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Çocukluğumda, Edgar Allan Poe’nun Annabel Lee adlı şiirinin mısralarını her okuyuşumda
“Annabel Lee”yi ve onun yaşadığı “deniz ülkesi”ni hayal ederdim hep. Nedense “Annabel Lee”yi
balık kuyruklu bir deniz kızı olarak canlandırır, yaşadığı o “deniz ülkesi”ni de billur suların altında
muhteşem şatolarıyla, kırmızı mercan kayalıklarıyla, parıldayan inci istiridyeleriyle ve rengarenk
balıklarıyla bir deniz altı dünyası olarak düşünürdüm. Orası belki de o muhteşem Atlantis’e ait bir
köşeydi.
Şimdi denizci bir ailenin kızı olarak ben de iki küçük kız çocuğunun annesiyim ve tüm çocuklar için
tek bir özlemim var: “Gerçek birer deniz ülkesinde yaşasınlar.”
Ancak, oldukça endişeliyim. Acaba bu özlemime kavuşabilecek miyiz?
Uzaydan bakıldığında masmavi bir top gibi görülen dünyamızın dörtte üçü denizlerden
oluştuğuna göre biz aslında büyük bir adada yaşıyoruz. Ancak ne hazindir ki bir adada yaşamanın
gereklerini asla yerine getiremiyoruz. Yeryüzünde yaşamın denizlerde olduğunu biliyoruz, fakat bu
vurdumduymazlığımızla yaşamın, denizlerin kirletilmesiyle sona erebileceğinin bir türlü farkında
olamıyoruz. Denizlerimizdeki balık stokları çok hızlı tükenmeye başladı. Yapılan araştırmalara göre;
1970’ten bugüne, denizaltında yaşayan popülasyon yüzde 49 azaldı. İnsanlar tarafından tüketilen
balık türleri, yarıya düştü. Bu nedenle çiftlik balıkları, her geçen gün sofralarımızda daha fazla yer
almaya başladı.
Hep ifade ettiğimiz gibi dünya coğrafyasının en güzel bölgesinde, üç yanı muhteşem güzellikteki
denizlerle çevrilmiş ve bu niteliğiyle bir deniz ülkesi olmaya en çok yakışan Türkiye denizlerinde de,
durumumuzun pek iyi olduğu söylenemez. Elbette devletimiz, yerel yönetimler, bizler, başkaca pek
çok sivil toplum örgütü, duyarlı yurttaşlarımız, hep birlikte çevrenin ve denizlerin korunması için
büyük gayret sarf ediyoruz ama yapılanlar yetmiyor. Çeşitli kaynaklardan gelen kirlenme, kıyılarda
aşırı yapılaşma ve doğanın tahribi gibi çeşitli tehditler, başta TURMEPA olarak bizlerin onca
çabasına, duyarlılığına ve uyarılarına rağmen devam etmektedir. Farkındalığı daha bir arttırmaya,
insanlarımızı denizle buluşturmaya mecburuz. Biliyoruz ki, denizle bir kere bağ kuranlar da artık o
bağı koparamıyor.
Aslında tüm olumsuzluklara karşın denizlere sevdalı insanlar, umudun, inancın, kararlılığın ve
belki de bitip tükenmez bir inadın insanlarıdır. Çocuklarımız nasıl bir dünyayı hak ediyorsa, ona
kavuşmaları için üstümüze düşen görevi yılmadan, bıkmadan, bir şiir okur gibi, bir halı dokur gibi,
zevkle ve keyifle yapmaya devam edeceğiz.
Bu vesile ile içerisinde bulunduğumuz Temmuz ayı nedeniyle ülkemize Kabotaj hakkını getirerek,
ulusal denizcilik bilincinin yaratılmasına önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk’ü de minnet ve
şükranla anmak isterim.
Biz daha güzel, daha temiz ve daha yaşanası bir dünyaya yelken açtık gidiyoruz, bizimle birlikte
gelmek isteyenler için kapılarımız ve gönüllerimiz ardına kadar açıktır.
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SAHİLİN
GERÇEK SAHİPLERİ

AKDENİZ
FOKLARI
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UÇSUZ BUCAKSIZ BİR YOLCULUĞA ÇIKARIR MASMAVİ DENİZLER… ÖYLE HEYBETLİ VE GÜÇLÜDÜR
Kİ MİLYONLARCA DENİZ CANLISINA YAŞAM OLUR. ANCAK BU YAŞAM NE YAZIK Kİ İNSANLARIN
ALIŞKANLIKLARIYLA BERABER YAVAŞ YAVAŞ YOK OLUYOR. SAHİLLERİMİZİN BELKİ DE GERÇEK
SAHİPLERİNDEN OLAN AKDENİZ FOKLARI, ‘NESLİ KRİTİK DERECEDE TEHLİKE ALTINDA’ TÜR OLARAK
KORUMA ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR. ONLARIN NESLİNİN DEVAMI İSE İNSANLARIN ELİNDE…

D

Dünyada nesli en fazla tehlike altında olan deniz canlısı Akdeniz
Foku. Sayılarının günümüzde 600’den az olduğu tahmin ediliyor.
Bu nedenle de International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources (IUCN) tarafından ‘nesli kritik derecede tehlike
altında’ tür olarak belirlenmiştir.
İri bir deniz memelisi olan Akdeniz fokunun boyu iki-üç metre,
ağırlığı 200-300 kilogram arasında değişir. Erginlerin vücudunu,
beş milimetreyi geçmeyen kısa ve sert kıllar kaplar. Su üstünde
görüldüğünde en belirgin özellikleri iri kafaları, uzun bıyıkları ve
kömür gibi siyah gözleridir. 20. yüzyılın başına kadar bütün Akdeniz’de
ve Marmara Denizi’nin yanı sıra Karadeniz’de de fok kolonileri
olduğundan bahsediliyor. ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden
Dr. Özgür Emek İnanmaz, fokların günümüzde Doğu Akdeniz ve
Batı Afrika’nın küçük bir kısmında varlıklarını sürdürdüğünden
bahsediyor ve ekliyor; “Türün en büyük popülasyonu Ege
Denizi’ndedir. Bu nedenle Akdeniz Fokunun korunmasına yönelik
en büyük sorumluluk Türkiye ve Yunanistan’ındır.”

AKDENIZ FOKUNUN GEÇMIŞTEKI VE
GÜNÜMÜZDEKI DAĞILIMI
Akdeniz fokunun, Türkiye denizlerinden Karadeniz’de neslinin
tükendiği düşünülmekte, Marmara Denizi’nde ise 5-10 arası canlının
hayatta kalma mücadelesi verdiği biliniyor. Akdeniz Fokunun
Marmara Denizi kıyılarındaki varlığı ile ilgili yapılan çalışmalarda, bu
bölgedeki en önemi yaşam alanlarının Karabiga kıyılarında olduğu
tespit edilmiştir. Bunun dışında Kuzey Ege Denizi’nde de özellikle
Gökçeada, Semadirek adaları hatta kısa bir süre öncesine kadar
Bozcaada’da Akdeniz Foklarının olduğu biliniyordu.

Dr. Özgür Emek İnanmaz, Akdeniz Foklarının sayılarının azalması
nedeniyle genellikle tek tek dolaştığından bahsediyor ve ekliyor;
“Akdeniz Fokları nadiren birlikte görülür. Eskiden iki ila dört
arasında fok bir arada görülürdü, hatta bu sayının zaman zaman
yedi-sekiz olduğu bile biliniyordu. Akdeniz Foklarının bazı
dönemlerde bir araya geldiği ve sonra tekrar dağıldıkları konusunda
varsayımlar mevcut. Ergin erkekler genelde bir bölge belirler ve
yaşantısını burada sürdürürler. Dişiler erkeğe göre daha gezgin
olmakla birlikte, yavrulama döneminde üreme mağarası ve civarını
terk etmezler. Genç foklar ise yetişme dönemlerinde uzak bölgelere
gidebilirler.”

ÇIFTLEŞME DENIZDE OLUR
Dişi Akdeniz Foklarının çiftleşmek için büyük mesafeler kat ederek
erkek fokların yanına geldiği ve daha sonra erkeğin yanından ayrıldığı
tahmin ediliyor. Çiftleşmeleri ise denizde oluyor. Dişi fokun cinsel
olgunluğa dört-beş yaşında ulaştığı tahmin ediliyor. Dişi Akdeniz
Foku 10-11 aylık hamilelik döneminden sonra, her sene ya da iki
senede bir yavru doğurur. Bu nedenle, Akdeniz Foku üreme hızı
düşük, yavru sayısı az bir canlıdır. Doğum, insanların uğramadığı
(veya ulaşamadığı) ve içinde hava olan bir kıyı mağarasının en
ucunda, dalgaların kolay ulaşamayacağı bir çakıl plaj veya kayalık
platform üzerinde olur. Anne, yavruyu yaklaşık dört ay boyunca
kendi sütü ile mağara içinde emzirir.

“Türün en büyük popülasyonu Ege
Denizi’ndedir. Bu nedenle Akdeniz
Fokunun korunmasına yönelik en büyük
sorumluluk Türkiye ve
Yunanistan’ındır.”
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ODTÜ ekibi Akdeniz Foklarını araştırıyor.

“AKDENIZ FOKUNU KORUMAK IÇIN EN IYI YOL
YAŞADIĞI HABITATLARI KORUMAK”
Dr. Özgür Emek İnanmaz; “Akdeniz Foku, yavrusunu doğurmak
ve büyütmek için mutlaka karaya (ve özellikle kıyı mağaralarına)
muhtaçtır. Bu nedenle Akdeniz Fokunu korumak için en iyi yol
yaşadığı habitatları yani yaşam alanlarını korumaktan geçiyor” diyor.
Türkiye, bu türü ve türün barındığı yaşam alanlarını koruma
sorumluğunu aldığını belirtmiştir. Avrupa Yaban Hayatı Koruma
Sözleşmesi (Bern), Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi
(Barselona), Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmeleri gibi
anlaşmalara imza atarak, uluslararası platformlarda ülke adına söz
vermiştir. Bu bağlamda Marmara Denizi’ndeki fok kolonisinin
korunması türün neslini devam ettirebilmesi açısından gerekli
olmanın yanında, Türkiye’nin verdiği sözleri yerine getirmesi adına
da büyük önem arz eder.

Türkiye, Akdeniz Foku ve fokların barındığı
yaşam alanlarını koruma sorumluğunu
aldığını belirtmiştir.
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KARABİGA KIYILARI
Marmara Denizi’nin güney batısında bulunan Karabiga
kıyıları, biyolojik çeşitliliğiyle bakir kalmış ender
alanlardan biri. Sınırlı da olsa bölgede birçok araştırmalar
yapılıyor. ÇOMÜ, ODTÜ-DBE ve SAD-AFAG araştırma
yapan kurumlardan bazıları. Karabiga kıyıları başta
Akdeniz foku olmak üzere canlılar üzerinde kritik bir
öneme sahiptir. Karabiga ve civar kıyıları ayrıca tepeli
karabatak, cüce karabatak, gökdoğan, üreyen ve kışlayan
deniz kuşları, ötücüler ve ayrıca kıyı mağaralarındaki
yarasalar gibi memeli hayvanlar bakımından son derece
önemli yaşama ve üreme alanıdır.

mavicanlı

AKDENİZ FOKLARI FOTOKAPANLARLA
TESPİT EDİLECEK
HEDEF YAŞAM ALANLARINI KORUMAK
Fotokapan uygulamasının en büyük hedeflerinden biri de Akdeniz
Foklarının yaşam alanlarını incelemek, popülasyon durumları ve
tür üzerindeki olumsuzluklarını tespit edip gerekli tedbirleri hızlıca
almak. Mersin’de bulunan 25 mağarada Akdeniz Foku yaşam
sürüyor ve bu mağaralarda fotokapan sayesinde Akdeniz Fokları
detaylıca inceleniyor.
12

Nesli tehlikede olan Akdeniz Fokları için Mersin’in
Erdemli ilçesinde yeni bir uygulama başlatıldı. Artık
Akdeniz Fokları fotokapanlarla izlenecek. Bu uygulama
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
ile ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitü Müdürlüğü
arasından imzalanan 'Akdeniz Foku Tür izleme ve
Tespit' protokolü çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

maviyarış
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Rüzgarı Az, Manzarası Bol Yarış...

BOSPHORUS CUP
İSTANBUL BOĞAZI, 26-29 MAYIS TARİHLERİNDE TURKCELL PLATİNUM
BOSPHORUS CUP ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 30 ÜLKEDEN
GELEN 70 TEKNE VE 600 SPORCUNUN YER ALDIĞI ETKİNLİK
KAPSAMINDA YARIŞÇILAR, İSTANBUL BOĞAZI’NIN SERİN
SULARINDA YARIŞTILAR. BOĞAZ YARIŞI RÜZGARA
BAĞLI OLARAK SAKİN GEÇTİ FAKAT GÖRSEL
ŞÖLEN MUHTEŞEMDİ.
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Her yıl pek çok sporseverin ve yelkencinin katıldığı Turkcell Platinum
Bosphorus Cup’ın 15.si, 26-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. 30
ülkeden yerli ve yabancı yaklaşık 70 tekne ve 600 sporcunun Boğaz’ın
serin sularında mücadele ettiği bu yarış, erguvanların ve yalıların
benzersiz güzelliği ile bütünleşen İstanbul Boğazı’nda gerçekleşti.
Boğaz’ı kaplayan beyaz yelkenliler Dolmabahçe’den başlayıp Çırağan
Sarayı’nın önüne kadar süren bu yarışla İstanbullulara özel bir gün
yaşattı.
Etkinliğin heyecan verici yarışları, İstanbul Boğazı’nın pek çok seyir
noktasından çok sayıda insan tarafından izlendi. Beşiktaş sahilinden
Ortaköy meydanına, Arnavutköy’den Tarabya Koyu’na uzanan geniş
kıyı şeridinde büyük coşku vardı. Masmavi denizi kaplayan yelkenliler,
ortaya muhteşem bir görsel şölen çıkarıyordu.
Dünyanın yelken meraklılarını İstanbul’da buluşturan etkinlik, aynı
zamanda pek çok uygulama ve internet sitesinden de canlı seyredildi.
Türkiye’nin en teknolojik yarışı olarak hafızalara kazınan Turkcell
Platinum Bosphorus Cup 2016’da sanal gözlük kullanan seyirciler
yelkenlileri yakından takip ettiler.
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YAĞMUR,
YARIŞLARI OLUMSUZ ETKILEDI
Dört gün süren etkinlik kapsamında antrenman yarışı, şamandıra
yarışları ve boğaz yarışının gerçekleştirilmesi planlanıyordu fakat
yelkenciler açısından bakılırsa etkinlik bu yıl, beklentileri tam
anlamıyla karşılayamadı. Etkinliğin ilk günlerinde, gökyüzünü
kaplayan kara bulutlardan yağan yağmur, yarışları olumsuz etkiledi.
Planlanan beş yarıştan sadece ikisinin yapılabilmesi de yağan
yağmur yüzünden ıslanan yelkencileri oldukça üzmüştü. Etkinliğin
ilerleyen günlerinde ise yağmur yerini, hafif rüzgara bıraktı. Bu
rüzgarda tekneler oldukça zor ilerlediler ve yarışın bitiş noktasına
gelindi. Etkinliğin son günü de yelkenciler büyük bir umutla
rüzgar beklediler fakat hiç rüzgar esmediği için yelkenciler hiç yarış
yapamadan karaya döndüler.

maviyarış

VE KAZANANLAR…
Yarışmanın hem IRC 0 hem de Overall etabının birincisi Orient
Express VI teknesinin sahibi ve dümencisi Bülent Atabay oldu. IRC
0 etabının ikincisi Levent Özonur liderliğindeki Renault Far Away
teknesinin ekibi; aynı etabın üçüncüsü de Farrfara teknesinin sahibi
Erhan Uzun oldu.
Etkinliğin IRC 1 etabında birinci, Petra teknesiyle Nikola Dukov;
ikinci, Define Jr teknesinin dümencisi Selim Kakış, üçüncüsü ise One
Sails-ag Sailing teknesiyle Erce Demirtaş ve ekibi oldu.
IRC 3 etabının birincisi Turkcell-Fenerbahçe teknesinin sahibi Halil
Yavaş olurken, ikincisi Pegasus’un dümencisi Hüseyin Levent Özgen
ve üçüncüsü de Sahibinden.com’un teknesini kullanan Gökhan
Şahan oldu.
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Turkcell Platinum Bosphorus Cup’un 15. yıl kutlamasında yelken
yarışlarının kazananı Bülent Atabay liderliğindeki “Orient Express VI”
teknesi ve ekibi aynı zamanda 2002 yılında, yarışmanın ilk senesinde
de ödülü kazanmıştı. Denizin ortasında gümüş kupayı büyük bir
sevinçle kucaklayan Bülent Atabay ve ekibi, farklı etap şampiyonları
ile birlikte Kalamış Marina’da düzenlenen ödül töreninde buluştu.
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DÜNYANIN EN HIZLI
YELKENLİLERİNDEN HYDROS
Farklı ülkelerden ve şehirlerden çok sayıda insanı
buluşturan “Turkcell Platinum Bosphorus Cup”, dünyaca
ünlü yelkenci Jérémie Lagarrigue’in dümenciliğini
üstlendiği Hydros ve ekibini ağırladı. Rekortmen ekibi ile
birlikte İsviçre’den İstanbul’a bir konteyner ile getirilen,
15 metrelik trimaran tipi, yani üç gövdesi olan tekne
Hydros’un montajı Kalamış Marina’da gerçekleştirildi.
Beş günde, toplamda 50 saatlik montaj süresinden
sonra iki bin parçası bir araya getirilen Hydros, serin
sulara adım attı. 2014 yılında Genova Gölü’nde kendine
ait rekoru kıran Hydros, 123 kilometreyi dört saat 30
dakikada gidebilen bir tekne olduğu için ‘denizlerin
Formula 1 aracı’ olarak biliniyor. Hydros ayrıca 31,46
knot’la kilometre rekorunu da elinde tutarken, 25,63
knot’la 1 saat rekorunun da sahibi. Hydros, kanatları
üzerinde havalanırken saatte 40 mil hıza ulaşıyor.
Tüm dünyanın gözünü çevirdiği bu etkinlikte Hydros,
sporseverlere doyumsuz anlar yaşattı.

ÖDÜL TÖRENI
Etkinliğin son günü, akşam saatlerinde Kalamış Marina’da ödül töreni
gerçekleştirildi. Törende, kazanan ekipler ödüllerini alırken ortaya
renkli görüntüler çıktı. IRC 0 sınıfında yarışı kazanan Bülent Atabay
ve ekibi, Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası’nı sevinçle havaya
kaldırdı.
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röportaj & fotoğraf. Murat Erdoğan
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TEZCAN M. YARAMANCI

"Deniz Temizliğinde Yasal
Düzenlemelere İhtiyaç Var"
YEDİ YILLIK KAPTANLIĞIN ARDINDAN DÜMENİ GENÇ BİR İSME TESLİM EDEN
TURMEPA’NIN ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TEZCAN M. YARAMANCI, “ÇEVRE VE
DENİZ TEMİZLİĞİ ÇOK BÜYÜK TOPLUM BİLİNCİNİN YANI SIRA KAMUSAL DÜZENLEMELER
VE YATIRIMLAR GEREKTİREN BİR KONU” DİYOR.

D

Deniz ve çevre bilincinin 7’den 70’e toplumda yaygınlaşması misyonuyla
yedi yıl önce TURMEPA’da dümene geçen Tezcan Yaramancı, aynı
misyonu devam ettireceğine inandığı Şadan Kaptanoğlu’na bayrağı
devretti. 21 yıl önce kurulan TURMEPA’nın gerçek anlamda toplumla
bütünleşmiş bir sivil toplum örgütü olduğunu söyleyen Yaramancı’yı hayal
kırıklığına uğratan tek şey, deniz ve çevreyle ilgili yasal düzenlemelerin
hayata geçirilememesi oldu. 65. Hükümetin Başbakan ve denizci
bakanlarının bir şans olduğunu düşünen Tezcan Yaramancı ile 21 yılda
TURMEPA’nın geldiği seviyeyi ve toplumdaki çevre ve deniz bilincini
konuştuk.
Kendinizi emekliye ayırdınız sanırım?
Ben kendimi emekli kabul etmiyorum. Yalnız vites düşürdüğümü
söylemem lazım. Eski profesyonel yöneticilik dönemimdeki yoğun
temponun biraz daha yavaşlatılmışıyla çeşitli faaliyetlerimi sürdürüyorum.
Böyle bir karar almanızın nedeni kendinize vakit ayırmak
istemeniz mi?
TURMEPA, Türkiye için çok önemli bir sivil toplum örgütü. Ben,
sivil toplum örgütlerinde ve siyasette görev alacak kişilerin topluma
bir şey sunmak için oralara gelmelerinin doğru olduğuna inanan bir
kişiyim. Ne sivil toplum örgütüne ne de siyasete, insan, kendisine
fayda sağlamak için girmemeli, bilgi ve birikimini toplumun yararına
sunmalı. Benim anlayışım bu. Dolayısıyla TURMEPA’nın başkanlığı
konusu, yedi sene önce benim önüme konulunca, ben bu mantıkla
baktım olaya. Denizlerin, çevrenin temiz tutulması bir ülke için hayati
bir olay. Dolayısıyla bu konuda yapabileceğim bir şeyler olduğuna
inandığım için bu sorumluluğu kabul ettim. Yedi sene zarfında da
belirli bir programa uyarak TURMEPA’yı o günden bu günlere taşıdık.
Türkiye’deki çevre bilincini, denizlere verilen önemi de artırdık. Bu
amaçlarımız doğrultusunda da önemli kazanımlar elde ettik.

TURMEPA’yı öncesinde de denize karşı hassasiyetiniz var mıydı?
TURMEPA’yı kuruluşundan beri bilen ve üye olarak takip eden bir
kişiydim. Ama aktif görev almamıştım. Belirli bir zaman geçtikten sonra,
işletmelerde, yönetimlerde yeni fikirlere, yeni enerjilere, yeni dinamizme
ihtiyaç oluyor. Ben de artık o noktaya gelindiğini hissettiğim için yedi
senelik bir faaliyetten sonra vizyonu, bilgisi, birikimi ve kişisel vasıfları
itibariyle benden bu meşaleyi devralabilecek bir arkadaşımızın da
olduğuna inandığım için görevimi daha dinamik, daha heyecanla bu işe
sarılacak bir arkadaşıma devrettim. Bu aslında benim yarattığım bir fikir
değil. Rotary Kulübü diye bir kulüp var. Bu kulüp bunu neredeyse 100
yıldır uyguluyor. Orada da yönetimler belirli dönemlerde el değiştirir.
Eski başkan, yönetimde bir müddet daha kalır, bir de gelecek dönemin
başkanı da yönetimin içine alınır ve hazırlanır. Biz bunu yaptık. Şadan
Hanım benim başkanlığımda yönetim kurulu üyesi olarak bir sene
çalıştı. Bir sene evvel yönetim kuruluna geldiğinde onu gelecek dönem
başkanı olarak tanımladığım için bu bir senelik çalışmamızda o kendini
başkanlığa hazırladı. Derneğin çalışmalarını daha yakından takip etti.
Ben iyi bir meşale devir teslimi yaptığımıza inanıyorum.
Bayrağı devraldığınızda koyduğunuz hedefleri hayata
geçirebildiniz mi?
Hedeflediğim birçok şeyi yerine getirebildim. Hatta umduğumdan
daha da fazlası yerine geldi. Ama üzülerek söylüyorum, beni büyük
hayal kırıklığına uğratan bir konu var. O konuyu başkan hedefi olarak
belirlediğim halde aşamadım. O da, kamu yönetimi ve siyasi çevrelerin de
bu konuya öncelik vermesi konusudur. Çevre ve deniz temizliği çok büyük
toplum bilinci gerektiren ama onun yanı sıra da kamusal düzenlemeler
ve yatırımlar gerektiren bir konu. Bunu bir sivil toplum örgütünün
yapması mümkün değil. Toplum bilincini, toplum hassasiyetini bir
sivil toplum örgütü yaratabilir. Nitekim, bunu sağladık. Özellikle
eğitim dönemindeki gençlere ulaşarak, toplumun çeşitli katmanlarına
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mesajlar ulaştırarak bu konuda geçmişe nazaran çok daha büyük bir
bilinç oluşturduk. Kamunun alması gereken tedbirler, yönetmelikler vs.
maalesef yerine gelmedi. Çünkü bu merciiler, özellikle siyasi merciiler,
yaptıkları işlerin getirisini oy hesabı olarak yapıyor. Çevre derneklerine
‘arkanızda kaç oy var’ gözüyle bakıyorlar. Dolayısıyla maalesef bu yöndeki
hizmetler, bir türlü öncelik kazanamadı. Bu konuda çok girişimimiz oldu.
Bazı bakanlarımız gereken hassasiyeti gösterdiler fakat onların da çabaları
bürokrasi zincirinde kayboldu gitti. Önümüzdeki dönemde, ki Şadan
Hanım’ın konumu ve sayın Başbakanımızın da denizcilik sektörü ile iç
içe olması dolayısıyla beklentimiz geçmişte beceremediğimiz bürokratik
engelleri aşıp yasal düzenleme bazına oturtmak ve bunun uygulamasını
süratle yerine getirmek olmalı.
Belirttiğiniz gibi hem Başbakan hem Ulaştırma Bakanı
ve hem de Milli Eğitim Bakanı denizcilik kökenli... Şadan
Hanım’ın bu konuda şanslı olduğunu söyleyebilir miyiz?
Yeni dönemde bu şartları çok olumlu görüyorum. Geçmişteki siyasi
çevrelere bunu anlatmakta zorluk çektik. Sayın Başbakanımız o
tarihlerde Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı olarak bize
yakınlık göstermiş, kongrelerimize gelmiş,
kendisiyle yaptığımız temaslarda da gerekli
yerlere gerekli direktifleri vermiştir fakat
konunun bir kanuni düzenleme, yönetmelik
gerektiren bir tarafı var. Bunu toplu bir
plan olarak ele almak lazım, bireysel olarak
talimat vermek yetmiyor. Böyle bir anlayışı
yeni hükümetimizden bekliyorum. Şadan
Hanım’ın da misyonu bu olacaktır. Onun

vasıflarını ve geçmiş birikimlerini, önümüzdeki dönemin olumlu
şartlarını göz önüne aldığımda, TURMEPA’yı başarıya ulaştıracağına
inanıyorum.
Milli Eğitim Bakanı’nın denizci olması da etkili olur mu?
Okullarda da ciddi projeleriniz var çünkü…
Tabii ki olur. Milli Eğitim Bakanlığı ile geçmişten beri çok iyi çalıştık.
Okullarda bununla ilgili seminerler yapıyorduk. Son beş senedir olayı
dijital platforma taşıdık. O okullarda hocalar marifetiyle verdiğimiz
eğitimi, internet vasıtasıyla her an 16 milyon orta öğretim öğrencisine
ulaştırır haldeyiz.
İş dünyasına baktığımızda TURMEPA’nın bir farkı var.
Sponsorluk, bağış anlamında çok destek alabiliyor. Bu desteğin
arkasında sayın Rahmi Koç ve sizin gibi isimlerin yönetimde
olmasının etkisi var mı?
Kuruluşta iki isim var. Birincisi bireysel lider olarak Rahmi Koç ve
diğeri de bu fikre misyonu itibariyle sahip çıkan Deniz Ticaret Odası.
O tarihte de 30 yıllık bir plan yapmışlar. Uzun süre TURMEPA
kamuoyu tarafından bu iki isimle özdeşleştirildi.
Ama o iki ismin yanında bizi destekleyen çok
fazla destekçimiz vardı. Kendi dönemimde
bizim destek tabanımızı çok daha geliştirdiğime
inanıyorum. Bugün yönetim kurulumuzun çok

“TURMEPA, Uluslararası Deniz
Temiz Birliği içerisinde en aktif örgüt.
Aktivite çeşitliliğimiz, çokluğumuza
hiçbir ülke yetişebilmiş değil ama
yasal düzenlemelerde gerideyiz”
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geniş bir iş çevresi var. Önceleri Koç Grubu ve DTO ağırlıklıydı. Bugün
bunu ziyadesiyle genişlettik. Bizi bir zamanlar kişiyle özdeşleştirilmiş
olarak görenler bugün kurumsal ve toplumsal bir yapıya geldiğimizi
kabul ediyorlar. Bundan da çok memnunum. Bu durumun bir diğer
kazanımı ise, sivil toplum örgütü üyeleri iki ana kategoriye ayrılıyor.
Kimisi fikriyatı veya maddiyatı ile destekleyenler, kimisi de misyonunun
heyecanını benimseyip fiziksel olarak bu işin peşinde koşturanlar. Biz
TURMEPA’ya fiziki katılım için o enerji ve heyecana sahip bir kitle
kazandırdık. Gönüllüler diyoruz bunlara. Gönüllü sayımız beş bini
aştı. Çoğu da üniversite talebesi ve genç mezunlar. Böylesi bir dinamik
gücün TURMEPA’nın arkasında durması çok önemli.
İlk başlarda TURMEPA’nın zenginler kulübü olarak görülmesinin
nedeni de, bahsettiğiniz isimlerle anılıyor olması mıydı?
Sayın Rahmi Koç’un kulübü gibi algılanıyordu burası. Kendisi hem
sempatik hem karizmatik kişiliğiyle hem de gerçek bir deniz sevdalısı
olduğu için lider konumundaydı. Sayın Rahmi Koç ve DTO’nun
kulübü gibi algılandık. Türk Eğitim Vakfı, kurulduğunda Vehbi Bey ile
anılıyordu, İstanbul Sanat Vakfı kurulduğunda Nejat Bey'in kişiliğiyle
özdeşleşmişti. Fakat sonradan çok geniş bir alana yayılan kurumsal
yapılara dönüştüler. Gelir sağlamak için her sene yaptığımız bir sosyal
aktivitemiz vardı. Buraya da katkıda bulunan davetlilerimizin kişilikleri
dolayısıyla gazetelerin magazin sayfaları çok ilgileniyordu. Toplumda

çok üst düzey insan oldukları için derneğe o gözle bakıldı biraz. Ama
ben memnunum ki, TURMEPA’yı biraz bu kategoriden çıkardım.
Teknesi olmayan bir DenizTemiz Derneği Başkanı olarak, o kategoriden
çıkardık. Bugün, gerçek anlamda toplumla bütünleşmiş bir sivil toplum
örgütüyüz. Başkan seçildikten bir ay sonra balıkçılar ve motorcular
kooperatifine giderek toplantılar yaptık. DenizTemiz Derneği’nin
Avrupa’da üst düzey sayılabilecek sosyal ilişkisi de var, aynı zamanda
toplum içinde akla gelemeyecek, denizle ilgili işleri yapan çalışmaları da
var. Şadan Hanım ile de daha çok yayılacağına inanıyorum.
Kuruluşta belirlenen 30 yıllık planların neresinde Dernek?
O 30 yılın 21 yılı geçti bile… Kalan dokuz yılda da beklediğimiz yere
gelebiliriz umarım. Tek ümidim yeni hükümetimizin bunu da bir hedef
olarak alması. Toplum belki bunu öncelik olarak talep etmeyecektir
ama toplumun dile getirmediği çok vahim sorunları da ele almak
yöneticilerin görevidir. Türkiye çevre açısından çok kötü bir dönem
yaşıyor ve bu durum gittikçe kötüleşiyor.
Belediyelerin bu konudaki tutumu nasıl?
İstanbul’un bütün atık sularının kontrol edilip, toplanıp, bir damla
pis suyun denize verilmeden, biyolojik seviyede arıtılmasının kaba
maliyeti dört buçuk, beş milyar dolar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
bu işi kendisine görev edinse, beş senelik bir perspektifle her sene bir
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“Yaklaşık 5 milyar dolar yatırım
yaparak, Pendik’ten Çorlu’ya kadar tüm
sahilde denize girebilecek şekilde deniz
temizlenebilir.”

milyar dolar ayırarak bu işi çözebilir. Böylelikle Pendik’ten Çorlu’ya
kadar tüm sahilde denize girebiliriz. Biz temizliyoruz diye kendimizi
kandırıyoruz. İstanbul’da günde üç milyon metreküp su atılıyor.
Bunun uluslararası standartta temiz kabul edilen kısmı, 600 bin ton.
Yani günde 2 milyon 400 bin metreküp kirli su, denize dökülüyor.
Bunun neticelerini de görüyoruz. Marmara’da balık kalmadı, balık
popülasyonu oldukça azaldı.

“DENİZDEN FAYDALANMASINI BİLENE
DENİZ ÇOK ŞEY İFADE EDER”
Yüzmeyi ve deniz keyfini seven bir insan olduğunu
söyleyen Tezcan Yaramancı, denizin kendisi için
çok şey ifade ettiğini şu sözleriyle anlatıyor: “Deniz
bir ferahlıktır ve bir sınırsızlıktır. Düşüncelerinizin,
hayallerinizin, benliğinizin herhangi bir baskı
olmadan istediğiniz gibi genişletebildiğiniz bir
ufuktur. Ama ekonomik açıdan baktığımızda da
ülke için önemli bir kaynaktır. Denizden enerji elde
etmenin yolları da gelişti. Ulaşımdan enerjiye,
sağlıktan gıdaya pek çok alanda denizden
faydalanmasını bilene deniz çok şey ifade eder."
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Bütçeden bu konuya öncelik verilerek, İstanbul bu işi başarabilir. Ve
bunun olabilirliği de teknik olarak tüm dünya şehirlerinde ispat edilmiş.
Bugün Atina’nın her yerinde denize girebiliyorsunuz. İstanbul’da
neden yapılmasın? Ama “Bunu yaparsak kaç oy kazandırır size” diye
düşünülmemesi gerekiyor. Onu yapacağıma metrobüs hattını bir
yerlere götüreyim veya bir takım başka sosyal hizmetler yapayım diye
düşünülüyor. Siyasi öncelikler önde olduğu sürece maalesef çevre öncelik
kazanamıyor. Yönetimler olayı sadece siyasi kriterlere bağlamamalı. Ben
günlük hayatta etkisi olmayan ama toplumsal anlamda çok önemli olan
konuların da siyasi liderler tarafından gündeme getirilmesinin bir görev
olduğuna inanıyorum.
TURMEPA, uluslararası benzer örgütler arasında ne kadar aktif?
MEPA konseptli. Yunanistan’da başlayan bir hadise. Sayın Rahmi Koç
ve Eşref Cerrahoğlu oradaki temaslarında HELMEPA'yı görüyorlar ve
bu modeli Türkiye’ye getirmeye karar veriyorlar. MEPA buradan geliyor.
Benzer kurumlar, Ukrayna’da, Kıbrıs’ta vs var. Uluslararası versiyonu
INTERMEPA. Türkiye o grubun en aktifi. Aktivite çeşitliliğimiz ve
çokluğumuza hiçbir ülke yetişebilmiş değil. MEB ile olan, toplumla
olan iş birliğimiz, atık toplama vs. bütün ülkeler arasında açık ara
öndeyiz. Ama yasal düzenlemelerde maalesef gerideyiz. Japonya, deniz
temizliği konusundaki ilk yasal düzenlemesini 1870’de yapmış. Biz,
2016’da maalesef bu konuda etkin bir şey sağlayamadık.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Röportajı yapma sebebiniz devir teslim olduğu için yeni başkanımıza
başarılar diliyorum. Elimden geldiğinde kendisini desteklemeye devam
edeceğim. Bireysel olarak denizle ilgili her tarafta burnumu sokacağım
işler olacaktır. Dileğim de toplumun bir gün bu olgunluğa gelmesi.
Toplumların kendilerine koydukları öncelikler var. Yunanistan’da en
önemli 10 konuyu sorsanız, ilk beşin içine denizi koyarlar. Denizle iç
içe bir toplum, faydasını anlamış bir toplum. Aynı soruyu Türkiye’de
sorsanız ilk 10’a koymayız sanırım. Bizim denizin önemini anlatmamız
lazım. Biz, bunu zaten yapıyoruz ama hadise sadece sivil toplum
örgütlerinin çabasıyla olmaz. Toplumun riayet etmesini sağlayacak
kurallar konmalı.
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TÜRKİYE KARASULARINDAKİ DENİZCİLİK FAALİYETLERİNİ MİLLİLEŞTİRMEK İÇİN
ÇIKARILAN KABOTAJ KANUNU'NUN 90. YIL DÖNÜMÜNDE, TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN
BAŞARISI KARASULARINI AŞARAK AÇIK DENİZLERE UZANDI. TÜRK SAHİPLİ GEMİLER,
KÜRESEL TİCARETTE REKABET EDERKEN, TÜRK LİMAN OPERATÖRLERİ YURT DIŞINDA
LİMAN ALIMLARINI ARTTIRDI. KENDİ SAVAŞ GEMİLERİMİZİN İNŞA EDİLDİĞİ YERLİ
TERSANELERDE, ARTIK İHRAÇ AMAÇLI ASKERİ GEMİLER YAPILMAYA BAŞLADI.
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Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke
gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı, Lozan Barış Antlaşması'yla
1923 yılında kaldırıldı. Ardından kendi yurttaşlarına egemenlik
hakkı tanıyan Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi.
Böylelikle, karasularında ve iç sulardaki tüm ticari faaliyet hakkı,
Türk vatandaşlarına ve şirketlerine verildi. Kabotaj Kanunu’nun
ardında Türk denizciliği büyük kazanımlar elde etmeye başladı.
Devlete ait Türk deniz ticaret filosu, kabotajın ilk yıllarında iç
hatlarda taşımacılık yapmaya başladı. Sınırlı sayıda gemilerle yedi
hatta taşımacılık yapılıyordu. Bu düzenli hatların üç tanesi posta,
dördü de yük hattıydı. Posta hatları; Karadeniz, Marmara, Ege
limanlarıyla Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak yabancı limanlar
arası şeklinde yapılıyordu. 1950 ve 60’lı yıllarda ise Deniz Nakliyat
tarafından işletilen Türk kaptanlarının kontrolündeki yolcu
gemileri, Akdeniz’de kruvaziyer turizminin öncüsü oldu. O yıllarda
yakalanan başarı maalesef devam etmedi fakat bu kez takacılıktan
armatörlüğe adım atan denizciler daha büyük gemiler yaparak yük
taşımacılığında rol almaya başladı.

30

DÜNYA TICARETINI 30 ÜLKE TAŞIYOR!
Takalarıyla, Türk limanları arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan
denizciler, sac gemiler yaptırarak Akdeniz’e çıkmaya başladı. 80'li
yıllara kadar Akdeniz ve Karadeniz'de gemi işleten Türk gemi
sahipleri, gemilerini büyüterek uzak denizlere yelken açtı. Filo
her geçen gün büyüdü ve dünya deniz taşımacılığından alınan pay
arttı. Sadece kuru yük gemilerden oluşan Türk deniz ticaret filosu,
zaman içinde tankerler, konteyner gemileri ve ro-ro gemileri gibi
farklı gemileri içinde barındırmaya başladı. Bugün deniz yoluyla
taşınan yüklerin yüzde 80'ini ilk 30 ülkenin sahip olduğu deniz
ticaret filoları taşıyor. Türk sahipli deniz ticaret filosu, bugün dünya
sıralamasında 13. sırada yer alıyor. Türk armatörlerin sahip olduğu
filo kapasitesi 2013’te 30 milyon deadweight tonu aşmıştı fakat
denizcilik sektöründeki krizden dolayı filo tonajı, 2015’te 27 milyon
tona geriledi. Filonun 8.2 milyon dwt’si Türk bayrağında çalışırken,
geri kalan kısmı, uluslararası ticarette daha rekabetçi olabilmek için
kolay bayrakta çalıştırılıyor.

TICARETIN BÜYÜK KISMI
DENIZDEN GELIYOR

TÜRKLER AVRUPA'DA LIMAN
ALMAYA BAŞLADI

Bugün, dünya deniz ticaretinin yüzde 90’ı, Türkiye’nin ise dış
ticaretinin yüzde 86’sı deniz yoluyla yapılıyor. Türkiye’nin dış
ticaretinin yaklaşık 228 milyar dolarlık kısmı deniz yoluyla taşınıyor.
2015 yılında Türk limanlarında, 416 milyon ton yük elleçlendi.
Kabotaj Kanunu gereği Türk limanları arasında milli bayraktaki
gemiler çalışmaya devam ediyor fakat dünya limanlarına bağlı ticarette
yabancı bayraklı gemilerin payı dikkat çekiyor. Deniz yoluyla taşınan
dış ticaretin sadece yüzde 12'si Türk bayraklı gemilerle taşınıyor. Fakat
gemiler yabancı görünse de gemi sahiplerinin Türk olduğu belirtiliyor.
Resmi kayıt tutulamıyor olsa da, Türk sahipli gemilerin dış ticaretteki
payının kayıtlarda olandan daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Türk denizciliği en büyük gelişimini limancılık sektöründe gösterdi.
Özellikle konteyner liman işletmeciliğinde büyük başarı yakalandı.
Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner miktarı 8 milyon TEU’yu
aştı. 8333 kilometre kıyı şeridine sahip Türkiye’de 172 adet liman ve
iskele bulunuyor. Bunlardan altı tanesi Türkiye Denizcilik İşletmeleri
tarafından, iki tanesi Türkiye Devlet Demir Yolları ve 128 tanesi
de özel şirketler tarafından işletiliyor. Uluslararası şirketler, Türk
limancılık sektörüne yatırım yaparken, Türk yatırımcılar da Avrupa
başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde liman yatırımı
yapmaya başladı. İspanya, Portekiz, İtalya, Peru ve Malta olmak üzere
10’un üstünde liman Türk şirketler tarafından işletiliyor.
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TÜRK RO-RO ŞIRKETLERI KABOTAJI
AVRUPA’YA UZATTI!
Türkiye’nin denizde başardığı konuların başında Ro-Ro taşımacılığı
geliyor. Türk nakliyecilerin kurduğu şirket, Akdeniz’in en büyük
filolarından biri oldu. Avrupa’ya açılan hatlar, komşularla devam
etti. Bugün Türkiye’nin çeşitli limanlarında komşulara taşımacılık
yapan 21 hat bulunuyor. Bu hatlar ile yılda 470 bin araç taşınıyor.

DENİZ TURİZMİ BÜYÜYOR
Türk deniz turizm gelirleri, toplam turizm gelirlerinin yüzde
20’sini oluşturuyor. Sektörün yıllık döviz girdisi de 5 milyar dolar
civarında. Bugün Türkiye’de yat bağlanacak tesis sayısı 69’a, yat
bağlama kapasitesi de 25 bin 199’a ulaştı. Güney sahillerinde yat
ve guletlerden oluşan 3 bin civarında tekne, turizm amaçlı hizmet
veriyor. Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de, değişik boy ve cinslerde
yaklaşık 75 bin civarında deniz aracı bulunuyor. Deniz aracı filosu,
8 bini muhtelif boyda yelkenli tekne, 24 bini içten takma motorlu,
18 bin 500’ü dıştan takma motorlu ve 11 bin 500’ü motorlu şişme
bottan oluşuyor.

KABOTAJ TAŞIMALARI ARTTI AMA...
Türkiye yüzünü dünyaya dönerken sırtını da iç denizlerine dönmüş
oldu. Çünkü ekonomi ve tüketim artmasına rağmen, kabotaj
taşımacılığı istenen ölçüde büyümedi. Ülke limanlarında elleçlenen
416 milyon ton yükün sadece 52 milyon tonu, kabotaj dahilinde
elleçlendi. Demir yollarında başlayacak serbestleşmeyle birlikte,
limanlara ulaşan demir yolu sayesinde kabotaj taşımalarının artacağı
öngörülüyor. Kabotaj taşımacılığını artıracak bir diğer yatırım
ise Marmara’ya yapılacak yeni Ro-Ro terminalleri olacak. Her iki
yakaya Ro-Ro terminallerinin yapılmasıyla, ağır ticari araçlar yoldan
çekilerek hem yakıt tüketimini hem de çevre kirliliğini azaltmak
mümkün olacak.
Kabotaj yük taşımacılığında istenen büyüme yakalanamamış olsa
da yolcu ve araç taşımacılığında ciddi rakamlara ulaşıldı. Marmara
Denizi’nde açılan yeni hatlar, yolcu ve araçlar için kara yoluna
alternatif taşımacılık imkânı getirdi. 2003 ile 2015 yılları arasındaki
büyüme yüzde 110 oldu. Bugün, büyük kısmı Marmara olmak üzere
Türk kıyılarında yılda 13 milyon araç deniz yolculuğunu tercih
ediyor. Aynı dönemde yolcu taşımacılığındaki büyüme ise yüzde 60
oldu. Yılda 163 milyon yolcu, deniz araçlarıyla yolculuk yapıyor.
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KRUVAZIYERLERLE 2 BIN TURIST GELIYOR
Türkiye, son yıllarda en büyük büyümeyi, kruzivaziyer turizminde
yaptı. Son 10 yıldaki büyüme yüzde 120 olarak gerçekleşti. Türkiye
limanlarını, 2014 yılında 1.385 adet kruvaziyer gemi ziyaret ederek
1.8 milyon yabancı turisti Türkiye limanlarına getirdi. 2013’te ise
gemilerle Türkiye’ye gelen turist sayısı 2 milyonu aşmıştır.

TEMIZ DENIZLER IÇIN YASAL
DÜZENLEMEYE IHTIYAÇ VAR
Türkiye’de mavi bayraklı plaj ve marina sayısı her geçen yıl artıyor olsa
da denizlerin temizliği ve korunması için yasal düzenlemelere ihtiyaç
duyuluyor. TURMEPA, 21 yıldır toplumun tüm kesiminde deniz
temizliği ve çevre bilincinin yaygınlaşması için ciddi çalışmalara imza
atıyor. Çalışmaların olumlu sonuçları alınsa da, denizleri koruyacak
yasal kurallara ihtiyaç var. Türkiye’nin Mavi Bayraklı plaj sayısı 400
civarında. Türkiye 2014 yılında 397 Mavi Bayraklı plajı ile 70 ülke
arasında dünya 3.sü olmayı başardı. Toplumdaki bilincin artması ve
yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye’nin Mavi Bayraklı
plaj sayısı, ilk iki sıradaki İspanya ve Yunanistan’ı geçebilir.

ASKERI GEMILER ARTIK TÜRK
TERSANELERINDE YAPILIYOR

Türkiye, son yıllarda
en büyük büyümeyi,
kruzivaziyer turizminde
yaptı. Son 10 yıldaki
büyüme yüzde 120
olarak gerçekleşti.

Türk gemi inşa sanayi 2003 ile 2008 yılları arasında ciddi büyüme
gösterdi. Her yıl onlarca gemi inşa edilerek açık denizlere gönderildi.
2008 yılında dünya ekonomisinin yaşadığı kriz sonrasında gemi
yapımı oldukça azaldı. Eskisi kadar olmasa da bugün aktif halde
bulunan 72 tersanede yeni inşa ve bakım-onarım faaliyetleri devam
diyor. Türk gemi inşa sanayii en büyük başarıyı MİLGEM projesiyle
birlikte askeri gemi projelerinde gösterdi. Bir ticari geminin
inşasında yüzde 30 olan yerli sanayi katkı payı, askeri projelerde
yüzde 70’e kadar çıktı. 2000’li yıllarda Türk Deniz Kuvvetleri için
yapılmaya başlanan askeri gemiler, bugün ihraç edilmeye başlandı.
Bugün birkaç tersanede farklı tiplerde askeri bot, karakol gemisi gibi
ihraç amaçlı projenin inşası devam ediyor.
Türk gemi inşa sanayisi, askeri gemide yakaladığı başarıyı,
Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olacak TCG Anadolu’nun ilk
kaynağını nisan ayında yaparak taçlandırdı. Sedef Tersanesi’nin
inşasını üstlendiği ve uçak gemisi olarak da adlandırılan Türkiye’nin
ilk Havuzlu Helikopter Gemisi (LHD), 2021 yılında Deniz
Kuvvetleri'nin envanterine girecek.
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TÜRK DENIZCİLER AÇIK DENIZLERE AÇILDI

TÜRKIYE YATÇILIK SEKTÖRÜNDE
MARKA YARATTI
Tuzla’da inşa edilen Malta Şahini’nin ardından başlayan Türk yat
sanayisinin başarısı devam ediyor. Altı yıl önce 24 metre üstü yat
inşasında dünya sıralamasında üçüncülüğe yerleşen Türkiye, bu yıl
da yerini koruyor. Bugün Türkiye’deki yat üretim tesislerinde 3.517
metre uzunluğuna sahip 75 yat projesinin yapımı devam ediyor.

34

Türkiye'de denizcilik eğitimi veren kurum sayısı 100'ü aşıyor.
18 fakülte ve yüksek okulun lisans programı dışında yedi meslek
yüksekokulu ve 50 meslek lisesinde de denizci yetiştiriliyor. Deniz
Harp Okulu ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel kurslar da
eklendiğinde, her yıl yüzlerce denizci mezun oluyor. BIMCO ve
Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre toplam 170 bin civarında Türk
gemiadamı bulunuyor fakat bunun 140 bini aktif durumda. Bunların
yaklaşık 40 binini de güverte ve makine zabitleri oluşturuyor.
BIMCO'ya göre Türkiye, Çin'den sonra dünyada en çok gemidamı
yetiştiren ülke konumunda. Fakat Türk gemiadamlarının dünya
gemilerine arzı yok denecek kadar az. Türklerin yabancı armatörlerin
gemilerinde çalışma oranı yüzde 1 bile değil. Dünya armatörlerinin
gemilerinde daha fazla Türk zabitlerinin olması için Deniz Ticaret
Odası tarafından kurulan Piri Reis Üniversitesi'nin bir misyonu
bulunuyor. Piri Reis'in hedeflerden biri de İstanbul'u denizcilik
eğitim merkezi yapmak. Bu konuda uluslararası girişimlerde
bulunan Piri Reis, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde görev alarak
dünyadaki 164 ülkenin denizcilik eğitimine yön vererek, Dünya
Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ni kurma başarısı gösterdi.

BALIK ÜRETIMI ARTTI, TÜKETIMI AZALDI
Türkiye’de yıllık 650-700 bin ton civarında üretim gerçekleşiyor.
Hamsi, istavrit, sardalya, uskumru, lüfer, palamut, mezgit, kalyoz,
barbunya, tekir ve kefal türleri toplam üretimin yüzde 90’ından
fazlasını karşılıyor. Türkiye’nin balık av filosu, 3 bini iç sularda
olmak üzere 18 bin civarında. Deniz ürünleri üretiminde ilk sırayı
yüzde 62.4’lük oran ile Doğu Karadeniz bölgesi alıyor. Karadeniz’i
yüzde 15.5 ile Batı Karadeniz, yüzde 8.2 ile Marmara, yüzde 6.9
ile Ege ve yüzde 6.9 ile Akdeniz bölgeleri takip ediyor. İç sulardan
avcılık yoluyla elde edilen üretim ise son 10 yılda toplam üretimin
yüzde 7-10’unu karşılıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı su ürünleri
istatistikleri, geçen yılın verimli geçtiğini gösteriyor. Su ürünleri
üretimi 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25,1 artarak 672 bin

241 ton olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 51,4’ünü deniz balıkları,
yüzde 7,7’sini diğer deniz ürünleri, yüzde 5,1’ini iç su ürünleri ve
yüzde 35,8’ini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.
Su ürünleri avcılığı 2015 yılında yüzde 42,9 ve yetiştiricilik yüzde
2,2 arttı. Avcılıkla yapılan üretim, 431 bin 907 ton olurken,
yetiştiricilik üretimi ise 240 bin 334 ton olarak gerçekleşti. Deniz
ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 49,5 artarken, iç su
ürünleri avcılığı yüzde 5,4 azaldı.
Yetiştiricilik üretiminin yüzde 42,2’si iç sularda, yüzde 57,8’i
denizlerde gerçekleşti.
AB ülkeleri ile kıyaslandığında üretim yönünden 7. olan Türkiye,
AB sıralamasında tüketimde son sırada yer alıyor.
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fotoğraf. Sevim Tarhan Atasoy

CENGİZ KAPTANOĞLU

“İYİ Kİ DENİZCİ
OLMUŞUM”
ÖMRÜNÜ DENİZCİLİK SEKTÖRÜ VE CEMİYET FAALİYETLERİNE ADAYAN CENGİZ KAPTANOĞLU,
“ İYİ Kİ DENİZCİ OLMUŞUM” DİYOR. 65. HÜKÜMET’TE DENİZCİ BAŞBAKAN VE BAKANLARIN
OLMASININ DENİZCİLİK SEKTÖRÜ İÇİN BİR ŞANS OLDUĞUNU SÖYLEYEN KAPTANOĞLU,
“BUNDAN SONRA HÜKÜMETİMİZLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE DENİZLERİ, BOĞAZLARI ÇOK DAHA
FAZLA TEMİZLEYEBİLECEĞİZ” DİYOR.
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Deniz Ticaret Odası’nın 13 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptıktan
sonra 2002 yılında Ak Parti İstanbul Milletvekili olan ve TBMM
Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı yapan Cengiz Kaptanoğlu,
vekillikten sonra DTO’dan yine kopamadı ve Meclis Başkanı olarak
cemiyet faaliyetlerine devam etti. “Ben cemiyetçiliği, insana hizmeti ve
paylaşımı çok seviyorum” diyen Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı
Cengiz Kaptanoğlu ile çevre, deniz ve kabotajın 90. yıl dönümüne
ilişkin oldukça keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Kabotajın 90. yıldönümünü kutluyoruz. Ömrünüzü adadığınız
Türk denizcilik sektörünün geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?
Kabotajı çok önemsiyoruz. Türk denizciliği, Kabotaj Kanunu’ndan
sonra ön plana çıkmış. Bildiğiniz gibi ondan önce denizcilik faaliyetleri
yabancıların kontrolündeydi. Kabotajın çok faydasını gördük,
denizciliği öğrendik. Limancılığı, deniz turizminin öğelerini, yolcu
taşımacılığını vs. öğrendik.
Bir dönem denizciliğin yüzde 99’u Karadenizliydi. Fakat biz 2002-2008
yılları arasında Türkiye’de denizciliğin gelişimine inanamadık. Çok
farklı sektörlerden denizciliğe giren yatırımcılar oldu. Çok güçlenmiştik
ama maalesef 2008’den sonra denizcilik sektörünün krize girmesi,
Türk denizciliğinin gelişimine büyük darbe vurdu. Ama 2008’den
sonra da Türkiye, ekonomisinde denizciliği unuttu. Denizcilik 2008
yılına kadar ilgi gören, teşvik gören, Türkiye’nin öncü altı sektöründen
biriydi. Maalesef bugün değil. Fakat deniz turizmimiz, marinalarımız,
limanlarımızla iyi durumda. Balıkçılarımız da büyük gemiler yaptı.
Burada avlanacak deniz deyip, gemilerini şirketlere kiraladılar. Artık
açık denizlerde balık tutmaya başladılar.

Yeni Kabine’de denizcilerin sayısı çok fazla. Denizciler için en
güçlü döneminde diyebilir miyiz?
Öyle olmalı. Çünkü Binali Yıldırım bize böyle söylüyordu. Kendisi, bu
işin içinde de bulundu. Bütün ümidimiz başta Cumhurbaşkanımız ve
sonra Başbakanımızda. Yeni Ulaştırma Bakanımız da denizci kökenli.
Kaybettiklerimizi kurtaracağız gibi gözüküyor.
TURMEPA’nın kurucularındasınız. Derneğin bugün geldiği
noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Deniz Ticareti Odası (DTO) olarak çok önem verdiğimiz bir konudur
çevre. Dolayısıyla DenizTemiz Derneği’ni kurduğumuz zaman, çok
çalıştım ve o çalışmalar çok zevk verdi. Rahmi Bey ile bölge bölge
dolaştık farkındalık yaratmak için. Bir de denizciler kadar sanayicilerin
de bu işe sahip çıkması çok önemliydi. Rahmi Koç Bey'in özel çabası
sayesinde DenizTemiz Derneği, sanayici ve iş dünyasına ulaşarak iş
birlikleri yapmaya başladı. Yıllardır istisnai bir yönetim kurulu tarafından
yönetiliyor. Rahmi Bey’den sonra Eşref Cerrahoğlu ile başlayan,
kurumsallaşma ve Tezcan Ağabey geldikten sonra oranın büyümesi gurur
verici. Bence bugün TURMEPA, yönetimiyle ve o kurumsallaşmanın
yarattığı kadrosuyla bu tip derneklerin içinde birinci sırayı alır. Oradaki
grup hem denizcilik sektörünün hem de sanayi toplumunun sahipleri.
TURMEPA, uzaktan görüldüğü gibi zengin kulübü değil aslında.
Denizlerimiz için güzel çalışmalar yapan, seçkin üyelerden oluşuyor.
TURMEPA’da dümene kızınız Şadan Kaptanoğlu’nun geçmesi,
size neler hissettirdi?
Bu çok ayrı bir mutluluk. Gerçi Şadan bizi alıştırdı, yaptığı çalışmaların
başarısı olarak Londra'da SeaTrade Ödülleri kapsamında ‘En Başarılı
Genç Denizci’ ödülünü aldı. Bugün seçkin
yönetim kurulu üyelerinin olduğu bir dernekte
onların takdirini kazanıp, Şadan Hanım'ın
başkan olması bir baba için gurur verici ve
mutlu eden bir duygu. Şadan, bildiğiniz gibi
uluslararası bir kuruluş olan BIMCO’nun
(Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) da
başkan yardımcısıdır.

"Bence bugün
TURMEPA, yönetimiyle
ve o kurumsallaşmanın
yarattığı kadrosuyla bu tip
derneklerin içinde birinci
sırayı alır."
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Deniz Ticaret Odası’nın TURMEPA’ya desteği devam
ediyor mu?
Tabii ki. Biz her zaman eğitim ve çevreye önem verdik. DTO,
Derneğe çok yardımcı oldu ve inanın hiçbir odada bu derece çalışma
yoktur. TURMEPA’da da gelen son faaliyet raporunu okudum.
Anladım ki, farkındalığı yaratmışız. Ülke, DenizTemiz’in olması
gerektiğine inanmış, Çevre Bakanlığı bu işe sahip çıkmış, şimdi
denizci bir Başbakanımız var, Tayyip Bey zaten kaptan çocuğu.
Bundan sonra hükümetimizle iş birliği içinde çok daha çabuk bu işi
yapacağız. İstanbul’un denizleri, boğazları çok çabuk temizlenecek.
Atıklar konusunda da vatandaşa mesajlar vermek lazım. İnsanlar
denizlere çöp atmasın, gemilerden çöp atılmasının büyük cezaları
var mesela. Hiç kimse denize çöp atmamalı!
Eğitim, sizin özellikle ilgilendiğiniz bir diğer konu sanırım...
Evet, eğitim bizim için önemli. Her oda sosyal çalışmalardan
kaçar. Bakmayın şimdi bazı odalarda ve odalar birliğinde üniversite
kuruluyor. Eğitim çalışmasını biz, Türk Deniz Eğitim Vakfı ve Piri
Reis Üniversitesi ile taçlandırdık. Bugün denizde dolaşan zabit
ve kaptanların yüzde 80’i, Türk Deniz Eğitim Vakfı’nda yetişen
arkadaşlarımızdır. Onun bir özelliği vardı. O zaman eğitim vakfı
dershane gibiydi ama çok iyi denizciler yetiştirdiler.
Çevre ve eğitim konusundaki hedefleriniz neler?
DTO, eğitim hedeflerine ulaştı. Piri Reis Üniversitesi bir
hedefimizdi. Çevrede en önemli
şey, farkındalığı yaratmaktı. Çevre
hizmetlerimizin arasında bu
farkındalığı yaratmak da var..

"Benim düşüncem
bayrağı gençlere
teslim etmek.
Yeni bir oluşum
yapmazsak zaten
bu iş tutmaz."
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DTO’nun gelecekte hayata geçireceği projeler var mı?
DTO’nun hedefi bitmez. Birincisi, şu krizden kurtulma hedefi.
Bizler çok güzel çalışmalar yaptık ve bugün iyi seviyelerdeyiz. Askeri
projelerin özel sektör tersanelerine kayması çok önemliydi ve başardık.
Biz hiç ‘ben’ demedik. ‘Biz’ dedik, ‘ülkem’ dedik. O yüzden ülkeme
de hedefler koyduk.
Bunca yıllık iş yaşamınızda ‘iyi ki yapmışım’ ve ‘keşke
yapmasaydım’ dediğiniz neler var?
İyi ki denizci olmuşum. Armatörlüğün yanında tersanecilik olarak
da denizciliğe devam etmişiz. Bu tarz girişimlerin yanında üçüncü
bir iş daha yapalım isterdim. Ben cemiyetçiliği, insana hizmeti ve
paylaşımı çok seviyorum. Hiçbir zaman hırslı olmadım ama iddialı
oldum. Tuttuğumu kopardım çünkü hep doğruyu söyledim. Bizim
denizcilikte güvendiğimiz şey particiliğimiz değildir, denizcilik
partisidir. Ülkemiz de oradan kazanacak.”
Gelecek senelerde bayrağı gençlere devretmek istiyor musunuz?
Bayrağı teslim edebileceğiniz birileri var mı?
Benim düşüncem bayrağı gençlere teslim etmek. Yeni bir oluşum
yapmazsak zaten bu iş tutmaz. Denizcilikte sivil toplum örgütleri
var. Onların başında fevkalade çocuklar var. Yönetimde de başarılı
çocuklar var. Herkes birbirini sevsin isterim, herkes sırasını bilsin
isterim. Kavgasız bir sistemle neticeye gitmek isterim.

yakındestinasyon
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Avrupa'nın
Amazonu;

TUNA

KIVRILA KIVRILA İLERLEDİĞİ EŞSİZ YOLCULUĞUNDA,
FARKLI KÜLTÜRLERİN RÜZGÂRINI ALARAK YÖNÜNÜ
BULUR TUNA NEHRİ… AVRUPA’NIN İLK VE EN YAŞLI
NEHİR ORMANLARINI BESLEYEREK İLERLERKEN,
BİNLERCE CANLI KOLONİLERİNE VE HABİTATLARA
SELAM VERMEKTEN ÇEKİNMEZ. BAZEN
HIRÇIN, BAZEN YABANIL AMA TÜMÜYLE BİR
AVRUPA AMAZONU GİBİ AKAN TUNA NEHRİ,
ŞÜPHESİZ TÜM NEHİRLERİN KRALİÇESİ.
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Avrupa kıtasının yarısını kaplayan Tuna Nehri, dünyanın en
büyük tatlı su balığına, yani mersin balığına ev sahipliği yapıyor.
Avrupa’nın ilk ve en yaşlı nehir ormanları da burada bulunuyor ve
nehir adeta tehdit altındaki türler için bir sığınak konumuna geliyor.
Aynı zamanda Tuna Nehri, eşsiz bir göçe de tanıklık ediyor. Her yıl
milyonlarca kuş, Kuzey Kutbu ve Afrika arasında yaptıkları göçte
nehri takip ediyor.
Tuna Nehri, görkemli yapısıyla binlerce yıldır olduğu gibi hala
insanları kendine âşık etmeyi başarıyor. Dünyanın en uluslararası
nehri akarken, 10 ülke ve dört canlı başkentin içinden geçiyor.
Buralar; Belgrad, Budapeşte, Bratislava ve Viyana.

Tuna Nehri, dünyanın en büyük tatlı
su balığına, yani mersin balığına ev
sahipliği yapıyor.
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BÜYÜLÜ NEHIR
Binlerce yıldır insanların yaptıkları değişikliğe göğüs gererek,
büyüsünden ve müthiş manzarasından ödün vermeyen Tuna Nehri;
yüzen adalar, göller ve subasar ormanlarından oluşmuş bir labirent
yaratıyor adeta. Burası Tuna Deltası. Dört binden fazla hayvan
ve binlerce bitki türü burada nefes alıyor. Pelikanlarıyla meşhur
olan Tuna Deltası’nda, pelikanlar büyük koloniler halinde ürüyor
ve sazlıklar sayesinde saklanıp kendilerini koruyorlar. İlkbahar
geldiğinde ise iki bin 500 çift pelikan Afrika’dan ayrılıp deltaya
geliyor. İşte o zamanlar görülmeye değer manzaralar başlıyor…
Sulina’daki eski deniz feneri Tuna Nehri’nin sıfır noktası olarak
belirlenmiş. Nehir Avrupa’nın yarısını geçip neredeyse üç bin
kilometreye yayılıyor. Farklı bölgelerden geçen Tuna Nehri,
her bölgenin de kültürüyle akıyor durmadan. Nehrin kaynağı
ise Almanya’nın gizemli kara ormanlarının derinliklerinde. Bu
ormanlar neredeyse yabanıl. Ormanın içerisinden yayılan canlıların
sesleri nehrin berrak sularında yankılanıyor. Burası Avrupa’nın en
güçlü nehir kaynağı.

TUNA’DAN GELEN TEHLİKE
Müthiş tabiatın ve güzelliklerin yansıması Tuna
Nehri’nden ne yazık ki olumsuz haberler de geliyor.
Nehir, yılda 60 bin ton Fosfor, 340 bin ton Nitrojen,
altı bin ton Çinko, dört bin 500 ton Kurşun, bin
ton Krom, 900 ton bakır, 60 ton Civa ve 50 bin ton
petrol atığını Karadeniz’e boşaltmaktadır.
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ALP DAĞLARI’NDAN GELEN SULAR
Tuna Nehri akarken Almanya’nın kireçtaşı ormanlarından geçerek
yoluna devam ediyor. Nehri Alp Dağları’nın zirvesinde birikmiş kar
suları karşılıyor. Bu, su samurları için de ideal bir habitat oluşturuyor.
Alplerden gelen sular Tuna Nehri’ni geniş bir nehre dönüştürüyor.

TUNA NEHRİ HAKKINDA
Tuna Nehri, ismini Roma Nehir Tanrısı olan
Danuibius’tan alıyor. Tuna Nehri, Karadeniz’e dökülene
kadar Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan,
Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya,
Moldova ve Ukrayna olmak üzere tam 10 ülkeden
geçiyor. Toplamda nehrin yolculuğu üç bin kilometre.
Nehir Karadeniz’e dökülürken, 80 milyondan fazla
insan tarafından paylaşılıyor. Tuna Nehri üzerinde
birbirinden güzel şehirlere açılan 78 liman bulunuyor.
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TUNA NEHRİ’NİN ÜNLÜ KÖPRÜLERİ
*
*
*
*

Chain Bridge-Széchenyi Bridge
Arpad Bridge
Megyeri Bridge
Margaret Bridge

* Elizabeth Bridge
* Liberty Bridge
* Petofi Bridge

WACHAU VADISINE AKIŞ
Tuna Nehri’nin müthiş yolculuğunun bir diğer adresi de
Avusturya’daki Wachau Vadisi. Bu vadi Tuna Nehri’nin en
sakin olduğu yerlerden biri. Bu vadide egzotik canlılarla sıklıkla
karşılaşabilirsiniz. Özellikle de arı kuşları ve zümrüt kertenkeleleri
burada yaşamını sürdürür. Genele baktığımızda ise güneyde görülen
bu canlıların buzlu dağlara yakın yaşayabilmesi, vadinin naif
havasından kaynaklanıyor.
İlkbaharda çiçeklerle kuşanan Wachau Vadisi, üzümlerinin de
olgunlaşmasıyla bağ bozumu mevsimini karşılıyor. Bu bölge
şaraplarıyla da uluslararası bir üne sahip.
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WACHAU VADISI’NDEN VIYANA’YA…
Wachau Vadisi, Tuna Nehri’yle özel bir bağa sahip olan özgürlüğün
şehri Viyana’ya açılan kapıdır. Viyana’ya gittiğinizde Tuna’nın en
bakir halini görebileceğiniz yerlerden olan Danube-Auen Milli
Parkı’na mutlaka gidin. Burada Nehrin pürüzsüzlüğüne yansımış
ormanları seyredebilirsiniz. Burası Avrupa’nın en zengin habitatlarına
ev sahipliği yapıyor ve bu ormana hükmeden tek şey su.
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röportaj & fotoğraf. Murat Erdoğan

“Deniz, Benim
HİÇ BİTMEYEN
Çocukluk Aşkım”
BOZCAADA’DA, DENİZE ÂŞIK VE DENİZ KÜLTÜRÜNÜ
DOYASIYA BENİMSEMİŞ ATA DEMİRER İLE
SOHBET ETTİK... DENİZİ, DENİZ CANLILARINI VE
DOĞAYI ÖYLE GÜZEL BETİMLEDİ Kİ, BİZLER DE
TEKRAR SEVDALANDIK DENİZLERE. ATA DEMİRER;
“ARAMIZDAKİ DENİZ SEVEN İNSANLARIN DAHA ÇOK
SES ÇIKARIP, DAHA ÇOK İŞİ SAHİPLENMESİ GEREKİYOR”
DİYOR. BUNUN İÇİN DE DURMADAN ÇABALIYOR… SOSYAL
MEDYADA TAKİP ETTİĞİMİZ, DENİZLE OLAN YAŞAMI
İÇİN İSE “HEPSİ BİRER MESAJ. ÇÜNKÜ DENİZİ SEVMEK,
İNSANI SEVMEKTİR” DİYOR. GELİN SİZ DE ATA DEMİRER İLE
ÇIKTIĞIMIZ MAVİ YOLCULUĞA ORTAK OLUN VE DENİZE KARŞI
BAKIŞ AÇINIZI BİR DE BU OBJEKTİFTEN YAKALAYIN.
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Doğayla iç içe yaşamak size iyi geliyor olmalı. Denize yakın
yaşama fikri nereden çıktı?
Bozcaada tek gözbebeğimiz. Türkiye’nin denizinde, yüzülebilir ve
yaşanabilir tek adası diyebiliriz. Fakat sürekli burada yaşamıyorum.
Kış aylarında İstanbul’dayım. Nisan-Mayıs ayları gibi Bozcaada’ya
geliyorum. Bütün Kuzey Ege’de yaşıyor gibi hissediyorum kendimi.
Asos, Ayvacık, Küçükkuyu, Babakale bütün bu sahillerde de yaşıyorum.
Bazen Midilli’ye gidip geliyorum. Ancak üssümüz ve sevdiğimiz yer
Bozcaada.
Sadun Boro’nun etkisi var diyebilir miyiz? Bir paylaşımınızda
görmüştüm.
Sadun Bora’nın etkisi çocukluğumda oldu. Denizde yaşama fikri
o dönemlerde oluştu ancak onun çok öncesinde, 1986 yılında
geldim Bozcaada’ya. Su altına merakım çocukluğumdan geliyor.
Marmara’da büyüdüm. 8-14 yaş arasında hep dalıp balık
avlıyordum. Marmara Denizi eski florasını kaybettikten
sonra, biraz daha Ege Denizi’nde yeni noktalar
olduğunu öğrenince bir merak ve serüven
duygusuyla, attık kendimizi buralara. Tabii
o zamanlar günümüzden daha farklıydı.
Balık bulucu gibi aletler olmadığı için
daha ahlaklı, dürüst bir avlanma
şekli vardı. Denizlerde daha
çok balık vardı. Mesela bu
Bozcaada limanının
içinde koca koca
sinarit balıklarının
gezdiğini
bilirdim.
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"Çocukken suyu gördüğümde aklım
giderdi. Bu durumun içten gelen bir şey
olduğunu düşünüyorum ama aynı zamanda
öğretilebilir bir şey de..."

Şu an çok balık girmiyor ne yazık ki. Hem çok dalan var, hem de
balık bulan teknelerle ağır katliamlar yapıldığı için balık sürekli yer
değiştiriyor. O zamanlar adayla ilgili ilk izlenimlerim bu şekilde gelişti.
Çok sevdim zaman içerisinde. Ben Bursa’da Rumlarla iç içe ortamlarda
çok bulundum. Mudanya, Trilye zaman geçirdiğim kıyılardı. Rebetiko
kültürüne, Grek kültürüne, ada kültürüne çocukluğumdan gelen bir
yatkınlığım var. Burada o hayal ettiğim resmi de gördüm o zamanlar.
Şimdi sayıları çok azaldı Bozcaadalı Rum vatandaşlarımızın. Ama
özellikle panayır zamanı temmuz-ağustos aylarında onların akrabaları,
çocukları gelince, ayrı lezzetli bir flora oluşuyor.
Filmlerinizde de gördüğümüz gibi deniz biyolojisine karşı ayrı bir
ilginiz var. Çocukluktan geliyor sanırım...
Yıllar önce, yani yedi-sekiz yaşındayken babam bana ufak bir maske
almıştı. O zaman blue marin portakal rengi paletler vardı hatırlarsınız.
Bir çift palet, şnorkeli maskenin içinden çıkan astronot gibi bir dalış
maskesi, bir tane küçük zıpkın. Çocukluğumda kefallerin peşindeydim.
Su altını ilk gördüğüm zamanları hatırlıyorum, birebir aşk duygusu.
Bu öğretilebilir veya sonradan eklenilebilir bir şey olmakla beraber,
bazı insanların su için yaratılmış deniz insanı, bazılarının da kara insanı
olduğunu düşünüyorum. Bence çevre etkisi çok önemli. Ancak ilk
görüşte vurulmayı açıklayamıyorum.
Babanız da denizciydi değil mi?
Evet, babam denizci ancak kimse bana suyun altına in âşık ol demedi.
Çocukken suyu gördüğümde aklım giderdi. Bu durumun içten gelen
bir şey olduğunu düşünüyorum ama aynı zamanda öğretilebilir bir
şey de... Ben de birçok kişiyi su altına alıştırdım, denizci yaptım.
Kendimce denizi sevdirdim. Hala da özel Instagram hesabımdan
deniz sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Çok anormal, çok zengin, çok
paralı bir şey yaşadığımı zannediyorlar. Oysa ki yaptığımız şey 2030 TL’ye alınmış bir kilo barbunun fotoğrafı. Denizin üzerinde hiç
de lüks olmayan tirhandilden çekilmiş bir deniz fotoğrafı, bir orfoz
balığının, iyi yapılmış çiğ balık ya da bir böcek ıstakoz resmi. Bunlar
aslında olan şeyler, parayla pulla alakası yok ancak denizden o kadar
uzaklaştırılmışız ki, yapı olarak da bu bize verilmediği için paylaşımlar
ekstrem bir hava yaratıyor.
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Asında bu paylaşımlar bir mesaj mı?
Hepsi bir mesaj. Çok derin konular…
Bozcaada yeni projeleriniz için bir sığınak diyebilir miyiz?
Mesela bir sinema filmini yaparken insan, tutkusunu, aşkını film
yapmalıdır. Ben öyle düşünüyorum. Bozcaada veya Geyikli’de filmlerin
çekiliyor olması benim kışın buraları özlememden başka bir şey değil.
Ancak “Burada çalışmak nasıl bir şey” diye sorarsanız; burada çalışmak
eğer başarabilirseniz, şehirde çalışmaktan çok daha verimli olur. Çok
daha hızlı gider. Ben burada çok iş yaptım. Burada tam dört film yazdım.
Eyvah Eyvah serisini ve Berlin Kaplanı’nı burada yazdım. Geçen sene
oynadığım Ata Demirer Gazinosu gösterisini burada hazırladım. Yine
stand up gösterilerime malzeme olan birçok şeyi bu bölgede ve denizde
yaşadığımız şeylerden oluşturdum. Yani bana iyi geliyor...
İnsanları güldürmek de size iyi geliyor sanrım...
Tabii ki çok iyi hissettiriyor. Bu bir misyon ve o misyonu yerine getirmek
lazım. Tanrı bizlere bir anahtar veriyor. Marangoza el ustalığı, çiftçiye
sabır, şarkıcıya ses, komedyene de böyle bir kreatif bakış açısı veriyor.
Bunları nankörlük etmeden iyi değerlendirmek lazım. Ben kendimi
görevli gibi hissediyorum. Aslında bana da iyi geliyor. Fakat komedi
yapınca, komedyenin çok cıvık olduğu düşünülüyor genelde. Bu şekilde
düşünmek çok safdillik aslında. Çok ciddi bir iştir mizah.
Müziğin de hayatınızda önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz.
Müziğe yeterince zaman ayırabiliyor musunuz?
Müziğe yeterince zaman ayırdım geçmişte. Konservatuvarda müzik
okurken, hatta öncesinde ilk gençlik yıllarımda “ben sağlam bir
şarkıcı ve çok iyi enstrümanist olurum” diye başlamıştım. Hayat bir
yolculuk, insan yolda keşfediyor kendisini. Müzik bana tek başıma
yetmemeye başladı. Üstüne başka şeyler de koymaya başlayınca,
aslında komedyenlikle alakalı bir yeteneğim olduğunu fark ettim.
Ancak müziği hiçbir zaman bırakmadım, nitekim yaptığım filmler de
aslında bir müzisyenin hikâyesiydi. Çok sevilen Eyvah Eyvah serisi de
bir klarnetçinin hikâyesiydi. Çünkü ben hep klarnet çalmak istemiştim.
Bunlar birbirine bağlı şeyler. Mesela bir şey yazarken beni etkileyen bir
parça duyarsam eğer, onunla ilgili bir sahne pat diye geliveriyor aklıma.
Benim ilk çıkış hareket alanım müzik.
Mizah ile müziği harmanlayarak gösteriler yapıyorsunuz ve bu
oldukça beğeniliyor. Daha sık bu tarz projeler yapma fikriniz var mı?
Şu an yaptığımız Ata Demirer Gazinosu projesi, türünün ilk örneği
gibi bir şey oldu. Çünkü tek kişilik kabare gibi... İçinde canlandırdığım
karakterlerde 20’ye yakın ayrı ses ve ayrı ton buluyorsun. Bir korsan
gazino gibi... Yani bir solisti var, türkü okuyanı var, arabesk okuyanı var,
İtalyanca şarkı söyleyeni var, Küba şarkısı söyleyeni var. İçimdeki renkleri
ben bir potada eritmeye çalıştım. Yapılmamış bir şeydi. Yaptığım için de
kendimi çok iyi hissediyorum açıkçası.

Sevdiğiniz yaşam, sevdiğiniz şeyler…
Kilit cümle aslında tutkuların peşinden koşma meselesi. Yani neyi
seviyorsan onu yapacaksın. Bir şeye mecbur kalmak, saflığın güzelliğini
yok eder. Mümkün olduğu kadar hayatta mecbur kalmamak gerekiyor.
Bir şeyi yaratırken, gerçekten tutkuların peşinde koştuğun zaman,
mecburiyet artık boşlukta oluşturduğun şeyi doğru düzgün sergilemek
konusunda bir sorumluluk olur. Ancak, ‘bunu severler bunu yapayım’
diye yola çıktığınız zaman genelde sevilmez.
Tekneye çıkarken sizi mutfakta gördük, yemek yapmayı sever
misiniz?
Biz hep beraber yemek yapmayı seviyoruz. Burada yemek yapma işini
kimseye bırakmak istemiyorum. Müzik kadar yemek de önemli.
Çoğunlukla deniz ürünleriyle mi besleniyorsunuz?
Vallahi şu an kabak yemeği pişiyor. Bahçeden ne çıkarsa onunla
besleniyoruz. Bizim ufak bir bahçemiz var, annem kabak göndermiş. Biz
de değerlendirelim istedik.
Bozcaada’da teknede mi yaşıyorsunuz yoksa evde mi?
Ev de var tekne de. İkisi arasında bazen eve gidiyorum bazen teknede
yaşıyorum.
Yılın ne kadarını denizde geçiriyorsunuz?
Eskiden haziran, temmuz, ağustos aylarıydı. Şimdi nisana kadar çekmeyi

başardım. Nisanda en azından denizde yaşamasam da denize giriyorum.
Ev-tekne arasında gelgitler yapıyoruz. Bir şekilde artık su ile yaşantım
nisan ayı gibi başlamış oluyor. Denize daha çok zaman ayırmak istiyorum.
Çünkü yaş ilerliyor, ölüp gideceğiz. Önemli olan sevdiğin şeye daha çok
vakit ayırmak…
En çok ne kadar açıldınız tekneyle?
Çok uzun yıllar İstanbul, Kuzey Ege arası tekne götürdük, getirdik.
Yaptığımız en uzun mesafe İstanbul’dan Gökova taraflarına kadar…
Genelde Bodrum’la Kuzey Ege arasında bir hatla gidip geliyoruz.
En çok sevdiğiniz yer?
Kuzey Ege. Sadece Bozcaada değil tabii. Midilli, Mavriya Adası, Asos
açıkları, Ayvalık gibi... Mesela Ayvalık’ın tek başına 22 tane adası var. Bir
buçuk ayda her gün bir adaya gitsen bitmez. Göcek de güzel ama ben
sıcak deniz sevmiyorum, rüzgâr ve soğuk deniz seviyorum.
Sohbetimizin başında da biraz konuşmuştuk aslında. Sürekli
denizle ve yeşille iç içe olduğunuzdan daha iyi gözlemlediğinizi
düşünüyoruz. İnsanların çevreye ve denize olan duyarlılığı ne yönde?
Çok ilgili olanlar da var ilgisiz olanlar da var. Mesela ben optimist yelken
yapan çocukları görünce çok heyecanlanıyorum. Kalamış’ta, Bodrum’da,
Çeşme’de birçok yerde çocuklarını yelkene gönderen aileler var. Bu çok
güzel bir şey. Bizler denize sırtını dönmüş bir toplumuz ne yazık ki. Bu
da biraz tek seslilikten kaynaklanıyor. Yani Cumhuriyet’in ilk yıllarından
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sonra eğer azınlıklarla ayrılmasaydık, daha iç içe kalabilseydik, deniz
kültürünün daha fazla gelişmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü biz
genelde toprak seven bir milletiz. Toprağı işlemeyi seviyoruz. Denizi
işlemeyi de hep azınlıklara bırakmışız. Onlar da azalınca işleme duygusu
çalışmıyor hale gelmiş.
“Denizi Sevmek İnsanı Sevmek”
Denizi sevmek insanı sevmek. Deniz adamı yontar. Bu yüzden Sadun
Bora, Sait Faik Abasıyanık, Aksona Mehmet, deniz hikâyecileri hep
denizi sevdirmek için gayret sarf etmişler. Örnek olmak lazım. Ben
mesela kendimce Instagram’da takipçilerime sürekli denizle ilgili videolar,
balıklar gönderiyorum. Çünkü biz de birilerinden öğrendik, bu böyle
olur. Zıpkınla balık avlayan bir köylü abimiz vardı. O denize girip çıkardı,
onu seyrederdim. Sonra bir gün beni biri aldı denize attı, sonra babam bir
çift palet verdi. Bu şekilde etkileşimle olur.
Denizi seven insanların daha çok ses çıkarması gerekiyor…
Denizle iç içe olmak meselesine gelince, azınlıklar adalarda ve deniz
kenarlarında yaşadıkları için denizi daha çok kullanan insanlar. Doğal
olarak keşke şu adada 15 tane 20 tane ya da İstanbul’da daha çok
vatandaşımız olsaydı, bu etkileşimden daha fazla yararlanabilirdik. Bu
etkileşim edebiyatta da görülür; Sait Faik öykülerinin hepsinde karmaşık
bir insan yapısı vardır. Hem Rumlar, hem Ermeniler, hem Türkler vardır
ve kolektif bir hayat yaşanır. Dülger balığını işlemeyi de bilir, lakerda
yapmasını da, çiroz yapmasını da bilir, ürüp çekmesini de... Bu işler
birbirine öğretmekle ilgili. Aramızdaki deniz seven insanların daha çok
ses çıkarıp daha çok işi sahiplenmesi gerekiyor.
Peki, neler yapılmalı?
Bir sabah balık halini gezerken Atatürk’e ait şöyle bir söz görmüştüm;
“Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
zamanda başarmalıyız.” Bu çok önemli bir cümle, çünkü denize bir
verirsen, on alırsın, öyle bir şey. Mesela koskoca Marmara Denizi’nin şu
anki perişanlığı içimi parçalıyor. Ben çocukken Marmara Denizi şu an
üzerinde bulunduğumuz deniz gibiydi. Sonra yosun bastı, denizanaları
bastı. Umurumuzda değil, poşeti alıp fırlatıyoruz denize. Bunun
öğretilmesi lazım. Bu da kızarak olmaz. Yeni nesile işlemek gerekiyor.

Bir sabah balık halini gezerken
Atatürk’e ait şöyle bir söz görmüştüm;
“Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü
olarak düşünmeli ve onu az zamanda
başarmalıyız.”
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Çocuklarımıza, torunlarımıza denizin tedavi edici bir şey olduğunu
söylemek lazım. Motordan düştüm ayağımı yardım. Doktor; “Ayağını
denize sok, tuz kurutsun” dedi. Ve soktum birkaç kere. Merhemin bir
haftada kapatamadığını, deniz iki günde kapattı. Deniz iyi bir şey.
Şu an gündemde Akdeniz fokları var. Kirlilikten dolayı Marmara
Denizi’nde fok sayısı oldukça azaldı.
Marmara Denizi kılıçbalığı denizidir aslında. Mayıs ayında her yer
kılıçbalığı olurdu. Şimdi ara da bul. İki tane görsen şanslısın. Şu an
sadece Babakale’de, Edremit Körfezi’nde kaldı hikâyeleri. Foktan önce,
fokun besin kaynakları Marmara Denizi’nde yaşayamıyor ki… Su
pis olduğu için hayvanlar giremiyor Marmara’ya. Bir an evvel denizi
kullanmayı öğrenmemiz lazım. Burada zannediyor musunuz ki, herkes
pansiyonculukla geçiniyor. Burada balıkçı bir sürü aile var, restoranlarda
sunulan kalamarlar kışın tutulmuş, emek harcanmış kalamarlardır.
Son iki tekneniz de ahşaptı. Özellikle mi tercih ediyorsunuz?
Ahşabı çok seviyorum, fiberde yaşayamam. Fiberin kokusunu
sevmiyorum ve sudaki sesini de sevmiyorum. Su vurduğu zaman çok ses
çıkarıyor. Ahşap çok sıcak bir malzeme.
Motoryatı da sevmiyorsunuz o zaman…
Arkadaşımın motoryatı ise severim.
Tekneyle dünya turu gibi hayaliniz var mı?
Çok şükür hayallerimi yaşıyorum. Hedefim daha uzun yıllar denizde
yaşamak.

mavisüvari

SINIRLARI
ZORLAYAN
TASARIMLAR
KİMİ 55 KNOT’A ERİŞEBİLEN HIZ, KİMİ 340 METREKARELİK LÜKS
YAŞAM ALANI KİMİ İSE DENİZ SEVİYESİNDEN 150 METRE YÜKSEKLİKTE
HAVUZ KEYFİ YAPMAYI VAAT EDİYOR. BU SAYIMIZDA, DENİZLERİN
HÜKÜMDARLARINI, EN ÇILGIN YATLARI SİZLER İÇİN DERLEDİK!
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TEKNOLOJİNİN DENİZLERE
YOLCULUĞU, LOU+LOU

P

Pierrejean Design Studio tarafından tasarlanan
160 metrelik süperyat Lou+Lou, 20 metreye
varan maksimum genişliği ve 25 knot’a
erişebilen sürati ile görenleri kendine hayran
bırakıyor. Deniz tutkunlarını cezbeden bu
süperyat aynı zamanda yenilikçi enerji odaklı
sistemlerle donatılmış durumda. Bütün elektrik
sistemi, güneş panelleri ile üretilen enerji
sayesinde çalışıyor. Süperyatın sahip olduğu
teknoloji bununla sınırlı kalmıyor. Hibrit itiş
sistemleri sayesinde tamamen sessiz bir şekilde
sekiz knot’a kadar çıkabiliyor.
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Denize açılan yaşamların rahatlığı üzerine tasarlanan Lou+Lou beş
kat güverteye sahip. Ayrıca aşırı soğuk ve aşırı sıcak havaya uyum
sağlayacak biçimde üretilen havalandırma sistemleri bulunuyor.
Dış mekanı iki kattan oluşan Lou+Lou, içerisinde akvaryum
entegre edilmiş yüzme havuzu, suyun altına inen camekanlı bölüm
ve istendiği takdirde konferans salonu olabilen interaktif sinema
salonu barındırıyor. Özel teras ve geniş balkonlarında maksimum
yaşam standartlarınızdan ödün vermeden
denize doyabilirsiniz. Ayrıca bu süperyatta
spor salonu, sağlık merkezi, spa, hamam ve
fizyoterapi köşesi dahi var.
Ve hiç şüphesiz, Lou+Lou’nun en etkileyici
bölümlerinden biri de, mutfak! Alan, düzen ve
donanım anlamında stratejik olarak nitelendirilen
bu mutfak, beş yıldızlı bir restoranı aratmayacak
şekilde tasarlanmış.
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DÜNYANIN EN HIZLI
10 MOTORYATINDAN BİRİ,
VQ90 VELOCE

Sportif bir motoryat doğuyor; VQ90 Veloce! Hollandalı yat markası
Vanguish Yatchs ve dünyaca ünlü tasarımcı Guido de Groot iş
birliği ile tasarlanan bu motoryatın en önemli özelliği, 55 knot’ın
üzerinde hıza çıkabilecek olması. Bu özellik 24,7 metrelik VQ90 Veloce
motoryatını, aynı boyutlara sahip motoryatlar arasında dünyanın en süratli
10 motoryatı arasına sokuyor. Genişliği ise 7,2 metre olan bu motoryat,
muazzam performansı ile denizlere hükmetmeye hazırlanıyor.
On kişilik misafir konaklama kapasitesinin yanı sıra motoryatın iç mekânı, alıcının
isteğine göre düzenlenebiliyor. Motoryat, alıcılarına dört farklı iç tasarım seçeneği
sunuyor. İsviçreli şef Rene Schudel tarafından tasarlanan mutfak bölümü de isteğe bağlı
olarak, dört seçenek doğrultusunda düzenlenebiliyor. Deniz tutkunlarını, motoryat aşıklarını
derinden etkileyen diğer özellik ise, panoramik cam tavan.
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EKOLOJİK ÇÖZÜMLER SUNAN SÜPERYAT,
FOLLOW THE SUN
İsveçli yat tasarımcısı Dennis Ingemansson’ın Türk tersanesi NedShip
Group ile birlikte geliştirdiği katamaran konsept süperyat Follow
the Sun, yat endüstrisinin dikkatlerini üzerinde topladı. Karbon
teknolojisi ile üretilen 50 metrelik süperyat, ekolojik çözümler sunan
özellikleri ile ön plana çıkıyor. Örnek verecek olursak, Follow the
Sun’da 160 metrekareden daha büyük solar piller, düşük seyir hızları
için e-motorlara ek olarak hibrit çözümler ve isteğe bağlı olarak rüzgâr
tribünleri eklenebiliyor.
Sade ve sofistike dış tasarımı ile görenlere ‘ultra modern otomobil’
hissi yaşatan Follow the Sun’ın arka kısmında ise Eurocopter 155
standardında tam sertifikalı bir helikopter pisti bulunuyor! Helikopter
pisti ile bitmiyor süperyatın sundukları. Ek olarak, güverteye jakuzi
veya havuz eklenebiliyor.
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Katamaran konsepti sayesinde, yatın iç mekânları da oldukça geniş.
Charter olarak kullanılması durumunda ise, iki yat sahibi kamarası
isteğe bağlı olarak birleştirilebilecek. Ayrıca dört ayrı kamarada sekiz
konuk ağırlanabiliyor.
Motor olarak ise, iki adet MTU 16V 2000 M70 kullanılarak
maksimum 22 knot hıza ulaşması bekleniyor. Konsept yat 12 knot
seyir hızında ise, 8.500 deniz mili menzile erişebilecek.

mavisüvari

DÜNYANIN İLK
KARBON FİBER YATI,
BLACKCAT MULTIHULL

A

Avustralyalı yatçı Mitch Booth ile yelkenlilerin uzmanı Malcolm
McKeon güçlerini birleştirdi ve ortaya muhteşem bir süperyat çıktı.
BlackCat markası altında tasarladıkları 50 metrelik ilk modelin tek yapıdan oluşan, dünyanın ilk karbon fiber
yatı olacağı söyleniyor. 50 metrelik bu süperyat, başarılı tasarımı sayesinde 30 knot sürate ulaşabiliyor. Ayrıca
kısa su kesimi sığ sularda rahatlıkla demirleme imkanı sunan bu süperyat hakkında tasarımcılarından Mitch
Booth ''Süperyat tasarımlarının katamaranlara dönüşmesi oldukça mantıklı bir değişim. Katamaranlar; sürat,
boş alanlar, düşük yatma açıları gibi konularda tek gövdeli yelkenlilere göre oldukça avantajlı. Bizim bu süper
katamaran konseptimiz, stabilite ve performans açısından oldukça heyecan verici'' diyor.
BlackCat markasının ilk konsept
modeli olan bu süper katamaran,
sahibine tam 340 metrekarelik yaşam
alanı vaat ediyor. 340 metrekare, bu
zamana kadar görülmemiş bir rakam.
Ayrıca bu yüksek ölçüsüne rağmen
oldukça hafif yapısı ve sürüklenmeyi
minimum seviyeye indiren tasarımı
sayesinde yakıt ve mürettebat
masrafını bir hayli düşürecek.
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DENİZLERİN
GÖKDELENİ,
SHADDAI

1

150 metre uzunluğu, ihtişamlı
görünümü ile denizlerin gökdeleni
geliyor! İtalyan yat tasarımcısı
Gabriele Teruzzi tarafından büyük
bir özenle üretilen konsept süperyat Shaddai, yükseltilmiş platformu ile eşsiz bir deniz manzarasını yat sahibi ve
konuklarının ayaklarına seriyor. Geminin oldukça üzerinde, farklı bir şekilde konumlanan, gelmiş geçmiş en başarılı
güvertelerden birine sahip bu süperyat, sonsuzluğa uzanan denize karşı güneşlenme ve havuza girme imkânı
veriyor. Ayrıca megayatın ana güvertesinde, cam kaplı
ve deniz ile bütünleşmiş gibi duran bir başka havuz
bulunuyor. Bu havuzun bağlantılı olduğu beach club ise
300 metrekarelik alana sahip.
Kelime anlamı olarak ‘mutlak güç, her şeye gücü yeten’
anlamına gelen Shaddai, insanların uzun yıllar arzu
ettikleri yerden yüksekte olma hissini yat sahibi ve
konuklarına yaşatacak.
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Ömer Faruk Yelkenci
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

“DENİZ DÜNYASINI
ÇOCUKLAR DA TANIMALI”
66

EĞİTİMİN MERKEZİNDEKİ ÇOCUKLARI; KÜLTÜREL, SPORTİF VE SANATSAL BİRÇOK ALANDA
EĞİTMEK VE KUŞATMAK GEREKİYOR. SADECE AKADEMİK GELİŞİM EKSENLİ BİR EĞİTİMİN DOĞRU
OLMADIĞINI, ÖĞRENCİNİN SOSYAL VE KÜLTÜREL YÖNLERİYLE DE KUŞATILMASI GEREKTİĞİNİ
DÜŞÜNEN İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖMER FARUK YELKENCİ, ÇOCUKLARI DENİZE VE
DENİZ CANLILARINA ALIŞTIRMANIN ÖNEMLİ OLDUĞUNDAN BAHSEDİYOR. ŞEHRİN DENİZE VE
DENİZİN DE ŞEHRE ETKİSİNİ ELE ALAN BİR PROJE HAZIRLADIKLARINDAN BAHSEDEN YELKENCİ;
“ÇOCUKLARIN DENİZİN İÇİNDE DE KÜÇÜK BİR DÜNYA OLDUĞUNU, TEMİZ TUTMAZSAK CANLILARIN
VE DOLAYISIYLA İNSANLARIN DA OLUMSUZ ETKİLENECEĞİNİ BİLMESİ GEREKİYOR” DİYOR.

K

Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
İsmim Ömer Faruk Yelkenci. 1969 doğumluyum. İlk-orta-lise tahsilimi
İstanbul’da yaptım. Üniversiteyi de İstanbul’da okudum. İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunuyum. Yüksek
lisansıma eğitim yönetimi alanında, doktorama da tarih öğretimi
alanında başladım, tez döneminde kaldım. Eğitimci olmak aslında
en başından beri hedeflerim arasında değildi. Ben, denizci olmak
istiyordum. O dönemde yabancı dilim Fransızcaydı benim, denizcilik
okulu İngilizce ile alıyordu. Hedefimden bu şekilde vazgeçmiş oldum.
Daha sonra rahmetli babamın yönlendirmesi ile bu bölüme yöneldim.
İyi ki eğitimci olmuşum diye sürekli söylerim. Tüm meslekler güzel ama
insan yetiştirmek en güzeli. Özellikle geleceğimizi inşa edecek nesilleri
yetiştirmek, maddi ve manevi anlamda, insanı tatmin eden bir iş.
Eğitim söz konusu olduğunda olmazsa olmazlarınız neler?
Eğitimin merkezinde öğrenci var ve öğrenciyi bütün yönleriyle kuşatmak
gerektiğini düşünüyorum. Sadece bilgi kazandırma temelli, yani
akademik gelişim eksenli bir eğitimin doğru olmadığını, eksik olduğunu,
öğrencinin manevi, sosyal ve kültürel yönleriyle de kuşatılması gerektiğini,
belli bir sanat alanında (müzik, resim, geleneksel sanatlar, spor) mutlaka
geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde öğrencinin ruhunun
inceldiğine ve bir bütün olarak insan haline geldiğine inanıyorum.
Dolayısıyla eğitimde olmazsa olmazımız, öğrenciyi merkeze almak ve
bütün yönleriyle ona yardımcı olmak olmalı.

Göreve yeni geldiniz. Öncelikle hayırlı olsun. Yeni dönemde
uygulamaya geçirmeyi planladığınız projeleriniz neler?
İstanbul’da altyapı sorunlarımız var. Bu geçmişten beri devam eden
bir sorun. En çok öğretmen açığı İstanbul’da. Normu karşılama oranı
dediğimiz oran yüzde 83. Yani İstanbul’un ihtiyacı olan öğretmenin
yüzde 83’ü kadrolu olarak görev yapıyor. Kalan yüzde 17’si ise ücretli
olarak görev yapıyor. Bunun dışında yaklaşık olarak 10 bin dersliğe
ihtiyacımız var. Bunlar, çözülmesi gereken temel sorunlarımız. Bunun
dışında öğrenciyi tüm yönleriyle ele almaya çalışan bir sosyal bilimler
enstitüsü, bir konservatuar, bir edebiyat okulu gibi çalışmalarımız var.
Bunlar, öğretmenlerimize bu faaliyetleri nasıl yapacaklarını öğretecek.
Bunun yanında yine, sürekli öğretmen, öğrenci ve veli ile temas halinde
olarak onları desteklemek gerekiyor. Bunlarla temas etmediğiniz
zaman eğitim süreçlerini doğru yönetemezsiniz. Öğrencilerimiz
çok önemli, bunu söylüyoruz ama öğretmenlerimiz de çok önemli.
Eğitim süreçlerinde en önemli unsur diye düşünüyorum. Öğrenci ile
direkt temas halindeler çünkü. Öğretmenlerimiz çok yoruluyorlar,

"Özellikle geleceğimizi inşa edecek
nesilleri yetiştirmek, maddi ve manevi
anlamda, insanı tatmin
eden bir iş."
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velilerimizin de bunu böyle düşünerek yardımcı olmaları gerekir.
Öğretmenlerimizi hep birlikte korumalıyız ki onlar çocuklarımıza
doğru hizmeti verebilsinler. Bu anlamda da öğretmenlerimizin çok
önemli olduğunu düşünüyorum.
Eğitim sistemimizde size göre artılarımız ve eksilerimiz neler?
Eğitimde artılarımız ve eksilerimiz var. Tüm bunların dışında çok
dinamik bir yapımız var. Nüfusumuz çok fazla bu yüzden öğrenci
sayımız çok fazla. Dışardan bakıldığında tek tip gibi görünse de
monoton bir eğitim sistemimiz yok. Kurumlarımız çok farklı şekillerde
tebarüz edebiliyorlar. Bu anlamda okullarımıza baktığımız zaman,
Kabataş, Haydarpaşa, Kadıköy Anadolu, Galatasaray Lisesi gibi öteden
beri geleneği oturmuş okullarımız olmakla beraber, onlar gibi yüzyıllık
okul olmasa da Çağrı Bey Anadolu Lisesi, Kartal İmam Hatip gibi
yeni ortaya çıkıp, farklı renkler ortaya koyan okullarımız da var. Bu
da multikültürel bir ülkede olmamızdan, renkliliğimizden ve dinamik

yapımızdan kaynaklanıyor. Bence artılarımız, eksilerimizden çok daha
fazla. Bunu da öğrencilerimizin dünya çapında ses getiren çalışmalarında
görüyoruz. Ama daha iyi olabilir tabii ki. Öğretmen yetiştirme ile ilgili
Milli Eğitim Bakanlığı’mızın planlarında da olan öğretmen akademisi
gibi çalışmaların bir an önce hayata geçmesi gerekir. Bu, eğitim
seviyemizi daha iyi hale getirecektir.
Meslek liseleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce çocuklar eğitime
yeterince teşvik ediliyor mu?
Meslek liseleri ile ilgili hem hükümetin hem bakanlığın politikaları
var. Organize Sanayi Bölgeleri’nde açılan okullara teşvik verilmesi gibi.
Genel anlamda meslek liselerinin mesleki eğitiminin önemsenmesi,
mesleki teknik eğitimde niteliği geliştiren çalışmalar, bunun yanında
İstanbul’da yaptığımız okul-sektör iş birliği çalışması da var. Her okulu,
her alanı, sektörün ilgili alanları ile eşleştirerek, istihdam, eğitim vs.
imkânları sağlamak noktasında güzel şeyler yapıyoruz. Daha iyi şeyler
yapılmasını da ümit ediyoruz.
Hala okula gönderilmeyen, eğitim alamamış çocuklar var. Bu
çocuklara yönelik planlarınız var mı?
Hala okula gönderilemeyen, eğitim alamamış çocuklar var diyorsunuz.
Öğretmen açığımız, belki şaşırtacak derecede, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ne göre daha fazla ama okula gönderilemeyen çocuklar
noktasında İstanbul’da çok büyük problemin olmadığını görüyoruz.
Ama elbette ki tüm çocuklarımızın eğitim sistemi içinde olması,
gereken eğitimi alması gerekiyor. Bu, şu an için çok büyük bir sorun
olarak görülmüyor.
Eğitim sistemimizde sanata, kültüre yeterince zaman ayırıldığını
düşünüyor musunuz?
Yeterince zaman ayırılıp ayırılmadığını konuşmak, tartışmak lazım.
Ama en başında da söylediğim gibi bunun daha organize bir şekilde
yapılması gerekiyor. Sosyal bilimler enstitüsü, öğretmenlerimize
sempozyum, kongre nasıl hazırlanır bunun eğitimini verecekler.
Her yıl öğrencilerin bilim adamı olarak katıldığı bir kongre
yapacaklar. Konservatuar olacak, burada öğrencilerimizin ve müzik
öğretmenlerimizin eğitimi yapılacak. Kültürel faaliyetleri, edebiyat
okulu gibi faaliyetler üzerinden yürüteceğiz. Kültür Bakanlığı ve Spor

"Bence artılarımız, eksilerimizden çok
daha fazla. Bunu da öğrencilerimizin
dünya çapında ses getiren çalışmalarında
görüyoruz."
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Bakanlığı ile hazırlığı yapılan bir protokol var. Birkaç senedir devam
eden, bilim-sanat şenlikleri bu bilinci uyandırmıştır. Bundan sonra
daha hızlı gelişeceğine inanıyorum.
Deniz ülkesi olmamıza rağmen yüzme bilmeyen sayısı da çok fazla...
Bu çok üzücü bir şey. İlçemize bununla ilgili büyük bir proje
yapılmasını söyledik. Çocuklarımız balık çeşitlerini bile bilmiyorlar.
Bütün yönleriyle, şehrin denize ve denizin de şehre etkisini ele alarak
bir proje yapmasını istedik ilçemizden. Bu şekilde orada canlı olduğunu
bilirlerse çocuklarımız, denizi temiz tutmaları gerektiğini hissederler.
Denizin içinde de küçük bir dünya olduğunu, temiz tutmazsak
canlıların olumsuz etkileneceğini, onlar olumsuz etkilenirse insanların
da olumsuz etkileneceğini bilmeliler. Bu yüzden de balıkları tanımaları
lazım. Çocuklarımız, eğer bir canlıyla karşılaşırlarsa yüreklerindeki
merhamet onlara doğru şeyi yaptırır.
DenizTemiz / TURMEPA Derneği sizlerin de desteğiyle çocuklara
yönelik pek çok etkinlik düzenliyor. 23 Nisan’da deniz görmemiş
çocuklar denizle tanıştırılmıştı. Neler düşünüyorsunuz bu projeler
hakkında?
Bu yıl maalesef Yalova’ya gidildi. Çünkü İstanbul’uz biz. İstanbul’un
çocuklarının İstanbul’un denizini tanıması gerekir. Fakat teknik
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sebeplerden dolayı olmadı. Bundan sonra İstanbul’da kalmasını
istiyoruz çocuklarımızın. Bu yönünü bir kenara bırakacak olursak
çok güzel bir proje. DenizTemiz Derneği’ne çok teşekkür ediyoruz,
devamını diliyoruz.
DenizTemiz Derneği ve çalışmalarını takip ediyor musunuz?
Dernekle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Vatandaş olarak da DenizTemiz Derneği’nin faaliyetlerini inceliyordum.
Yer Temiz, Gök Temiz gibi tamamlayıcı dernekler de kurulsa keşke. Yer
temiz olursa, deniz de gök de temiz olur. Hepsi birbiriyle ilişkili...

"Denizin içinde de küçük bir dünya olduğunu,
temiz tutmazsak canlıların olumsuz
etkileneceğini, onlar olumsuz etkilenirse
insanların da olumsuz etkileneceğini
bilmeliler."

uzakdestinasyon

DOĞANIN EŞSİZ ARMAĞANI;

GALAPAGOS
ADALARI
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GÖRÜP GÖREBİLECEĞİNİZ HER ŞEYİN TABİAT HARİKASI OLDUĞU BİR
YOLCULUĞA ÇIKARIYORUZ SİZLERİ. ROTAMIZ GALAPAGOS ADALARI...
MAVİNİN BÜYÜSÜNDE, YEŞİLİN HUZURUNDA MUTLULUK DEPOLARKEN,
TABİATIN BU EŞSİZ ARMAĞANINA KARŞI BENZERSİZ BİR DENEYİM YAŞAYIN.
ÜSTELİK YOL ARKADAŞLARINIZ ARASINDA; DEV KARA KAPLUMBAĞALARI,
DENİZASLANLARI, DENİZ İGUANALARI, GALAPAGOS İSPİNOZLARI, MAVİ
AYAKLI SÜMSÜK KUŞLARI VE FIRKATEYN KUŞLARI DA VAR…
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Galapagos Adaları diyen de var Colon Takımadaları diyen de…
Büyük Okyanus’un doğusunda, Ekvador’a bağlı bu adalar, 14
büyük ada, sekiz küçük ada ve 40 minik adadan oluşuyor. 1978
yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne giren Galapagos
Adaları, içerisinde bulunan volkanik kayaları, çölleri, sahilleri ve
ormanı ile bambaşka bir dünyada yaşadığınız hissini veriyor.

Galapagos Adaları, bakir kalmış güzelliğiyle şehir hayatından
bir nebze uzaklaşmak isteyenlere kucak açıyor. Hem de yılın
her vakti… Ancak yağışlara yakalanmak istemiyorsanız, aralıkmayıs dönemini tercih etmelisiniz. Haziran-kasım dönemi ise
daha fazla yağışların görüldüğü aylar… Mavinin her tonunu
doyasıya görebileceğiniz ve suyun berraklığı kadar güzel zaman
geçirebileceğiniz adalarda, daha önce hiç karşılaşmadığınız
canlıları ve bitki türlerini keşfedebilirsiniz.
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SIRA DIŞI BIR YAŞAM
Okyanusun 50 bin kilometrekarelik alanında, sayısız canlı
türüne ev sahipliği yapıyor Galapagos Adaları. Masallar kadar
büyüleyici bir yaşam vadeden bu adalarda, eşsiz tüm renklerin
bitkilerde ve canlılarda hayat bulduğunu göreceksiniz. Belki de
adını sadece belgesellerde duyduğunuz sayısız canlılarla tanışma,
onları yakından inceleme fırsatını da yine Colon Takımadaları’nda
yakalayacaksınız. Bizler size bu adaların daimi sahiplerinden birkaç
örnek verelim istiyoruz. Elbette her birini sayamayız ancak en
dikkat çekici türlerden olan fregat kuşları, pelikanlar, mavi ayaklı
sümsükler, Darwin’e ilham veren ispinoz kuşu, kuyruklu martılar,
flamingolar, penguenler, deniz kaplumbağaları, papağan balıkları,
yengeçler ve iguanalar, canlı güzelliklerden sadece bazıları…
Galapagos Adalarından biri olan Santa Cruz Adası’nda, buraya
özgü deniz iguanaları sıklıkla görülüyor. Aynı zamanda beyaz
kumlu uzun sahil şeridi bölgenin en turistik yerlerinden biri.
Adanın kıyı çevresinde mavi ayaklı sümsük kuşları dolaşıyor.
Bu adayı özel kılan bir başka detay da kasım - şubat arasında
yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağalarının, haziran - temmuz
aylarında ise yumurtadan çıkan bebek kaplumbağaları güvenli yere
taşıdıklarına şahit olabilmeniz…
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NASIL GİDİLİR?
Türkiye’den Galapagos Adalarına ne yazık ki direkt
uçuş bulunmuyor. Colon Takımadalarına gidebilmek
için Ekvador’un başkenti Quito’dan ve en büyük
kenti Guayaquil’a ulaşabilir. Oradan da adalara
uçakla geçebilirsiniz.
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DARWIN’E İLHAM VEREN ADA
1835 yılında Galapagos Adaları’nı ziyaret eden Charles Darwin, bu
takımadalarından ilham alarak evrim teorisi çalışmalarında önemli adımlar
atmıştır. Puerto Ayora’da, Charles Darwin Caddesi’nde yer alan Darwin Vakfı’na
ait Charles Darwin Araştırma İstasyonu, mutlaka görülmesi gereken değerlerden
biri. Galapagos’un jeolojik ve ekolojik yapısı hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı
biyolojik araştırma merkezinde, aynı zamanda hayvanat bahçesi de bulunuyor ve
burada dev kara kaplumbağaları ziyaret edebiliyorsunuz.

FREGAT KUŞLARIYLA YAŞAM
Fregat kuşlarının olduğu bir dünya düşlediyseniz sizi Kuzey
Seymour Adası’na davet edelim. Siyah renkleri, ucu kıvrık ve
büyük gagaları, çatallı kuyrukları ile tanınıyor bu kuşlar. Kanatları
oldukça büyük olan fregat kuşlarının kanat açıklığı iki metreyi
geçiyor. Koloni halinde yaşayan fregat kuşlarından erkek olanları,
gagalarının altında bir keseye sahipler. Eşleşmek istediklerinde
ise gagalarını dikleştirip ses çıkarıyorlar. Aynı esnada kırmızı
torbalarını da şişiren erkek fregat kuşlarını dişiler ise bu seslere ve
torbaya göre seçiyor. Hatta bazen rakiplerini elemek isteyen erkek
fregatlar, diğerlerinin kesesini delmeye çalışıyor.
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SANTİAGO ADASI
Santiago Adası, sevimli foklarıyla, denizaslanlarıyla ve kıyılara
renk katmış sesuvium bitkisi ile gerçek bir doğa mucizesi. Burada
deniz iguanası, ıstakoz, denizyıldızı, lav kertenkelesi, sinekkapan,
sarı ötleğen gibi inanılmaz canlılarla aynı havayı soluyacaksınız.

KISA KISA
ÜLKE:
RESMİ DİL:
İKLİM:
FESTİVALLER:
		
		
AMBULANS:
İTFAİYE:
POLİS:

Ekvador
İspanyolca
Tropikal
Fiestas de Esmeraldas - Ağustos
Fiesta del Yamor - Eylül
Fiesta de la Mama Negra - Eylül
911
102
101
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NERELERİ GEZMELİ?
Santa Cruz adasında yer alan Bellavista, küçük bir kasabadır.
Bu kasabada kilometrelerce uzanan lav tünelleri, yüzeyde akan
lavların soğumasıyla oluşmuştur. Yeraltı labirentini andıran bu
lav tünellerini, düzenlenen turlarla keşfedebilirsiniz. 1959 yılında
kurulan, Ekvador’un ilk ulusal parkı olma özelliğine de sahip
Galapagos Ulusal Parkı, Santa Cruz adasının merkezi Puerto
Ayora’da yer alıyor. Yaklaşık sekiz bin metrekarelik alana sahip bu
parkta Galapagos’a özgü dev kara kaplumbağaları görebilirsiniz.
Galapagos Adaları’nın tarihini, doğal oluşum sürecini ve adaların
yapısını, objelerle tanıma fırsatı yakalayacağınız önemli yerlerden
biri de San Cristóbal Müzesi. Puerto Baquerizo Moreno’nın
yaklaşık iki kilometre güneybatısında konumlanan bu müze,
içerisinde ‘Doğal Tarih’, ‘İnsanlık Tarihi’ ve ‘Koruma ve Geliştirme’
başlıklı üç sürekli sergiye ev sahipliği yapıyor. Galapagos Adaları’na
gelip de görmeden dönmemeniz gereken yerlerden olan Sierra
Negra, Isabela Adası’nın güneydoğusunda bulunuyor. İspanyolca
‘kara dağ’ anlamına gelen Sierra Negra, bin 124 metre yüksekliğe
sahiptir ve Galapagos’un aktif volkanlarından biridir. Dünyanın
en büyük ikinci krateri olan Sierra Negra en son 2005 yılının ekim
ayında aktif hale gelmiştir.
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NE YENİR?
Aynı zamanda bir Ekvador mutfağı olan Galapagos
Adaları’nda çoğunlukla deniz ürünleri ile yapılmış
yemekler servis ediliyor. Istakoz başta olmak
üzere birbirinden güzel deniz ürünlerini bu bölgede
tadabilirsiniz. Bölgenin yerel yemeklerinden
olan ceviche ve encocado de langostino yerel
ıstakozlardan yapılıyor.
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röportaj & fotoğraf. Murat Erdoğan

Ralph Radtke
ÇIRAĞAN PALACE KEMPİNSKİ
İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ
KEMPINSKI RESIDENCES TÜRKİYE
BÖLGE DİREKTÖRÜ

“Boğaz’a Karşı
Her Bireyin
Sorumluluğu
Var”

O

Otel endüstrisinde 40 yıldan fazladır görev yapan ve 15’ten fazla
ülkede deneyim kazanan Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel
Müdürü Ralph Radtke, yılların getirdiği tecrübeler çerçevesinde,
Türkiye’nin turizm sektöründe inanılmaz potansiyele sahip bir ülke
olduğunu düşünüyor. Dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz
Türk misafirperverliğini yaşatıyor olmanın önemine değinen
Radtke, “Türklerin bu konuda repütasyonu gerçekten önemli bir
avantaj” diyor. Boğaz kıyısında, Osmanlı İmparatorluğu’na ait tek
saray ve otel olan Çırağan’ın sorumlulukları olduğundan bahseden
Radtke, şu görüşleri paylaşıyor; “Eğer Boğazlar İstanbul’un turizmi
için de önemliyse, kurumlar için de ayrıca önem taşıyor. Bizler de
TURMEPA’nın yürüttüğü ‘Mavi Koylar’ projesine destek vererek, 180
bin litre deniz suyunun temizlenmesini üstlendik ve çalışmalarımızın
devam etmesini arzu ediyoruz.”
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Otel endüstrisinde 40 yıldan fazladır profesyonel tecrübeye
sahipsiniz. Türkiye’nin otel endüstrisindeki konumunu nasıl
özetlersiniz?
Türkiye tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri bakımından dünyanın
önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Kesinlikle söyleyebilirim ki,
hem tatil hem de iş amaçlı seyahat eden kişiler için oldukça ideal.
Yani turizm Türkiye için deniz-kum-güneş üçlemesinden artık çok
daha ileride ve yılın her mevsimine yayılan önemli bir sektördür.
40 seneyi aşkın süredir turizm sektöründeyim ve 15’ten fazla ülkede
görev yaptım. İsviçre’de Glion’da okuduktan sonra farklı ülkelerde
çok çeşitli görevlerde yer alarak sektöre girdim. Bunlardan ilki Paris’in
ünlü oteli Hotel Le Bristol ve Ritz Paris’ti. Hatta Temmuz 1976’te
Charles Ritz vefat edene kadar özel sekreteri olarak görevime devam
ettim. Dünyayı, farklı kültürleri, yemekleri, hayatları görmek istedim
kariyerim boyunca. Hilton, Sofitel
ve Accor gibi markalarda uzun yıllar
çalıştım. En uzun süre olarak Accor
grubunda tam 26 yıl görev yaptım.
Son olarak Kempinski grubundan
önce Sofitel otellerinin Kuzey, Orta &
Doğu Avrupa, Türkiye ve İsrail’deki
toplam 15 otelinden sorumlu Kıdemli
Başkan Yardımcısıydım. Böylesine
bir birikimden sonra söyleyebilirim
ki Türkiye’nin inanılmaz önemli bir
potansiyeli var. Tabii bu durumda bir
turistin ülkeyi ziyaret etmesi için nedenler yaratılması gerekiyor. İyi
bir altyapı, güvenlik, ülkedeki yerlilerin turizme ve turiste bakış açısı
gibi. Ve elbette unutmamamız gereken çok önemli bir avantajı var
Türkiye’nin. O da dünyanın hiçbir yerinde kolay bulunamayacak
misafirperverliği. Türk misafirperverliğinin repütasyonu gerçekten
önemli bir avantaj. Bu da servis kalitesinin önemini tekrar göz önüne
seriyor. Artık rakipler de destinasyon olarak çok yakın. Örneğin
Yunanistan. O da harika bir ülke. Çok güzel sahilleri ve lezzetli bir
mutfağı var. Türkiye’deki fiyatların da çok ucuz olmadığını düşünecek
olursak, gerçekten fark yarattığınız kısmın servis ve insanlar olduğunu
unutmamak gerekiyor. Gelen konuklara verilen servis en büyük farkı
yaratıyor.

özel yapan budur. Konumları, dekorasyonları, tarihleri, içinde
bulundukları şehre ait insanlar, mutfak kültürleri… Daha birçok
farklılık sayabilirim. Dolayısıyla tek bir favori otelim yok fakat her
otelin benim için özel ve beğendiğim yanları var. Fakat en sonuncusu,
yani Çırağan Palace Kempinski Istanbul’un benim için çok farklı
bir yeri ve özelliği olduğunu da belirtmem gerekir. Bir yandan da
ilk deneyimim olarak Ritz Paris’in de kariyerimin başlangıcı için
ayrıcalıklı olduğunu söyleyebilirim. Otelcilikte servisin ne kadar
önemli ve değerli olduğunu bana öğreten otel diyebilirim.

Çalıştığınız veya gezdiğiniz oteller arasında en beğendiğiniz otel
hangisi oldu?
Öncelikle tek bir favorim olmadığını söyleyebilirim. Öyle olsaydı,
öncelikle tek bir yerde çalışmam gerekirdi. Çünkü bir otel yöneticisi
olarak o oteli ve ürünü beğenmem ve mümkün olursa da sevmem
benim için önemli bir kriter. Yönetiminin başında olduğum birçok
kurum benim tercihimdi. Özellikle lüks otelcilikte her otelin farklı
karakteristik yapıları ve özellikleri de olduğu için bu segmenti de

Çırağan’ı sadece bir otel olarak görmek haksızlık olur sanırım.
Diğer otellerden ayrılan ne gibi özellikleri var?
Çırağan Palace Kempinski Istanbul olarak Türk misafirperverliğinin
dünya çapındaki elçileriyiz. Dünya çapında tanınan ve uluslararası
mercilerce ödüllendirilmiş, ayrıcalıklı bir oteliz. Kraliyet aileleri,
dünya çapında ünlü isimler ve üst düzey devlet delegasyonlarının
tercihi özel bir mekan… İstanbul’un bir parçası olan ayrıcalıklı bir
destinasyon…

Bir profesyonel olarak Çırağan’ı nasıl tanımlarsınız?
Tarihi 17. yüzyıla dayanan zamanında sultanlara ev sahipliği yapmış,
Boğaz kıyısında bulunan Osmanlı İmparatorluğu’na ait tek Saray ve
otel… Boğaz’ın kenarında büyük bir alan ve mükemmel bahçeler içinde
yer alan bir konuma sahip. Çırağan
bir otelden daha fazlası aslında, bir
deneyim... Dünyanın her yerinde
ikonik otellere baktığınızda bunu
görürsünüz. Dünyada oldukça sayılı
olan bu ikonik oteller kendi başına bir
destinasyondur… Örneğin, İstanbul’a
gidiyorum cümlesini destinasyon olarak
belirtebilirsiniz. Fakat bir de İstanbul
seyahatimi Çırağan Palace Kempinski
gibi ikonik bir otelde konaklayarak
tamamlayacağım dediğinizde durum
daha özel ve unutulmaz anılarla dolu oluyor. Genel olarak lüks seyahat
severlere de baktığımızda, tipik standardizasyonların olduğu otelleri tercih
etmediğini görürsünüz. İkonik bir şehirde, ikonik bir otelde konaklayarak
seyahatlerini tamamlarlar. Şehrin dokusunu ve ruhunu hissedebilecekleri
özel otellerde konaklayarak kendilerini özel hissetmeyi tercih ederler.
Singapur’da Raffles; Bangkok’ta Mandarin Oriental, Paris’te Ritz Paris’i
olduğu gibi; İstanbul’da da Çırağan Palace Kempinski Istanbul… Tek
bir kere bile bulunmanın özel ve anlamlı olacağı mekan… O otelin
bulunduğu şehirdeki ziyaretinizden sonra duyabileceğiniz potansiyel soru;
orada bulundun mu yoksa bulunmadın mı? Tek bir cevabınız olacak…
O oteli görme ve deneyimleme ayrıcalığına sahip olmuş insanlardan biri
olabildin mi? Buna da yine tek bir cevabınız olacak…

“25. yılımıza özel davetimiz
vesilesiyle DenizTemiz Derneği/
TURMEPA’ya davet ettiğimiz her
bir misafirimiz adına bağış yaparak
denizlerimizin mavi kalmasına
katkı sağladık.”
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Çırağan Palace Kempinski'yi yılda ortalama kaç kişi ziyaret
ediyor? Misafirlerin büyük kısmı yabancılar mı?
Buna aslında sadece konaklayanlar olarak bakmıyoruz. Gazebo’da
bir kahve içen de bizim için misafirimiz, Tuğra’da yemek yiyen de,
Saray’da bir toplantıya, düğüne katılan kişi de… Burası İstanbul ile
dünyayı buluşturan noktalardan biri. Sadece yabancılar değil, çok
ciddi anlamda lokal misafirlerimiz de mevcut.
Kempinski’yi geleceğe taşıyacak üç basamaktan biri eğitim
demişsiniz. Otelde kaç personel görev yapıyor? Eğitime
verdiğiniz önemi ve diğer basamakları sizden dinlemek isteriz.
Normal performansımızda 800’ün üzerinde çalışma arkadaşımız
Çırağan Palace Kempinski Istanbul için görev yapıyor. Eğitime çok
önem veriyoruz. Bu anlamda önümüzdeki dönemde de çok ciddi
anlamda bütçe ve zaman ayıracağız. Bunun için planlarımız hazır.
Eğitimler noktasında teknolojinin nimetlerinden de faydalanıyoruz.
Bunun için de Çırağan Akademi'yi kurduk. Lüks segmentteki bir
oteli diğerlerinden ayıran en önemli nokta servis ve doğru orantılı
olarak da deneyim iken; ekibe verdiğiniz eğitim de kaçınılmaz.
Özellikle müşteri deneyimi konusunda çok gelişmiş bir eğitim
süreci bizi bekliyor. Her misafir profiline göre ve gelişen trendlere
göre kendimizi geliştirmeyi biliyoruz. Her seviye için ayrı bir eğitim
programımız var. Tüm bu eğitimlerle hem çalışan ekibimizin
yetilerini artırıyoruz hem de kariyerleri için pazar değerlerini
yükseltmiş oluyoruz. Çırağan tüm bu planlanan eğitimleriyle var
olduğu konumdan da ileriye gidecektir. Kendisini sadece gelişen
durumlara göre adapte etmekle kalmayacak aynı zamanda inovatif
olacaktır. İşte bu çabalarımızla birçok şeyi yine herkesten önce
gözlemleyip uygulamaya koymaya devam edeceğiz.
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Çırağan Kempinski köklü bir yenilenme sürecine girecek…
Renovasyon çalışmaları tarihi dokusuna uygun mu
gerçekleşecek? Bu restorasyonda görev alacak proje sorumluları
belirli kriterlere göre mi seçiliyor? Resterasyon süresince otel
kapatılacak mı?
Oteli ve Sarayı kapatmayacağız. Yenilenme süreci otel kısmında
başlayacak. Saray kısmında zaten aktiviteler hiç bir şekilde
etkilenmeyecek. Toplantılar, yemek organizasyonları, düğünler hem
iç hem de teraslarımızda gerçekleşmeye devam edecek. Ayrıca saray
ayrı bir binada olduğu için bir etkisi olmayacak. Otelde olacak olan
yenilenme süreciyle ilgili çok heyecanlıyız. Bu anlamda da gelişmiş
bir projemiz var. 25 yıl önce hizmete giren otel binamızda önemli
değişiklikler olacak fakat diğer ikonik oteller gibi bu yenilenme
projesinde Çırağan Palace dokusundan ve ruhundan ödün
vermeyeceğiz. Bu konuda şu anda daha fazla detay veremiyorum,
fakat dünya çapında ve sektör de dâhil herkesin merakla bekleyeceği
bir proje olacağını söyleyebilirim. Otele geldiğinizde ne Miami, ne
Bangkok ne de New York’ta olacaksınız. İstanbul’da özel ve anılarla
ayrılacağınız bir ruhu yaşatmaya devam edeceğiz. Zamanı geldiğinde
tüm detayları memnuniyetle aktaracağız.
Çırağan Kempinski’nin 25. yılı davetinde DenizTemiz
Derneği/ TURMEPA'ya, davet edilen her bir misafir adına
bağış yapıldı. Benzer anlamlı projeler devam edecek mi?
25. yılımıza özel bu davetimiz vesilesiyle DenizTemiz Derneği/
TURMEPA’ya davet ettiğimiz her bir misafirimiz adına bağış
yaparak denizlerimizin mavi kalmasına katkı sağladık. Böylelikle
TURMEPA’nın yürüttüğü “Mavi Koylar” projesine destek vererek
180 bin litre deniz suyunun temizlenmesini üstlendik. Hacim
olarak bahsetmem gerekirse 10 kapalı yüzme havuzu kadar
suyun veya bin 500 kişinin günlük ihtiyacı kadar deniz suyunun
temiz kalmasını sağlamış bulunuyoruz. Bu proje kapsamında
katılan misafirlerimiz adına yapmış olduğumuz bağışın simgesi
olarak Derneğin Kurucusu ve Onursal Başkanı Sayın Rahmi Koç
Beyefendi’nin imzaları ile özel sertifikaları takdim ettik. Bu proje,
Boğaz’ın kenarında yer alan bir otel olarak sorumluluklarımızı

“25 yıl önce hizmete giren Çırağan
Palace’ın yenilenme projesinde
dokusundan ve ruhundan ödün
vermeyeceğiz.”

da paylaşmak ve farkındalık yaratmak adına çok önemliydi.
Umuyoruz sektörümüz adına da bir örnek teşkil edecektir. Bu
konuda DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile çalışmalarımızın
devam etmesini arzu ediyoruz.
Boğazın en güzide tesislerinden Çırağan’ın, İstanbul Boğazı’na
karşı bir sorumluluğu olduğuna inanıyorsunuz. Boğazın
korunması ve temizliğine dair projeleriniz var mı?
Kesinlikle evet. Bu anlamda belki de sizinle daha da ileri boyutta
çalışmalar da yapabiliriz. Bu konuda aslında sadece biz değil
her bir birey sorumlu. Eğer Boğaz İstanbul’un turizmi için de
önemliyse kurumlar için de ayrıca önem taşıyor. Fakat aslında her
şey eğitimle başlıyor.

Otelde kalan misafirlerin hemen yanı başlarında geçen gemileri
gördüklerinde tepkileri nasıl oluyor?
Tabii ki bu çok büyülü bir an onlar için. Asya kıtasını Avrupa’ya
bağlayan bir noktayı buradan izlemek onları ayrıca büyülüyor…
Özellikle baktıkları noktada 17. yüzyıldan bahçelerden günümüze
gelen Çırağan Sarayı olunca da ayrıca bir büyülü hal alıyor. Bu hem
büyülü, bazıları için de çok romantik bir an!
Bu kadar iç içe olduğunuz denizle aranız nasıl? Su sporlarıyla
ilgileniyor musunuz?
Deniz her zaman bana huzur veriyor. Tatillerimde de deniz
seyahatini mutlaka tercih ediyorum. Tayland Koh Samui ve Göcek
tercihlerim arasında.

“Çırağan Palace Kempinski
İstanbul olarak Türk
misafirperverliğinin dünya
çapındaki elçileriyiz.”
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Suyla Gelen Derinlik

KANYONLAR

YÜKSEK VE DİK DUVARLAR ARASINDA SÜZÜLEN SULAR, HİÇ BU KADAR
GİZEMLİ OLMAMIŞTI… EVRENİN SUNDUĞU EN GÜZEL DOĞAL HARİKALARDAN
OLAN KANYONLAR, EŞSİZ GÜZELLİKLERİYLE, RENKLERİ VE BÜYÜSÜ İLE SİZİ
ALIŞILMADIK EŞSİZ BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYOR…
Kanyonlar, nehirler tarafından oluşturulmuş yeryüzünün en özel derin vadileridir. Nehir akıntılarının
kayaları aşındırması sonucunda oluşmuş bu dev kaya oyukları, suyun şiddetine ve kayaların aşınmaya
karşı gösterdikleri dirence bağlı olarak çeşitli şekillere bürünür. Tabii sadece su değil. Kanyon oluşumunda
hızlandırıcı etkiye sahip hava akımları, karasal kanyonların daha fazla meydana gelmesini sağlamıştır.
Bununla birlikte sualtı kanyonları da deniz taban seviyesinde oluşmuş bir diğer kanyon çeşididir. Karasal
kanyonlarla hemen hemen aynı özelliklere sahip sualtı kanyonları, genellikle nehir ağızlarında görülür.
Granit bazen de kumtaşı gibi aşınmaya dayanıklı duvarlara sahip olan kanyonlarda her adımınız büyülü
bir yolculuğun anahtarı… Bu yolculuğa bir nebze kılavuz olabilmek için sizlere dünyanın en güzel ve en
özel kanyonlarını araştırdık

Antilop Kanyonu

K

Kum fırtınaları, erozyon ve yağışların oluşturduğu akarsular,
milyonlarca yıl taşları aşındırdı ve dünyada en fazla ziyaret edilen
kanyonlarından biri olan Antilop Kanyonu meydana geldi…
Amerika’nın Utah eyalet sınırları
içerisinde yer alan bu kanyon,
eşsiz manzarasıyla özellikle
fotoğrafçıların yoğun ilgisini
çekiyor. Navajo dilindeki adı
‘Tse Bighanilini’ olan Antilop
Kanyonu, ‘suyun taşların arasından
aktığı yer’ anlamına geliyor.
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G

Göynük Kanyonu

Göynük Kanyonu, Antalya’nın Kemer ilçesinde yer alan dünyanın
doğal harikalardan biri. Sıra dışı bir güzelliğe sahip bu kanyon, hem göz
zevkinize hitap ediyor hem de dünyanın en iyi yürüyüş pankurları arasında
gösterilen Likya Yolu’na yakınlığıyla,
alternatif aktiviteler yapabilmenizi
sağlıyor. Kanyonda su sıcaklığı yazın 12
dereceye çıkıyor. Göynük Kanyonu’nu
doğaseverlerin mutlaka planları arasına
alması gerek.
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A

Büyük Kanyon

Amerika’nın Arizona Eyaleti sınırında bulunan Büyük Kanyon
Ulusal Parkı, aynı zamanda Arizona’nın en eski parkı olma
özelliğini taşıyor. Bu eşsiz güzelliği ilk olarak 1540 yılında
İspanyol Garcia Lopez de Cardenas fark etmiş. Kolorado Nehri
çevresinde bulunan ve Kolorado Irmağı'nın bu kanalı milyonlarca
yıl aşındırmasıyla oluşan Büyük Kanyon, çoğu insana göre
dünyanın en güzel renklerine sahip. Kanyonun uzunluğu 466
kilometre genişliği ise yaklaşık 2,4 kilometre. Araştırmacılar
derinliğinin 1,600 metreye kadar ulaştığını söylüyor. Büyük
Kanyon ortalama iki milyarlık tarihi içinde barındırıyor.
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Y

Yellowstone
Kanyonu

Yellowstone Milli Parkı içinde yer alan eşsiz güzelliğe
sahip Yellowstone Kanyonu, hırçın suların dur durak
bilmeden süzüldüğü bir doğa harikası. Kanyon
yaklaşık olarak 38,5 kilometre uzunluğa sahip. Dik
kayalardan oluşan Yellowstone Kanyonu, evrenin en
değerli hediyelerinden biri.
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T

Tara Kanyonu

Tara Kanyonu, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük
kanyonu olarak biliniyor. Bin 300 metre derinliğe sahip kanyon
aynı zamanda 1977 yılından beri UNESCO Dünya Mirası alanı
olarak korunuyor. Karadağ’a gittiğinizde kanyon için Tara Boğazı
dediklerini de duyabilirsiniz. Bu muhteşem güzelliği mutlaka
yerinde görmelisiniz.
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Saklıkent
Kanyonu

S

Saklıkent Kanyonu Muğla ve
Antalya arasında kalmış adeta
bir cennettir. Bu kanyon antik
dönemde sığınak olarak kullanılıyordu. Eşsiz güzelliğe
sahip bu kanyon 18 kilometre uzunluğa sahip. Ne yazık ki
turistik açıdan kanyonun tamamının görülmesi imkansız.
Duvar yüksekliği 400-500 metreyi bulur. Kanatlı at
Pegasus efsanesinin buradan doğduğu söyleniyor.
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Wulingyuan Kanyonu

D

Dünyadaki kanyonlar arasında özel bir yere sahip Wulingyuan
Kanyonu, mutlaka gezilecek yerler listenizde yer bulmalı. Görünüm
bakımından Bryce Kanyonu'na benzetilen Wulingyuan, kendine
özgü flora ve faunasıyla nefes kesici bir manzaraya sahip. Kanyonda
yaklaşık olarak üç binin üzerinde kumtaşından kaya kuleler
görebilirsiniz.
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Fish River Kanyonu

A

Afrika’nın güneybatısında bulunan ve dünyanın en geniş
kanyonlarından biri olan Fish River Kanyonu, özellikle de
yürüyüş yapmayı seven insanlar için paha biçilemez bir güzellik
alanı. Yaklaşık olarak 500 milyon yıl önce oluştuğu söylenen
kanyonda mükemmel bir güneş batışına tanık olabilirsiniz.
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Melis Alphan

“Çalışanlara Ekoloji Okur Yazarlığı
Eğitimleri Verilmeli!”
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GÜNDEMİN PEŞİNDEN GİTMEK YERİNE KENDİ
GÜNDEMİNİ OLUŞTURMAYI SEVEN GAZETECİKÖŞE YAZARI MELİS ALPHAN’LA DERGİMİZİN
BU SAYISINDA SOHBET ETME FIRSATI
BULDUK. ÜLKE GÜNDEMİNİ, MEDYANIN
ÇEVRECİ KONULARA KARŞI HASSASİYETİNİ
VE İŞ DÜNYASININ ÇEVREYE OLAN BAKIŞ
AÇISINI KONUŞTUĞUMUZ MELİS ALPHAN;
” İŞ DÜNYASININ ÇEVRE MESELELERİNE
HALA SAMİMİYETLE YAKLAŞTIĞINI
DÜŞÜNMÜYORUM” DİYOR. SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARININ ÇALIŞMALARINDA FARK
YARATTIĞINDAN DA BAHSEDEN ALPHAN;
“ONLARA KENDİ ADIMA ŞÜKRAN DUYUYORUM
VE HER TÜRLÜ DESTEKLEMEYE ÇALIŞIYORUM”
DİYEREK ÇEVRECİ TUTUMUNU ÖZETLİYOR.

Meraklı da bir insandım. Çok meraklı. Her şeyi merak ederim. Bir
manava da bir buçuk saat soru sorabilirim; bir astro fizikçiye de. Ve
samimiyetle sorarım o soruları, hakikaten merak ettiğim için. Bireysel
ilişkilerimde de karşılıklı konuşurken kurduğum cümleler hep soru
cümleleridir. Zaman zaman karşımdakini bunaltacak düzeyde. En
ince detayına kadar anlatılan şeyi kafamda hayal edebilmeyi isterim.
O filmi oynatabilmeyi. Hikâyede herhangi bir boşluk kaldığında
huzursuz olurum. Galiba bu, gazetecilik için gerekli bir vasıf.
Zira size anlatılan hikâyenin tutarlı olduğundan emin olmanız
gerek. Belgelerle sağlamasını yapmak çok önemli ama o tutarlılık
da öyle. Siz hikâyeyi okura aktardığınızda, okurun kafasında soru
işareti kalmamalı ya da bir şüphe belirmemeli. Gazeteciliğin içine
tesadüfen düştüm ama bu takıntılarımdan ötürü doğama uygun
olduğunu fark edince, bu mesleği sürdürdüm. Gazetelerde birçok
farklı departmanda çalıştım. Muhabirlik ve editörlük yaptığım
zamanlarda çok toydum, köşe yazarları hep kerli ferli adamlardı ve
“Ben de köşe yazarı olacağım” diye düşünmek aklıma gelmezdi; daha
doğrusu bunu hadsizlik olarak düşünürdüm, tahmin de etmezdim
ama zamanla yolum oraya vardı. Ben istediğim noktadayım ama
Türkiye istediğim noktada değil. Açıkçası, ölene dek gazetecilik
yapacağım gibi bir saplantım da yok. Tamam, mesleğimi seviyorum
ama hayatın getirdiklerini de heyecanla karşılayan biriyim.

Bizler sizi Hürriyet Gazetesi yazılarınızdan biliyor, takip
ediyoruz. Ancak Melis Alphan’ı bir de sizin gözünüzden
tanımak isteriz.
Kendimi uzun uzadıya tarif etmek zor. Ama en belirgin karakter
özelliğimin tez canlılık olduğunu söyleyebilirim. Aklıma geleni ya
da yapmam gerekeni hemen hayata geçirme dürtüm çok kuvvetli.
Fevriyim. Hızlı yükselirim. Ama beş dakika geçmeden neye
sinirlendiğimi unutabilirim. Duygusalım. Bu beni gazetecilik
yaparken epey zorluyor. Olaylarla arama mesafe koymakta güçlük
çekebiliyorum. Psikolojik olarak etkileniyorum. Bu epeydir
değiştirmeye çalıştığım bir özelliğim. Değişimi severim. Mümkün
olsa birkaç yılda bir başka ülkede yaşamak, başka işlerle uğraşmak
isterdim. Hayat, farklı şeyler yaptıkça uzuyor gibime geliyor. Çok
fazla rutine saplanınca sanki çabucak geçiyor. Hayatımı çok fazla
değiştiremesem de, o hayat içinde en azından alışkanlıklarımı
değiştirmeye çalışıyorum.

Ülke gündemi sıklıkla değişiyor. Her güne yeni başlıklarla
uyanıyoruz bazen. Bu durum mesleğinizde sizi en çok hangi
alanlarda zorluyor?
Pek çok alanda zorluyor. Bir kere hafızam hiçbir zaman çok güçlü
olmadı. Çok fazla bilgi akışının olması hafızamı epey zorluyor.
Ama onun dışında, ben sürekli gündemin peşinden giden bir
yazar değilim. Kendi gündemlerimi yaratmaya çalışıyorum. Yüksek
siyasetten ziyade, toplumsal gerçekliklere, dezavantajlı kesimlere
dönüp bakmak ve onları yansıtmak istiyorum. Dolayısıyla, değişen
gündem beni her zaman çok etkilemiyor.

B

Gazeteci olma fikri nasıl gelişti? Hep olmak istediğiniz
noktada mısınız?
Dedem gazeteciydi. Dolayısıyla daha çok küçükken vücuduma
virüs girmişti. Ama yine de gazeteci olmak gibi bir niyetim yoktu.
Okumak ve yazmak hayatımın hep en temel parçalarından biriydi;
ama esasen tutkum ve daha yetenekli olduğum alan resimdi.

"Her şeyi merak ederim. Bir manava da
bir buçuk saat soru sorabilirim; bir astro
fizikçiye de."
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Çok fazla haber yaptınız ve iş dünyasından birçok önemli isimle
bir araya gelme fırsatı yakaladınız. Size göre iş dünyasının
çevreye bakışı ne yönde?
İş dünyasının çevre meselelerine hala samimiyetle yaklaştığını
düşünmüyorum. Daha çok imaj kaygısıyla ya da ‘Bunları yapmak
lazım’ diye yapılıyor bazı şeyler. Hala ‘sosyal sorumluluk projeleri’
zikrediliyor. Oysa iş artık sosyal sorumluluktan çıkmalı, şirketler
kendi başlarına sosyal yerler olmalı. Çalışanlara ekoloji okur yazarlığı
eğitimleri verilmeli. Mesela TEMA’nın böyle bir eğitim programı
var. Bu önemli, çünkü bugün orta kademede olan çalışanlar, en
baskın konumuzun ekoloji olacağı yarının dünyasında yönetici
koltuklarında oturacaklar. Ancak bu kişileri eğiten şirketler yeni
dünyanın gerekliliklerini karşılayıp ayakta kalabilecek.
Çevreyle ilgili alınan tedbirleri ve düzenlemeleri yeterli buluyor
musunuz?
Tabii ki bulmuyorum. Tersine, çok ciddi bir talan döneminden
geçiyoruz. HES’ler yüzünden dereler kurudu; iklim değişikliği
nedenli kuraklık önümüzde dururken verimli tarım arazilerine
madenler veya termik santrallar yapılması planlanıyor. Yetmez gibi,
bir de nükleer belası var başımızda.
Gazeteci olarak çevre gündemine dair gözlemlerinizi bizimle
paylaşır mısınız? Medyanın yeterli özveriyi gösterdiğine
inanıyor musunuz?
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Hayır, inanmıyorum. Şu anda her platformda birden fazla ekoloji
muhabiri, mutlaka bir iklim değişikliği yazarı olması gerekirken,
bu tablodan çok uzağız. Medya bu anlamda demode, çağın çok
gerisinde. COP21’de tarihi bir anlaşma imzalanırken bununla ilgili
haber yapan gazete yok gibi bir şeydi.
Sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları takip ediyor
musunuz? Sizce nasıllar?
Küçüğünden büyüğüne çok özverili şekilde çalışan STK’lar var. Bu
kadar zorluklarla dolu ve bastırıldıkları bir ortamda yine de fark
yaratmayı başarabiliyorlar. Onlara kendi adıma şükran duyuyorum
ve her türlü desteklemeye çalışıyorum.
Denizle aranız nasıl? Su sporlarıyla ilgileniyor musunuz?
Bir İzmirli olarak denizle aram, diğer her şeyle olduğundan daha iyi.
Ben büyürken etrafımda yelken yapmayan yok gibiydi. Ama ben
genelde herkesin yaptığını yapmaktan hoşlanmayan bir çocuktum,
hala da akıntıya karşı yüzerim; o nedenle yelken öğrenmedim. Kar
kayağı tutkumdur ama su kayağından da çok hoşlanmam. Ben
yüzerim, saatlerce yüzerim.
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'nın çalışmalarını nasıl
buluyorsunuz?
Denizleri temiz tutma konusunda çalışmalarını çok önemsiyorum.
Ayrıca, doğa dostu ürünlerini kullanıyor ve herkese tavsiye ediyorum.

mavimoda

DENİZLERDE YAZ MODASI
YAZ AYLARININ GELMESİYLE BİRLİKTE DENİZ, KUM, GÜNEŞ SEZONU DA AÇILDI.
BUNUNLA BİRLİKTE TATİL HAZIRLIĞINA GİRENLER İÇİN RENKLİ TASARIMLAR, YARATICI
AKSESUARLAR VİTRİNLERDEKİ YERİNİ ALDI. BİZLER DE SİZLER İÇİN BİR CHECK-LİST
OLUŞTURDUK. YAZ AYININ MAVİ MODASINA ALTERNATİF ÜRÜNLER HAZIRLADIK.
SKECHERS’A YAZ GELDI!
Vazgeçilmez Skechers rahatlığı kadınları plajda da yalnız
bırakmıyor. Skechers terlikler yaz sıcağında kadınların en
yakın dostu olmaya aday. Go Flex modelinin yumuşak
kumaş yapısı sayesinde Skechers kadınları, parmak arası
terlikleriyle deniz kenarında da konforu elden bırakmıyor.

YAZIN ENERJISI BOYNER’DE!
Boyner, yaz modasını karşı konulmaz egzotik, birbirinden
renkli ve cesur koleksiyonlarla yeniden tanımlıyor. Sımsıcak
günlerin başlamasıyla birlikte yepyeni trendleri dolaplara taşıma
vakti geldi. Boyner bu sezon, yaz mevsiminin egzotik duruşu
ve enerjisine uyumlu, geçmişten ilham alan yepyeni desen ve
baskılarla göz dolduran cesur koleksiyonlarını beğeniye sundu
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COLUMBIA’DAN YAZ SICAKLARINA
FERAHLATICI ÇÖZÜM
Columbia, yaz sıcaklarına Omni Freeze Zero teknolojisi
ile çözüm getiriyor. Terledikçe ferahlık hissi veren
Omni Freeze Zero ürünleri ile sıcak yaz günlerinde
Columbia serinliğinin tadını çıkaracaksınız.
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BU SENENIN PLAJ
MODASI: GEOMETRIK
TAKILAR
Sıcak yaz günlerinde karmaşadan uzak
duran, soft renk tercih edenler bu yaz
da farklı görünmek için geometrik
desenli takılara yönelecek. Karmaşadan
hoşlananlar ise üst üste kullanacakları
geometrik desenli takılarla bakışları
üzerinde toplayacak. Rose, altın,
gümüş ve taşlı birçok geometrik takı
seçeneği için adresiniz Lidyana.com.

BU YAZ SAHILLERIN
YILDIZI SEN OL!

DALIŞ REKORTMENI EDOX
HYDROSUP
İsviçreli butik saat üreticisi Edox Su
altı saatlerinin başyapıtı HydroSub'la
yapabileceğiniz en derin dalışa hazır
mısınız? Unutulmaz bir yaz tatilini sizinle
beraber geçirmek için yenilenen HydroSub,
okyanuslara bile meydan okuyor.
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Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yazın gelişini
kutlamaktan daha doğal ne olabilir ki? Hele sıcacık
sahillerde yaşanacak keyifli günleri düşünecek
olursak… İşte Derimod, kendi tarzını yaratmaktan
hoşlanan kadınların pek çok seçeneği bir arada
bulacağı ilkbahar-yaz koleksiyonu ile bu yaz
plajlara damga vuruyor.

SWATCH ILE
DALGALARA YER AÇ
Rio'dan Tokyo'ya uzanan
medcezir dalgaları, tropik
sahillere ait egzotik renkleri
ve oyunbaz stilleri taşıyorlar.
2016 yazında, bu alımlı
ve tropik saat-eserleri plaj
stilini güzelleştirecek! Swatch
Beach Swing kreasyonunda;
papağanlardan, ananaslara,
kavunlardan, denizkızlarına
kadar tropikal moda şenliği
için gerekli her şey hazır.

İNCI DERI ILE MODA
BU YAZ TEKNELERDE!
Gamze Saraçoğlu’nun İnci Deri Kreatif
Direktörü koltuğunda hazırladığı ikinci
koleksiyonu olan İnci Deri ilkbahar-yaz
koleksiyonunun rengârenk modelleri bu yaz
modayı teknelere taşıyor. Sarı, yeşil, kırmızı
başta olmak üzere birçok farklı renkteki
modeller bu yaz erkeklerin kombinlerini
hem denizde hem karada tamamlayacak.

PLAJDA ŞIKLIK ABD'DEN GELİYOR
Bu senenin plaj modasında mayo, bikini ve
şort mayolar, renkleri desenlerinin yanı sıra
kesimleriyle de dikkat çekiyor. En trend tasarımlar
ile plajda bile şıklığından ödün vermeyen kadın
ve erkekler, plaj çantalarına koyacakları en iddialı
parçaları Amerikadaniste.com sayesinde ABD’den
satın alabiliyorlar.
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TURMEPA'ya
Gönülden Destek
DENİZE, DENİZ CANLILARINA VE DOĞAYA ÂŞIK TURMEPA GÖNÜLLÜLERİ, DESTEKLERİNİ
SONUNA KADAR SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR. BU SAYIMIZDA YİNE SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİNE GÖNÜLDEN DESTEK VEREN İKİ GENÇ TURMEPA GÖNÜLLÜSÜYLE BİR ARAYA
GELDİK. DENİZE VE ÇEVREYE OLAN BAĞLILIKLARINI, DENİZTEMİZ DERNEĞİ BÜNYESİNDE
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ PROJELERİ KONUŞTUK.
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Begüm Oktay
“Yaşasın deniz, yaşasın TURMEPA!”
Şubat 2015'te TURMEPA oryantasyonuna katılarak gönüllü
olan Begüm Oktay, Mart 2015'ten beri de TURMEPA'nın
aktif gönüllülerinden biri. Üniversite hayatı boyunca hep sosyal
sorumluluk projeleriyle yakından ilgilendiğinden bahseden Oktay,
TURMEPA’yla tanışma hikayesini şöyle özetliyor; “Kendime,
içinde yer alabileceğim yeni sosyal sorumluluk projeleri ararken,
üniversiteden çok yakın bir arkadaşım sayesinde TURMEPA
ile tanıştım. Kendisi aktif TURMEPA gönüllülerinden biriydi,
tam onunla bu düşüncelerimi paylaşırken derneğin o hafta
oryantasyonu olduğunu söyledi ve beni de davet etti. Aslında
sadece dernek hakkında detaylı bilgi alırım diye düşünerek
oryantasyona katıldım ve akabinde kendimi gönülden gönüllü
olarak buldum. Çünkü kendimi bildim bileli zaten hem deniz aşığı
hem de çocukları çok seven biriyim ve TURMEPA da denizler ve
deniz canlılarının sürdürülebilirliği için uğraşan, bununla birlikte
birçok çocuğa ulaşıp onların hayatlarına dokunabilen, farkındalık
yaratabilen bir dernek. Yani kısacası, ortak noktalarımız var ve bu
çok güzel bir duygu.”

“Yeni keşfedilen bir bilginin önce hamurunu
öğrenmek gerek”
TURMEPA’da Mart 2015’ten beri ofis gönüllüsü olarak, dernek
çalışanlarıyla birlikte faaliyet gösterdiğini belirten Begüm Oktay;
“Her zaman yeni keşfedilen bir bilginin önce hamurunu öğrenmek
gerektiğine inandığım için aslında ofis gönüllüsü olmak istemiştim.
Böylece bu işe gönül verenleri yakından tanımış, projeleri de
mutfağından öğrenmiş oluyorum. Aslında endüstri mühendisiyim,
bu zamana kadar iş hayatı ile de ilgili dernekten kendime kattığım
çok fazla şey oldu ve olmaya da devam ediyor, bu yüzden ofis
gönüllüsü olmaya seve seve devam ediyorum. Bununla birlikte
geçtiğimiz aylarda tamamlanan Mavi Kuşak Hareketi projesinin

"İki senedir 23 Nisan Vapur Etkinliği'ne
katılıyorum, deniz görmemiş çocukları
denizlerle buluşturuyoruz. Atatürk'ün
çocuklara armağan ettiği bu günü, sadece
çocuklarla geçirmek, onları mutlu etmek
tarif edilemez bir duygu.”

gönüllü eğitmenlerinden biriydim. Bu eğitim sayesinde hem ofisin
bahçesinde bulunan Sualtı Atık Sergisi'ni ziyarete gelen çocukların
hem de anaokulundan, lise son sınıf öğrencilerine kadar olan yaş
grubunun bu eğitimdeki Begüm ablasıydım” diyor ve ekliyor;
“Şu anda da Küresel İklim Değişikliği temalı eğitim projesinin
gönüllü eğitmeniyim. İki senedir 23 Nisan Vapur Etkinliği'ne de
katılıyorum, deniz görmemiş çocukları denizlerle buluşturuyoruz.
Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu günü, sadece çocuklarla
geçirmek, onları mutlu etmek tarif edilemez bir duygu.”

“Benim için sosyal sorumluluk projeleri,
yaşamsal faaliyetlerimden biri”
“Ne yazık ki dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar aynı koşullara
sahip değiller” diyor Begüm Oktay. İyi koşulda olanların,
kendisinden daha kötü koşulda yaşamını devam ettirmeye çalışan
birine karşılık beklemeden dokunmasının önemli olduğunu
vurguluyor. “Tüm canlılar olarak yaşayabildiğimiz tek bir
dünyamız var. Buna geleceğimiz için sahip çıkmak zorundayız”
diyen Begüm Oktay; “Bugün artık küresel ısınmadan ötürü
buzullar eriyor ve oradaki canlı türleri tehlike içerisinde. Hala
eğitim alamayan, hatta ne yazık ki içebilecek temiz su bulamayan
veya yiyebilecek yemek bulamayan insanlarımız var. Şu an hangi
birini ele alsam bilemiyorum, ne yazık ki hepsi çok acı... İşte bu
sebeple her bireyin elini en azından bir taşın altına koyabilmesi
gerekiyor, bu bilinci yaratmak da çok önemli. Sadece farkında
olmak değil, harekete de geçmek gerekiyor” diyor.
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Soluduğumuz oksijenin neredeyse yüzde 70'i
denizlerden geliyor
Tüm içtenliğiyle, TURMEPA gönüllüsü olmanın heyecanını
hissettiren Begüm Okyay’a “Sizce insanlar neden TURMEPA
gönüllüsü olmalı?” diye sorduk, Oktay; “Çok basit bir şekilde
bu soruya cevap vermek istiyorum, inanıyorum ki okuyucular
ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Soluduğumuz
oksijenin neredeyse yüzde 70'inin denizlerden geldiğinin acaba
kaçımız farkında? İtiraf ediyorum, ben değildim. Bugüne kadar
soluduğum oksijenin kaynağını fotosentez yapan yeşil bitkiler,
yani çoğunlukla ağaçlarımız diye biliyordum ta ki TURMEPA
ile tanışana kadar. Hâlbuki denizlerde, gözle görülmeyen, sadece
mikroskop ile görülebilen plankton isimli mikroskobik bir
canlı var. Yani aslında denizlere tahmin ettiğimizden daha fazla
muhtacız!”

S

Selda Altuğ
“Çok sevdiğim denize ve deniz canlılarına
TURMEPA sahip çıkıyor”
DenizTemiz/ TURMEPA Derneği’nde, Kasım 2015 tarihinden
beri gönüllü olarak destek veren Selda Altuğ, “Boş zamanımı daha
doğru değerlendirmek için harekete geçtiğimde, çok sevdiğim
denize ve deniz canlılarına sahip çıkan dernekle ‘DenizTemiz
Derneği/ TURMEPA’ ile tanıştım. Dernek çalışanlarının pozitifliği
ve inanmışlığı, benim gönüllü olarak hikâyemin başlamasına sebep
oldu” diyor. Ofis içindeki çalışmalarda daha aktif rol aldığından
bahseden Altuğ; “Sabri Ülker Çevre Ödülü, 2015 Ölçme ve
Değerlendirme, portal çalışmaları ve gün içinde ofiste yapılması
gereken günlük işlerde yardımcı olmaya çalışıyorum” diyor.

“Başka canlıların hayatına dokunma fırsatı
yakalamak tarifsiz”
Projelerin pozitif etkisinden ve insana iyi geldiğinden bahseden
Selda Altuğ; “ Dünyada sadece kendinizi ya da yakın çevrenizi
düşünerek geçirdiğiniz zamanlarda, bir duygu hep eksik kalıyor
ve neyin eksik olduğunu, bu projelerde çalışmaya başlayana kadar
da anlamıyorsunuz. Yardım etmek, başka canlıların hayatına
küçük de olsa dokunma fırsatı yakalamak ve bunun sonucunda
iyi bir şey yaptım diyebilmek tarifsiz. Tüm canlıların imkânları
eşit olmadığından sosyal sorumluluk projeleri ayrı bir önem
kazanıyor.”

Daha çevreci çocuklar için…
Çocuklara yönelik gerçekleştirilen projelerin ne kadar önemli
olduğundan bahsediyor Selda Altuğ ve ekliyor; “TURMEPA ile
yaptığımız çalışmaların çoğu çocuklarla ilgili. Çünkü eğitime
onlarla başladığımızda bilinçli ve öğrenmiş nesiller yetişiyor.”

“Her insan TURMEPA gönüllüsü olmalı”

Gönüllülük projelerinin insana mutlaka pozitif şeyler kattığından
bahseden Begüm Oktay, projelerin önemini şu şekilde özetliyor;
“Masmavi görünmeye devam etsinler diye denizler bize muhtaç
değil; nefes alabilmeye devam edebilmemiz için bizler denizlere
muhtacız, bu sebeple herkesi TURMEPA'nın aktif gönüllüsü
olmaya davet ediyorum. Başta TURMEPA kurucuları olmak
üzere, tüm çalışanlarına ve gönüllülerine böyle güzel projelere
imza atmaya devam ettikleri için çok teşekkür ederim. Yaşasın
deniz, yaşasın TURMEPA!”
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“Dokunduğunuz canlılar size hikâyelerini anlatıp teşekkür
edemiyor. Aslında biz insanlar, onların yaşam alanlarına girip
tahrip ettiğimiz için, TURMEPA bizlerin verdiği bu zararı telafi
etmek için çok uğraşıyor. Bu yüzden de insanlar TURMEPA
gönüllüsü olmalı. Aynı zamanda üniversitelerin de gönüllülük
projelerine katkı sağladığını, ama daha fazla sağlayabileceğini de
düşünüyorum. Bu katkılar büyüdükçe bilinçlendirme çalışmaları
da büyüyecektir.”

“Hepimizin yapabileceği bir şeyler var”
Gönüllü olmak için birilerinin gelip teklif etmesini beklemek doğru
değil diyor Selda Altuğ ve ekliyor “Kendinize yakın bulduğunuz
derneğe ya da vakfa gidip “Sizin için ne yapabilirim?” diye sorun
çünkü hepimizin yapabileceği bir şeyler vardır.”

mavilezzet

Cemre Narin

Begüm Atakan

Mutfaklardaki Leziz Kokular
“İçindekiler’de”

Ç

Çocukluktan süregelen mutfak tutkusunu hiç kaybetmeyen Begüm
Atakan, dostum olarak tabir ettiği Cemre Narin ile ‘İçindekiler’ adlı
kitabı yayımladı. Yemek konusunda aynı dili konuştuklarından ve
senelerdir bu kitabı yayımlama hayalini kurduklarından bahseden
Begüm Atakan, kitabın yayım aşamasını şöyle özetliyor; “Cemre
ile tarzımız, damak zevkimiz, kimyamız da tutunca kısa süre sonra
İçindekiler için hemen işe koyulduk.”
Chicago’daki Kendall College’da iki senelik profesyonel aşçılık
eğitimi alan Begüm Atakan, profesyonel olarak bu işe şu mottoyla
başladıklarını belirtiyor; “İyi yemek yapmak için içindekileri
tanımak, koklamak, denemek şart.”
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BEGÜM ATAKAN’IN
MUTFAK SIRLARI

• Malzemeyi yakından tanıyorum ve mevsiminde
tüketiyorum.
• İyi malzeme temin etmeye çalışırım. Çünkü
malzemeniz iyi değilse ortaya iyi yemek çıkmaz.
• Alışverişteki tercihim yıllardır ilişki kurduğum
esnaf; manav, kasap, balıkçı, sakatatçı.
• Düzenli olarak yerel ve organik pazarlara yöresel
ürün satan dükkânlara gidiyorum.
• İnternetten, tanıdıklardan ya da araştırarak
öğrendiğim üreticilerden ve çiftliklerden de direkt
alışveriş yapmayı seviyorum.
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* “Gazpacho” ile “batırık” karışımı soğuk
bir yaz çorbası. Bulgur ve susamdan dolayı
öğün gibi bir çorba. Püre edilecek sebzeleri
doğrayıp, tuzlayıp, bekletmek bu çorbanın
olmazsa olmazı. Bu işlem sayesinde
sebzeler kendi öz suyunu salıyor. Bu da
çorbaya eşsiz bir lezzet katıyor.

YAPILIŞI

Sebzeler- Püre edilecek sebzeleri, tuz, kimyon,
sarımsak ile karıştırın. Bir süzgece alıp, altına
bir kase koyun. Karışımı bir saat süzdürün.
Çıkan sebze suyunu kenara alın.
Bulgur- Sıcak su ve salçayı bir kasede karıştırın,
içine bulguru ekleyip, şişmeye bırakın.
Çorba- Süzgeçteki sebzeleri zeytinyağı ile
mutfak robotunda püre edip, bir kaseye alın.
Süzülmüş sebze suyu, sirke, limon suyu, acı
biber sosu, karabiber, susam ve bulguru ilave
edin. Ekşisini, tuzunu, biberini ayarlayın.
Tercihen 3-4 saat buzdolabında soğumaya
bırakın. Çorbanın kıvamı koyu gelirse soğuk
su ya da domates suyu ile istediğiniz kadar
açabilirsiniz. Çorbayı koyu bırakıp, tabakta buz
ile servis de edebilirsiniz.
Servis yapmadan evvel nane, maydanoz ve
salatalık ile süsleyin. Üzerine az bir zeytinyağı
gezdirip soğuk servis yapın.
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Semizotu, Armut, Salatalık, Lor
MALZEMELER

Salatalık Sos
# 3 adet Çengelköy salatalık- soymadan
iri doğranmış
# 1 limon- kabuğunu rendelenmiş, suyu
sıkılmış
# 1 tatlı kaşığı hardal
# 1/3 ölçü kabı zeytinyağı
# Tuz ve karabiber
Salata
# 1 demet yabani semizotu
# 3-4 ufak boy armut- soymadan
dilimlenmiş
# 10 mor üzüm- ortadan ikiye kesilmiş,
çekirdeği çıkarılmış
# 100 gr. lor peyniri

Elma,
MALZEM

* Sulu sulu, ferahlatıcı
biz yaz salatası. Salatalık
sos ise hem kolay, hem değişik.
YAPILIŞI

Salatalık, limon kabuğu ve suyu,
hardal ve zeytinyağını rondoda sos
kıvamına gelene kadar çekip püre
yapın. Tuzunu, biberini ayarlayın.
Yabani semizotunun yapraklarını
ayıklayın. Körpe saplarını atmayıp,
gelişigüzel kıyın. Semizotu, kıyılmış
sapları, armut ve üzümleri sosla güzelce
harmanlayın. En son üzerine lor
peynirini ufalayıp servis edin.
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YAPILIŞI

Şurup - Bal, karabiber, limon kabuğu, tuz,
vanilya çubuğu ve çekirdeklerini su ile beş
dakika kaynatın.
Marine Meyveler - Şeftali dilimlerini ve
ahududuyu bir kaseye alıp sıcak şurubu
ve likörü üzerine ekleyin. Dört saat oda
sıcaklığında marine edin. Daha fazla saklamak
isterseniz, buzdolabına kaldırın.
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* Bu kup tarifindeki sır şeftaliyi kuvvetli
tatların olduğu lezzetli bir şurupta bekletmek.
Herhangi bir likör ya da tatlı şarap
kullanabilirsiniz. Yumuşamış ama komposto
dokusunda olmayan, ısırıldığında dişe gelen
şeftali ile pastane tipi kıtır krokanlı bezenin
ve ekşimtırak ahududunun yakıştığını
düşünüyoruz. Bu iç bayıltmayan tatlıda taze
fesleğen de ayrı bir sürpriz.

Kup - Marine şeftalileri servis yapacağınız kabın
en altına yerleştirin. Üzerine beze kırıntılarını
ekleyip, çırpılmış kremayı gezdirin. Kavrulmuş
badem ve fesleğen ile süsleyin.
Başka Tertip: Marine şeftaliyi kek üzerinde ya
da dondurma ile kullanabilirsiniz.
Meraklısına: Krema yerine crème anglaise
hazırlayıp, kullanabilirsiniz.
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Ayşen Can

DENİZLERİ
TUVALİNE AKTARAN
RESSAM;
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EŞİ VE OĞLUYLA BİRLİKTE UZUN YILLAR
DENİZLERDE SEYAHAT EDEN, GEMİLERİ,
DENİZİ VE HATTA DALGALARI DAHİ ÇOK
YAKINDAN TANIYAN, SEYİR SIRASINDA
GÖRDÜKLERİNİ VE YAŞADIKLARINI YILLAR
SONRA TUVALİNE AKTARAN BİR RESSAM,
AYŞEN CAN. KENDİSİYLE SANATA, DENİZE
VE DOĞAYA DAİR KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ
GERÇEKLEŞTİRDİK.

Kendimi bildim bileli bir şeyleri boyamayı severim, boyamaya dair
ne varsa yapabilirim. Hatta badanayı bile kendim yapardım eskiden.
Zaman geçti, çocuklarım büyüdü, kendime vakit ayırma fırsatım
oldu ve içimdeki ressam ortaya çıktı. Bir yıllık resim eğitimi aldım,
bir yandan da eşimin işlerine yardımcı oldum. Ofisin dekorasyonuyla
ilgilendim mesela. Eski, kötü, yıkık dökük bir eşyayı alıp yeni hale
getirmeyi çok seviyorum.
Sadece yağlı boya mı çalışıyorsunuz?
Hayır, akrilik ve karakalem çalışıyorum. Seçim yapamıyorum
aralarında. Bazen yağlı boya ile çok güzel bir tablo yapıyorum, bazen
de akrilikle… İkisi kardeş gibi, ayıramıyorum. Yağlı boya kolay fakat
portre çalışmak çok zor. Eşimin babaannesini resmettiğim iki çalışmam
var. En zorlandığım şey, yüz ifadesini vermek oldu. Gözlerindeki o
ifade… Üzgün ya da mutlu ifadeyi vermek çok zorladı. Babaannemi
çalışırken göz tansiyonum düşmüştü. Nokta nokta çalışıyorum ve bir
nokta yanlış olduğunda ifade değişiyor.
Yanlış yapıp defalarca tekrarladığınız resim oldu mu?
Olmaz mı hiç! Çok… Benim biraz azimli bir kişiliğim var. Hiç
yarım bıraktığım iş yoktur. Mutlaka sonunu görmem, okumam,
izlemem lazım. Kötü de olsa sonunu görmem lazım. Resimde de
böyle oldu. Sabaha kadar çalışıp, sabah kalktığımda resmettiğim şeyi
beğenmediğim çok oldu. İlk sergimde gemileri çalıştım. Şimdilerde
gemi çalışmıyorum, sipariş üzerine resim yapıyorum.

S

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ayşen Can kendini nasıl
tanımlıyor?
Kendimi neşeli, resim yapmayı seven, doğayı seven, çiçekleri
seven ve en önemlisi bir anne olarak tanımlıyorum.
Resim sanatına olan ilginizi ne zaman fark ettiniz?
Çok klişe olacak belki ama kendimi bildiğimden beri resim
yapıyorum. Lise yıllarında, yaptığım resimler satışa çıkardı,
ayrıca resim yarışmalarına katılırdım. Ama tabi o dönemde
sanat bu kadar iyi seviyede değildi. Yani, ‘Güzel Sanatlar’
konusunda imkânlar gelişmiş değildi. Ben de yıllar geçti,
evlendim. Eşim kaptan. Onunla ve oğlumla beraber altı-yedi
yıl boyunca denizlere açıldık. O dönemlerde resme çok fazla
vakit ayıramadım. Ama yine de gemide otururken bile bir
şeyler karalardım. Geçenlerde 18 yaşındaki kızım, Ankara’daki
evimizde eski eşyaları karıştırırken benim defterimi bulmuş.
Defterlerimin kenar ve köşelerinde çiçekler, böcekler çiziliydi.
Otururken bir şeyler karalardım hep.
119

mavisanat

Deniz sizin için ne ifade ediyor?
Ben Çankırılıyım, Ankara’da büyüdüm. Deniz sıfırdı diyebilirim.
Eşimle denizlere açılmak o dönemlerde hem bir zorunluluktu hem
de çok büyük keyifti. İki seçeneğim vardı. Ya eşim ve oğlumla birlikte
dünyayı gezecektim ya da evde oturup eşimin dönmesini bekleyecektim.
Ayrıca o yıllarda bugünkü imkânlar yoktu. Telefon, bilgisayar, hiçbir
şey yoktu. Özel günlerde evden dışarı çıkmazdım. Eşim ya arayacak
ya da çiçek gönderecek diye... Gemiden telsizle arıyordu fakat herkes
duyduğu için çok özel şeyler de konuşulmuyordu. Gemide ise en çok
keyif aldığım şey buydu.

Tablolarınızda ticari gemilerin tüm detayına kadar resmedildiğini
görüyoruz. Bunda eşinizin etkisi var mı?
Hem eşimin hem de oğlumun etkisi var. Oğlum da denizci, makine
mühendisi. Gelip bakıyorlar resimlerime, burası olmuş veya olmamış
diyorlar. Olması ve olmaması gerekenleri söylüyorlar. Bir de uzun
süre çalıştığım tablolarda körleniyorum. Yaptığım hataları görmemeye
başlıyorum. Böyle zamanlarda ailemden yardım alıyorum.

"Şu anda tatile gitmeye bile
zorlanıyoruz yoğunluktan dolayı
ama daha önce gezip gördüğüm
yerlerin, yaptığım resimler
üzerinde çok büyük
etkisi oldu."

Telsiz aramalarını dinleyince o kadar çok hayata
ortak oluyordum ki… Bunun iyisi de, kötüsü de vardı. Yani o anda
kim ne konuşuyorsa onu yaşıyordum. Hüzünlü bir şey konuşuluyorsa
ben de hüzünleniyor, mutluluk söz konusuysa gülümsüyordum.
Çocuğu olduğunu haber alan insanları duyup mutlu oluyordum. Ben
doğum yaptığımda da eşim denizlerdeydi, ilk kez gördüğünde oğlum
dört aylıktı.
Yani, denizcilik serüveniniz kaptan olan eşinizle birlikte başladı.
Peki, deniz seyahatleriniz sırasında da resim yapıyor muydunuz?
Yağlı boya hiç yapmadım. Gemi sallanırken yağlı boya çalışmak çok zor
olacağı için gezilerimiz sırasında yağlı boya yerine karakalem çalışırdım.
Çizimlerinizin hepsi gördüğünüz, gözlemlediğiniz şeyler mi yoksa
hayal gücünüz ile resmettiğiniz tablolar da var mı?
Gemi resmi çalışırken fotoğraftan bakıyorum. Çünkü gemiyi
değiştirme şansım yok, gemi gemidir. Etrafımda çok fazla gemici
olduğu için resimlerde hata olup olmadığına da bakıyorlar. Denizlerde
seyahat etmemin de tablolarımda etkisi çok büyük. Sergimin
misafirleri çoğunlukla “gemide gezmeyen bir insan bunları yapamaz”
dediler. Çünkü resmettiğim şeylerin ne olduğunu, ne işe yaradığını
bilerek yaptım.
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Şu anda bir projeniz var mı?
Bir serginin hazırlığındayım. Akrilik boya ile farklı bir çalışmaya
başladım. Piri Reis haritasından etkilenerek yaptığım değişik bir çalışma
bu. Deniz figürleri var yine fakat bambaşka bir çalışma. Bir veya iki
yılımı alır, güzel bir şey olmasını istiyorum.

Toplumun denize bakışını, denizdeki kirliliği anlatan,
çevresel bir sergi açmayı düşünür müsünüz?
Aslında sadece denizle ilgili değil, İstanbul’daki değişimi
anlatan genel bir proje fikrimiz var. Henüz netleşmedi fakat
ressam bir arkadaşımla birlikte planlıyoruz. O, İstanbul’un eski
halini resmedecek; ben ise İstanbul’un yeni halini… Zaman
farklı olacak fakat mekanlar aynı olacak. Öncesi-sonrası gibi.
Görenler İstanbul’un eski, güzel halinin ve yeni, çarpık, pis
halinin farkına varacaklar.
Denizin Gezgin Kızları serginizde denizi, denizciliği;
Zevk-i Rengi Aşk serginizde de çiçekleri anlattınız. Sizi
her seferinde doğayı resmetmeye yönlendiren şey ne? İlham
kaynağınız için doğa diyebilir miyiz?
Bazen ilham geliyor ve öyle bir resim yapıyorum ki yemek dahi
yemiyorum. Kafamda bir şeyler oluyor ve bunu bir an önce tuvale
aktarmak istiyorum. Restorandan kalkıp hızlıca eve gittiğim oldu
resim yapmak için. Ama bazen de resim bana bakıyor, ben resme.
Hiç çalışamıyorum. Bir dönem kızımın sağlık sorunu oldu. Onunla
evde ilgilendiğim dönemde çiçekler çizdim. O sergimi ziyaret edenler
şöyle dediler: “Resimlerinde hüznü, acıyı, her şeyi yaşatmışsınız.”
Çünkü yaşadım hepsini, içimden geldiği gibi çizdim.

Zevk-i Rengi Aşk serginizin gelirini İTÜ Denizcilik Fakültesi
Vakfı’na bağışlamıştınız. Ayrıca Nepal depremzedeleri için
de yardım amaçlı tablo yapmıştınız. Sizi büyük bir emekle
hazırladığınız serginin gelirini bağışlamaya, yardım için
resmetmeye iten sebepler neler? Yeteneğinizi barış ve yardımlaşma
adına kullandığınızı söyleyebilir miyiz?
Elimden geldiğince, sürekli yardım edeceğim. Ben de artık kendimi
denizci olarak görüyorum. Altı yılımı denizlerde geçirdim, gemiyle ilgili
çok şey biliyorum. Denizde yaşamak çok zor. Yapılan şeyin en güzel yanı
da paylaşmak, yardım etmek.
Denizlerde yolculuk yapmak, 30 ülke görmek nasıl bir duygu?
Ülke gezmek çok güzel bir şey. Şu anda tatile gitmeye bile zorlanıyoruz
yoğunluktan dolayı ama daha önce gezip gördüğüm yerlerin, yaptığım
resimler üzerinde çok büyük etkisi oldu. 15-20 günlük seyirden sonra
Çin’e gidiyorduk mesela, bambaşka bir kültürle karşılaşıyorduk. En çok
Hindistan etkilemişti beni. Hint fakiri diye bir tabir vardır ya, orada çok
fakir insanlar gördüm.
Denizcileri ve denizciliği bu kadar iyi tanıyan bir ressamdan
Kabotajın 90. yıl dönümüne özel bir sergi gelecek mi?
Hiç düşünmedim ama güzel bir fikir olabilir. Düşüneyim ben bu konuyu.

121

ekoproje

yazı. Murat Erdoğan

Dünyayı Denizler Aydınlatacak
AÇIK DENİZLERE KURULAN RÜZGAR SANTRALLERİNİN SAYILARI VE KAPASİTELERİ HER
YIL KATLANARAK ARTIYOR. SADECE AVRUPA’NIN OFFSHORE RÜZGAR ENERJİ PAZARI,
2015 YILINDA YÜZDE 108 GİBİ REKOR BİR BÜYÜME YAŞADI. UZAK DOĞU DENİZLERİNDE DE
OFFSHORE RÜZGAR SANTRALLERİNİN SAYISI ARTARAK DEVAM EDİYOR.

D

Dünya genelinde yenilenebilir enerjiye yönelik araştırmalar ve
yatırımlar artarak devam ediyor. 2015 yılında yenilenebilir enerjilere
dünya genelinde 286 milyar dolarlık yatırım yapıldığı belirtiliyor.
Alternatif enerji kaynak arayışlarının önemli bölümü ise yeryüzünün
dörtte üçünü kaplayan denizler üzerinde veya altında gerçekleştiriliyor.
Çünkü zengin biyoçeşitlilik içeren okyanusların ve denizlerin çok
büyük enerji kaynağı olabileceğine inanılıyor. Dalga, akıntı ve gel-
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git enerjisinin yanı sıra, yosunlar ve algler, denizin sunduğu alternatif
enerji kaynaklarından sadece bazıları. Fakat son yıllarda en fazla ilgi
gören yenilenebilir enerji offshore rüzgar türbinleri. Yüksek maliyetler
gerektirse de açık denizdeki rüzgarlardan elde edilen enerjinin
büyüklüğü, offshore rüzgar enerjisine ilgiyi artırıyor. Altı MW’lik bir
offshore türbini, Avrupa’da 5 bin 500 hane halkının enerji ihtiyacını
giderebiliyor.

2015 yılında 3.4 gigavat (GW) kapasitesinde yeni santral kurulumu
oldu ve dünya genelindeki toplam güç 12 GW’yi aştı. Dünya
denizlerinde kurulu rüzgar türbinlerinin yüzde 91’i yani 11,028
MW kapasitesi, Kuzey Avrupa, Baltık, İrlanda ve İngiltere Kanalı’nda
bulunuyor. Yüzde 9’luk kısmını ise Çin, Güney Kore ve Japonya
denizleri oluşturuyor. Çin ve Hindistan, rüzgar enerjisi üretiminde
hızlı yol alıyor. Çin’de geçen yıl, rüzgar santrallerine 30 gigavat (GW)
yatırım yapıldı ve kurulu güç bakımından Avrupa’nın tamamını geçti.
Fakat denizlerdeki türbin sayısı Avrupa’ya göre az.

AVRUPA OFFSHORE ENERJİSİNE DÖNDÜ
Avrupa’nın yenilenebilir enerji sektörü geçen yıl 23 milyar Euro’luk
yeni yatırım çekti. Sadece offshore enerjisine yapılan yatırım ise 18
milyar Euro oldu. Yenilenebilir enerji artık Avrupa’nın elektriğinin
yüzde 29’unu sağlıyor, bu rakam 2030’a kadar yüzde 50’ye çıkacak.
Avrupa offshore rüzgar enerji pazarı geçen yıl, 2014 yılına göre yüzde
108 büyüme gösterdi. Offshore’un da Avrupa’da kurulan toplam
rüzgar santralleri içindeki payı, yüzde 24 oldu.
Offshore rüzgar enerjisi, Avrupa’da, 250 bin kişiye istihdam
yaratırken, kıtanın elektrik ihtiyacının da yüzde 11’ini karşılıyor.
Avrupa offshore rüzgar enerji pazarında en büyük pay, yüzde 40 ile
İngiltere’de fakat geçen yıl kuzey denizinde kurulan yeni santrallerin
yüzde 75’ten fazlasını Almanlar hayata geçirdi. Geçen yıl 546 adet
rüzgar türbini santrale bağlayarak enerji üretimi yapmaya başladı.
Böylelikle Almanya’da yüzde 30 gibi bir paya ulaştı. Son yıllarda
teknolojik gelişimle öne çıkmaya başlayan Almanya, gelecek yıllarda
offshore pazarında da oldukça aktif olacağını gösteriyor.

ENERJİ AÇIK DENİZDEN GELECEK
Denizlerde kurulu rüzgar çiftliklerinin payı, dünya genelindeki
rüzgar türbinlerinin sadece yüzde 3’ünü oluşturuyor. Fakat her yıl
denizlerdeki sayıları artarak devam ediyor. Offshore rüzgar enerjisine,
dünya genelinde her yıl yaklaşık 100 milyar dolar yatırım yapıldığı
tahmin ediliyor. Bu nedenle dünyanın en hızlı büyüyen sektörü
olarak kabul ediliyor. Teknolojik gelişimle birlikte açık denizde rüzgâr
enerjisi giderek de önem kazanıyor. Şimdilerde, nesnelerin interneti ve
büyük veri gibi teknolojik gelişimler, rüzgâr çiftliklerine uyarlanıyor.
Ayrıca depolama altyapısının gelişimi de diğer projelerden.
Amerika kıtası, offshore rüzgar enerji pazarında henüz rol almaya
başlamadı. Bazı projeler hazırlandı fakat hayata geçirilmesi için yasal
mevzuatların hazırlanmasını bekliyor. Amerika’da ilk ticari offshore
santralinin bu yıl hayata geçmesi bekleniyor. Ulusal Yenilenebilir
Enerji Laboratuvarı’nın tahminine göre; ABD karasuları 4.2 GW’lık
offshore rüzgar enerjisi potansiyeline sahip.

KUZEY DENİZİ ENERJİ ÜSSÜ OLDU
Özellikle Kuzey Denizi, rüzgar enerjisi için tercih edilen deniz
alanlarının başında geliyor. 80 türbinden oluşan Kuzey Denizi’ndeki
‘Amrumbank West’ isimli açık deniz rüzgâr çiftliği, yaklaşık 300
megavat (MW) kurulu gücünde ve 300 bin civarında konutun
ihtiyacını karşılayacak miktarda temiz elektrik üretebiliyor. 4 bin 700
futbol sahası genişliğinde bir alana yayılan çiftliğin, toplam yatırım
tutarı 1.3 milyar dolar. 30 metre su derinliğine inşa edilen açık deniz
santralinin işletme ve bakım maliyetleri oldukça yüksek.
Fransa ve İspanya menşeli iki enerji devinin birlikte hayata geçirdiği
dünyanın en büyük rüzgâr türbinlerinden Adwen projesi ise, 2018’de
seri üretime geçecek. 2.8-GW boru uzunluğu, 5 MW ve 8 MW
gücünde tribünlere sahip çiftliğin, 2020’de Avrupa rüzgar enerji
pazarında yüzde 20’lik paya ulaşacağı belirtiliyor.

2013 verilerine göre, rüzgar
enerjisi sektöründe 600 binden
fazla kişi çalışıyor. 2030 yılında bu
sayının 2 milyonu geçmesi
bekleniyor.
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MİLYAR
DOLAR

Dünya Genelinde
Rüzgar Enerjisine Yapılan
Yıllık Yatırım Miktarı

12.107 MW

Küresel Offshore Rüzgar Enerji
Santrallerinin Kapasitesi

8.759

ADET

2014’Te Denizlerde
Kurulu Bulunan
Rüzgar Türbin Sayısı
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2014’Te Çin’de
Rüzgar Enerji Pazarındaki
Büyüme

yeşilreklam

Çevreyi Koruyarak Taşıyor
YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE BİLİNCİYLE GERÇEKLEŞTİREN OMSAN LOJİSTİK,
ÇEVREYE GÖSTERDİĞİ DUYARLILIĞI ULUSLARARASI ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRILIYOR.

L

Lojistik sektöründe çevre bilincinin oluşturulmasına öncü olmak ve
gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı amaçlayan OMSAN,
karbon salımını azaltmak için; taşıma modları arasında değişim yaparak
çevreye daha az zarar veren modları tercih ediyor. OMSAN, çevre
dostu motor/araç teknolojilerinin tercih ederek, çalışanlarına çevre
konusunda bilinçlendirmeye yönelik eğitimler düzenleyerek ve yeşil
bina uygulamaları gibi çevre dostu çözümler üreterek sürdürülebilir
bir dünya için yatırımlarını şekillendiriyor. 2015 yılında OMSAN,
Emniyetli ve Ekonomik Sürüş Simülatörü’nün çevresel katkıları
sebebiyle, Fransa merkezli Otherways Management & Consulting
Association tarafından düzenlenen bir organizasyonda, uluslararası
düzeyde saygın bir çevre ödülü olan “The Green Era Award” ödülünü
almaya hak kazandı. OMSAN, bu ödülü kazanan ilk ve tek Türk
lojistik firması oldu.
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OMSAN Lojistik, “Geri Dönüşüm Lojistiği” kapsamında, petrol
ürünlerinin ve madeni yağların kullanımı sırasında ve kullanım
sonrasında oluşan atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve
bertarafı ile ilgili Petrol Sanayi Derneği (PETDER) tarafından 2004
yılında başlatılan “Atık Yağların Yönetimi” projesine, nakliyeden sorumlu
iş ortağı olarak destek vermektedir. OMSAN’ın çevrenin korunmasına
katkıda bulunan bir diğeri projesi ise devreye aldığı “Arabam Tatilde”
projesi oldu. 2010 yılından bu yana OMSAN müşterilerinin araçları
İstanbul ve Ankara’dan Bodrum, Antalya, İzmir ve Dalaman’a taşınıyor.
Her bir tırın 8 araç taşıma kapasitesi sayesinde toplam yakıt tüketimi
ve havaya salınan egzoz dumanı azaltılarak çevrenin daha az kirlenmesi
sağlanıyor. Çevreci ve rekabetçi uygulamalarına bir yenisini daha
ekleyen OMSAN, Romanya’da Piteşti ve Köstence Limanı arasındaki
otomobil taşımaları ile Piteşti / Romanya – Köseköy/ Kocaeli arasında
otomobil taşımalarını oto-taşıma vagonları ile gerçekleştiriyor.

bizdenhaberler

“Mavi Kıyılar” Projesiyle
Koylarımız Daha Mavi!
TURMEPA’nın önemli simgelerinden biri olan atık toplama
tekneleri, 2016 yılında da koylarımızın mavi kalması için
faaliyetlerini sürdürüyor. Arkas Holding Çeşme koylarında hizmet
veren TURMEPA II adlı teknemize bu yıl 10. kez sponsor olurken,
Sanko Enerji ise Göcek Körfezi’nin temiz kalması için 5. kez
TURMEPA I isimli teknemizin sponsorluğunu üstlendi.
2016 yaz sezonunda iki atık toplama teknesi daha iki yeni
sponsorun desteğiyle hizmet veriyor. Hisarönü’nde faaliyet gösteren
DenizTemiz 3 adlı teknemiz bu sezon itibariyle Zen Diamond
sponsorluğunda yat ve turistik teknelerden atık topluyor. Fethiye
koylarının temiz kalması için çalışan DTO Fethiye teknesi ise
TÜPRAŞ sponsorluğunda denize açılıyor.

İrtibat Telefonları:
TURMEPA I ve DTO Fethiye: 0539 439 11 62
TURMEPA II: 0537 766 33 71
DenizTemiz III: 0539 437 46 54

Yat, Mega Yat ve Marina
Çalışanlarına Yönelik Sertifika
Programı Tamamlandı
Piri Reis Üniversitesi ve TURMEPA arasında yapılan eğitim iş
birliğiyle 9 Nisan - 5 Haziran tarihleri arasında “Yat, Mega Yat
ve Marina Çalışanlarına Yönelik, Deniz ve Çevrenin Korunması
Konusunda Farkındalık Yaratmak Eğitimi” gerçekleştirildi. Dokuz
haftaya yayılı 90 saatlik eğitim ile sürdürülebilir ekosistem ve turizm
için sektörde bilinçli ve çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilmesi
hedeflendi. Eğitimler; Piri Reis Üniversitesi akademisyenleri,
TURMEPA Çevre Mühendisi ve konusunda uzman diğer akademik
personel ile birlikte sekiz eğitici tarafından verildi. TURMEPA
Çevre Mühendisi eğitimde; Çevre Sorunları Atıklar ve Geri
Dönüşüm, Ekosistem ve İnsan Ekolojik, Karbon ve Su Ayak İzleri,
Deniz Kirliliği ve Deniz Çöpleri, Deniz Kirliliğiyle İlgili Mevzuat ve
Yetkili Kurumlar, Atık Alım İşlemleri GATS Mavi Kart, Deterjanlar,
Deterjanların Deniz Ortamına Etkileri, Çevre ve Deniz Dostu
Temizlik Ürünleri, Deniz Bilinci, İklim Değişikliği ve Denizler
konularına değindi. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan
13 katılımcı sertifika almaya hak kazandı.
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TURMEPA'nın Yeni Başkanı Şadan Kaptanoğlu
DENİZTEMİZ DERNEĞİ/ TURMEPA YÖNETİM
KURULU TOPLANTISI, DERNEĞİN YÖNETİM VE
DENETİM KURULU ÜYELERİ’NİN KATILIMIYLA
26 MAYIS 2016 TARİHİNDE İSTANBUL
NAKKAŞTEPE’DEKİ KOÇ HOLDİNG İDARE MECLİSİ
TOPLANTI SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan M. Yaramancı, bu yılın ilk dört
aylık faaliyetlerinin sunulduğu ve sonraki sekiz ayın planlanan
çalışmalarının ve bütçesinin görüşüldüğü kurul toplantısının sonunda,
bir değişim isteğini dile getirdi. Yaramancı, yedi yıldır başkanlık yaptığı
TURMEPA’nın; artık kurumsallaşmasını tamamlamış, kendi ayakları
üzerinde durabilen, projeler üreten, ürettiği projeleri kamu ve özel
sektör tarafından örnek alınan, hazırladığı AB projelerini ortaklarıyla
kol kola yürüten, çevre ödülleri geliştiren, ilgili bakanlıklara örnek
projeler hazırlayan, tüm paydaşları bir araya getiren uluslararası
konferanslar düzenleyen, deniz ve su varlıkları konusunda referans
alınan lider bir sivil toplam kuruluşu haline geldiğinin altını çizdi.
Yaramancı, TURMEPA’nın bu mavi yolculuğunda uzun bir yol kat
etiğini ancak bundan sonra daha yeni heyecanlara ve genç fikirlere ufuk
açmanın zamanının geldiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Başlangıçtaki
heyecanımı her ne kadar muhafaza etsem de, yeni heyecanlara, yeni
düşüncelere ufuk açmanın önemli bir vazife olduğuna inanıyorum.
Bu makamlar almak ve edinmek için değil, aksine vermek ve sunmak
içindir. Bu düşünceler içinde de artık Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan
affımı istirham ediyorum; yerime de bu heyecanı taşıyacağını
düşündüğüm, yetişme tarzı, bilgisi ve birikimiyle söylediğim hedefi
ısrarla takip edip gerçekleştireceğine inandığım için Şadan Kaptanoğlu
hanımefendiyi öneriyorum. Aynı şekilde de Şadan Kaptanoğlu’nun
yönetmekte olduğu sekreterlik görevini de yine genç düşünceleri,

genç heyecanları daha etkili hale getireceğine inandığım için Turgut
Konukoğlu’ndan rica ediyorum. Bu gençlik değişimi, inanıyorum ki,
ülkece mavi dönüşümü gerçekleştirecek çalışmalara hız katacaktır.”
Başta Rahmi M. Koç olmak üzere toplantıya katılan tüm Yönetim
Kurulu Üyeleri, Yaramancı’nın bu değişim isteğini kabul etti. Toplantıda
hazır bulunan Rahmi M. Koç, Eşref Cerrahoğlu, İbrahim Yazıcı,
Metin Kalkavan, Aldo Kaslowski, Başaran Ulusoy, Jonathan Beard,
Turgut Konukoğlu, Şükran Güzeliş, Şadan Kaptanoğlu ve Denetim
Kurulu Başkanı Cengiz Kaptanoğlu ve Sözcüsü Ali Tarık Uzun başarılı
çalışmaları nedeniyle Tezcan M. Yaramancı’ya teşekkür etti.
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Kaptanoğlu yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Ben
devralmış olduğum bu bayrağı gururla, heyecanla, azimle çalışarak
taşıyacağıma hepinizin önünde söz veriyorum. TURMEPA, kuruluş
amacı, sağlam yapısı, etkin ve ses getiren faaliyetleriyle müstesna bir
yerde bulunuyor. Denizi yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline
getirmek zorundayız. Deniz temizliğinin önemi konusunda duyarlılığı
artırmak için çalışmaya ve toplumumuzu bilinçlendirmeye her zaman
devam edeceğiz. Öncelikle çok önemli iki varlığa teşekkür etmek
istiyorum. Birincisi; biz Türk denizcilerini sarıp sarmalayan, bizi çok
büyük bir organizasyonda aynı çatı altında buluşturan Deniz Ticaret
Odamız’dır ve TURMEPA’da yeri çok büyüktür. Diğeri de değerli
büyüğüm, Kurucu ve Onursal Başkanımız sevgili Rahmi M. Koç.
Sizlere minnet ve şükran duyuyorum. Teşekkür hiçbir zaman bitmez.
Heyecanımın bir kısmı da benden önceki başkanlardan ve diğer
yönetim kurulu üyelerinden kaynaklanıyor. İzin verirseniz, resmiyetten
biraz uzaklaşacağım. Sevgili Tezcan Ağabey’e çok teşekkür ediyorum.
Bu sadece bir görev değişikliğidir. Bir önceki Başkanımız Eşref Amca’ya
da çok teşekkür ediyorum. Sizlerin yolundan ilerlemek benim için çok
büyük bir gururdur ve aynı zamanda da büyük bir sorumluluktur.”
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TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim
Atölyesi 6. Kez Kapılarını Açtı!
TURMEPA’NIN ALTI YILDIR DEVAM EDEN
“SUALTI ATIK SERGİSİ VE EĞİTİM ATÖLYESİ” 16
MAYIS’TA KAPILARINI AÇTI. SERGİ VE ATÖLYE
KAPSAMINDA 2016 YAZINDA ÇOCUKLAR, NESLİ
TÜKENMEKTE OLAN DENİZ CANLILARI VE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNİN DENİZ YAŞAMINA ETKİLERİ
KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR.

Denizlere meraklı çocuklara kapılarını sonuna kadar açan TURMEPA
Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’ne tüm okullar ücretsiz olarak
katılabiliyor. Sergi, her yaz ortalama iki bin öğrenci tarafından ziyaret
ediliyor. 90 dakika süren atölyelere, 6 – 12 yaş grubu en az 10, en fazla
40 kişiden oluşan gruplarla katılım için başvuruda bulunmak isteyen
okul yönetimleri randevu alabiliyor.
6. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi United Way Worldwide
hibesi ile hazırlandı. Proje, TURMEPA ve Maker Grup iş birliğinde,
Arçelik, Ülker, Halkalı Kâğıt, Monami, Bilkom, Koçtaş, Eyüboğlu
Eğitim Kurumları'nın destekleriyle hayata geçirildi.

Dünya Çevre Günü’nde Nielsen İş Birliği
Nielsen firması 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde dünya çapında 40
bin çalışanı ile eşzamanlı sosyal sorumluluk etkinlikleri düzenledi.
Nielsen Türkiye adına bir grup da 5 Haziran’da Rüzgarlıbahçe
Ortaokulu öğrencilerinin Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’ne
katılmasını sağladı.

Yönder Koleji Öğrencilerinden Destek
Ataşehir Yönder Koleji dördüncü sınıf öğrencileri çevre projeleri
hazırladı. Bu kapsamda etkinlik sonunda TURMEPA’ya bağış
topladılar. Bağışın ardından bir öğretmen eşliğinde her sınıftan bir
öğrenci derneğimizi ziyaret ederek hem TURMEPA’yı tanıma fırsatı
buldular hem de Sualtı Atık Sergisi hakkında bilgi edindiler.
Gelecek nesiller, 2011 yılından bu yana, Türkiye’nin ilk kalıcı
Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nde atıklardan ders çıkararak,
denizlerimize sahip çıkmayı öğreniyor. Sergi, TURMEPA’nın farklı
yıllarda deniz dibi temizliği etkinliklerinde denizden çıkardığı
atıklardan oluşuyor. Sergide yer alan ve öğrenim malzemesine
dönüştürülen atıklar ise şöyle; kişisel eşyalar, elektronik eşyalar,
mutfak araç gereçleri, şişeler, lastikler vb. maddeler.
TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi 2016 yılı teması
“Dünyamızı Tehdit Eden İklim Değişikliği” olarak belirlendi. Bu
başlık altında çocuklar, atölyede denizleri yakından tanıma şansı
bulurken, gönüllü eğitmenler aracılığıyla iklim değişikliği ve sonuçları
konusunda bilgilendirilecek. Aynı zamanda çeşitli oyun ve atölye
çalışmalarıyla iklim değişikliğinin dünyamız üzerindeki etkilerini
daha iyi anlamaları sağlanacak. Türkiye’nin ilk Sualtı Atık Sergisi’ni
ziyaret ederek denizden çıkan nesneleri inceleme imkânı bulan
çocuklar, deniz temizliğinin önemi hakkında da bilgi edinmiş olacak.
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Detaylı bilgi için: egitim@turmepa.org.tr

TURMEPA Masmavi Deniz
Eğitim Kampı 5. Yılında
TURMEPA GELENEKSELLEŞEN MASMAVİ DENİZ EĞİTİM
KAMPI’NDA BU YAZ YİNE ÇOCUKLARA DENİZLERİMİZİ
KORUMANIN ÖNEMİNİ EĞLENEREK ÖĞRETİYOR. 20 HAZİRAN’DA
BEŞİNCİ KEZ KAPILARINI AÇAN TURMEPA MASMAVİ DENİZ
EĞİTİM KAMPI’NIN TEMASI İSE KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ.
TURMEPA, 2011 yılında Türkiye’nin ilk Deniz Eğitim Kampı
projesini oluşturdu. TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kampı’nın
çocuklara yönelik ayağı geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yıl da İstanbul
Koç Korusu’nda gerçekleşirken, gençlere yönelik kamp ise Samsun’da
yapılacak. Şimdiye kadar 700’e yakın çocukla buluşan ve düzenlendiği
illerde farkındalık yaratan kampın İstanbul’da gerçekleşecek ilk ayağı,
20 - 24 Haziran ve 27 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde 9 - 12 yaş
arasındaki 60 ortaöğretim öğrencisini ücretsiz olarak ağırlayacak.
Kampın bu yılki teması “Küresel İklim Değişikliğinin Denizlerimize
Etkisi” olarak belirlendi. Katılımcılar doğaya ve denizlerimize sahip
çıkmayı bu kez “Küresel İklim Değişikliği ve Ben” başlığı altında farklı
atölyelerde eğlenerek ve yaşayarak öğrenme fırsatı yakalıyorlar. Böylece
hem doğa ile iç içe yaşamanın güzelliğini keşfediyor hem de küresel

iklim değişikliğinin denizlerimiz üzerindeki etkisini anlayarak denizdeki
yaşam hakkında bilgilenmiş oluyorlar. Kamp süresince çocukları ayrıca
renkli bir atölye programı bekliyor. Sanat ve drama atölyeleri, spor
aktiviteleri, kültür ve tekne gezileri, dalış organizasyonları ve farklı
oyunlara katılan çocuklar hem kendilerini geliştirme hem de ekip
ruhunu yaşama fırsatı buluyor.
TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kampı; United Way Hibesi
ve Altınkulaç, Axa Sigorta, Beylerbeyi Sarayı, CarrefourSA, Deniz
Ticaret Odası, İstek Belde Okulu, Koç Arama Kurtarma, Koç Holding
A.Ş., Koç Topluluğu Spor Kulübü, Kuleli Askeri Lisesi, Parıltım
Endüstriyel Toplu Yemek Hizmetleri Turizm San. ve Tic. A.Ş., Piri
Reis Üniversitesi, Pürsu, Suadiye Yelken Kulübü, Toksöz Grup, Ülker,
Viasea kurumlarının desteği ile gerçekleştirilmektedir.

TURMEPA 2016
Yaz Sezonunda Decathlon ile
Daha Güçlü
TURMEPA, Decathlon ile Aralık 2015’ten beri gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk
kampanyasından gelen bağışları “Mavi Kıyılar Projesi”ne aktarıyor. Proje çerçevesinde
ilk beş aylık bağış sayesinde 140 bin litre siyah suyun, bir başka ifadeyle su yüzeyindeki
10 bin kilogram katı atığın denize karışması engellendi. TURMEPA, “Mavi Kıyılar
Projesi” kapsamında atık alım tekneleriyle her sene Ege ve Akdeniz’de yat ve turistik tekne
sahiplerinin uğrak yeri olan koylarda milyonlarca ton sıvı ve katı atığı topluyor.
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Deniz Severler
TURMEPA
Öncülüğünde
Akdeniz
Kıyılarına
Akın Etti!
TÜRKİYE, AKDENİZ ÜLKELERİ İLE BİRLİKTE TEMİZ DENİZLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ! “AKDENİZ’İ TEMİZ
TUTALIM” (CLEAN UP THE MED) KAMPANYASI ÇERÇEVESİNDE 28 MAYIS’TA ÜLKEMİZ DÂHİL TÜM
AKDENİZ’DE ÇEVRE ODAKLI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN DESTEĞİYLE, EŞZAMANLI KIYI TEMİZLİĞİ
YAPILDI. AKDENİZ’DEKİ DENİZ KİRLİLİĞİNİ GÜNDEME TAŞIYARAK, KİRLİLİĞE NEDEN OLAN FAKTÖRLERE
DİKKAT ÇEKMEYİ AMAÇLAYAN PROJENİN TÜRKİYE AYAĞINI, TURMEPA ÜSTLENİYOR.
Bu sene şubelerinin de desteğiyle
İstanbul, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla,
Çanakkale ve İzmir kıyılarına uzanan
TURMEPA, etkinliğin İstanbul etabını
Adalar Belediyesi ve Deep Dream
Dalış Merkezi ile Aktif Balıkadamlar
Kulübü Spor Derneği destekleriyle
Büyükada’da gerçekleştirdi. Aralarında
TURMEPA’nın 13 farklı lise ve üniversiteden
Deniz Elçileri Topluluğu ile altı öğretmen ve beş öğretim
görevlisinin de bulunduğu her yaş grubundan 180 gönüllü; bir
saat içinde karadan ve denizden 400 kilogram atık plastik, metal ve
ayrıştırılmamış çöp topladı. Toplanan atıklar TURMEPA tarafından
kayıt altına alındıktan sonra Adalar Belediyesi’ne teslim edildi.
Kıyı temizliği sırasında çocuk katılımcılar için boyama atölyesi
düzenlendi ve çocuklar temiz deniz ve temiz çevre hakkındaki
dileklerini pankartlara yazdı. Etkinliğin gerçekleşmesi için Mavi
Marmara, Bostancı üzerinden katılımcılara ulaşım desteği sağlarken,
dalış motorlarının yakıtını Opet karşıladı ve Adalar Belediyesi de
gönüllülere kumanya desteği verdi. Ayrıca Çıra Yapım, etkinliğin
video çekimlerini gönüllü olarak üstlendi.
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Türkiye Çapında 700 Gönüllü Katıldı
Clean Up The Med çerçevesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen
kıyı temizleme etkinliklerinde 700 gönüllünün katılımıyla 2 bin
kilogram atık toplayan TURMEPA; Marmara, Ege ve Akdeniz’de
toplanan bu atıkları atık toplama tesislerine ulaştırarak, denizlerin
temiz kalması için çalıştı.

Çırağan Palace
Kempinski’den
TURMEPA’ya Bağış
Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Ocak ayında düzenlediği 25. yıl
kutlama gecesinde TURMEPA’ya destekte bulundu. Bu kapsamda çok
özel misafirlerine Derneğin Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç
ve Geçmiş Dönem Başkanı Tezcan M. Yaramancı imzalı TURMEPA
sertifikalarını hediye etti. TURMEPA Genel Müdürü Akşit Özkural ve
Genel Müdür Yardımcısı Semiha Öztürk, Çırağan Palace Kempinski
İstanbul Genel Müdürü Ralph Radtke’yi bizzat ziyaret ederek
sertifikaları takdim ettiler.

TURMEPA’ya TİDE
Farkındalık Ödülü
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), iç denetimde farkındalık
yaratmak amacıyla düzenlediği ‘Farkındalık Ödül Töreni’ni 24
Mayıs’ta Swiss Hotel’de gerçekleştirdi. Bu yıl altıncısı düzenlenen ödül
töreninde, mesleki farkındalığın gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda
bulunan kurum ve kişiler ile toplumsal alanda fark yaratan kişi ve
kurumlar ödüllendirildi. Dünya çapında 170 ülkede 190 binden
fazla üyesi bulunan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA)
Türkiye temsilcisi olan TİDE’nin ‘Farkındalık Ödül Töreni’nde beş
ayrı kategoride 30 ödül sahiplerini buldu. TURMEPA da Toplumsal
Farkındalık - Sosyal Sorumluluk kategorisinde kurumsal ödülün
sahibi oldu. Bu kategoride ödül alan diğer kurumlar ise şunlar: Türkiye
Kadın Girişimciler Derneği, Vehbi Koç Vakfı, Hacı Ömer Sabancı
Vakfı – Fark Yaratanlar Programı, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
– Düşler Akademisi.

AVİS 2016’da da
TURMEPA’ya
Destek Veriyor

Araç kiralamanın öncü firması AVIS, TURMEPA’nın
temiz deniz mücadelesine güç katmaya devam
ediyor. Özellikle beş ayı kapsayan yaz sezonunda
batı ve güney koylarımızda atık alım tekneleriyle
çalışmalarını yürüten TURMEPA’ya araç tahsis eden
AVIS, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk
çalışmaları ile çevreye de önem veriyor.
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Aras Kargo ile
Kıyılara Uzandık
Aras Kargo ile yaptığımız yıllık iş birliği kapsamında ilk kıyı temizleme
etkinliğimizi 29 Mayıs’ta Kınalıada’da gerçekleştirdik. 16 kişilik Aras
Kargo ekibi ve çocuklarıyla Kınalıada Halk Plajı’nda yapılan etkinlikte
50 kilogram atık toplandı. Kurum ile iş birliğimiz çerçevesinde yıl
boyunca keyifli etkinliklerde bir araya gelmeye devam edeceğiz.

Kadıköy
Belediyesi’nden
Atık Yağ
Kampanyası
Kadıköy Belediyesi, atık yağların doğada yol açtığı zararın
önüne geçmek üzere Deha Biodizel firması ile ‘Evsel Bitkisel
Atık Yağ Toplama Kampanyası’nı başlattı. Kampanya
kapsamında altı litre bitkisel atık yağ toplayıp teslim edenlere
TURMEPA Genel Yüzey Temizleyicisi hediye edilecek.
Kampanya çerçevesinde toplanılan bitkisel atık yağlar
aşağıdaki linkte yer alan muhtarlıklara teslim edilebilir.
http://atikyonetimi.kadikoy.bel.tr/HaberDetay.aspx?id=95
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Mavi Bir Gelecek için
Eğitimlerimiz Tüm
Hızıyla Sürüyor
TURMEPA Samsun Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi ilk dönem eğitimleri
tamamlandı. Samsun Şubesi, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun
Belediyesi ve Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz bölge komutanlığı iş
birliğinde gerçekleştirilen Karadeniz Akıntıları eğitimi ile bin öğrenciye
ulaşıldı. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol ile nisan mayıs aylarında kentte toplam 479 öğrenciye eğitim verildi.
Ocak ayında Oğuzkaan Koleji’nde gerçekleşen Mavi Kuşak Hareketi
eğitici eğitimi sonucunda, okul yönetimi bu eğitimi Mavi Kuşak
Hareketi akran eğitimi olarak devam ettirme kararı almıştı. TURMEPA,
bu eğitim projesi ile okul yönetimi tarafından 18 Mayıs 2016’da Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende toplum hizmeti
dalında ödüle layık görüldü.

Mavi Kuşak
Hareketi Eğitimleri
Bu Kez Muğla’daydı

Muğla Valiliği ile imzalanan 02.02.2015 tarih ve 84543970-8711480 sayılı protokol çerçevesinde, ülkemizin en uzun kıyı şeridine
sahip ili olan Muğla’da iki yıl süre için başlatılan TURMEPA Mavi
Kuşak Hareketi eğitimlerinin ilk yılı tamamlandı. Proje ile Muğla’nın
turizm bölgelerinde denizlerimizin önemine, kirliliğe ve ekosistemin
karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekilerek, eğitim faaliyetleri
ve etkinliklerle denizleri korumayı, kirlenmesini engellemeyi görev
edinecek, sorumluluk sahibi Mavi Kuşakların yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Projenin ilk yılında TURMEPA eğitim setleri ile Fethiye, Menteşe,
Ortaca, Bodrum, Seydikemer ve Datça’da eğitici eğitimleri düzenlendi;
18 öğretmen, altı okul ile bir araya gelindi ve 129 öğretmen ile 4 bin
796 öğrenciye ulaşıldı. TURMEPA’nın yürüttüğü öğrenci eğitimleri
Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Fethiye Güneş Matbaası köy okullarında dağıtılmak üzere 100 adet
not defteri hazırlayarak destekte bulundu. Deniz Ticaret Odası ve
TURMEPA Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan’a ve Güneş Matbaası’na
desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Miniklerden Haberler
Şişli Terakki İlkokulu öğrencileri ‘Küresel İklim Değişikliği’ ve
‘Su Kirliliğinin Canlılar Üzerindeki Etkileri’ başlıklı ödevleri
kapsamında TURMEPA ile röportaj yaptılar. Bu röportaj sonrasında
üç minik gönüllü aramıza katıldı. Açı Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri ise
29 Mayıs’ta Sarıyer’de kek satışı gerçekleştirdiler ve satıştan elde ettikleri
geliri TURMEPA’ya bağışladılar.
Nisan - mayıs ayları içerisinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kreşi ve Kepez Belediyesi Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde
‘Denizlerin Mikro Dünyası’ isimli mikroskop tanıtım etkinlikleri
düzenlendi. Bu kapsamda üç - beş yaşlarında 100’den fazla minik
çevrecinin, mikroskop yardımıyla denizlerimizde bulunan planktonu
görme ve tanıma imkânı oldu. Gördüklerini kâğıda dökmeyi ihmal
etmeyen minik çevreciler, ailelerine götürmek üzere TURMEPA
“Deniz Varsa Hayat Var” kitapçıklarından da edindiler.

Mavi Kuşak Hareketi
Online Kitabı Yayında

TURMEPA’nın Mitsui & Co., Ltd. desteği ve İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Ekim 2013 – Aralık 2015 tarihleri
arasında yürüttüğü ve eğitim faaliyetleriyle İstanbul Boğazı’ndaki
kirliliğe ve ekosistemin karşılaştığı tehditlere dikkat çeken ‘Mavi
Kuşak Hareketi - İstanbul Boğazı’ projesinin online kitabı yayınlandı.
www.mavikusakhareketi.com
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TURMEPA
Gönüllülerini Arıyor!
TURMEPA, denizlerin korunmasına yönelik çalışmalarında birlikte
düşünmeye, tartışmaya, harekete geçmeye hazır gönüllülerini arıyor!
Türkiye’de 62 ilden ve dört farklı ülkeden 5 bin 500 gönüllümüzle
artık sesimiz daha güçlü çıkıyor. ‘Denizlerimizi ve su kaynaklarımızı
kurtarmak için ben de varım’ diyorsanız; gonulluyum@turmepa.org.tr

KoçFest ile 7 İlde 691 Gönüllü
TURMEPA Ailesi’ne Katıldı
TURMEPA, 18 Nisan – 12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Koç
Spor Fest organizasyonunda yedi ilde stant açarak katılımcılara
gönüllülük çağrısında bulundu. TURMEPA Merkez’in yanı sıra
Samsun, Antalya ve Fethiye Şube sorumluları derneğimizi bu
stantlarda temsil ettiler. Koç Spor Fest etkinlikleri kapsamında
İstanbul’da 43, Zonguldak’ta 100, Samsun’da 55, Ankara’da 78,
Mersin’de 146, Afyon’da 104, Antalya’da 165 olmak üzere toplam
691 gönüllü kaydı alındı. Ekiplerimiz tüm festival alanlarında kâğıt,
cam, plastik ve metal atık toplayarak 512 litre su, 1,7 litre petrol,
330 KWh enerji ve 4,55 kilogram hammadde geri dönüşümü
sağladılar. Destekleri için Koç Holding’e, tüm Koç Fest ve Sportsnet
ekibine ve SETUR’a şükranlarımızı sunarız.
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TÜPRAŞ’ta
Ekosistem ve Deniz
Kirliliği Semineri

Dünya Çevre
Günü’nde
Sarıyer’deydik

TÜPRAŞ’ın Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri
kapsamında 31 Mayıs’ta TURMEPA Çevre Mühendisi Şeyda
Dağdeviren Hill tarafından ‘Ekosistem ve Deniz Kirliliği’ konulu
seminer verildi. TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde gerçekleşen ve
36 kişinin katıldığı seminerde ekosistem, ekolojik, karbon ve
su ayak izlerine değinilirken, seminer sonunda TURMEPA ve
faaliyetleri de katılımcılara aktarıldı.

Sarıyer Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü’nün Dünya Çevre Günü
etkinliği, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin katılımıyla 3 Haziran’da
Haydar Aliyev Parkı’nda gerçekleşti. Şenlik havasında geçen etkinlikte
TURMEPA da stant açarak çocuklarla balık boyama aktivitesi yaptı.
Farklı okullardan çok sayıda çocuğun katıldığı boyama etkinliklerinde
TURMEPA Çevre Mühendisi tarafından çocuklara denizlerimizin
önemi konusunda bilgiler de verildi. Etkinlikte ayrıca TURMEPA
Deniz Süpürgesi tarafından denizden toplanan atıklar sergilendi.

Şubelerimizden
Haberler
• TURMEPA İzmir Şubesi, 2 Mayıs’ta Çeşme’de düzenlenen kıyı
temizliği etkinliklerine destek verdi.
Çeşme Kaymakamlığı
ve Çeşme Belediyesi’nin desteğiyle, Çeşme Liman Başkanlığı
organizasyonunda gerçekleşen temizlik çalışmalarına vatandaşların
yanı sıra dört Çinli turist de katıldı. Etkinlik çerçevesinde Çeşme
sahili ve balıkçı barınağında 10 dalgıcın yaptığı deniz dibi
temizliğinin ardından Eşek Adası’na geçilerek bu kez kıyı temizliği
yapıldı. Tüm bu çalışmalar sonucunda denizden ve kıyıdan yaklaşık
iki tona yakın çöp toplandı.

• Teos Marina ev sahipliğinde, TURMEPA, Seferihisar Belediyesi,
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Göztepe Spor Kulübü Yelken
Şubesi, TED İzmir Koleji ve TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Şubesi
destekleriyle 28 Nisan’da Seferihisar Sığacık’ta Mavi Yeşil Bir dünya
için Çocuklarla El Ele sloganıyla kıyı temizleme etkinliği yapıldı.
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Milli Sporcu Derya Can’ın da
katıldığı etkinlikte 114 kilogram atık toplandı.
• Fethiye Kaymakamlığı, TURMEPA ve DenizTicaret Odası Fethiye
Şubesi iş birliğinde İmampaşa Koyu’nda çevre temizliği yapıldı. Temizlik
öncesinde TURMEPA bünyesinde kurulan ritim grubu davul, zil,
düdük eşliğinde slogan atarak denizlerin önemine dikkat çekti.
• Bodrum Bahçeşehir Okulları birinci sınıf öğrencileri, halkta çevre
bilinci uyandırmak için TURMEPA ile iş birliği yaptı. Deniz
kirliliğine ve temiz çevrenin önemine dikkat çekmek için pankartlarla
yürüyerek saksıda çiçek dağıtan minik öğrenciler, Ortakent – Yahşi
sahilini de temizledi. Bölge sakinleri etkinliği yoğun ilgiyle karşıladı.
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