız
gerektiğine inanıyorum. O yüzden TURMEPA hakkında bilgi sahibi
olduğumda hemen gönüllü olmayı istedim ve çalışmalara zevkle
katıldım. Gönüllü olmak, beni, bilgi ve kişisel kariyerim açısından
baktığımda, oldukça güçlendirdi ve kendime olan güvenimi arttırdı.
Alper: TURMEPA, denizlerin korunmasına yönelik çalışmalarla
inanılmaz farkındalık yaratan eğitici, paylaşımcı ve eğlendirici bir
sivil toplum kuruluşu. Rahmi M. Koç'un kurucu başkanlığında,
deniz ve kıyı ekosistemini korumak adına kurulan, en önemli
STK’lardan birinde gönüllü olmak gurur verici. Sevecen, eğitmeyi
ve anlatmayı seven Belgin Hanım başta olmak üzere tüm
TURMEPA ekibine teşekkür ederim.

ERDET’te başkanlık yaptınız. Gönüllü bir topluluğu
idare etmek nasıl bir şey? Zor tarafları var mı bu işin,
yoksa gönüllük düzeyinde olması sizin adınıza işleri
daha da mı kolaylaştırıyor?
Murat: Gönüllü olan bir topluluğun idaresini üstlenmek inanılmaz
bir duygu. Gönüllüler, topluluğa kendi istekleri doğrultusunda
girdiğinden kimseye en iyisini yaptırmak için çaba sarf
etmiyorsunuz, en mühim fark bu. İnsanlar, en iyisini yapabilmek;
amaç ve hedefe ulaşabilmek ve yapılan işe en iyi değerleri
katabilmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kısacası, bunun
farkındaysanız, kolay ve oldukça onur verici.
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Alper: ERDET grubuna başkanlık yapmak oldukça keyifli,
öğretici ve hiç yorucu olmayan bir işti. Severek, farkında olarak
yapılan işler hiçbir zaman yorucu olmaz. Gönüllülük kabulünde
kurulmuş bir topluluk olduğundan herkes üstüne düşen vazifeyi en
iyisi olacak şekilde yapıyordu. İlkelerimizin başında “ekip çalışması
ve paylaşımcılık” önde yer aldığından idareci olmak oldukça
öğretici ve keyifliydi.

verdik. TURMEPA’nın düzenlediği kıyı temizliği, uluslararası etkinlikler,
eğitimler, 23 Nisan organizasyonu, tanıtım ve farkındalık filmi çekimleri
ve yarışmalar gibi tüm etkinliklerde rol aldık.
Özellikle denizi görmeyen çocuklarla buluştuğumuz 23 Nisan vb.
etkinliklerde, TURMEPA bizlere önemli sorumluluklar, lider roller verdi
ve kendilerinin de sağ kolu olmaktan onur duyduk. Tüm bu süreçlerde
görev almak hem benim de hem arkadaşlarım için gurur vericiydi.

TURMEPA’nın size kattığı en önemli şey nedir?

TURMEPA ile olan organik bağınız okulda nasıl
bir farkındalık yarattı? TURMEPA’ya kaç gönüllü
kazandırdınız? Ekibinizdeki gönüllü sayısının yeterli
olduğunu düşünüyor musunuz?

Murat: Gönüllülük ve sivil toplum kavramlarını TURMEPA ile
anladım ve öğrendim.
Alper: TURMEPA bana; birlik, beraberlik ve dostluğu öğretti.
Gönüllü olarak çevreyi korumanın insanı nasıl mutlu ettiğini
TURMEPA ile anladım. Deniz ve kıyı ekosisteminde oluşan
kayıpların yarattığı tahribatların farkına vardım. Bu farkındalıklardan
en önemlisi de yaşadığımız çevredeki kirliliğin, deniz canlılarına
zararını fark etmek oldu.

TURMEPA’yla yaptığınız çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Alper: TURMEPA’nın düzenlemiş olduğu etkinliklere, ekip
arkadaşlarımla birlikte gönüllü olarak her daim destek olduk, liderlik
yaptık. Gönüllü Programı ile tanıştığımız TURMEPA’ya destek olurken
çevre okullara gidip deniz temizliği ile ilgili farkındalık amaçlı eğitimler
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Alper: Katıldığımız etkinliklerde gerçekleştirdiğimiz işler gönüllü
olmayan arkadaşlarımızın da ilgisini çekmeye başladı. Resmi
olarak ERDET’te olmasa bile gönüllü olarak bizimle etkinliğe
gelen arkadaşlarımız vardı. 15 kişilik ekibin yeterli olduğunu
düşünmüyorum; bence herkes bu kuruluşa katılım sağlamalı. Çünkü
insanlar olarak çevreye verdiğimiz zararlar şu an hayvan ve bitkileri
etkiliyor gibi görünse de gelecekte bize olan zararları daha görünür
olacaktır. Dikkatli ve özenli olmalıyız.
Biz okulumuzda yeni gönüllüler kazandırdık, ama en önemlisi
TURMEPA’dan öğrendiğimiz “sürdürülebilirlik” başlığında yol
almayı ilke edindik.
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Yaptığınız çalışmalara okul yönetiminin tepkisi ne yönde?
Yeterince destek oluyorlar mı?
Murat: Okul yönetimimiz, okul dışında olan faaliyetlerde de bizimle
iletişim halinde kaldı. Her zaman, her anlamda bizlerin sosyal
hayatına dair de destek sundular. Okul içi ya da okul dışı hiçbir
etkinlikte desteklerini esirgemediler. Bu da bizlerin çok daha rahat
ve güvenli hareket etmesini sağladı, TURMEPA ile kurduğumuz
iletişim sürecini kolaylaştırdı.

Henüz gönüllü olmayan arkadaşlarınıza bir mesajınız var mı?
Murat: Yaşlanmadan önce yapmanız gereken bir iştir gönüllülük.
Katılmanız gereken kuruluş da TURMEPA.
Alper: TURMEPA görüp göreceğiniz, en eğitici ve eğlenceli, aynı
zamanda aktif iş yapan bir STK’dır. Denizle uzaktan yakından ilgisi
olan herkes bu aileye katılmalı.

Projeyi nasıl hayata geçirdiniz Tuğçe hocam?
Okulunuza ve hedef grubunuza ne gibi kazanımları
olduğunu düşünüyorsunuz? Liseli arkadaşlarımız ve
öğretmenlerimize vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Tuğçe Süer: Mavi Kuşak Hareketi projesini duyduğumuzda
meslektaşım ve arkadaşım Dilek Er ile beraber TURMEPA ile ilgili
araştırma yaptık. İletişime geçip etkinliklere katılmak istediğimizi
söylediğimizde, çok güzel karşılandık. 2014 yılından itibaren üç yıl
süreyle her etkinlikte görev almaya çalıştık. Gönüllü öğrencilerle,
gönüllü programı kapsamında isim verdiğimiz ERDET ekibimizi
kurduk. Denizci yetiştiren bir eğitim kurumunda, denizcilik meslek
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ALPER KIRCA

TUĞÇE SÜER

MURAT ÖZKAN

dersi öğretmeni olarak öğrencilerimizi denizle ilgili böylesi önemli bir
STK’ya yönlendirmek, onlara yeni ufuklar açmak adına TURMEPA
faaliyetlerinin çok uygun olduğunu düşünüyorum. Hem sosyal
yönden gelişimleri hem de mesleki açıdan gelişimleri TURMEPA
etkinlikleri ile destekleniyor.
Denizler sadece kıyıya yakın olanların değil, herkesin sahip olduğu
önemli bir kaynak. Tüm çocuklar, küçük yaştan itibaren, çevre ve
deniz korumasının önemini kavramalı ki, gelecek nesillere çöp yığını
yerine sağlıklı bir yaşam bırakabilelim. Bunun da biz öğretmenlerin
ve siz STK’ların iş birliği ile olacağına inanıyorum. Her daim bir
arada olmak dileğiyle…

mavilezzet
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HEM LEZZETLI HEM SAĞLIKLI
OLDUKLARINDAN FAZLACA
TERCIH EDILEN DENIZ
KABUKLULARI; HAŞLAMASI,
IZGARASI, SALATASI VE
SOSLU ALTERNATIFLERI
ILE ÖZELLIKLE BALIK
SOFRALARININ EN SEVILEN
ARA SICAKLARINDANDIR.

BALIK SOFRALARININ
ARA SICAKLARI

KABUKLULAR
85

mavilezzet

Balık sofralarında daha çok ara
sıcak olarak tercih edilen ve oldukça sevilen deniz
kabukluları, sundukları lezzetin yanında mineral, fosfor ve protein
açısından da zengindirler. Balıklar gibi raf ömrü kısa olan kabuklular mümkün
olduğunca canlı olarak alınıp pişirilmelidir. Birçoğu taze olmadığında zehirlenme
riski oluşturabiliyor. Özellikle istiridye ve midye, yaz aylarında çok hızlı bayatladığından,
son derece dikkatli olmak lazım. Deniz kabukluları yıkanırken ya da temizlenirken suyuna bol tuz
veya sirke ilave edilmelidir. Istakoz: Deniz kabukluları içinde en pahalılardan biri olan ıstakoz, beyaz
ve son derece lezzetli bir ete sahiptir. Etinin rengi, kaynayan suya atıldığında kırmızıya döner. Istakoz,
bayatladığında bakteri üreten bir deniz ürünü olduğundan canlıyken alınmalıdır. Canlı alamıyorsanız,
koklayarak taze olup olmadığını anlayabilirsiniz. Genellikle çorbası, salatası, haşlaması ve soslu yemekleri hazırlanır.
İstiridye: Midye türünden olan istiridye, midyeden daha değerli ve lezzetlidir. İstiridye, yazın tüketildiğinde
zehirlenmeye sebep olur çünkü yaz aylarında hastalanır. Genelde çiğ olarak tüketilen istiridye, üzerine limon sıkılıp,
tuz ve karabiber serpilerek yenir. Izgarası ve pilakisi de oldukça lezzetlidir. Deniz tarağı: İstiridyeden farklı olarak
kabukları yelpaze formundadır. Eti oldukça lezzetli olan deniz tarağı, istiridye gibi tüketilir. Karides: Hem tatlı hem
tuzlu suda yaşayabilen canlı, beyaz ve lezzetli bir ete sahiptir. Istakoz gibi kaynar suya atıldığında etinin rengi kırmızıya
döner. Haşlaması, güveci, salatası yapılan karides pek çok yemekte de yan malzeme olarak kullanılmaktadır.
Yengeç: Canlı şekilde suya atılarak pişirilir. Haşlama, buğulama ve kızartma olarak sunulur. Midye: Ülkemizde
en fazla tüketilen deniz kabuklusu olan midyenin fiyatı diğer kabuklulara oranla oldukça uygundur.
Dolma, ızgara veya tava olarak tüketilir. Taze olmayan midye, tüketildiğinde zehirler. Midyenin taze
olup olmadığını dış kabuğundan anlayabilirsiniz. Kabuğu temiz ve canlı olan midye tazedir.
Langust: Deniz böceği olarak da bilinen langust, eti en lezzeti kabuklulardan biridir. Taze
ve canlı olarak haşlanmalıdır. Kerevit: Karides gibi tüketilen kerevit, lezzetli bir ete
sahiptir. Deniz kestanesi: Kıyı bölgelerde kara diken olarak da bilenen deniz
ürünü, oldukça faydalı ve lezzetlidir. Bıçakla ortadan ikiye ayrılarak
içindeki lezzete ulaşılır. En lezzetli olduğu dönemler
Aralık ve Mart aylarıdır.
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Malzemeler

1 paket spagetti
Yarım kilo deniz kestanesi
Zeytinyağı
3 diş sarımsak
Maydanoz
Frenk soğanı
Yarım limon suyu

MIDYE VE KARIDES
HAŞLAMA
Yapılışı
Tereyağını derin bir tavaya alıp eritin. İçine
ince ince doğradığınız soğanları ekleyip
pembeleşinceye kadar çevirin. Sarımsakları
rendeleyip ilave edin ve kokusu çıkana
dek kavurun. Karabiber, pul biber ve tuzu
ekleyerek biraz daha pişirin. Bira ve tavuk
suyunu tavaya koyup orta derece ateşte
kaynatın. Kabuklu karidesleri iyice yıkayıp
suyunu süzdükten sonra tavada birkaç dakika
pişirin. Pişen karidesleri çıkarıp kabuklarını
soyun. Kum midyelerini ve çekirdeklerini
çıkarıp küp küp doğradığınız domatesleri
tavaya ilave edip 10 dakika pişirin (midyelerin
kabukları açılacaktır). Karidesleri, limon
suyunu ve incecik kıydığınız maydanozları da
katarak birkaç dakika daha pişirin.

DENIZ KESTANELI
MAKARNA
Yapılışı
Bir tencerede makarnayı haşlayın.
Haşlama suyundan beş yemek kaşığı
ayırıp geri kalan suyu süzün. Deniz
kestaneleri ve sarımsakları üç yemek
kaşığı zeytinyağı ile blenderde püre
haline getirin. Derin bir tavaya
zeytinyağını koyarak küçük küçük
doğradığınız frenk soğanlarını katıp
pişirin. Ayırdığınız makarna suyunu
ve püreyi tavaya koyup, orta derece
ateşte pişirin. Son olarak doğradığınız
maydanozları da ekleyip birkaç dakika
pişirdikten sonra ocağı kapatın. Sosu,
makarna ile karıştırıp servis edin.

Malzemeler

10 adet jumbo karides
25 adet kum midyesi, 1 adet
soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı,
5 diş sarımsak, 2 adet domates,
Yarım limon suyu, maydanoz,
1 su bardağı buğday birası, 1 su
bardağı tavuk suyu, tuz,
karabiber, pul biber
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MISIRLI YENGEÇ
ÇORBASI

Malzemeler

4 koçan mısır, 5 su bardağı
sebze suyu, 250 gram yengeç
eti, 2 yemek kaşığı mısır unu,
2 yemek kaşığı kıyılmış taze
zencefil, 1 tatlı kaşığı soya
sosu, 2 yumurta akı, 4 adet
yeşil soğan, zeytinyağı,
tuz, karabiber

Yapılışı
Mısırları koçanından ayırın (konserve mısır
da kullanabilirsiniz). Zeytinyağını tencereye
koyup zencefili biraz kavurun. Sebze suyunu
ve mısırları tencereye ilave ederek yüksek
ısıda kaynatın. Mısırlar biraz yumuşamaya
başladığında orta derece ateşe alıp 5-10
dakika pişirin. Bir kapta un, yumurta akı ve
soya sosunu karıştırın. Karışımı azar azar
çorbaya yedirin. Çorba, kıvam alana dek
pişirmeye devam edin. Pişme esnasında
sürekli olarak karıştırın. Yengeç etini, tuz
ve karabiberi ilave edip tencerenin kapağını
kapatın. Etler yumuşayınca ocağın altını
kapatın. Soğanları kesip çorbaya ilave edin.

Malzemeler

1 kilo ıstakoz
Zeytinyağı
3 diş sarımsak
Yarım limon suyu
Tuz
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FIRINDA
ISTAKOZ
Yapılışı
Istakozları keskin bir bıçakla
ikiye bölün. Bir kapta tuz,
limon suyu, incecik doğranmış
sarımsak ve zeytinyağını çırpın.
Karışımı ıstakozun içine sürün.
Istakozları kabuklu kısmı dışta
kalacak şekilde fırın tepsisine
yerleştirin ve önceden ısıtılmış
fırında pişirin.

SARIMSAK
SOSLU
MIDYE

Yapılışı
Midyeleri iyice yıkayıp süzün. Tencerede, kısık
ateşte kendi suyu ile 10 dakika kadar pişirin.
Sarımsakları tuz ile dövün. Bir kapta dövülmüş
sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve incecik
kıyılmış maydanozları karıştırın. Karışımı
midyelerin üzerine döküp servis edin.

Malzemeler
20-25 adet etli midye
3 diş sarımsak
Zeytinyağı
Maydanoz
2 adet limon suyu
Tuz
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DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...

438 GÜN

Jonathan Franklin’in, okyanusta kaybolan iki arkadaşın yaşam
mücadelesini anlattığı kitabı 438 Gün, İnkılâp Kitabevi etiketiyle
okurlarla buluştu. Gerçek bir hikâyeden yola çıkılarak yazılan
roman, Pasifik Okyanusu’nun ıssızlığına sürüklenen iki insanın
varlıklarını sürdürmek için verdikleri inanılmaz mücadeleyi
anlatıyor. İki arkadaş, balık avına çıkmak üzere Pasifik’e açıldıktan
sonra çıkan fırtınada, küçücük teknelerinin içinde okyanusun
derinlerine doğru sürüklenemeye başlarlar…

KORKUNÇ
YÜZME
ANTRENÖRÜ

Lev’in babası Bay De Bruin, sıradan bir hayat sürmektedir. Ancak
oğlunun kendisi gibi sıradan biri olmasını istemez, onun geleceğin
yüzme şampiyonu olmasını hayal etmektedir. Bu nedenle, onu
yüzme dünya şampiyonlarından Boris Kwikzilver’in yüzme okuluna
yazdırır. Herkes Boris’in çok başarılı bir yüzücü ve iyi bir insan
olduğunu söylerken Lev, kötü bir insan olduğunu düşünüp Boris ile
alakalı araştırma yapmaya başlar… Eğlenceli ve maceralı bir hikâye
sunan kitap, Can Çocuk Yayınları ile çıktı.
90

YAŞAMIMI
SUYA ATTIM

“Deniz” yazarı olarak bilinen Süleyman Savaş, son kitabı
Yaşamımı Suya Attım’da, denizde sürdürülen bir hayatın iniş
çıkışlarından, doğanın gücüne karşı verilen mücadeleye rağmen
denize duyulan aşktan, limanlara varılıncaya dek duyulan
özlemden bahsediyor. Denizcilerin karada bıraktıklarını
düşünmenin yaratacağı yılgınlığa karşı sadece içinde
bulundukları denize ve teknelerine bağlanmalarını anlatıyor.
Kitap, Karina Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

POLDARK:
JEREMY
POLDARK

Winston Graham’ın kaleme aldığı Poldark serisinin üçüncü
kitabı Jeremy Poldark, Martı Yayınları etiketiyle raflardaki
yerini aldı. Kızının ölümüyle sarsılan Kaptan Ross Poldark,
acısını unutmak için yoksul yerli halkı, fırtınada karaya vuran
geminin mallarını kurtarmaya ikna etmeye çalışır. Ancak,
bu durum, İngiliz yasalarına göre idam ile cezalandırılacak
bir suçtur. Ross, bu suç yüzünden mahkemeye çıkarken eşi
Demelza da ailesini korumak için destek arar…

mavimoda

KIŞIN DALMAK SORUN DEĞIL!
DALIŞ EKIPMANLARINI HAZIRLAMAK,
SABAH ÇOK ERKEN UYANMAK, SOĞUK
HAVA VE YER DEĞIŞTIRMEK DALIŞ
KEYFININ ZORLUKLARINDAN… ANCAK
BUNLARDAN DAHA ZORU VARSA O DA
DALIŞ KIYAFETINI SEÇMEKTIR.

Dalış yapmak ve zıpkınla balık tutmak, nefes tutarak yapılan bir aktivite
olduğundan, üzerimizdeki dalış elbisesinin çok rahat olması, üzerimize tam
olarak oturması, sualtındayken hem rahat olmamıza hem de elbiseye karşı bir
güç harcamayacağımız için tuttuğumuz nefesin daha verimli kullanılmasına
yardımcı olur. Sualtındaki her hareketimiz, örneğin, kolumuzu, bacağımızı,
boynumuzu her oynattışımız nefesimizin çok çabuk tükenmesine, böylece
dip zamanımızın ciddi anlamda kısalmasına neden olur. Bu açıdan
giyeceğimiz elbisenin bize yük olmaması son derece önemlidir.

SUBZERO 5 MM
KAMUFLAJ DALIŞ
ELBISESI
Esnek malzemesiyle
yüksek kalite sunan
Subzero 5 mm, kamuflaj
desenli dalış elbisesinin
dizleri ve dirsekleri
yırtılmaya karşı ekstra
destekli. Anatomik vücut
kesimine sahip elbise
iki parçadan oluşuyor.
Yumuşak malzemesi
sayesinde rahat kullanım
sağlıyor. Kollarda, dizlerde
ve karın bölgesinde ekstra
koruma bantları bulunuyor.
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DECATHLON
Spora dair aranan her
şeyi tek bir çatı altında
sunan Decathlon, farklı
renk ve desenlerde ve
kalitede kıyafetlerden
zıpkınlara, gözlüklerden
sualtı bıçaklarına dek
sualtında ihtiyaç duyulan
her şeyi deniz severlerle
buluşturuyor. Farklı hava
koşullarına uygun her
türlü kıyafet, Decathlon
mağazalarında deniz
severleri bekliyor.

APNEA
3 MM DALIŞ ELBISESI
Yeni nesil Apnea kamuflaj 3 mm elbise, likralı dış kaplama kumaşı sayesinde çok daha az
su tutar ve esnektir. Anatomik kesimi sayesinde çok konforlu ve rahat bir dalış sağlar.

7 MM DALIŞ ELBISESI
Elbise soğuk sular ve kış dalışları için mükemmel rahatlık sağlar. Çok konforlu
dalış imkânı sunar. Çok daha az su tutma özelliğine sahip olduğu için su dışında da
rüzgarlı havalarda üşütmez; çabuk kurumayarak rüzgarın etkisini en aza indirir. Desen
uyumu denizlerin dip yapısına çok uygun olduğu için mükemmel kamufle olmanızı
sağlar. Kollarda bilekten dirseğe, ayaklarda ise bilekten dize kadar olan bölüm, özel
kevlar kumaşla güçlendirilmiştir. Dayanıklı, konforlu, kaliteli bir elbisedir. Dikişleri ve
yapıştırması çok sağlamdır. Senelerce kullanabilir.

SEACSUB
7 MM
DALIŞ
ELBISESI

CRESSI
7 MM
DALIŞ
ELBISESI

Ceket ve long john
pantolondan oluşan
elbise, anatomik
kesimi sayesinde rahat
bir dalış yapılmasına
olanak sağlıyor.
Yumuşak deriden ve
likralı olarak üretilen
elbisenin kol ve bacak
bölümleri önceden
eğilimli olduğundan,
dayanıklılık ve kalite
sunuyor.

Ultraspan neopren tek
parça yarı kuru elbisenin
iç yüzeyi helioflex havludan
yapılmış. Omuzdan omuza su
geçirmez T-zip plastik fermuara
sahiptir. Omuz ve dizlerinin
üzerinde aşınmayı engelleyen
“Powertex Anti” ekler bulunuyor.
Önceden şekillendirilmiş
anatomik kesim konforlu ve
kolay bir dalış yapılmasına olanak
sağlıyor. Çift malzemeden üretilen
el ve ayak bilekleri de su geçirmez
manşetlere sahip (3 mm Ultraspan
+ tek şeritli 2 mm Metallite).
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MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇTILER
KASTAMONU, İNEBOLU BELEDIYESI’NIN SPONSORLUĞUNDA YOLA ÇIKAN MASTER YÜZÜCÜLER, DÜNYANIN
EN ÖNEMLI SU KANALLARINDAN MANŞ DENIZI’NI 13 SAAT 17 DAKIKADA YÜZEREK BIR ILKE IMZA ATTILAR.
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bilerek çalıştıklarını belirten Tekkeşin ise, Manş’ı burada defalarca
deneyimlediklerini ifade ederek “Biz, 2016’nın Ekim ayında bir araya
geldik. Kasım’da takım olduk. Ocak ayında çalışmalara başladık ama
zaten düzenli olarak antrenmanlarımızı yapan sporcularız. Takım olarak
da karda yüzdük, gece yüzüşleri gerçekleştirdik. Öncesinde Datça’da 5
kilometre yarışına katıldık” dedi.
Yüzme yarışında, antrenörlüğünü Kamil Resa Alsaran'ın yaptığı İnebolu
İstiklal Manş Yüzme Takımı'ndan ilk olarak 07.13'te Ahmet Tekkeşin
(60) Manş'a girdi. Bir saat sonra yerini Samet Yılmazer'e (21) bıraktı.
Ardından Erhan Gelgit (34), Şahin Karakuş (48), eşi Kadriye Karakuş
(44) ve Takım Kaptanı Hasan Heke (63) nöbeti devraldı.
Zaten yeterince sert olan hava koşullarının daha da bozulması, havanın
kararması ve dalga boyunun iyice artmasına rağmen Manş’ı geçmeyi
başaran ekip, mutluluğunu Türk bayrağı açarak kutladı.
Türk yüzücüler dünyanın sayılı su kanallarından Manş Denizi’ni
yüzerek bir ilke imza attılar. İnebolu Belediyesi’nin desteği ile kurulan
“İnebolu İstiklal Manş Yüzme Takımı” İngiltere’de başladıkları etabı
Fransa’da tamamladı. Bu arada takım sporcularından Samet Yılmazer
(21) Manş’ı geçen “En Genç Türk” unvanını alırken; Hasan Heke (63)
“En Yaşlı Türk” unvanını kazandı. Kadriye ve Şahin Karakuş çifti ise bu
başarıyı gösteren ilk Türk çift oldu.
Kuş uçuşu 35 kilometre olan mesafe, gelgitlerden dolayı 46
kilometreyi aştı. Her yüzücünün bir saat içinde 3-4 kilometre yüzdüğü
etapta yüzücülerden biri yüzerken diğer takım üyeleri teknede sırasını
bekledi. Her yüzücü iki kez denize girerken Ahmet Tekkeşin ve
Samet Yılmazer üç kez yüzdü.
Dergimiz DenizTemiz için bir araya geldiğimiz ekip üyelerinden
Hasan Heke, hepsi amatör sporculardan kurulu altı kişilik ekiplerinin
çok önemli ve güzel bir başarıya imza attığını belirtti. Bundan beş sene
önce belindeki bir sorundan dolayı yüzmeye başlayıp ardından İstanbul
Büyükşehir Belediyesi adına lisanslı bir sporcu olarak yüzmeye devam
eden Heke, her biri İBB’nin lisanslı sporcusu olan ekibin bir araya
gelişini şu şekilde anlattı: “Marmaris’te düzenlenen Aquamaster yüzme
yarışları sonrasında, geçmişe yönelik düzenlenen ödül törenlerinden
birinde, sahneye Manş Denizi’ni yüzen arkadaşları davet ettiler. Onlar
anılarını anlatırken çok etkilendim ve ben de yüzebilir miyim acaba, diye
düşündüm. Ardından Ahmet Tekkeşin ve diğer arkadaşlara bir takım
kuralım ve Manş’ı geçelim dedim. Sponsorluk için İnebolu Belediyesi’nin
kapısını çaldık. Meramımızı anlattık ve İnebolu Belediye Başkanı Sayın
engin Uzuner hiç düşünmeden kabul etti.
Ekipteki tüm sporcuların Kastamonulu olmasından dolayı sponsorluk
için çalışmalara ilk olarak Kastamonu’dan başladıklarını ve İnebolu
Belediyesi'nin büyük bir keyifle tekliflerini kabul ettiğini belirten
Ahmet Tekkeşin ise “İlk olarak memleketimizin ismini duyurmak ve
Türk bayrağını gururla dalgalandırmak istedik” dedi.
Heke, rüzgarın etkisi ile çok fazla üşüyen ekibin yeterince beslenemediğini
ve dinlenemediğini vurgularken, Manş Denizi’nin çok soğuk
olduğunu, denizden çıkıp yeniden girmenin çok zor olduğunu ve bunu

SADECE MANŞ’I GEÇMEK DEĞIL,
FARKINDALIK DA YARATMAK ISTEDIK
Manş Denizi’ni yüzmelerinin nedeninin hem başarı yakalamak hem
de farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Hasan Heke “Manş’a
gitmeden öncede bu yarışı bir farkındalığa, sosyal sorumluluk projesine
dönüştürmeye karar verdik. Deniz ve çevre kirliliğine vurgu yapmak
istedik. Birlikte nasıl bir şey yapacağımızı konuşurken antrenörümüz
Kamil Bey bize TURMEPA’dan bahsetti. TUMEPA ile tanışmaya
gittiğimizde ne kadar güzel işler yaptıklarını yakinen görme fırsatı bulduk.
TURMEPA, İngiltere’de bizim bayrağımızı açar mısınız diye sordu, seve
seve kabul ettik. Ve biz ekip olarak bundan sonraki tüm TURMEPA
etkinliklerinin destekçisi olmak istiyoruz” diye ekledi.
24 Şubat’ta Datça’da gerçekleştirilecek olan Kış Yüzme Yarışı’na
katılacaklarını söyleyen Ahmet Tekkeşin ise “Orada da TURMEPA’nın
bayrağını dalgalandırmak isteriz. TURMEPA ile iş birliği yapmayı,
gönüllü olmayı çok isteriz. Bizler yüzücüyüz. Denizlerin içindeki kirliliğe
en yakından maruz kalıyoruz ve yüzerken ayağımıza naylon dolansın,
çöpler hızımızı kessin istemiyoruz” dedi.
İstanbul’u İstanbul yapan asıl unsurun boğaz ve deniz olduğunu belirten
İlyas Öztürk ise “İstanbul’u yüzmeye başladıktan sonra tanıdım ben. Hiç
kullanmadığım alanları (Salacık, Sarayburnu vb.) kullanmaya başladım.
Hasan ağabeyin dediği gibi İstanbul 20 milyon, biz burada 7 kişiyiz ve
İstanbul’un keyfini asıl biz sürüyoruz. Bu keyfin daimi olması için de
denizlerin korunması gerekiyor. Bu konuda son derece başarılı işlere imza
atan TURMEPA ile çalışmak bizi son derece mutlu eder” diyerek bu
konuda herkese örnek olmak istediklerini ekledi.
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OFFICINE PANERAI VE TURMEPA DENİZ
CANLILARI İÇİN BİR KEZ DAHA EL ELE VERDİ
İTALYA’NIN DENIZ VE DENIZCILIKLE ÖZDEŞLEŞEN DÜNYACA ÜNLÜ LÜKS SAAT MARKASI OFFICINE
PANERAI, TURMEPA ILE GÜÇLERINI BIR KEZ DAHA BIRLEŞTIRDI. NESLI TÜKENMEKTE OLAN
DENIZ CANLILARINI KURTARMAK IÇIN EL ELE VEREN OFFICINE PANERAI VE TURMEPA’NIN
HAREKETE GEÇMEK IÇIN “HALA ZAMAN VAR” MESAJIYLA YOLA ÇIKTIĞI GECEDE YAPILAN AÇIK
ARTTIRMAYLA PROJE YARARINA BAĞIŞ ELDE EDILDI.
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Officine Panerai ve TURMEPA’nın bu özel projesi için marka,
dünyada limitli sayıda üretilen iki özel saatini TURMEPA’ya
bağışladı. Panerai Bölge Direktörleri Giammaria Varriale ile
Carlo Ceppi ve Maestro Saat Kurucu Başkanı Yusuf Tutuş’un
ev sahipliğinde 4 Aralık 2017 tarihinde Esma Sultan Yalısı’nda
gerçekleşen özel davete, TURMEPA Kurucu ve Onursal Başkanı
Rahmi M. Koç ve TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Kaptanoğlu başta olmak üzere iş, sanat ve cemiyet hayatının
tanınmış isimleri katıldı. “Hala Zaman Var” projesi yararına
gerçekleşen ve Portakal Sanat Evi Direktörü Maya Portakal
Bitargil tarafından yönetilen müzayedede satışa sunulan iki özel
saati, saat koleksiyoneri Kaan Karasoy satın alarak, “Hala Zaman
Var” projesine destek oldu. Davette, tüm dünyada koleksiyonerlerin
büyük ilgisini çeken iki saat açık arttırmayla satışa sunuldu ve
müzayededen elde edilen tutarın tamamı projeye bağışlandı.
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu
konuşmasında “Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor.
O yüzden denizlerimiz nefes kadar vazgeçilmez bizim için. Bu gece
denizlerimize hayat verme çabamıza ikinci kez destek veren, deniz
ve denizcilikle özdeşleşen Panerai ile buluştuk. Bu güzel geceyi
düzenleyen Panerai’ye çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Officine Panerai’nin proje için bağışladığı limitli edisyon saatlerden
biri Mare Nostrum Acciaio. Bu model, Panerai tarihinin ilk
kronograf modeli. Luminor 1950 Chrono Monopulsante 8 Days
GMT Titanio – 44 mm ise, orijinal bir renk kombinasyonunu ve
güçlü spor görünüşü bir araya getiren Green Dial Koleksiyonu’nun
en özel modeli. Panerai, bu özel modeline, projeyi temsil eden
özel bir oyma yöntem ile “For Our Seas” yazdırdı. Bu da saati
benzerlerinden ayırarak dünyada tek olma özelliği sunuyor.
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“HÂLÂ VAKIT VAR”
TURMEPA ILE IKINCI KEZ IŞ
BIRLIĞI GERÇEKLEŞTIREN
OFFICINE PANERAI'NIN
BÖLGE DIREKTÖRÜ
GIAMMARIA VARRIALE,
"HALA VAKIT VAR" SLOGANI
ILE YOLA ÇIKTIKLARINI VE
BU SLOGAN ILE HERKES
IÇIN HALA YETERINCE
ZAMAN OLDUĞUNUN ALTINI
ÇIZDIKLERINI BELIRTTI.

İkinci kez yapılan iş birliği kapsamında
gerçekleştirilen basın toplantısı sonrası Officine
Panerai Bölge Direktörü Giammaria Varriale ile
bir araya geldik ve ortak projeyi konuştuk.

İş birliği için neden TURMEPA’yı
tercih ettiniz?
Panerai, deniz ve denizcilik kavramları ile
doğmuş ve hâlâ bununla anılan bir marka.
İlk olarak, İtalyan donanmasındaki sualtı
ekiplerine enstrümanlar yaparak işe başladı.
O nedenle denizlerle ve denizcilikle her daim
kuvvetli bağları oldu.
Bildiğiniz üzere bu, bizim TURMEPA
ile ikinci iş birliğimiz. İlkini 2014 yılında
gerçekleştirmiştik. Ekibimizle bir araya
gelip yeniden denizlerle alakalı bir proje
yapmak istediğimizi söyledim ve kiminle
yapabileceğimizi sordum. Onlar da hiç
düşünmeden TURMEPA dediler. 2014
yılında hayata geçirdiğimiz projenin devamını
getirme yönünde ortak bir karar aldık. İlk
projeyi neden yaptınız diye soracak olursanız
da Türkiye’de, gerçekten denizleri korumak
adına, ciddi anlamda işler yapan en önemli
kurum TURMEPA. Bu nedenle, iyi şeyler
yapabileceğimizi düşündük ve yanılmadık da…
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İkinci iş birliğinden, birincisinden
farklı olarak bir beklentiniz var mı?
Yeni iş birliği sizin için ne ifade ediyor?
İkinci iş birliğimizde birincisinden farklı olarak
bir slogan yarattık, iki tarafı da sembolize eden:
“There Is Still Time” (Hâlâ Vakit Var). Böylece
iki markayı ortak bir mesajda birleştirmiş
olduk. Şunu da eklemeliyim, bu mesajla
bazı şeylerin altını çizmiş oluyoruz. Sadece
bizim için değil, herkes için hâlâ yeterince
zaman olduğunu ve harekete geçmek için geç
kalınmadığını vurguluyoruz.

Slogandaki mevzu sadece denizler
değil sanırım. Diğer kurum,
kuruluşlar ve iş dünyası için nasıl
bir çağrıda bulunuyor?
Bu slogan iki markayı ortak paydada birbirine
bağlamak adına bir fırsattı. Panerai, direkt
olarak denizlerle alakalı bir marka ama
burada asıl mevzu, konunun sadece denizlerle
bağlantılı olması değil.
Doğa, denizler, dünya hepimizin. Bir
markanın tarihinde illa ki denizlerle ya da
çevreyle bir bağı olmak zorunda değil. Bugün
yapacağımız iyi işler, geleceğimize yatırım.
Biz de dahil olmak üzere, her markanın

görevi topluma güzel şeyler vermektir.
Unutmamalıyız ki, tek bir dünya var ve
hepimiz burada yaşıyoruz.

4 Aralık’ta Panerai ve
TURMEPA ev sahipliğinde özel
bir gece yapıldı. Gecenin amacından
biraz bahseder misiniz?
4 Aralık’taki gecede asıl olarak TURMEPA
ve Panerai olarak “neler yapıyoruz” ve “neden
buradayız’ı insanlara anlatmaya çalıştık. Yanı sıra
çok özel iki saatimizi açık artırmaya sunarak,
kampanyamıza destek sağlamaya çalıştık. Bu
saatlerden ilki “Mare Nostrum”. Latince’de
“Bizim Deniz” anlamına geliyor. Direkt denizle
alakalı olan saatin orijinali donanmadaki
askerler için yapılmıştı. Bu nedenle ilk saat
olarak Mare Nostrum’u seçtik. Diğer saatimiz
Luminor 1950’de dünyada sadece 200 tane
üretilmiş. Bu saatten sadece bir tane kaldı.
Bu saati diğer 199’undan ayıran ise kasasına,
etkinliğin amacına uygun olarak yazılan “For
Our Seas” (Denizlerimiz İçin) sloganı.
Her iki saatimizin de denizle olan bağlantıları
dışında limitli olarak üretilmiş olmaları ve
koleksiyonerler tarafından aranmaları onları
daha değerli kılıyor.
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KAPTANOĞLU TURMEPA’YI ULUSLARARASI ALANDA TEMSİL ETTİ

TURMEPA YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KAPTANOĞLU’NUN ÇİN ZİYARETİ
ŞANGHAY - MARINTEC
CHINA 2017 ÇIN
ULUSLARARASI DENIZCILIK
KONFERANSI VE FUARI
Şanghay Uluslararası Fuar Merkezi’nde
5 – 8 Aralık tarihlerinde düzenlenen
fuar, dünya denizcilik endüstrisini
Şanghay’da bir araya getirdi. 110’u
aşkın ülkeden katılımcının yer aldığı
fuarda, Şadan Kaptanoğlu da BIMCO
Gelecek Dönem Başkanı olarak
yaptığı sunumda, denizcilik sektörünü
ilgilendiren kritik başlıkları BIMCO
perspektifiyle anlattı.

PUDONG TICARI Kaptanoğlu’nun Çin seyahatindeki bir sonraki durağı teknolojinin uluslararası
DIREKTÖRÜNÜ merkezi Pudong oldu. Çin hükümeti tarafından deniz ticaretinin de ülkedeki üssü
ZIYARET ilan edilen Pudong’a davet edilen Kaptanoğlu, Pudong Ticari Direktörü Xin Ya
Zin’i makamında ziyaret etti.

ŞANGHAY – DIGITAL SHIP
THE MARITIME CIO FORUM
7 Aralık’ta gerçekleşen Digital Ship
The Maritime CIO Forum’a konuşmacı
olarak katılan Şadan Kaptanoğlu,
BIMCO Gelecek Dönem Başkanı olarak
denizciliğin geleceği ve dijital gemiler
konusunda değerlendirmelerde bulundu.
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ATİNA’DA CASS BUSINESS
SCHOOL 4. TRIENAL
TOPLANTISI YAPILDI
Avrupa’nın iş dünyasına liderler yetiştiren okullarından biri
olan Cass Business School’un 10-11 Kasım 2017 tarihlerinde
Atina’da düzenlenen 4. Trienal Toplantısı; finans, bankacılık,
denizcilik, enerji, sanayi ve turizm sektörünün liderlerini
buluşturdu. Açılış konuşmasını Yunanistan Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos’un yaptığı toplantının ikinci gününde,
denizcilik sektöründe finansman, banka, ithalat ve kredi
başlıklarının tartışıldığı oturumun moderatörlüğünü
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu yaptı.

BIMCO YÖNETİM
KURULU
KOPENHAG’DA
TOPLANDI

KAPTANOĞLU, WISTA HELLAS GELENEKSEL
FORUMU’NDA WISTA ELÇİSİ SEÇİLDİ
WISTA Hellas Geleneksel Forumu, 28 Kasım 2017’de Atina’da düzenlendi. Forumun gemicilik
sektörünün karşılaştığı zorluklar ve bunun sektöre etkileri konulu ilk oturumuna 300’den
fazla tanınmış sektör temsilcisi katıldı. Yunan Gemi Brokerleri Derneği Başkanı John Cotzias
moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturumda, gemi sahiplerinin zorluklarla nasıl baş edebileceği
ele alındı. Forumun ikinci oturumunda ise Wista Hellas Başkanı Angie Hartmann, özellikle
üyelerin foruma aktif katılımları ve WISTA’yı sektörün sesi haline getirdikleri için teşekkür etti.
Bu geleneksel forumda geniş katılımlı iki panel düzenleyerek sektörün sorunlarını kapsamlı bir
şekilde ele almayı hedeflediklerini belirtti. Foruma Türkiye’den Wista Türkiye Yönetim Kurulu
Başkanı Nazlı Selek’in yanı sıra TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da
katıldı. Kaptanoğlu, forumda WISTA Elçisi seçildi. WISTA International, kamu yararına çalışan
bir organizasyon olarak 1974 yılında kuruldu. 40 ülkede 3 bin üyesi bulunuyor. Bu uluslararası
çatı örgütünün bir parçası olarak 1993 yılında kamu yararına kurulmuş bir dernek olan WISTA
Hellas’ın ise denizcilik sektöründen 260 önder kadın üyesi bulunuyor.

2017’nin Haziran ayında Roma’da
düzenlenen BIMCO (The Baltic and
International Maritime Council - Baltık
ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) Genel
Kurulu’nda seçilen yeni Yönetim Kurulu,
ilk kez 14-15 Kasım 2017 tarihlerinde
Kopenhag’da bir araya geldi. BIMCO
Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda
BIMCO’nun faaliyetleri hakkında bilgiler
verildi ve gelecek planları paylaşıldı.
Toplantıya BIMCO Gelecek Dönem
Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve Deniz
Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Üyesi
Faruk Miras da katıldı.
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TURMEPA VE PLASTIC
OCEANS FOUNDATION’DAN
ÖZEL BELGESEL GÖSTERİMİ
"A PLASTIC OCEAN"
OKYANUSLARIN YÜZEYINDEKI PLASTIKLERIN
KAPLADIĞI TOPLAM ALAN TÜRKIYE’NIN
YÜZÖLÇÜMÜNDEN DAHA BÜYÜK. TURMEPA, BU
GERÇEĞE DIKKAT ÇEKMEK IÇIN “A PLASTIC OCEAN”
ADLI BELGESEL FILMI, İSTANBUL ÜNIVERSITESI’NDE
ÖĞRENCILER VE GÖNÜLLÜLERLE BULUŞTURDU.
Plastic Oceans Foundation, plastiğin dünyamıza verdiği zararı
geniş kitlelere duyurmak adına 4 yılda, 20 farklı lokasyonda deniz
ve okyanusların durumunu inceleyerek "A Plastic Ocean" adında
bir film çekti. Film, 19 Ocak 2017’den itibaren dünyanın dört bir
yanında gösterilmeye başlandı. Denizlerimizin ve su kaynaklarımızın
korunması için 23 yıldır çalışan TURMEPA, Plastic Oceans
Foundation ile iş birliği yaparak bu çarpıcı belgeseli 13 Aralık
Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi’nde gençlerle buluşturdu.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ’un
girişimiyle, Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda ücretsiz
olarak gerçekleşen film gösterimine, başta İstanbul Üniversitesi
akademisyenleri ve öğrencileri ile TURMEPA Gönüllüleri olmak
üzere yaklaşık 200 kişi katıldı. Bu etkinlik ile TURMEPA, üniversiteli
gençlerimizi plastiklerin zararları konusunda bilgilendirmeyi ve
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gelecek nesillere liderlik yapacak bu gençlerin çevreye karşı daha
duyarlı olmasını sağlamayı hedefledi. Film gösterimi öncesi hoş
geldiniz konuşmasını Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve TURMEPA Genel
Müdürü Akşit Özkural yaptı. Gösterimin ardından ise Altuğ,
TURMEPA Çevre Mühendisi Şeyda Dağdeviren Hill ile birlikte
izleyicilerin sorularını yanıtladı. Plastiklerin okyanuslara verdiği
zararın tehlikeli boyutlarına dikkat çeken A Plastic Ocean belgeseli,
bugüne kadar Blue Ocean Film Festivali, Sedona Uluslararası Film
Festivali, Colorada Çevre Filmleri Festivali gibi festivallerde en iyi
çevre ödülünden en iyi belgesel ödülüne kadar birçok kategoride
ödül kazandı. Ayrıca pek çok ülkede festivallerden özel gösterimlere,
okullardan müzelere ve konsolosluklara kadar birçok platformda
gösterildi. Yıl boyunca da dünyanın farklı yerlerinde gösterimler
devam edecek. Detaylı bilgi için: www.plasticoceans.org

DECATHLON VE KOÇTAŞ 2018’DE DE TURMEPA’YA
DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
TURMEPA, plastik poşetlerin doğaya verdiği zararı azaltmak için
markalarla iş birliği yaparak fazla poşet kullanımının önüne geçmeyi
hedefliyor. Bu kapsamda dernek ilk olarak 2016 yılında Fransız
Decathlon markası ile bir kampanya başlattı. Mağazalarında cüzi bir
miktar karşılığında satışa sunulan alışveriş poşetlerinden elde edilen
gelirin tamamını TURMEPA’ya bağışlayan Decathlon’un kampanya
çerçevesinde 2017 yılında yaptığı bağış miktarı ile 500 bin litre atık
suyun denize karışması engellendi. Böylece 4 milyon litre deniz
suyunun temiz kalması sağlanmış oldu. 5 Haziran 2017 tarihinde
ise ev geliştirme sektörünün lideri Koçtaş ile başlatılan “Doğayı

PAŞABAHÇE
MAĞAZALARI
İLE DENİZE
HAYAT
VERİYORUZ

Çok Seviyorum” projesi kapsamında, fazla naylon poşet kullanımını
engellemek ve doğanın korunmasına destek olmak amacıyla Koçtaş
mağazalarında poşetler büyüklüklerine göre orta boy 10 kuruş, battal
boy 20 kuruş ve jumbo boy 30 kuruş gibi cüzi fiyatlar karşılığında temin
edilmeye başlandı. Koçtaş’ın bugüne kadar yaptığı bağış sayesinde
yaklaşık 200 bin litre atık suyun, diğer bir ifadeyle 15 bin kilogram katı
atığın, denize karışması önlendi. Böylece 1 milyon 600 bin litre deniz
suyunun temiz kalması sağlanarak deniz canlılarına daha mavi sularda
yaşama fırsatı verildi. Koçtaş ile sürdürülen bu kampanya sayesinde kısa
zamanda poşet tüketiminde yüzde 60’a yakın azalma sağlandı.

Türkiye’nin en sevilen markalarından Paşabahçe
Mağazaları, yeni bakış açıları ve tekniklerle geliştirerek
tasarlanan Omnia Koleksiyonu’nu “Su” teması ile devam
ettiriyor. Kasım ayında yapılan lansman ile Omnia Su
Koleksiyonu’nu tanıtan marka, bünyesinde faaliyet
gösterdikleri Şişecam Topluluğu’nun sürdürülebilirlik
stratejisi doğrultusunda bu koleksiyonunu TURMEPA
ile bir sosyal sorumluluk projesinde buluşturduğunu
da duyurdu. Lansmana TURMEPA Yönetim Kurulu
Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan
Vekili İbrahim Yazıcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükran
Güzeliş de katıldı. Omnia Su Koleksiyonu’ndan satın
alınacak her ürün için TURMEPA’ya bağışta bulunacak
olan Paşabahçe Mağazaları, bu bağış ile deniz canlılarının
yaşamsal faaliyetlerini yavaşlatan yaklaşık 200 bin litre
siyah suyun denizlere karışmasını önlemeye destek olacak.
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ÇANAKKALE DENİZ AŞIKLARI
PROJESİ’NDE YILIN SON EĞİTİMİ, ALAN
KILAVUZU VE REHBERLERLE GERÇEKLEŞTİ
TURMEPA’nın MITSUI & CO., Ltd. Çevre Fonu hibesi ve İÇDAŞ
A.Ş. desteğiyle 2016’dan bu yana yürüttüğü “Çanakkale Deniz Aşıkları
- Çanakkale İçin Mavi Adım” projesinde 2017 yılının son eğitimi,
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı faaliyet alanında
çalışan 265 alan kılavuzun ve rehberin katılımıyla gerçekleşti.
28 Kasım’da gerçekleşen eğitimde; turizm ve çevre, sürdürülebilir
turizm, Çanakkale Boğazı biyolojik çeşitliliği, çeşitliliği etkileyen
faktörler, insanın çevre üzerinde etkisi, mikroplastikler ve olumsuz
etkilerine değinildi. Üç ayrı oturumdan oluşan eğitimde katılımcılar,
Çanakkale çevresel sorunları ve problemleri hakkında görüşlerini
de aktardı. Eğitim öncesi katılımcılara hitap eden Alan Yönetimi ve
Tanıtım Grup Başkanı Zeynel Bayseferoğulları: “Gerek savaş tarihi
gerekse doğal güzellikleriyle ulusal ve uluslararası bir öneme sahip olan
Tarihi Alan’da yaşanan çevre sorunlarını ortadan kaldırmak hepimizin
ortak görevi. Tarihi alanı her yıl, milyonlarca yerli ve yabancı turist
ziyaret ediyor. Bugün burada gerçekleştireceğimiz eğitimle milyonlarca
yerli ve yabancı turiste sizin aracılığınızla ulaşarak tarihi alanda çevre
sorunlarına bir çözüm getirmek istiyoruz.” dedi.
Eğitimin ardından katılımcılar, kendilerine verilen sertifikalarla proje elçisi
olmaya hak kazandı. Katılımcılara verilen bilgiler ve dağıtılan proje eğitim
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materyalleri ışığında, insan kaynaklı denizel kirliliğin ve sonuçlarının
çarpan etkisiyle milyonlarca yerli ve yabancı turiste aktarılması amaçlanıyor.
Çanakkale Boğazı’nın özellikle insan kaynaklı tehditlerle karşı karşıya
olduğuna dikkat çekmek ve bu konuda toplumda farkındalığı artırmak için
Merkez, Lapseki, Eceabat, Gelibolu, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde
yürütülen “Çanakkale Deniz Aşıkları - Çanakkale İçin Mavi Adım” projesi,
29 Mart 2018’de “Bizim Kurultayımız” toplantısı ile sona erecek.

ÖĞRETMEN
AKADEMİSİ
VAKFI
GİRİŞİMİYLE
BAŞLATILAN
STK BİRLİK
TOPLANTISINDA
YER ALDIK

Sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu artırmak ve eğitim alanında sosyal etkinin güçlendirilmesi
amacıyla Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) girişimiyle başlatılan STK Birlik Toplantısı, 7 Aralık
tarihinde Salt Galata’da gerçekleşti. Toplantıya derneğimizin yanı sıra 40’ın üzerinde dernek ve vakıf
temsilcisi katıldı. STK’ların eğitim alanında güçlerini birleştirmeleri adına “Köprü Kuralım” mottosuyla
başlatılan toplantıda olası çalışma başlıkları belirlendi. Kaliteli eğitime eşit ve adil erişim, okulların fiziksel
sorunları, içerik oluşturma, iyileştirme gibi birçok konu başlığında fikirler paylaşıldı.

ÇOCUKLAR DENİZLERİ KORUMAK İÇİN PROJE ÜRETTİ
D-Marin Kids & TURMEPA iş birliği ve Ankara Üniversitesi
desteği ile hayata geçirilen, çocukların denizdeki yaşamı ve
denizlerin geleceğini kurtarmayı öğrendikleri “Yenilenebilir Enerji
ve Denizlerimiz” projesi ikinci yılını tamamladı. Çocukların doğaya
yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni
fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan
projede bu yıl, 8 köy ilkokulunda 300’e yakın çocukla bir araya
gelindi. “Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz” projesi ile iki yılda
yaklaşık 600 çocuğa denizdeki yaşam öğretilmiş oldu. Okul
eğitimleri, proje çalışmaları, yarışma ve ödüllerle dolu bir içerikten
oluşan proje kapsamında, 2 Ekim – 24 Kasım 2017 tarihlerinde
Göcek, Turgutreis ve Didim köy ilkokullarının üçüncü ve dördüncü
sınıf öğrencilerine eğitim verildi. TURMEPA eğitmenleri, çocuklara
denizlerdeki hayatı, ekosistemi, deniz temizliğinin önemini
anlatırken özel oyunlarla eğlenmelerini de sağladı. Çocukları denizle
buluşturmak amacıyla, bölgede bulunan D-Marin’lere ziyaretler

yapıldı. D-Marin çalışanlarının mentörlük yaptığı gezide çocuklar,
deniz ve marina hayatına dair bilgiler edindi.

ÇOCUKLARDAN ÇEVRECI PROJELER
Proje ile çocukların araştırma, sorgulama ve birlikte hareket ederek takım
halinde düşünebilme becerilerinin gelişimine katkı sağlamak da amaçlandı.
Bunun için TURMEPA tarafından hazırlanan “Marina Eğitimi Öğrenci
Kitapçığı” ve Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nin (ANKÜDEM) hazırladığı “Bilimsel Proje
Hazırlama Kitapçığı” öğrencilerle paylaşıldı. Proje geliştirme konusunda
aldıkları eğitim ve sunulan materyallerle kendi projelerini yaratan
çocukların çalışmaları ANKÜDEM ve TURMEPA yetkililerinden oluşan
jüriye sunuldu. Jürinin 15 projeyi değerlendirdiği yarışmada Didim’deki
Fevzipaşa Akbudak İlkokulu üçüncü sınıf öğrencilerinin “Maviler
Yunuslarla Hayat Bulsun” ve yine aynı okulun dördüncü sınıf öğrencilerinin
hazırladığı “Geleceği Kirletmeyin” projeleri birinci seçildi.
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MERSİN'DE GERÇEKLEŞEN BABA ÇOCUK
KAMPI’NDA EĞİTİMLERİMİZLE YER ALDIK
Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge Komutanlığı, Muharip Gaziler Derneği, Mersin Kızkalesi
Rotary Kulübü, Bahriye Yelken ve Su Sporları Kulübü Derneği ve Mersin Deniz Ticaret
Odası iş birliğiyle düzenlenen Baba Çocuk Kampı’na babalarıyla birlikte katılan 25 çocuk,
doğayla iç içe bir kamp deneyimi yaşadı. TURMEPA eğitim içerikleri ile deniz, deniz
canlıları ve ekosistem konularında eğitim alan 5-6-7-8. sınıf öğrencileri, Mersin Deniz
Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Halil Delibaş ve Emekli Dz. Alb. Kadir Ata’da
tarafından da deniz çevresi ve deniz kirliği sonuçları, gemici bağları, kıyı ve deniz temizliği,
yelkencilik eğitimi ve meteoroloji konularında bilgilendirildiler. Denizi Yaşatma Kılavuzu
ve su haritamız, kamp boyunca çocuklara rehberlik etti.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYINDA POTANSİYEL
ÇÖZÜMLER TARTIŞILDI
Büyükşehir Belediyesi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'nın yürütücüsü
ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) ortağı olduğu “Antalya'nın Deniz
ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” konulu AB projesi kapsamındaki
çalıştay, 15 Aralık’ta Antalya’da, TURMEPA başta olmak üzere 35 kurum temsilcisinin
katılımıyla gerçekleşti. Antalya'da iklim değişikliği, turizm, arkeoloji, mühendislik
bilimleri, halk sağlığı ve biyo çeşitliliğin ele alındığı çalıştayda, öncelikli ihtiyaçların
belirlenerek risk değerlendirme raporlarının hazırlanmasına karar verildi.

TURMEPA
SINIRSIZ MAVİ
EĞİTİMLERİ SINIR
TANIMIYOR!
Sınırsız Mavi eğitimleri Antalya,
İzmir ve Muğla’da binlerce öğrenciyi
bilinçlendirmeye devam ediyor.
Antalya’da Kasım ayında Kaan Turan
İlkokulu, Mehmet Kemal Dedeman
İlkokulu ve Vali Vecdi Gönül Lisesi’nden
yaklaşık bin 800 öğrenciye “Sınırsız
Mavi” eğitimleri verildi. Öğrenciler
denizlerin önemi ve denizel kirlilik
konularında bilgi sahibi oldu. 2017 yılı
boyunca üç bölgede yaklaşık 10 bin
öğrenci, Sınırsız Mavi eğitimiyle tanıştı.
Eğitimlerimiz 2018 yılında da hız
kesmeden devam edecek.
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TURMEPA,
OKULLARIN
ÇEVRE
ETKİNLİKLERİNE
REHBERLİK
EDİYOR
Fethiye Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi, bölgedeki okullara rehberlik yapıyor. Özel Ata Okulu’nun
ilgili öğretmenleriyle birlikte çalışan TURMEPA ekibi, öğrenciler için çevre odaklı etkinlikler
düzenledi. Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi’nde Sualtı Atık Sergisi’ni gezerek eğitim alan minikler,
benzer eğitim ve faaliyetlerle ailelerine de ulaştılar. Ortaokul öğrencileri; sunumlarla, deneylerle ve
sloganlarla akranlarına ve alt sınıflara çevre eğitimi verdi. İlk defa böyle bir sorumluluk üstlenen
öğrenciler, ciddiyetle hazırladıkları stant, deney ve sunumlarıyla harikalar yarattı. Projelerine
rehberlik eden TURMEPA ekibini de davet eden minikler, bir çevre timi oluşturmaya hazırlanıyor.

SAMSUN’DA 3 BİN
ÖĞRENCİ “DENİZ EĞİTİM
ATÖLYESİ” İLE TANIŞTI
Kasım ve Aralık ayında,
TURMEPA Samsun Şube
Koordinatörü Damla Balçık
eğitmenliğinde gerçekleşen
okul eğitimlerinde yaklaşık 3
bin minik mavi, Deniz Eğitim
Atölyesi ile tanıştı.

TURMEPA ve Ayvalık Belediyesi
iş birliğiyle 4 Ağustos 2017
tarihinde gerçekleşen, çocuklarla
eğitim ve farkındalık etkinliklerini
kapsayan “Deniz Varsa Hayat Var”
projesi, örnek proje olmaya layık
görüldü. Antalya Valiliği ve Antalya
Büyükşehir Belediyesi’nin ev
sahipliğinde 24 Kasım’da düzenlenen
“Yerel Mavi Bayrak Sorumluları”
eğitiminde Ayvalık Belediyesi’nin
sunumunda yer alan proje, örnek
projeler arasında yer aldı.

TURMEPA & TEGV İŞ BİRLİĞİYLE
MİNİKLERE “SINIRSIZ MAVİ” EĞİTİMİ
TURMEPA ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı iş
birliği kapsamında TEGV-Eşrefpaşa ve Balçova Eğitim
Birimlerindeki 62 öğrenciye “Sınırsız Mavi” eğitimi verildi.
TURMEPA İzmir Şubesi Proje Koordinatörü Saygın
Yörük tarafından verilen eğitimde çocuklar denizlerimizin
önemini anladı. TEGV Sınırsız Mavi eğitimleri 2018
yılında diğer birimlerde de devam edecek.

EĞİTİM MATERYALLERİMİZ
Çanakkale Deniz Aşıkları Sınırsız Mavi - Mavi Dalga Sualtı Atık Sergisi - Yenilenebilir
Enerji ve Denizlerimiz - Mavi
Kuşak Hareketi projelerimiz
için yayınlanan eğitim
içeriklerimiz; çocuklara, genç
ve yetişkinlere ulaştı.

“DENİZ VARSA HAYAT VAR”
PROJEMİZ ÖRNEK PROJELER
ARASINDA YER ALDI

TURMEPA FETHİYE
EKİBİNE PLAKET
TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz
Merkezi ekibi, Köyceğiz Şehit Ömer
Halisdemir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Denizcilik Kulübü ile
bir araya geldi. Denizlerin yaşamsal
önemi ve kirlilik tehdidi hakkında genç
denizcileri bilgilendiren ve farklı bir
bakış açısı kazandıran TURMEPA
ekibine, okul müdürü Cafer Binici
tarafından teşekkür plaketi verildi.
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507 ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI İLE 4019 KG ATIK TOPLANDI
2011 yılından bu yana Kıyı Temizleme Hareketi ile özel sektörün, öğrenim
kurumlarının ve Deniz Elçileri Topluluklarımızın gönüllü katılımını teşvik
ederek, deniz kirliliği ile mücadele konusunda katılımcılarda ve bölge
halkında farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Kıyı Temizleme Hareketi,
İstanbul kıyılarında öncelikli olarak tespit edilen bölgelerde kıyı temizlemenin
yanı sıra denizler ve deniz kirliliğinin doğa ve canlı yaşamına etkileri

hakkında bilgi paylaşımını ve takım oyunlarını içeriyor. Katılımcı profiline
göre belirlenen oyunlar sayesinde çalışanlar arasındaki takım ruhunun en
eğlenceli şekilde güçlendirilmesi sağlanıyor. 2017 yılında düzenlediğimiz
kıyı temizleme etkinlikleri ile 10 özel sektör kurumu iş birliğinde 507
gönüllümüzün katılımı ile İstanbul, İzmir, Muğla, Trabzon ve Van’daki 15
kıyıda 4 bin 19 kilogram atık toplayarak denize karışmasını önledik.

GÖNÜLLÜ ATÖLYELERİ 14. MADDE
SUDAKİ YAŞAM İLE BAŞLADI

TURMEPA Gönüllüleri, kendi organizasyonları ile Gönüllü Atölyeleri
çalışmalarına başladı. Gönüllüler, ilk konu başlığını “Birleşmiş Milletler’e
üye ülkelerin imza attığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH)
yakından tanımak” ve “14. Madde Sudaki Yaşam’ın detaylarını incelemek”
olarak belirlediler. 16 Aralık 2017 tarihinde gönüllü atölyelerinin ilki olan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Atölyesi, 20 gönüllünün katılımı ile
TURMEPA Gönüllü Evi’nde düzenlendi. Gönüllüler, Maya Sürdürülebilir
Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle gerçekleşen atölyede, 2015-2017 yılları arasında
Türkiye'nin hedefler konusunda kat ettiği yolu izlemeyi amaçladı. Maya
ekibinden Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanı Mine İzmirli, atölye çalışması ile
ilgili şunları söyledi: “TURMEPA Gönüllüleri, sürdürülebilir kalkınmanın
göstergeleri olan ölçme ve izleme kaynakları konusunda bilgiler aldılar.
Sürdürülebilir kalkınmanın hedef göstergeleri hakkında uygulama yaparak
hedeflerin gerçekleştirilmesinde aralarındaki bağlantının önemine dikkat çektik.
TURMEPA Gönüllüleri, 14. Madde Sudaki Yaşam’a odaklanarak hedeflerin
duyurulması ve Türkiye'de yaygınlaştırılması konusunda çalışmaya karar verdi.”
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DENİZLER YAŞASIN DİYE, ÖNCE GÖNÜLLÜLER HAREKETE GEÇER!
Dünya Gönüllüler Günü, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri
(UNV) koordinasyonunda 1985’ten bu yana her yıl 5 Aralık’ta
136 ülkede kutlanıyor. TURMEPA’nın da her yıl geniş
gönüllü katılımıyla kutladığı Dünya Gönüllüler Günü’nün bu
yılki UNV teması “Önce Gönüllüler Harekete Geçer” oldu.
TURMEPA olarak biz de bu tema çerçevesinde Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri için Küresel Hedefleri 2030’a kadar yerine
getirmede ülke STK’ları olarak birlikte hareket etmenin önemini
vurguluyoruz. Dernek çalışmalarının temelinde ulusal gönüllülük
ruhunu bulmayı ve ortaya çıkan bu ruhu güçlendirerek dünya
gönüllüleri kazanmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple, “Denizler Yaşasın
Diye, Önce Gönüllüler Harekete Geçer” mesajını paylaşmak
üzere 2 Aralık 2017 tarihinde, DENTUR desteğiyle İstanbul
Boğazı’nda gönüllülerimizle buluştuk, sertifikalarını teslim
ederek teşekkürlerimizi sunduk. Etkinliğimize katılan TV
Yapımcısı Güven İslamoğlu, “Sürdürülebilir Yaşam” hakkında
gönüllülerimizle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

DELOITTE TÜRKIYE’NIN DESTEĞIYLE GÖNÜLLÜ
FILMIMIZI KAMUOYU ILE PAYLAŞTIK
Yıllarını dolduran TURMEPA gönüllülerinin de paylaşımda bulunduğu
programda ayrıca Deloitte Türkiye firmasının desteğiyle hayat bulan,
Kitchenew Media Ajansı’nın yaratıcılığı ile hazırlanan ve tiyatro seslendirme sanatçısı Nuri Karadeniz’in seslendirdiği “gönüllülüğe davet”
filmini de kamuoyu ile paylaştık. Aldığımız iki nefesten birini denizlerimizin
sağladığı bilgisini paylaştığımız filmimizde “Denizler Yaşasın Diye” her yaş
grubundan bireyleri gönüllülüğe davet ediyoruz. Tüm dünyada ve Türkiye’de
gönüllülüğü yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan bu özel film için Deloitte
Türkiye’ye teşekkür ederiz. TURMEPA olarak ayrıca 31 sivil toplum
kuruluşunun üyesi olduğu Ulusal Gönüllülük Komitesi’ni (UGK) temsilen 5
Aralık’ta Samsun, Van, Denizli, İzmir ve Bodrum’da gönüllülüğü kutlamak,
yeni gönüllü adaylarına ulaşmak, kamuoyunu Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri ile tanıştırmak için stantlar açtık. Samsun’daki stant çalışmamızı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve TURMEPA Samsun Şube Başkanı
Sayın Yusuf Ziya Yılmaz da ziyaret ederek desteklerini belirtti.
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DENİZ ELÇİLERİMİZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI!
2017 yılında 10 il 13 üniversitede Deniz Elçileri Topluluklarımızla
yapılanmak üzere yola çıktık. Antalya, Balıkesir, Denizli, Çanakkale,
İstanbul, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun ve Van’da oluşturulan
topluluklarla faaliyetlere başlandı. Balıkesir Bandırma On Yedi Eylül
Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğumuz (BANUDET) ilk adımı
çevre okullardaki öğrencilere deniz-kıyı ekosistemini anlatarak attı.
BANUDET ekibi Erdek’te kirli kıyı tespitinde de bulanarak kıyı
sahiplenme faaliyetlerini başlattı. Deniz Elçileri Topluluklarımız
yaptıkları stant çalışmaları ile yüzlerce kişiye ulaştı.
Diğer bir Deniz Elçileri Topluluğu ise İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri
Fakültesi liderliğinde kuruldu. Deniz-kıyı ekosisteminin uzmanı olan
öğrencilerden oluşan Deniz Elçileri Topluluğu’nun danışman hocası
derneğimizin Gönüllü Danışmanı Prof. Dr. Gülşen Altuğ olacak.
İstanbul Üniversitesi’ndeki Deniz Elçilerimiz, çalışma alanımızla ilgili
bilgi ve içerik geliştirmede de destekte bulunacak.
TURMEPA’nın Deniz Elçileri Toplulukları, üniversite ve özel sektörde
en az beş kişinin bir araya gelmesiyle oluşan gönüllü yapılanmasıdır.
Siz de üniversitenizde ya da çalıştığınız şirkette deniz-kıyı ekosistemi
için faaliyet yürütmek isteyen arkadaşlarınızla ekibinizi oluşturup bize
başvurabilirsiniz. gonulluyum@turmepa.org.tr
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GÖNÜLLÜ
EĞİTMENLERİMİZ
DENİZLERİMİZİ
ANLATMAYA
DEVAM EDİYOR
10 İlde 20 Gönüllü Eğitmen Programı
kapsamında beş günlük eğitici eğitimi alan
gönüllüler, yıllık planlama doğrultusunda
çeşitli illerde TURMEPA’nın eğitim setlerini
uygulamaya devam ediyorlar. İstanbul’daki
gönüllü eğitmenlerimiz Yeşim Melek Şen, Seda
Devrim Yenigün ve Kerem Çelik, Kasım ve
Aralık aylarında Bahçelievler Yayla İlkokulu’nda
314 öğrenciye Deniz Eğitim Atölyesi eğitimi
verdi. Samsun’daki gönüllü eğitmenimiz
Abdurrahman Çoban, öğretmenlik yaptığı
Tekkeköy Kutlukent Şehit Uğur Birinci İlkokulu
– Ortaokulu’nda ve Atakum Mimar Sinan
İlkokulu’nda eğitimler vererek 95 çocuğa ulaştı.
Samsun gönüllü eğitmenimiz ayrıca STK’lar
ile iş birliği gerçekleştirerek Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı gönüllülerine deniz ve kıyı
ekosistemi hakkında eğitim verdi.

SAYILARLA 2017’DE TURMEPA GÖNÜLLÜLÜĞÜ
2017 yılında Gönüllü Programımız kapsamında 897 gönüllü
başvurusu alarak gönüllü sayımızı 6 bin 549 kişiye çıkardık.
Sadece kıyı illerimizden değil, 66 ilimizden deniz-kıyı
ekosistemini korumak için gönüllü talepleri aldık. Avustralya,
Bulgaristan, İsviçre, Pakistan, Suriye ve Türkmenistan’dan
da deniz sevdalısı bireyler gönüllü olmak için elini kaldırdı.
Gönüllü eğitmenlerimiz, İstanbul, Muğla, Samsun, Kırklareli,
Samsun ve Kocaeli’de dört farklı eğitim programı ile 902
ilköğretim öğrencisi, 27 üniversite öğrencisi ve 209 yetişkine
ulaştı. Derneğin özel etkinliklerine 2 bin 580 gönüllü katıldı
ve destek verdi. 120 çevrimiçi gönüllümüz, sosyal medya
üzerinden paylaşımlar yaptı. Sayısı 6 bin 549’a ulaşan her
yaştan gönüllülerimizin yüzde 74’ü etkinlik gönüllüsü, yüzde
41’i ise çevrimiçi gönüllü olarak faaliyetlerini yürütüyor. 18 yaş
üzeri gönüllülerimizin yüzde 40’ı topluluk gönüllüsü, 20-50
yaş arasındaki bireylerin ise yüzde 40’ı eğitim gönüllüsü olarak
destek veriyor. Bir yıl boyunca gelen gönüllü başvurularının
yüzde 58’i aktif olarak gönüllülük faaliyetlerine devam etti.

Deniz Elçisi
olmak ister
misiniz?
Öncü olun, kurumunuzda
Deniz Elçileri Topluluğu kuralım!
Deniz Elçileri olarak, Türkiye’nin
birçok noktasında gönüllüsü
olan TURMEPA’da deniz ve kıyı
ekosistemini korumak için faaliyetler,
etkinlikler yürüteceksiniz. En az beş
kişinin bir araya gelerek oluşturduğu
Deniz Elçileri Topluluğumuzla birlikte
aktif olarak yola devam etmenizi ve
bizleri geliştirmenizi istiyoruz.

Denizler Yaşasın Diye!
DETAYLI BİLGİ İÇİN: gonulluyum@turmepa.org.tr

