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Türk sinemasıyla büyüyen çocuklar çok iyi bilir. Film, mutlu bir senaryo ile başlarsa
kötü sonla biter, mutsuzlukla başlayan filmler de mutlaka mutlu bir sona bağlanırdı.
Filmlerin sonlarını tahmin etsek de yine de izlemekten büyük keyif alıyorduk.
Bizim filmimiz de 23 yıl önce mavi bir yolculukla başladı. Filmimizin denizlerimiz
açısından iyi bir senaryo ile başladığını söyleyemeyiz. Denizlerimiz kirlenmiş, balık türleri hızla
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış, deniz bitkileri kaybolmuştu. Denizlerimiz kirlenmeye
devam ediyor, korunması ve temizlenmesi için yeterli mücadele verilmiyordu. Yaşar Kemal’in
Marmara Denizi’ni anlatan ‘Deniz Küstü’ romanı belki de bu senaryoya koyulacak
en güzel isimlerden biri olabilirdi.
Sonra, Sayın Rahmi M. Koç ve Deniz Ticaret Odamız öncülüğünde birkaç değerli işadamımız
gönüllü olarak bu senaryoda başrolü üstlendi ve bizleri de, mutlu sona götürecek bir senaryonun
içine soktular. Kolay olmadı akıntıda kürek çekmeleri ama vazgeçmeyi de hiç düşünmediler.
Her geçen gün yeni oyuncuların katıldığı mavi bir yolculukta geçen uzun bir senaryo bizimkisi.
Sonunu tahmin edebildiğimiz ama yine de içinde olmaktan büyük keyif aldığımız bir senaryo.
Aradan geçen 23 yılın ardından yüzlerce destekçimiz ve binlerce gönüllü arkadaşımızın dahil
olduğu bir senaryo halini aldı. Ekip büyüdükçe, projelerimiz de artmaya başladı. Burada
anlatmakla bitiremeyeceğim, çok sayıda başarılı projeye imza atıldı. Sahip olduğumuz tekneler ve
gönüllü çalışanlarımız ile denizlerimizi ve kıyılarımızı temizlemeye devam ederken, toplumumuzu
bilinçlendirmeyi, çocuklarımızı eğitmeyi de sürdürüyoruz.
En çok da çocuklarımız umut veriyor bize. Daha bilinçli büyüyorlar ve
doğaya karşı çok daha duyarlılar.
Hangi ambalajı hangi kutuya atacaklarını, 1 litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunu
kirleteceğini biliyorlar mesela. Sadece bitkilerin değil, denizlerin de oksijen ürettiğini biliyorlar.
Bu nedenle bazen izleyicisi olduğumuz bazen de rol aldığımız bu senaryonun uzun yıllar
daha devam edeceğini ama mutlu bir sona ulaşacağını biliyoruz.
Bunun için sadece daha çok çocuğumuza ulaşmamız gerekiyor. Çünkü bu
filmimizde başrolü onlar alacaklar.
Bu çocuklara ulaşıp, “Denizine sahip çıkmış bir toplum ve deniz kirliliği ile mücadelesini
kazanmış bir Türkiye” hayalimize onları da ortak etmeliyiz.
Devletimizin gücü ve halkımızın inancıyla bu mutlu sonu hep birlikte yazacağımıza inanıyorum.
Keyifli okumalar...
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ZENGIN ILE FAKIRI
BULUŞTURAN LEZZET

HAMSİ
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KARADENIZ’DE PAZARA GIDEN KOCASINA EVIN HANIMI ŞÖYLE SESLENIR: “GELURKEN BI ÇILO
HAMSI, BI ÇILO DA BALUK AL”. BU IFADE, KARADENIZLILERIN HAMSIYE BAKIŞINI GÖSTERIR
ASLINDA. BIR BALIK TÜRÜ OLSA DA HAMSI, ONLAR IÇIN BALIK DEĞIL. ÇÜNKÜ, BALIĞI SADECE
KIZARTIP YERLER, HAMSI ÖYLE MI; KIZARTMA DIŞINDA, PILAVINI YAPARLAR, ÇEŞITLI SEBZELERLE
KARIŞTIRIP SEBZELISINI YAPARLAR, KAHVALTIDA DAHI YERLER. BU NEDENLE BALIKTAN ÖTE
BIR LEZZET, KÜLTÜR VE KARADENIZ’IN SIMGESIDIR HAMSI. PEKI KARADENIZ, BU LEZZETINI
KORUYABILECEK MI? ÇÜNKÜ DENIZLERDEKI HAMSI POPÜLASYONU HER GEÇEN YIL AZALIYOR.
VERILER, SON 10 YILDA AĞLARA TAKILAN HAMSI MIKTARININ ÜÇTE IKI AZALDIĞINI GÖSTERIYOR.
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Zengin fakir ayırt etmeden her kesimin sofrasına
girebilen hamsi, Karadeniz faunası ve balıkçılık
sektörü için kritik öneme sahip. Çünkü deniz
avcılığında yakalanan balıkların yüzde 50’sinden
fazlasını hamsi oluşturuyor. Tüketilen her 10
balıktan 6'sı Karadeniz’den geliyor ve bunun
büyük kısmını da hamsi oluşturuyor. Hamsi
miktarı çok olursa, deniz bereketli sayılıyor, az
olursa bu, sezonun kötü geçtiği anlamını taşıyor.
Nitekim özellikle son beş yıldır, denizden daha az
hamsi çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre; 2016-2017 yılı balık sezonunda
avlanan balık miktarı, 264 bin ton oldu. Bunun
sadece 102 bin tonu hamsiydi. Oysa, 2007 yılında
avlanan hamsi miktarı 385 bin ton civarındaydı.
10 yılda avlanan hamsi miktarı üçte iki oranında
azalmış oldu. 2011 yılından sonra denizden çıkan
hamsi miktarı 200 bin tonun üzerine çıkamadı.
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EN BÜYÜK TEHLIKE
KIRLILIK VE AŞIRI AVLANMA

Hamsinin Karadenizliler için özel ve değerli
bir balık olması nedeniyle, her yıl Trabzon’da
hamsi çalıştayı düzenleniyor. Mayıs 2017’de
beşincisi düzenlenen Hamsi Çalıştayı'nda
hamsi stokları ve hamsinin geleceği tartışıldı.
Çalıştayın gündem maddesi yine balık
stoklarındaki azalmaydı. Hamsinin Karadeniz
kültüründe ve ekonomisinde önemli bir yere
sahip olduğu vurgulanırken, hamsi stoklarının iyi
değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Hamsi stoklarının azalmasının çok farklı
nedenleri bulunuyor. En önemli iki etkenin
ise kirlilik ve aşırı avlanma olduğu belirtiliyor.
2016 yılında avlanan hamsi miktarının 10 yıl
öncesine göre üçte iki azalması nedeniyle hamsi
fiyatları çok ucuzlamadı. “Bu durum, az tutarak

Hamsi avcılığı sadece
10 yılda üçte iki azaldı.
Yakalanan balık
miktarı, 385 bin tondan
102 bin tona geriledi.
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da balıkçıların kazanabileceğini gösterdi” diyor
uzmanlar ve hamsi avcılığına da kota getirilmesi
veya koruma alanları oluşturulması
gerektiğinin altını çiziyor.

için bölgede büyük önem taşıdığına dikkat
çekiyor. Fakat Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında
oluşturulmuş bir deniz koruma alanı bulunmuyor.

KARADENIZ’DE KORUMA ALANI YOK

TÜRKIYE, DENIZLERININ %10’UNU
KORUMA ALANI İLAN ETMEK ZORUNDA

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın yaptığı
çalışmalar, Karadeniz kıyılarının ciddi tehditler
altında olduğunu gösteriyor. Özellikle, kıyısal
alanların aşırı ve düzensiz kullanımı, aşırı ve
yasadışı avcılık; gemi ve kara kökenli kirlenme,
yabancı türler ve küresel iklim değişikliği gibi
tehditler nedeniyle deniz canlı kaynakları
tükenme noktasına geldi. TÜDAV, deniz koruma
alanlarının oluşturulmasının, denizel biyolojik
çeşitliliğin ve sürdürülebilir balıkçılığın devamı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından
desteklenen, Avrupa'nın ikinci deniz çevre
projesi olan CoConet Projesi kapsamında,
dört yıllık çalışmalar sonucunda “İğneada,
Şile-Kefken, Cide-Doğanyurt, Kızılırmak
ve Yeşilırmak Nehirleri ve Deltaları, Mezgit
Kayalığı-Trabzon” koruma altına alınması
gereken alanlar olarak belirlendi. Nedeni ise
buraların çok önemli ekosistemler olması.
İğneada'da kocaman longoz ormanları var.
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385
BİN TON

2007 YILINDA
AVLANAN HAMSI
MIKTARI

102
BİN TON

2016 YILINDA
AVLANAN HAMSI
MIKTARI
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Kızılırmak ve Yeşilırmak Türkiye'nin en büyük
sulak alanlarından birine sahip. Doğanyurt'ta
halen Akdeniz fokları bulunuyor.
Belirlenen beş 'Deniz Koruma Alanı' geçtiğimiz
yıllarda TÜDAV tarafından Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'na önerildi. TÜDAV Başkanı Prof.
Dr. Bayram Öztürk, “Maalesef henüz bir yol kat
edemedik, Karadeniz’de bir tane dahi koruma
alanı oluşturamadık” diyor.
Prof. Dr. Öztürk, Karadeniz’de Türkiye dışında
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kıyısı bulunan diğer devletler tarafından
belirlenmiş birçok Deniz Koruma Alanları
bulunduğunun da altını çiziyor. Karadeniz'e
kıyısı olan ülkelerin dünya koruma alanları veri
tabanı kayıtlarına göre, toplam 125 koruma 		
alanı bulunuyor.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’ne 20 yıl önce imza atan Türkiye’nin
de 2020 yılına kadar deniz alanlarının yüzde
10’unu koruma alanı ilan etmesi gerekiyor.

Eskiden sonbahardan
kış sonuna kadar hamsi
avlanabilirdi. Stokların
azalmasından dolayı
denizdeki hamsi, kısa
sürede tüketiliyor.

YENİ FIESTA

duayenbakış

DENIZLERIN
KORUNMASI
MILLI BIR
MESELEDIR

E

AHMET BEDRI İNCE
ARMATÖRLER BIRLIĞI BAŞKANI
İNCE DENIZCILIK GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

Ekosistem içerisinde her canlı türünün farklı bir rolü ve önemi
bulunmakta. Doğanın varoluşundaki muazzam denge bu sayede
sağlanmıştır. Ancak maalesef bu sistemin en önemli parçası olan bizler,
ilerleyen medeniyet seviyemizin tam aksi istikametinde, doğaya her geçen
yüzyılda daha az önem sarf eder olduk. Özellikle üretimin ağır sanayiye
kayış süreci, dengenin her yönden zarar görmeye başlamasına neden
oldu. Bu durumun gerekli tedbirler alınmadığı takdirde gelecekte geri
dönülemez seviyelere ulaşacağı aşikardır.
Denizlerin gerek yaşam gerek insan için önemi kesinlikle yadsınamaz.
İnsanların varoluşundan beri en önemli besin kaynağı olmasından öte,
gezegenimizin yaşanabilir olmasını sağlayan en önemli etken, bir başka
deyişle yaşamın kaynağıdır. İklimi ve hava durumunu etkilediği gibi
yeryüzünde sıcaklığı düzenler. Gezegenimizin yüzde 71’ini oluşturmakta
olan denizlerimizi hala tam anlamıyla keşfedebilmiş olmamamıza rağmen,
hali hazırda sahip olduğumuz bilgiler bile önemini tartışılmaz kılmaktadır.
Deniz suyunda periyodik cetveldeki tüm elementlerin bulunduğu söylenir.
Ancak maalesef günümüzde insanoğlunun umarsızlığından ötürü deniz
suyunda plastiğe bu elementlerin birçoğundan fazla rastlanmaktadır.
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Özellikle denize sevdalı olan bizlerin, gerek kurumsal gerek bireysel bazda,
denizlerin öneminin anlatılması ve kavranması için yapılan çalışmaları
desteklememiz gerekmektedir.
Bu sebeplerden ötürü ve en önemlisi gelecek nesillere karşı
sorumluluğumuz olarak, her birey kendine düşen görevi yerine
getirmekle yükümlüdür. Topraklarının 4’te 3’ü doğa harikası
denizlerle çevrili olan ülkemizde, bu hazinenin korunması milli
bir meseledir. İşte tam da bu nedenle TURMEPA’nın varoluşu ve
başarısı çok büyük önem arz etmektedir.
Deniz kirliliğinin önüne geçmek için yürütmekte oldukları aktiviteler
kadar, aynı zamanda bir sivil toplum örgütü olarak yapmakta oldukları
çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Bilinçli nesiller yetişmesinde
sağladıkları katkılar özellikle desteklenmeli ve artarak devam etmelidir.
Ancak bu sayede geçmişte yapılan hataların telafisi mümkün olacak ve bir
daha tekrarlanmasının önüne geçilebilecektir.
Hiç şüphe yoktur ki; bugünlerimizi borçlu olduğumuz denizlerimizi
korumak, yarınlarımızın bekası açısından en önemli görevimizdir. Gelecek
nesillerimize bırakacağımız en önemli mirasımız denizlerimizdir.

mavikaşif

röportaj. Peri Erbul

HER DAIM BIR ŞEYLER ÜRETMEYI,
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERINDE
YER ALIP DOĞAYA VE INSANLARA
YARDIM ETMEYI ÇOK SEVIYOR
AYŞEGÜL DINÇKÖK. DENIZLERIN
KENDISINE SAĞLADIĞI DISIPLINI
HAYATININ HER AŞAMASINA ENTEGRE
EDEN DENIZ AŞIĞI DINÇKÖK ILE BIR
ARAYA GELDIK VE MASMAVI BIR
SÖYLEŞI GERÇEKLEŞTIRDIK.
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PROFESYONEL
SULATI FOTOĞRAFÇISI
AYŞEGÜL DINÇKÖK

DENIZIN
ALTINI
SÖZCÜKLERE
DÖKEMEDIĞIMDEN
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Denizde doğduğunu, orada büyüdüğünü ve denizin kendisinin hayatı
olduğunu söylüyor Profesyonel Sualtı Fotoğrafçısı Ayşegül Dinçkök.
Galatasaray Adası’nda başlayıp her seferinde biraz daha ileriye yüzüp
daha derine inerek şekillenmiş hayatı. Çocukluğundan gelen deniz
sevgisi zamanla bir tutkuya, arzuya dönüşmüş ve bu arzusu onu daha
derinlere çağırmış. O da bu çağrıya kayıtsız kalamamış, denizin
derinlerine inip fotoğraflamış ve şimdi bizlerle paylaşıyor. Bize
“mavi”nin altında neler olduğunu aktarıyor.

Dalgıçlığın yanında sualtı fotoğrafçılığı da bambaşka
bir tutku sizin için. Nasıl başladı ve bu tutku, bir sosyal
sorumluluk projesine nasıl ve neden dönüştü?
Dalgıçlık gerçekten bir tutku ama sualtı o kadar büyülü bir dünya
ki, orada gördüklerimi su üstündekilerle, sözcüklerle paylaşmanın
yeterli olmadığını görünce fotoğraf çekmeye karar verdim ve sualtı
fotoğrafçılığına ilk adımı attım. Dalma, tek başına yapılabilen bir
spor değil; mutlaka bir ‘body’niz olmalı ve beraber dalmanız gerek.
Benim ‘body’m de Zafer Kızılkaya. Kendisi Akdeniz Koruma
Derneği’nin Başkanı. Ben de tüm sergilerimden elde ettiğim
kaynağı bu derneğe yönlendiriyorum.

2012’de bir sergi olarak açılan “Derin Tutku”,
büyüyerek bir projeye dönüştü. Proje hala devam ediyor mu?
Nasıl bir evrilme kazandı, üzerine neler eklendi?
Derin Tutku projesi ben ürettiğim sürece devam edecek. Derin
Tutku’yu bir marka olarak konumlandırdık ve birçok marka ve kurumla
20

iş birliği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Şu ana dek; Mehry Mu
ile fotoğraflardan oluşan çantalar yaptık; Banu Bora ile fotoğrafların
desenlerini taşıyan giysiler ürettik, Zorlu Tekstil ile fotoğraflardan oluşan
yatak çarşafları, nevresim takımları ve yastık üretimi gerçekleştirdik.
Tüm bu marka birlikteliklerinden elde edilen kazançların bir bölümü
Akdeniz Koruma Derneği’ne kaynak olarak aktarıldı.

Profesyonel iş hayatınız aktif olarak devam ediyor, sosyal
sorumluluk projelerinde de sıkça yer alıyorsunuz ama bunlara
rağmen hobilerinizden de geri kalmıyorsunuz…
Benim şu an için en büyük hobim dalmak ve fotoğraf çekmek ve
onların üzerinde çalışmalar yapmak. Dünyanın çeşitli yerlerindeki
sualtı canlılarını incelemek ve yeni oluşturacağım sergiler için
materyallerimi oluşturmak benim için inanılmaz bir keyif.
Bunun yanında kitap okumak, fotoğraf sergilerini gezmek gibi
çeşitli hobilerim de var; onları dalış ve fotoğrafçılıkla besliyorum.

Yaptığınız ve yapacağınız her işi sosyal sorumluluk
çerçevesinde mi değerlendirirsiniz? Özellikle kadınlar ve
denizler üzerine pek çok projede yer alıyorsunuz.
Ne gibi farkındalıklar yaratmaya çalışıyorsunuz?
Yaptığım işleri sosyal sorumluluk çerçevesinde değerlendirmeye
büyük bir uğraş veriyorum. Benim için çok önemli olan konuların
başında kadınlar, çocuklar ve denizlerimizi temiz tutarak
gelecek nesillere kazandırmak geliyor. Tüm çalışmalarımda ve
projelerimde önceliği bu konular alıyor.

mavikaşif

Yakın zamanda yer alacağınız yeni projeler var mı?
2018 için yeni bir proje üzerinde çalışıyorum.
Diğerlerinden oldukça farklı bir proje olacak ama yine
mutlaka bir sosyal sorumluluk ayağı olacak.

Dalmak için hangi bölgeleri tercih ediyorsunuz? Dalmak
isteyip de gerçekleştiremediğiniz rotalar var mı?
Bu yıl çok istememe rağmen Bahamalar’da köpekbalığı dalış
projemi kasırga nedeniyle gerçekleştiremedim.
Gelecek yıllarda bunu mutlaka gerçekleştirmeyi planlıyorum ama
daha önce birkaç kez Miami’de köpekbalıkları ile daldım. Yeni
projem de onlarla ilgili olacak.

Denizin diplerini yakından görme şansınız oluyor.
Denizlerdeki kirlilik konusunda ne düşünüyorsunuz?
Denizlerde değil de denizlerimizde demeyi tercih ederim, zira
ülkemizin muhteşem denizlerinin dibi maalesef canlıların
yaşamasına olanak vermeyecek şekilde bozulmuş durumda.
Aklınıza gelebilecek her türlü madde denize atılmış. Ağlar balıklar
için adeta tuzak oluşturuyor ayrıca sintine boşaltmak ve kirli suları
denizlere dökmek gibi önüne geçilemeyen durumlar var.

TURMEPA başta olmak üzere çevre konusunda
hizmet veren STK’ların çalışmalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz, sizce yeterli mi?
Çevre konusunda çalışan her STK benim için çok önemli.
Hepsini yakından takip ediyorum ve yapılan işleri çok
beğeniyorum. Ama daha da çok çalışmamız ve halkımızı
bilinçlendirmemiz gerekmekte. Bu bilincin ben küçük yaşta
başladığına inanarak, çocuklarımıza çevre koruma bilincinin
erken yaşlarda verilmesi gerektiğine inanıyorum.
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MİGROS MOBİL UYGULAMASI
HEMEN
TÜM MİGROS
KAMPANYALARI

SALLA
KAZAN
MİGROSKOP’UN
SON SAYISI
YEPYENİ
ÜRÜNLER
EN YAKIN MİGROS
MAĞAZALARI

PUAN
TAKİBİ

Maviliklerin yıldızları
FINNMASTER, BRIG ve YAMAHA ile
Denizden Kopamazsınız!

N700HL

FINNMASTER 68DC

E650H

GP-1800

Koçﬁnans KrediMarine İle 24 Aya Varan Kredi Fırsatları!

twitter.com/burlamarine I facebook.com/burlamarine I instagram.com/burlamarine
Bankalar Cad. No: 23 Karaköy-İstanbul I T: +90 212 256 49 50 I yamaha@burla.com

www.burla.com

YAMAHA ile

Kar Keyﬁni Çıkarmaya Hazır Olun!

VENTURE MULTI PURPOSE

VK 540 - IV

SRX - 120

twitter.com/burlamarine I facebook.com/burlamarine I instagram.com/burlamarine
Bankalar Cad. No: 23 Karaköy-İstanbul I T: +90 212 256 49 50 I yamaha@burla.com

www.burla.com
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SUYUN
GERi

DÖNÜŞÜMÜ...
KAYNAK SULARINI PET
ŞIŞELERDE IÇMEYE ALIŞTIĞINIZ
GIBI, ATIK SULARI DA GERI
DÖNÜŞTÜREREK IÇMEYE HAZIR
MISINIZ? EĞER DEĞILSENIZ,
BU YAZIDAKI VERILER, SIZI
BUNA HAZIRLAYABILIR.
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Enstitü, tarımsal ve endüstriyel gidişat ile yurt
içi kullanım göz önünde bulundurularak bir
hesaplama yaptı ve dünyanın 2040 yılı için
Kuraklık Haritası’nı çıkardı. Harita, dünyanın
büyük bölümünün 20 yıl sonra kuraklıkla
karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Türkiye
de aşırı yüksek su stresi seviyesi ile listede
üst sıralarda yer alıyor.

ATIK SULARI KULLANMAK
FIKRINE ALIŞMAK GEREKIYOR

T

Türkiye dahil dünyanın çoğu bölgesinde su
kaynakları tükenmeye başladı. Fakat artan
nüfus ile birlikte su kaynaklarına olan talep
de artıyor. Bu durum bilim insanlarını yeni
arayışlara ve çözüm önerilerine itiyor. Atık
suların geri dönüştürülerek yeniden kullanımı
gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmaya başladı. Hem
kirliliğin önüne geçilmesi hem de artan talebin
karşılanması noktasında Birleşmiş Milletler,
küresel çapta atık su arıtma işlemlerine hız
verilmesini öneriyor.
Milenyum çağının en afili kelimelerinin başında
hiç şüphesiz geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik
geliyor. Geri dönüşüm, şirketler, STK’lar
ve devletler nezdinde her geçen yıl önemini
artırarak gündemini koruyor. Geri dönüşümlü
ürünlere talep her geçen gün artıyor. Şu sıralar
pek ilgi görmese de yakın gelecekte suyun geri
dönüşümüne de talep artacak. Çünkü son
yüzyıl içinde dünya nüfusu üç kat artarken su
kaynaklarına olan talep yedi kat arttı. BM ve
UNESCO tarafından yayınlanan rapor, 2030’a
kadar küresel çapta temiz su talebinin yüzde 50
artabileceğine işaret ediyor.
Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün
yaptığı araştırma ise 2040 yılında dünyanın
büyük bölümün kuraklıkla mücadele
edeceğini gösteriyor.
Buna neden olarak da daha çok tüketim ve
küresel ısınma gösteriliyor.
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Başkasının bardağından su içmek istemeyen
insanların, artık atık suların geri kazanılarak
çeşitli alanlarda kullanılmaya başlandığı gerçeğine
kendilerini alıştırmaları gerekiyor.
Dünya yüzeyinin yaklaşık dörtte üçü suyla kaplı
olsa da su kaynaklarının sadece yüzde 2,5’inin
içilebilir durumda olması, hızla artan insan
nüfusunun ihtiyacını karşılayabilir mi endişesini
beraberinde getiriyor. Bugün dahi 1.3 milyar
insanın içilebilir su bulmakta sıkıntı çektiği
belirtilirken, 2050’de 7 milyar insanın susuzlukla
karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.
Bu nedenle BM, devletlerin ve yerel belediyelerin
atık su arıtma işlemlerine hız vermelerini
öneriyor. Atık sulardan geri dönüştürülen sular,
bazı gelişmiş ülkelerde içme suyu dahil birçok
alanda kullanılmaya başlandı. Su stresi içinde olan
Türkiye de bu sistemi, gündeme alacağa benziyor.
“Su kaynaklarını artıramıyorsak, mevcut
kaynakları doğru yönetmemiz gerekiyor” diyor
bilim adamları ve atık suların geri dönüştürülme
çalışmalarının küresel çapta yaygınlaşması
gerektiğine dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler,
2017 Dünya Su Raporu’nda, bugün dahi
insanların üçte ikisinin su kıtlığının bulunduğu
bölgelerde yaşadığına dikkat çekerek çevreyi
korumak ve küresel su kıtlığıyla etkin mücadele
edebilmek için daha fazla atık suyun arıtılması
gerektiğini vurguluyor.
BM raporu, 2050 yılına geldiğimizde dünya
nüfusunun yüzde 70’inin şehirlerde yaşayacağının
altını çizerek ekonomik gelişme, şehirleşme ve
nüfus artışı yüzünden atık suların miktarının
arttığını ama arıtma konusunun yeteri kadar
ciddiye alınmadığını belirtiyor. Oysa yapılan
araştırmalar, atık suların geri dönüşüme
sokulması halinde ortalama bir şehrin sudan
yüzde 60 tasarruf edeceğini gösteriyor.

Hayatın kimyasına dokunduğumuz 40 yıl…
Ak-Kim; temizlikten tekstile, kağıttan su arıtmaya kadar birçok sektöre
uzanan geniş ürün yelpazesiyle hayatın her alanında yer alıyor.
Türkiye’ye büyük ve stratejik kimya yatırımları kazandıran ve
pek çok ilke imza atan Ak-Kim, bundan sonraki yıllarda da nice başarılara
imza atmak üzere tutku ve özveriyle çalışmaya devam edecek.

akkim.com.tr
akkimsucozumleri.com/tr
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Kuraklık ve hızlı nüfus artışı nedeniyle, temizlenmiş
atık suların yeniden kullanıma sokulması, yeni
teknolojilerle daha çok yaygınlaşmaya başladı. Bazı
ülkelerde, kanalizasyondaki su işlenip temizlenerek
kaynak suyu kadar temiz hale getirilip yeniden
kullanıma giriyor. Yapılan araştırmalar, hem
kuraklığın hem de nüfusun artması nedeniyle
birçok şehrin bu yola giderek daha fazla başvurmak
zorunda kalacağını söylüyor. Gelişmiş ülkeler
halihazırda atık su arıtma tesisi çıkış sularını sadece
doğaya zararsız hale getirip deşarj etmek yerine,
ileri arıtmalarla geri kazanarak artan su talebini
karşılamaya başladı. Bugün birçok ülkede atık sular
tarımsal sulama ve içme suyu dışı diğer amaçlar
için yeniden kullanıma sokuluyor. Bu kullanım
alanlarının başında da soğutma suları, proses suları,
kazan besleme, tesis yeşil alan sulaması ve yangın
söndürme geliyor.

TÜRKIYE’NIN ARITMA
TESISLERI YETERSIZ
BM’nin raporuna göre gelişmiş ülkeler atık suyun
yüzde 70’ini arıtıyor. Ancak dünya çapında
birçok kimyasal madde, ilaç artıkları ve değişik
bakteriler içeren atık suyun yüzde 80'i doğaya
veya deniz ve okyanuslara karışıyor. Türkiye’nin
Su Riskleri 2014 yılı Raporu’nda, Türkiye’deki
3 bin 225 belediyeden sadece 296’sının atık su
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arıtma tesisi bulunduğuna dikkat çekiliyor. Bu
Türkiye’de hala kirli suların arıtılmadan toprağa
ve suya karıştığı anlamına geliyor. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı verileri, atık su arıtma
tesis sayısının 2015 yılında 653'e yükseldiğini
gösteriyor. Bakanlığın Eylem Planı’nda ise
2023 yılına kadar bin 500 adet yeni arıtma
tesisinin kurulması var.

SUYUN GERI DÖNÜŞÜMÜ, DENIZ
KIRLILIĞININ DE ÖNÜNE GEÇER
BM Dünya Su Raporu’na göre küresel su
tüketiminin yüzde 70’i tarıma harcanıyor.
Bu oran Türkiye’de yüzde 74 seviyesinde. Su
kullanımı evlerde yüzde 15 ve sanayide yüzde 11
seviyesinde. Türkiye’de bazı sanayi kuruluşları,
geri dönüşüm tesisleri kurarak atık suları geri
kazanarak sanayide kullanmaya başladı. Buna
en iyi örnek Kocaeli Belediyesi’nin bazı sanayi
kuruluşlarına temin ettiği geri kazanım suyu
gösterilebilir. Devlet, atık su artıma tesissilerinin
enerji giderlerinin yüzde 50’sini sübvanse ediyor.
Benzer teşviklerin, atık suların ileri arıtmalarla
geri kazanılmasını sağlayacak tesisler için de
uygulanmasının, sistemin yaygınlaşmasını
sağlayacağına inanılıyor. Atık suların geri
dönüşümü, artan su talebinin karşılanmasının
yanında, kirliliğin de önüne geçmiş olacak.

mavidestek
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OTOKOÇ OTOMOTIV ARAÇ KIRALAMADAN
SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İNAN EKICI

“SISTEMIMIZ SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
ÜZERINE KURULMUŞTUR”

T

ARAÇ KIRALAMA PAZARININ YÜZDE 37’SINI ELINDE BULUNDURARAK
ULUSLARARASI MARKALAR SIRALAMASINDA ILK SIRADA YER ALAN AVIS,
HER GEÇEN YIL KARARLI BÜYÜMESINI DEVAM ETTIRIYOR.

Türkiye’de araç kiralama sektörünün doymamış bir pazar
olduğunu, her sene yüzde 15’lik bir payla büyüdüğünü söyleyen
Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı İnan Ekici, ÖTV, kur farkı ve büyüyen sektör sebebiyle
gelecek dönemlerde işletmeler ve bireyler tarafından araç
kiralamanın daha da tercih edilen bir yöntem olacağını belirtiyor.
Müşteri memnuniyeti, kalite ve sürdürülebilirliği öncelik
aldıklarını söyleyen İnan Ekici ile bir araya gelerek Avis ve
Otokoç Otomotiv’i kendisinden dinledik.

Avis markasını ve şu anda geldiği noktayı anlatır mısınız?
Otokoç Otomotiv olarak Avis’in 1974 yılında ilk defa lisans
hakkını almamız ile birlikte Türkiye, araç kiralama sektörü ile
tanışmış oldu. Avis’in Türkiye’de faaliyetine başlaması ile birlikte
de hem kısa hem de uzun dönemli araç kiralamada Türkiye’nin
jenerik markası olduk. Avis Türkiye, kısa dönem araç kiralama
sektörünün yüzde 37’sine sahip olarak uluslararası markalar
arasında ilk sırada yer alıyor. Yeni ve bakımlı araçlarımız ile
Türkiye’nin en yaygın araç kiralama ağına ve en geniş araç filosuna
sahibiz ve her yıl kararlı büyümemizi sürdürüyoruz.
Türkiye dışında ise ilk defa 1997 yılında Azerbaycan’da hizmet
vermeye başladık. Ayrıca K. Irak ve Kazakistan’da da hizmet
vermeye devam ediyoruz. Budget ile de Macaristan, Gürcistan,
K. Kıbrıs ve Ukrayna’da da varız. Şu an Türkiye’de 48 bin adet,
yurt dışında ise 2 bin 500 adetlik bir filo ile toplamda 50 bin 500
adetlik filo büyüklüğüne ulaştık.
Otokoç Otomotiv olarak çatımız altında yer alan araç kiralama
markalarımız Avis, Avis Filo, Budget ve Zipcar ile müşteri
memnuniyetini arttırmak ve deneyimini iyileştirmek için sürekli
yeni ürün ve hizmetler devreye alıyoruz. Müşteri için değişim,

değişim için dönüşüm diyerek tüm Otokoç Otomotiv bünyesinde
teknolojiyi merkez alan projelerle, süreçlerinde verimlilik ve
müşteri memnuniyeti amaçladığımız Inovasyon Yönetimi, Dijital
Dönüşüm, CRM ve Sadakat Yönetimi ile Hizmette Mükemmellik
projelerini hayata geçirdik.
Hedefimiz, faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada liderliğimizi
sürekli kılmak. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da
aynı trend ile sektörün üzerinde büyüme göstererek; filomuzu, ofis
sayımızı, yurt dışı yatırımlarımızı ve müşteri memnuniyetimizi
arttırmayı planlıyoruz.

Günlük kiralama iş biriminizden ve filonuzdan bahseder misiniz?
Türkiye’de Avis ve Budget markalarımız günlük kiralamada şu an
18 bin 500 araçlık filo ile hizmet veriyor. En yeni model ve marka
yelpazesi, ekonomik segmentten lüks segmente en geniş araç
parkı, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun filo yapısı
ve yönetim sistemleri ile hizmet sunuyoruz. Gerek operasyonlarda
mükemmellik gerek araçlarımızın yeniliği ve bakımlarının düzenli
olarak yapılıyor olması, gerekse yaygın ofis ağımızla sektörde
müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi alanında rekabetin çok
önünde yer alıyoruz.
Günümüzün değişen ve hızlanan hayat koşulları içinde
mobilite çok büyük bir önem taşıyor. Biz de müşteri ihtiyaç ve
memnuniyetini her zaman ilk sırada tutan Otokoç Otomotiv
olarak Avis ve Budget ile seyahat eden müşterilerimiz için birçok
özelliği barındıran mobil uygulamalarımız Avis Türkiye ve Budget
Türkiye aplikasyonlarını yayına aldık. Kısa dönemli kiralayıcılara
araç rezervasyonu ve fiyat teklifi alma gibi pratik çözümler
sunarken, uzun dönemli araç kiralayanların ise araç bakımı, hasar
ihbarı, çekici, lastik, geçici araç tahsisi, ogs/hgs talebi, araç onarımı
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ve parça temini konularındaki her türlü talebine cevap veriyoruz.
yerine, kiralamak daha geçerli bir çalışma şekli olarak kabul
ediliyor. Otomobil kullanımında kiralamak da yetmiyor, bireyler
Gastronomi, doğa ve kültür turizminin artması ve Ortadoğu
ve kurumlar otomobili paylaşmak istiyor. Bu konuda Zipcar bizim
ülkelerinin ülkemize olan ilgisi nedeniyle bu bölgelerdeki talep
geleceğimiz. 1 milyon üyeye ulaşmış olan Zipcar’ın dünyadaki ilk
ve ihtiyaçlara yönelik, araç parkımızı ve kampanyalarımızı
lisansiyesiyiz. 2015 yılında hizmet vermeye başladığımız saatlik
yapılandırıyoruz.
araç kiralama ve paylaşım sistemi ile İstanbul’da şehrin yoğun
Şu anda tüm havayolları ile uçuş sonrası Avis’ten %30 indirim;
temposunda yaşayan müşterilerimize, şirket havuz araçlarından
www.budget.com.tr üzerinden yapılan kiralamalarda da
tasarruf etmek isteyen firmalara, araç sahibi olmayan ancak
Budget’tan %30 indirim uygulamamız ile müşterilerimizin
zaman zaman bir araca ihtiyaç duyan bireylere yönelik olarak
bütçelerine katkı ve ödemelerinde kolaylık sağlıyoruz. Ayrıca
araç sahipliğine yeni bir alternatif sunuyoruz. Günümüzün
mükemmel müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımız
dinamik yaşam tarzına uygun sistemiyle kiralama sektörüne
gereğince müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere
yepyeni bir soluk getiren Zipcar, dijitalleşmenin kendisi, çünkü
bebek koltuğu, navigasyon ve mobil internet modemini ek
hiç evrak yok; internet üzerinden başvuru ile birkaç gün içinde
hizmet olarak sağlıyoruz.
aktive olan üyelik kartına sahip olarak, online ya da mobil
Müşterilerimiz için değişen ihtiyaçlara göre yeni ürün ve
uygulamalarla rezervasyon yapıp istediğiniz araca istediğiniz
hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz. Daha güvenli seyahat
saatte erişebiliyorsunuz. Üstelik ihtiyacınız kaç saatse o kadar
edebilmeleri için kış lastiği uygulamasını devreye aldık. Özellikle
kiralayabiliyorsunuz. Aracınızın kilidini mobil
mevsimin daha sert geçtiği bölgelerde olmak
uygulama ile ya da Zipkart’ınızı ön cama birkaç
üzere filomuzdaki araçların lastiklerini büyük
ARTAN ŞEHIRLEŞME
saniyeliğine tutarak kolayca açabiliyor, anahtara
ölçüde kış lastiği ile yeniledik.
ORANINA PARALEL
erişebiliyorsunuz. Aracı rezervasyonunuz
Yeni başlattığımız hem şoförlü araç hem de
sona erdikten sonra aldığınız noktaya geri
transfer hizmetlerini de bünyemize katarak
OLARAK ALTERNATIF
getirdiğinizde, yeriniz hazır oluyor; üstelik yakıt
müşterilerimizin mobilite deneyimini en yükseğe
ULAŞIM ARAÇLARI
ve sigorta da kullanımınıza dahil.
taşımayı hedefliyoruz.

Kiralama sektörünün Türkiye’deki
gelişimini nasıl değerlendirirsiniz?

VE YOLLARININ
DEVREYE GIRECEK
OLMASI, ARTAN
SATIŞ PAZARLAMA
KANALLARI VE MOBILITE
SEKTÖRÜN BÜYÜME
TRENDINI SÜREKLI
KILIYOR.

Türkiye’de araç kiralama sektörü henüz
doymamış bir pazar. Sektör, ülke içinde ve
dışındaki jeopolitik ve ekonomik değişkenlere
rağmen büyüme gösteriyor. İhtiyaçlar,
ekonomik avantajlar doğrultusunda artan
müşteri talepleri ve rekabetçi ortam sebebiyle
ulaşılabilir rakamlar sunarak araç kiralama
pazarı her sene ortalama yüzde 15 oranında
büyüyor. Araç kiralamanın sunduğu avantajların özellikle
orta ve küçük işletmeler tarafından anlaşılması ile sektörün
daha da gelişeceğine inanıyoruz. ÖTV ve kur artışı nedeni
ile yükselen araç fiyatları ile işletmelerin ve bireylerin
kaynaklarını verimli kullanmak adına sunduğu avantajlar
sebebiyle araç kiralamayı daha çok tercih edecekleri bir
döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Artan şehirleşme oranına
paralel olarak da alternatif ulaşım araçları ve yollarının devreye
girecek olması, artan satış ve pazarlama kanalları ve mobilite
ile sektörün büyüme trendinin sürekli yüksek olacağını
görüyoruz. Özellikle son yıllarda gerek kurumsal gerek dünya
çapında oyuncuların sektöre giriş yaptığını görüyoruz. Ancak
ülkemizde araç kiralama sektörü, Avrupa ile kıyaslandığında
hala arzu edilen noktada bulunmuyor.
Ayrıca belirtmek isteriz ki; dünyada artık otomobil sahibi olmak
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Türkiye’nin nerelerinde faaliyet gösteriyorsunuz?
Otokoç Otomotiv olarak, yurt içinde 89 Avis
ofisi, 50 Budget ofisi ve 70 Zipcar lokasyonu ile
toplamda 209 noktada Türkiye’nin en yaygın araç
kiralama ağına ve en geniş araç filosuna
sahip araç kiralama firması.

Son yıllarda “sürdürülebilir çevre”
açısından çevreye duyarlı işletmecilik anlayışı
kaçınılmaz bir unsur oldu. Otomotiv
endüstrisinin ürün kullanım aşamasındaki kirletici etkilerini
azaltmak adına siz neler yapıyorsunuz?

Otokoç Otomotiv olarak, çevre politikamız “çevresel kirlenmeyi
önlemek, çevresel performansı sürekli geliştirmek, çevreye olan
saygımızı her noktada göstermeyi hedeflemek”tir. Bu hususta,
araçlarımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki almış egzoz
emisyon ölçüm istasyonlarında emisyon ölçümleri yaptırılmakta
ve faaliyetimiz sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların
kaynağında ayrıştırılması sağlanarak geri dönüşüm tesislerine
gönderimi sağlanmaktadır.

İnan Ekici’nin çevreci bakış açısı nedir?
Dünyamızda nefes almaya devam edebilmek ve sağlıklı yeni nesillerin
yetişebilmesi için çevreyi korumak zorundayız. Sadece korumakla
kalmayıp çevremizi de bilinçlendirmeyi bir görev bilmeliyiz.

Son birkaç yıldır “sürdürülebilir yollar” hayata geçirilmeye
çalışılıyor. Diğer yandan çevreci otomobiller birçok ülkede
yollara çıktı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Sürdürülebilirlik ile alakalı çalışmalarınız neler?
Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet veren saatlik kiralama/araç
paylaşımı sektörünün baş aktörü olan markamız Zipcar’ın sistemi
tamamen sürdürülebilirlik üzerine kurulmuştur. Her bir Zipcar
aracı, 17 aracın yollardan çekilmesi anlamına geliyor, bu da hem
trafiğin hem de karbon ayak izimizin azalması demektir.
Avis ve Budget birimlerimizde ise otomotiv sektörünün sunacağı
çevreci ve alternatif yakıtlı araçları filomuza katabilirsek çevre
adına büyük yol almış olacağız. Vergisel teşvik ve uzun menzil
gidebilecek batarya gibi diğer unsurların bir araya gelmesi halinde
bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz.

Avis’in, TURMEPA veya benzer STK’larla yürüttüğü projeler var mı?
TURMEPA ile bir süredir devam eden iş birliğimizin yanı sıra
İşitme Engelliler Federasyonu ile kapsamı genişlemekte olan iş
birliklerimiz var. Ayrıca tarihe ışık tutan sergi ve araştırmalarda
yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz; Koç Üniversitesi ve
Suna Kıraç Kütüphanesi ile Konya Ereğli Yüzey Araştırma
Projesi (KEYAR), Josephine Powell’ın Ereğli’de 1970-80’lerde
Gördükleri Sergisi bunlardan sadece birkaçı. KEYAR projesi
kapsamında Konya Halkapınar yakınlarındaki İvriz mahallesinin
gerek coğrafi gerekse arkeolojik açıdan sahip olduğu zenginliklerin
korunması için hayata geçen İvriz Kültürel Peyzajı projesini AVIS
olarak destekledik. Proje bu yıl başı itibariyle UNESCO Dünya
Mirası Geçici Listesine eklendi. Desteklerimizin güzel sonuçlar
verdiğini görmek büyük mutluluk veriyor.
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MERT

“İHTIYAÇ
HARITASI”NDA
GÖNÜLLÜLÜĞÜ
ESAS ALDIK
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Moda Sahnesi’nde bir araya geldiğimiz Mert Fırat ile yeni mekanı
DasDas’ı, senelerdir devam eden sosyal sorumluluk projesi İhtiyaç
Haritası’nı, yeni dizisi Ufak Tefek Cinayetler’i, Kadıköy’ün en sevilen
kültür-sanat mekanlarından Moda Sahnesi’ni ve denizleri konuştuk.
Her işine ayrı ilgi gösteren ve her biri ile incelikle uğraşan Mert
Fırat’ın tüm bu işlerindeki ortak nokta “kolektif ” şekilde işlemeleri.
Birlikte yapılan işlerin boşlukları ve eksiklikleri daha net gidereceğini
düşünen sanatçının başarısının sırrı da biraz bu.

Neden Ataşehir’de açtınız?

Aslına bakılırsa neden şu ana kadar Ataşehir değil, diye sormak
lazım. Sanat; Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş gibi belirli merkezlerde
toplandığından, buraların dışına çıktığımızda yadırgıyoruz.
Avrupa’da tiyatrolar merkeze doğru yönelmekle beraber her semtin
kendi tiyatrosu da vardır ve bu semtler tiyatroları ile anılırlar;
yerleşme biçimi kentin mimarisi ve kültürü ile ilişkidir. Türkiye’nin
de bu sistemi hayata geçirmesi lazım. Sanat kurumları mahallelerin
temel ihtiyaçlarındandır. Planlı şehirlerde kültür sanat faaliyetlerini
Mert Fırat, Harun Tekin, Koray Candemir, Didem Balçın ve
yürütebileceğiniz ve temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yerler
Muzaffer Yıldırım bir araya gelip Ataşehir’de DasDas’ı hayata geçirdiler.
semtlerin içleridir. Tüm bunlar için insanlar semtlerinin dışına
Şehre yeni kazandırılan kültür-sanat mekanının farkı kitlelerin
çıkma gereği duymazlar.
zevklerini değil, kurucularınkini esas alması. Tiyatro, müzik, atölyeler,
Ataşehir ile alakalı bir algı yönetimi vardı. Şehrin kalanından
canlı performanslar ve gastronomi… Bu mekanda hepsi bir arada.
kopukmuş gibi gözüktü hep. Biz, DasDas ile biraz da bu algıyı
Mart ayında kapılarını açan DasDas, kısa sürede sanata merakı
kırdık. Her şeyin yanı başınızda olmasını istemek çok konformist bir
olan herkesi etrafında topladı.
yaklaşım ve bu konformist yaklaşım biraz da bu algıyı oluşturuyor.
Mekanımıza gelen insanlar güzel bir şeyler
2 oyuncu, 2 müzisyen, 1 iş adamı
bulmak istemenin yanında, bizim yaptığımız
bir araya gelip yeni bir mekanın,
MERT FIRAT, EKRANLARIN VE işe duydukları saygıyı da gösteriyorlar. Bu
DasDas’ın, temellerini atıyor…
PERDENIN EN SEVILEN VE EN karşılıklı bir çaba. Bizim yaptığımız yatırımın,
DasDas nasıl oluştu, ortak bir
enerjinin, emeğin, hevesin karşılığı bu, bir
BEĞENILEN OYUNCULARINDAN yanıyla kolektif bir durum. Biz de bize desteğe
misyonu nasıl yakaladınız?
BIRI. DIZILERI, FILMLERI,
DasDas, aslında doğal bir oluşum.
gelenlere niteliksiz ve kalitesiz iş ve hizmet
5-6 yıl öncesinden konuşmaya başlayıp,
sunmuyoruz.
TIYATRO OYUNLARI VE
geçtiğimiz sene temellerini atma şansı
SENELERDIR BAŞARIYLA
bulduğumuz bir proje oldu.
Her yerden misafiriniz
YÜRÜTTÜĞÜ SOSYAL
Harun Tekin ve Koray Candemir ile
oluşmaya başladı mı?
tanışıklığımız 2008-2009 yıllarına dayanıyor.
Lokasyona yönelik önyargılarımızı
SORUMLULUK PROJESI ILE
Didem’i de yine uzun zamandır tanıyorum.
kırmak zorundayız. Anlayacağınız
HERKESIN GÖNLÜNDE TAHT
Bir araya gelip muhabbet ettiğimiz
Kadıköy’de bulunmamak da bir tercih. Sanatın
KURAN SANATÇI ILE TURMEPA her yerden rahatlıkla ulaşılabilir olması lazım.
zamanlarda DasDas gibi bir mekanın varlığını
dillendirirdik. Derken, bir gün “Keşke bir rock
DasDas ile Ataşehir’e sadece kültür sanat
IÇIN BIR ARAYA GELDIK.
bar”ımız olsa dedik. Temiz, güzel müzik ve
götürmedik aynı zamanda oraya nüfuz ettik.
yemek yapan, fiyatları uygun, mekanın işletme
Atölyelerle semti, büyük konser ve
anlayışının kaliteli olduğu, herkesin kendi için bir şeyler bulabileceği
tiyatro oyunları ile de tüm şehri ilişkilendirdik.
bir mekan hayal ettik; dahası bu anlayışın tüketicisi olabilmeyi hayal
Ataşehir’e de DasDas’ı açarken diğer semtteki insanları oraya
ettik. Muzaffer’in işe dahil olması da bu bahsettiğimiz, “güzel, iyi,
toplama mantığı ile yola çıkmadık ancak Ataşehir, bu yakadaki tüm
kaliteli” kavramları sonucu oluştu ve ortaya DasDas çıktı.
önemli semtlere bağlantısı olan ve çalışan kesime yakın bir lokasyon
İlk başta yola çıktığımda da bu işi tek başıma yapmak gibi bir durumum
olduğundan, her yerden insan çekiyor. Misafirlerimizin yüzde 40’ı
yoktu. Ortak bir akılla ortaya çıktı DasDas. Birbirimizin eksiklerini
Avrupa yakasından geliyor. Yüzde 40’ı semt insanı, diğerleri de
kapatıp herkesin bir şeyler bulabileceği bir mekan koyduk ortaya ve
Anadolu yakasının çeşitli yerlerinden geliyor.
görüyoruz ki ziyaretçiler de bu durumdan son derece memnun.
Biz, Ataşehir’i bir ticari potansiyel olmasının haricinde oradaki
DasDas ile beraber Ataşehir’de kısa sürede samimi bir ruh oluştu.
eksikliği kapatmak adına tercih ettik. İyi yemek, iyi konser, iyi tiyatro
Evet, semt bunu istiyordu ama sanırım bu kadarını beklemiyordu.
tercih eden insanlara bir teklifti bizimkisi. “İyi” ve “kaliteli” iş ve bunu
Mekanda gerçekleştirdiğimiz çoğu iş ve proje, olması gerekenin
dengeleyen fiyat politikası ile yola çıktık.
üzerinde ilgi ile karşılaşıyor. Yoko isimli bir house bend grubumuz var.
DasDas üç markadan oluşuyor. Kültür-sanat faaliyetlerinin yanında
Kendileri ilk defa bizimle çalmaya başlamıştı, şuandaysa bir kitleleri
Das Kafe, DasDas Mutfak ve DasDas Atölye ile de hizmet veriyor.
var ve Hayal Kahvesi, Dorock’ta konserler veriyorlar. Tüm bunlar çok
Yarın öbür gün DasDas ismini bir başka yerde de görebilirsiniz ki,
kısa zamanda oluştu. Bahsettiğim ruh işte bu.
şimdiden pek çok talep almaya başladık bu konuyla alakalı olarak.
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Siz de mekanın bir parçasısınız değil mi?
Açtık bitti durumu yok yani.
Evet, ekibimizle beraber bilfiil DasDas’ın içindeyiz. Moda
Sahnesi’nden oyundan çıkıp konsere gidiyorum. Orada da oynadığım
bir oyunum var: İngiliz yazar Tom Basden’ın kara mizah yüklü
uyarlaması “Joseph K.” Oynadığım oyunlar içinde en yenisi.
Dört kadın ve dört erkek arasındaki karanlık ilişkileri konu edinen Ufak
Tefek Cinayetler ilk bölümü ile 24 Ekim’de seyirci ile buluştu. Başrollerinde
Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil, Yıldıray Şahinler,
Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ
ve Mert Fırat yer alıyor. Mert
Fırat dizide karanlık hikayenin
bir numaralı erkek kahramanı.
Evli, çocuk sahibi, vicdanlı,
karizmatik ve mükemmel bir
erkek olan Serhan’ı canlandırıyor.

Ufak Tefek Cinayetler’in
ilk bölümü yayınlandı.
Sosyal medyada
yazılanlara göre
beklentiler çok yüksek.
Hollywood dizilerine
taş çıkaracağı iddia
ediliyor. Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Her şeyde olduğu gibi
burada da mevzuyu biraz
abarttığımızı düşünüyorum.
Beklentiyi bu kadar
yükseltmek hızlı hayal
kırıklıkları yaratır. Benim en
korktuğum mevzudur yüksek
beklenti içinde olmak, bir
anda istemeden yok
edersiniz çünkü.

Nasıl oldu da bu kadar büyük bir beklenti oluştu?

bu şekilde anılıyor ancak daha çok bir drama. Elbette polisiye
özellikler taşıyor ama mutlak olarak polisiye demek imkansız. Dizi,
ilişkiler ağına dayalı, kadın-erkek güç dengelerini kent insanının
her gün içinde bulunduğu bir mücadele penceresinden sunuyor.
Dizideki asıl hikaye bir var olma mücadelesi. Öfke, kin, öç alma
gibi her an hissedebildiğimiz duyguları barındırıyor. Hikayesi zor
olmayan bir şeyden bahsediyorum. Seyretmesi çok kolay ve çok
hızlı empati kurabileceğimiz bir dizi. Günümüzde yaşadığımız bu
tür hikayelerden tek farkı belki de gerçekte yaşadığımızda, olayları
ve duyguları bu kadar net anlatamamamız ve göremememiz.
Dizideki karakterlerin
iş hayatlarının, sosyal
yaşamlarının ve ev içindeki
yaşantılarının nasıl iç içe
geçtiğini gördüğünüzde,
kendinizde netlikle ifade
edemediğiniz durumları fark
ediyorsunuz. Aslında tüm
bu iç içeliğin asıl çatışmaları
başlattığını görmek de
dillendirilemeyen başka
duyguları da izleyenler adına
açığa vuruyor. Beni de dizide
asıl heyecanlandıran durum
bu: Hayatımızın röntgenini
çekiyor olması. Bu röntgenle
hayatlarımızda zaten var olan
çatışmaları köpürtüyor.
Dizide faili olan kişiler durumun
vahametinin farkında olup,
bu durumun kendi hayatları
içinde nereye denk düştüklerini
çok net biliyorlar. İşledikleri
suçun, kabahatin bariz şekilde
farkındalar ve tahamülen
yapıyorlar.

Peki, o zaman asıl
soruyu soruyorum. Cinayeti kim işledi?

Kastın bu beklentiyi çok yükselttiğini düşünüyorum. Aynı
zamanda hikayenin içeriği de buna destek oldu. Ay Yapım’ın daha
önce hiç bu tatta bir çalışması olmamıştı. Polisiye-drama türünde
bir yapım. Karanlık tarafı çok yüksek olmasına rağmen bir o kadar
da günümüzden.

Gerçekten bilmiyorum. Hiçbir oyuncu da bilmiyor; hatta senarist ve
yönetmen dışında birinin bildiğinden şüpheliyim. Katil uşak,
deyip topu size atıyorum.

Şu an televizyonda yayında olan başka polisiye dizileri de
bulunuyor. Ufak Tefek Cinayetler’in farkı ne olacak?

Bu sezon yedi tane oyunumuz bulunuyor. Ben ikisinde oynuyorum:
En Kısa Gecenin Rüyası ve Bütün Çılgınlar Sever Beni. En Kısa
Gecenin Rüyası dört sezondur devam ediyor. Ayda dört oyun
oynuyoruz. Bütün Çılgınlar Beni Sever ise beşinci sezonunda.

Aslında Ufak Tefek Cinayetleri sadece polisiye dizi olarak
konumlandırmak çok doğru değil. İsminden ötürü daha ziyade
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Dizi ve filmlerin yanında Moda Sahnesi’nde de
oyunlarınız devam ediyor. Bu sene kaç oyununuz var?
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Deniz bambaşka bir özgürlük alanı. Denizin
kendine ait kanunları, sonsuz gibi durması
ve teknelerde devam eden yaşamlar beni hep
cezbetmiştir. Bunda çocukken okuduğum kitapların
da etkisi vardır ama bunu yetişkinliğimde de
devam ettirmem denizin başarısı.
Moda Sahnesi’nde de yine farklı etkinlikler, kültür-sanat aktivitelerimiz
devam ediyor. Atölyelerimiz, sinema, konserler, seminerler…
2002 senesinde Mert Fırat tarafından hayata geçirilen İhtiyaç Haritası,
Türkiye’de mahalle bazlı ihtiyaçların; vatandaşların dahil olması ile
sistematik şekilde duyurulması, harita tabanlı olarak toplanması sonrası bu
ihtiyaçların gerekli kurum, kuruluş ve özel kişiler tarafından karşılanmasını
kolaylaştırmak adına hayata geçirilmiş bir sosyal sorumluluk projesi.

Bir de senelerdir devam eden bir sosyal sorumluluk projeniz
var: İhtiyaç haritası! Proje Kapsamında Birleşmiş Milletler
İyi Niyet Elçisi de seçildiniz. Projeyle alakalı temel bir hedef
var mı? Yurt dışına taşımayı düşünüyor musunuz?
Evet, yurt dışına taşımayı düşünüyoruz. Proje ortaklarımızdan
İngiltere’nin başlattığı bir çalışma bulunuyor. Avrupa’nın çeşitli
illerinde; Berlin, Frankfurt, Münih, Zürih, Stockholm’da benzer
projeler bulunuyor. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Bize ihtiyaçlar
konusunda yardımlarda bulunuyorlar. İlerleyen zamanlarda bu
saydığım illeri projenin noktaları haline getirmeyi de düşünüyoruz;
Berlin Noktası gibi. Projeyi Google Maps gibi bir aşamaya taşımayı
hedefliyoruz ki, Google da projeyi modelleyip örnek olarak
göstermeye başladı. İhtiyaç Haritası bir tarafıyla hizmet de vadettiği
için dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılabilir.

İhtiyaç Haritası’nın kaç tane üyesi bulunuyor?
350 STK, 54 üniversite ve 65 bin tane üyemiz bulunuyor. Bu insanlar
bir yerinden projeye dahil olmuş insanlar (fikir, emek, hizmet…).
Projeye destek veren üniversiteler 7-8 Ekim tarihlerinde Yeditepe
Üniversitesi’nde bir zirve gerçekleştirdiler. Zirveye pek çok STK da
eşlik etti. Temelde öğrencilere üniversite ve kariyer hayatlarını sosyal
sorumluluk ile nasıl birleştirebileceklerini, bunun onların mesleki
hayatlarında nasıl reaksiyon gösterebileceğini, nasıl bir yansıması
olabileceğini anlattık. Gönüllülük esasını vurguladık. İki günlük bir
kuluçka merkezi gibi çalışarak iyi ve güzel fikirlerin oluşması için
teşviklerde bulunduk. Sivil girişimciliği daha net gösterebilmek adına
işleyen birkaç modelle tanıştırdık onları.
IBM ve Google alt yapıyı geliştirmek anlamında önemli
destekçilerimiz. İDEME projenin başından beri destek sunuyor.
Grafiks grubu da tasarımlar konusunda destek sunuyor. Ali
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Ercan Özgür, Güler Altınsoy, Gürcan Şen, Hazal Dut, İlksen
Başarır, Elif Kalan Genel Koordinatörümüz Esra ve ben bu
ekibin altındaki ekipler yoğun bir şekilde emek sarf ediyor.
Gönüllülük için ayrı bir ekibimiz bulunuyor. İhtiyaçları
sürekli takip eden adminlerimiz ve projeyi ilerleten pek çok alt
birimimiz var. Kontrollü, küçük ama emin adımlarla projenin
ilerlemesi adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
Gerçekten ihtiyacı olan kişiye ihtiyacı olanı doğru şekilde
ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Ama bunu yaparken de bir
kargo şirketi gibi çalışmıyoruz. O nedenle gönüllülüğü esas
aldık. Herkesi aktive etmeyi planladık. İhtiyaç sahibini bir süre
sonra destekçiye dönüştürmek de hedefimiz. Projenin en değerli
kısımlarından biri de bu aslında.

TURMEPA’nın yaptığı çalışmaları
takip edebiliyor musunuz?
Denizin çevresinde büyüyen biri olduğumdan deniz, uzun zamanlar
hayatımın önemli bir parçasıydı. Senelerce milli sporcu olarak
kürek çektim. Ankara’da geçirdiğim zaman zarfında, denizden biraz
uzaklaşmış olsam da deniz benim için her zaman önemlidir. Eskisi
kadar olmasa da denize dokunmaya devam ediyorum. Deniz bambaşka
bir özgürlük alanı. Denizin kendine ait kanunları, sonsuz gibi durması
ve teknelerde devam eden yaşamlar beni hep cezbetmiştir. Muhtemelen
bunda çocukken okuduğum kitapların da etkisi vardır ama bunu
yetişkinliğimde de devam ettirmem denizin başarısı. TURMEPA
Derneği’nin yaptığı çalışmalardan da haberdarım elbette. Yaptıkları çok
önemli işler. Belki ileride ortak bir platformda bir araya geliriz.

yakınrota

EGE’NIN MAVI GÖZÜ

BAFA GÖLÜ
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BEŞPARMAK DAĞLARININ ETEKLERINE DEK
UZANAN BAFA; ZENGIN BITKI ÖRTÜSÜ, DOĞAL VE
TARIHI GÜZELLIKLERI ILE EŞSIZ BIR COĞRAFYA.
TARIHI 8 BIN YIL ÖNCESINE UZANAN BAFA GÖLÜ,
SAHIP OLDUĞU SAYISIZ GÜZELLIK SAYESINDE
HEM GÜNÜBIRLIKÇILERIN HEM DE HAFTASONU
KAÇAMAĞI SEVENLERIN UĞRAK NOKTASI.
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Mitolojiye göre Latmos Dağı’nda (Beşparmak
Dağları) çobanlık yapan Endiymun’a Ay Tanrıçası
Selene aşık olur. Tanrıça her dolunayda Endiymun’u
gümüş ışığıyla aydınlatır, sarıp sarmalarmış. Ancak
bir insan ve tanrıçanın aşkından rahatsız olan diğer
tanrılar durumu Baş Tanrı Zeus’a bildirmişler.
Zeus bu aşktan büyük bir memnuniyet duymasına
rağmen diğer tanrıları da kızdırmak istememiş.
Bunun üzerine Tanrıça Selene, Zeus’tan aşkını sonsuz
bir uykuya yatırmasını istemiş. Zeus da öyle yapmış.
Ondan sonra Selene ile Endiymun sadece dolunay
zamanlarında da bir araya gelebilmişler. Öyle büyük
bir aşkmış ki; Halikarnas Balıkçısı bile meşhur
kitabı Anadolu Tanrıları’nda bu aşka değinmeden
geçememiş: “Dolunaylı bir gecede Ay Tanrıçası
Selene ile Endiymun’un seviştiğini görmeyen kişi,
gönül gözünden de dünya gözünden de yoksundur.”
Bir zamanlar Ege’de bir koy olan Bafa, bugün
Ege’nin en büyük gölü olarak hayat sürüyor.
Büyük Menderes Nehri deltasında, 16 kilometre
uzunluğunda tatlı bir su gölü. Muğla’nın Milas
ilçesinde Söke Ovası içinde kalan göl, arkeolojik
açıdan Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biri.
Bundan iki bin yıl önce bir deniz olan Söke,
alüvyonların suları doldurması ile ovaya dönüşmüş;
Bafa da denizden kopup göl olmuş.
Beşparmak Dağlarının eteklerine dek uzanan Bafa,
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zengin bitki örtüsü, doğal ve tarihi güzellikleri ile
eşsiz bir coğrafya. Göl, 1989 yılında Bafa Gölü Tabiat
Parkı olarak ilan edilmiş. Doğal yaşam ve endemik
türler açısından zengin olan Bafa, aynı zamanda
ülkemizin en önemli kuş cennetlerinden biri, pek
çok ender bulunan 224 kuş türünü barındırıyor.
Kuşların yanında vaşak, saz kedisi, kaya sansarı, ayı,
tilki, porsuk gibi hayvanları kapsayan hatırı sayılır
bir yaban hayatına da sahip. Gölde sabit bulunan ve
çeşitli zamanlarda göç eden balık türleri sayesinde
balıkçılık açısından önemli bir potansiyele sahip.
Civar halkın yanı sıra farklı bölgelerden insanlar da
balık tutmak için gölü ziyaret ediyor. Ekosistemi
ve faunasıyla gözlemcilerin ve botanikçilerin,
antik eserleri ve kaya resimleri ile arkeologların ve
tarihçilerin ilgisini çeken Bafa Gölü; antik yürüyüş
rotaları, kaya tırmanışı, tekne, kano gibi doğa
sporlarına elverişli olması nedeniyle de macera
tutkunlarının uğrak yeri. Hem tarih hem de doğal
güzellikleri barındırması sebebiyle günübirlikçilerin
ve hafta sonu kaçamağı sevenlerin de ilgi odağı.

8 BIN YILLIK BIR BIRIKIM
Kiliseler, manastırlar, freskler, kale ve kaya resimleri
gibi tarihi değerlere sahip olan Bafa’nın 8 bin yıl
önce yerleşik hayata geçtiği tahmin ediliyor.
Göl üzerinde beş küçük ada bulunuyor: Menet,

GÖL, ALARM VERIYOR

İkiz Adalar, Kapıkırı ve Kargı Asarı Adası. Adalar da
tarihi kiliselere ve manastırlara ev sahipliği yapıyor.
Gölün etrafında gezebileceğiniz, yemek
yiyebileceğiniz ve isterseniz konaklayabileceğiniz,
şirin köyler de bulunuyor. Bunlardan biri Kapıkırı
Köyü. Tarihin doğayla selamlaştığı bir noktada
yer alıyor. Heraklia Antik Kenti’nin kalıntılarını
barındıran köy, güzel yürüyüş rotalarına sahip. Uzun
süre Roma İmparatorluğu’nun egemenliğinde kalmış
olan kentin kaya mezarları, Athena Tapınağı, agora,
Hamam Manastırı, meclis binası, tiyatro ve şehir
surları ziyaret edilebiliyor. Burada ziyaret edilebilecek
bir diğer yer de İkiz Ada Koyu. Karayla bağlantısı
olmasına rağmen tekneyle gitmeyi tercih edenler de
epey fazla. Ada pek çok medeniyete ait izlere sahip.
Heraklia’dan sonraki ilk sapak Gölyaka Köyü’ne çıkıyor.
Köye zeytin ağaçları, ot kokuları, kuşlar ve tertemiz bir
hava hakim. Köydeki en önemli yapı Yediler Manastırı.
Bir patikadan tırmanılarak varılan manastırın harika bir
manzarası var. Manastırın etrafındaki kayalara oyulmuş
olan İsa, havarileri ve kutsal konuları anlatan freskler en
az manzara kadar harika.

Kaya Pansiyon, Silva Oliva Pansiyon, Agora
Pansiyon, Selene’s Pansiyon, Otel Natura Bafa.

NE YENIR?
Göl kıyısında hizmet veren restoranların balık
menüsü oldukça zengin. Levrek, kefal ve yılan
balığı en fazla tercih edilen balıklardan. Deniz
balıkları ise Bodrum’dan geliyor. Yörede tüm
yemekler zeytinyağı ile pişiriliyor. Mevsimine
yöre toplanan otlardan yapılan yemekler
de menüyü zenginleştiriyor. Mekanların
fiyatları oldukça uygun. Hemen hepsi salaş bir
görüntüye sahip olan mekanlarda sunulan köy
kahvaltılarının tadı da damakta kalıyor.

Küresel ısınma ve kirlilik nedeniyle son yıllarda
sürekli gündemde olan göl için bilim insanları
“tehlike çanları”nın çaldığını belirtiyor. Her
geçen yıl daha da kötüleşen Bafa Gölü’nün
sularında köpürmeler ve alg oluşumu başladı.
Gölün en büyük kaynaklarından biri olan
Büyük Menderes Nehri’nin etrafındaki
fabrikaların atıklarının göle taşınması nedeniyle
her geçen gün daha da kirleniyor. Gölün
suları şu anda 4. sınıf kategoride; yani en kirli
sulara sahip. Yanlış tarım ve su politikaları,
gölün etrafında kurulan balık üretim tesisleri
sebebiyle turizm ve canlı yaşamını tehdit eden
bir görüntü oluştu. Gölün bizden sonrakilere
temiz bir şekilde bırakılabilmesi için STK’lar
ve dernekler harekete geçmiş durumda.
Bafa Gölü'nde senelerdir çevresel ve bilimsel
çalışmalar yapan Kuşadası Ekosistemi Koruma
ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)
Başkanı Bahattin Sürücü, gölde kirliliğin
her geçen yıl arttığını belirterek, acil önlem
alınması gerektiğinin altını çiziyor ve “İllerde
valiliklerin başkanlığında yapılan ve bünyesinde
tüm kamu kurumları, yerel yönetimler,
üniversiteler, yerel su ürünleri kooperatifleri,
sivil toplum örgütlerinden birer temsilcinin
bulunduğu Sulak Alan Komisyonları
tekrar işlevsel hale getirilmelidir. Gölle
ilgili sıkıntılara, tüm kurumların bir arada
bulunacağı bu komisyonlarda çözüm üretilmeli
hatta yarısı Aydın'da, yarısı Muğla'da bulunan
Bafa Gölü için iki ilin sulak alan komisyonu
üyeleri bir araya gelmelidir” diye ekledi.

NEREDE KALINIR?
Bafa Gölü’nde kamp yapılabileceği gibi pansiyonlar
da tercih edilebilir. Pansiyonların büyük bir kısmı
yılın 12 ayı açık. Konaklamak için önerilebilecek
pansiyonlardan bazıları: Pelikan Pansiyon, Heraklia
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DENIZLERDE GEÇEN
YARIM ASIRLIK BIR
HAYAT ONUNKI…
EGE’NIN MAVISINDEN
AKDENIZ’IN DERINLERINE…
AKSONA MEHMET… SON
SÜNGERCI, DALGIÇ, DENIZ
SEVDALISI, DENIZLERIN
KORUYUCUSU…

AKSONA MEHMET

YAŞAYAN
SON
SÜNGERCI
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Bodrum şu anki halini almadan önce en büyük gelir
kaynağı süngercilikti. Küçücük teknesinde 50 sene sünger
çıkarmış Mehmet Baş, nam-ı diğer Aksona Mehmet.
Bugünlerde zevk için dalıyor. Mavi yolculuk yaptırdığı
misafirlerine yarım asrın birikimini, hikayelerini,
Aksona’nın Bodrum’unu anlatıyor…

Aksona ve Mancorna… Bu iki kelime
Mehmet Baş’ı nasıl şekillendirdi?
Aksona, süngercilik dilinde yüzyıllardır kullanıla gelen
ve hayati önem arz eden bir kelimedir. Bir süngerci
teknesinde günde yüzlerce kez telaffuz edilen bu kelime,
hafızamda muhteşem bir yer etmiştir: Aman aksona
yapmadan çıkma; aman aksonanı düzgüz yap, vurgun
yersin gibi... Derin sulara dalındığında kana karışıp bütün
vücuda yayılan azotu aynı yoldan bünye geriye atar, bu da
yüzeye yaklaşıldığında belirli metrelerde dinlenmeyle olur.
İşte, buna süngercilik dilinde aksona denir. Mancorna da
derin sularda çalışan, tamamen gençlerden oluşan sünger
dalgıçlarına denir, “sıra dışı” anlamına gelmektedir. Ben
de uzun yıllar başka teknelerde dalgıç olarak çalıştıktan
sonra, 1981’in Şubat’ında Bodrum’da ustaların ustası,
Ziya Güvendiren’in yapımı olan “Şafak” isimli süngerci
teknesini satın alıp ismini de benim için hayati öneme
sahip bir süngerci terimi olan Aksona koydum ve o
günden sonra da “Aksona Mehmet” oldum. Aradan yılar
geçti ve bugün mavi yolculukta kullandığım 18 metre
boyunda Aksona Mancorna isimli tirhadilimin ismini,
derin maviliklerin isimsiz kahramanlarına bir vefa borcum
olarak ölümsüzleştirmek için, 2000 yılında Türk Patent
Entütüsü’ne tescil ettirip, markalaştırdım. İşte, ömrünü
ve gönlünü derin maviliklere adayıp bütün bir ömür
muhteşem deniz kültürüyle yoğrulunca, bir deniz adamını
bu iki kelime böyle şekillendiriyor herhalde.

Deniz ne söyledi, ne vadetti de size,
karadan uzaklaşıp sırılsıklam bir hayat
yaşamaya başladınız?
Yıl 1963, bir yaz günü… Kisebükü Yıldız Adası karşısındaki
Karaburun mevkiinde, bir büyüğümün maskesiyle denizin
dibine baktığımda büyülendim. Ne olduysa o gün oldu; derin
maviliklerin gizemi beni kendine bir bağladı ki, kısa sürede
iflah olmaz bir aşka dönüştü.

bir bardak suyun değerini ve paylaşmayı öğrendim.
Dedelerimiz zeybekler, gök kubbenin maviliklerini merak
edip yüce dağların yamaçlarından zirvelerine doğru mekan
tutup yaşamışlar, aynı neslin devamı biz torunları da koca
deryaların sonsuz maviliklerini merak edip, kahı beyaz köpüklü
dalgalarının arasında kelebekler gibi kanatlanıp uçmuşuz, kahı
derin maviliklerine kartallar gibi süzülüp inmişiz, sonunda bu
sonsuz mavilikler, bizim evimiz ve aşkımız olmuş.

İyi bir denizci, dalgıç, araştırmacı,
süngerci, 50 yıllık anıları biriktiren bir kitap,
belgeseller, fotoğrafçılık… Ağınızda çok fazla şey
var. Eksik olduğunu düşündüğünüz bir şey var mı
bu ağın topladıkları içinde?
Asırlardır süregelen bu muhteşem deniz kültürünün, isimsiz
kahramanları sünger avcılarını, dışarıdan gözlemleyip, onların
hayatlarını yazmışlar; hiçbir sünger avcısı birinci elden bir
yazıt bırakmamış. Bütün benliğim bu muhteşem kültürle
yoğrulduğu için onlardan çok şey öğrendim ve birinci elden
bir anı kitabı yazdım. Böylece büyük ustalarıma vefa borcumu
ödemeye çalıştım. Ağımda eksik olduğunu düşündüğüm bazı
şeyler var tabii. Yarım yüzyıldır dolaştığım Ege ve Akdeniz’in
derin maviliklerindeki gözümün gördüğü canlı cansız bütün
değerlerini Aksona Mehmet’in gözüyle kayıt altına alıp ülkem
ve dünya insanlarıyla paylaşmak istiyorum.

Ne öğrendiniz ondan, bunca
zamandır berabersiniz?

Denizin altına inip temizlik yapıyorsunuz,
atık topluyorsunuz. Suyun altındaki
tahribatı anlatmaya çalışır mısınız?

Neler öğrenmedim ki… Dil, din, sınır, sınıf ayırımı
yapmaksızın insan sevgisini; tabiatı ve onun tüm canlılarını
sevmeyi, değerini, kıymetini; bir lokma ekmeğin kıymetini;

Ben bunu ekmek soframıza bir vefa borcu olarak yıllardır
severek yapıyorum, amacım insanlarımızın farkındalığını
artırmak. Anadolu’da halk arasında bir laf vardır, “ekmek
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Uzun yıllar başka
teknelerde dalgıç olarak
çalıştıktan sonra,
1981’in Şubat’ında Ziya
Güvendiren’in yapımı olan
“Şafak” isimli süngerci
teknesini satın alıp ismini
de bir süngerci terimi
olan Aksona koydum ve o
günden sonra da “Aksona
Mehmet” oldum.

Madde 4
Dernek’in mevzuu ve gayesi: Dernek’e üye olan tersane sahipleri lüzumlu tesanüdü
temin etmek, lokal tesis etmek, Milli gemi inşa sanayiini inkişaf ettirmek, gerek
mevcut tersanelere gerekse Devletin göstereceği mahalde acilen kurulacak
tersanelere Devlet himaye, teşvik ve yardımını temin etmek üzere ilgili bütün
Bakanlıklarla, özel ve kamu kuruluşları nezdinde çalışmalar yapmaktadır.
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yediğin sofraya edilmez” ancak biz bunun şu an
daniskasını yapıyoruz. İçim yanarak izliyorum
ekmek yediğimiz bu muhteşem sofrayı günbegün
mahvedişimizi. Örneğin tekneler denize bok basıyor diye
astronomik cezalar verilirken, bütün kıyı şeridimizde
yerleşim yerlerinden denizlerimize üç yüz altmış beş
gün, yedi yirmi dört evsel atıklar basılırken, teknelerin
organik atıklarıyla bu kadar uğraşmak bana çok saçma
geliyor. Yarım yüzyıldır dolaştığım derin maviliklerde
gözlemlediğim, bütün kıyılarda yerleşim yerlerine yakın
kısımlarda sualtının yeni yanmış dağlar gibi ölü bir hal
almış olduğu. Teknelerden alınan organik atıklar, şehir
kanalizasyonuna basılıyor ve burada evsel atıklarla daha
da zararlı hale geliyor. Tekne ile basılandan daha fazla
kıyılara boca ediliyor ve ondan sonra bu derin deşarj
denilen noktadan beş yüz metre kıyıda mavi bayrak
sallanıyor. Sormazlar mı 20 yıl öncesine kadar, Bodrum
Yarımadası’nda üç yüz altmış beş gün, yirmi dört saat
yarımadanın bütün atığı denize boca edilirken kıyılarında
mavi bayrak vardı. Bu ne demek, hiç kirlenmemiş temiz
deniz demek. Şimdi ise tekneler denizi kirletiyor deniyor.
Ben şahsım olarak bunu deniz adamlarının zekasıyla
dalga geçmek olarak telakki ediyorum.

Dalgıçların sayısı çok az. Bu azınlık, denizler
için ne kadar büyük bir temizlik yapabilir?
Evet, doğrudur, nüfusumuza oranla dalan sayısı çok
az. Önemli olan denizlerimizi temizlemekten ziyade
kirletmemektir. Peki, bunu nasıl becereceğiz? Bence
ne zamanki, benim güzel ülkem, denizlerimizi içine
edilecek su birikintisi değil de ekmek soframız olarak
görmeye başlarsa, her şey daha güzel olacaktır. Bu
bilincin oluşabilmesi için de bu muhteşem toprakların,
insanına çocukluktan başlamak üzere canlı, cansız tüm
varlıklarına, kılcal damarlarına kadar denizlerin önemini
işletmemiz, anlatmamız gerekiyor.

2013’te çıktığınız ve iki ay süren yolculuktan
sonra “jübile yaptım ve süngercilik
hayatıma nokta koydum” dediniz. Bu kadar
kolay olmasa gerek. Her şeyden önce sizle
bütünleşmiş olan “aksona” lakabı var…
Yıllardır yaşadığım bu muhteşem topraklarda usta çırak
öğretisiyle süregelen sünger avcılığının içinde yetişip
yoğrulmam, benim için büyük bir şans. Eski süngerci
büyüklerimden dinlerdim yelken ve kürekle Akdeniz’in
öte yakalarına, Bizgazi, Tunus ve Sicilya kıyılarına
gidip sünger avlayıp geldiklerini… Ben de bu büyük
ustalarımın izinden onların anısına, ilk Sicilya seferimi
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2010, ikincisini 2013 yılında yaptım ve yeryüzünde
hiçbir şey bana bu hazzı veremez; sayfalara sığmayacak
kadar doluyum bu konuda. Deniz benim için her şeydir:
Aşktır, tutkudur, ekmek soframdır. Bu bilinci de derin
maviliklerin isimsiz kahramanları olan sünger avcılarının
muhteşem deniz kültürüne borçlu olduğumu hiçbir
zaman aklımdan çıkarmam. Jübile falan yok, nefes bizde.
Sünger yasak olduğu için basın yazdı bu jübile lafını,
nefes aldığım sürece derin maviliklerde boğulurum.
Tanrının bu Edna kulu boşuna mı söyler:
Koca deryalar nelere kadirsin/ Havaların en güzelini,
tertemizini doldurursun ciğerlerime/ Dilinden birazcık
anlayıp da seninle uyumlu olursam nimetlerin en
güzelini verirsin/ Bir de şu efsanelerdeki deniz kızlarını
bulsaydım zinhar karaya ayak basmazdım/ diye.

Sizin için belgeseller çekildi, kitaplar yazıldı.
Pek çok habere ve yazıya özne oldunuz. Tüm
bu bilinirlik içinde size mutlu eden neydi?
Bütün bu bilinirlik içinde beni en çok mutlu eden,
asırlardır Ege ve Akdeniz kıyılarında silinmez izler
bırakan sünger avcılarının gündeme gelmesidir. Bugün
güzel ülkemin meyvelerini yediği, “Mavi yolculuk”
denen sektörde ve Bodrum denizciliğinin temellerinde,
bu isimsiz kahramanların emekleri vardır. Onların
unutulup gitmelerini bir riyakarlık olarak görürüm,
onlar için yapılacak her şey benim için önemlidir.

Her denizcinin denizlere vefa borcu vardır.
Siz de yazdığınız kitapla bu borcun ilk
taksitini ödediniz. Sıradaki?
Sıradaki, mavi yolculuğun dünü ve bugünü… Bu
“marka”nın olumlu olumsuz görebildiğim her şeyini,
nasıl geliştiğini ve nasıl dejenere edildiğini yazıp, bir ders
çıkarılmasına katkıda bulunabilirim diye düşünürüm.

Ülkemizde süngercilik serbest bırakılsa
yeniden bir pazar oluşur mu?
Her yıl yurt dışından sünger tüccarlarından arayanlar
olur. Ben de süngercilik bizim ülkemizde yasak deyince
şaşırırlar. Bizim süngercilik dilinde, Bodrum’dan
Samandağı’na kadar olan kıyı şeridimize Karmanya
denir ve dünyanın en kaliteli süngerleri bu kıyılardan
çıkar. Dünyada sünger Florida kıyılarında ve Doğu
Akdeniz bölgesinde yetişir ve Florida kıyılarından
çıkartılan süngerler Amerikan süngeri diye geçer;
kalitesi çok düşüktür ve ucuzdur. Dünya şu an daha
çok bu süngerleri kullanıyor, çünkü Türkiye’de yasak
nedeniyle üretim yok. Yunanistan’da da insan kaynağı

Yarım yüzyıldır
dolaştığım derin
maviliklerde
gözlemlediğim, bütün
kıyılarda yerleşim
yerlerine yakın
kısımlarında sualtının
yeni yanmış dağlar
gibi ölü bir hal
almış olduğu.

Bize Aksona Mehmet’in Bodrum’undan ve
geçirdiği değişimden bahseder misiniz?
Burada tam damarıma dokunuluyor. Yarım yüzyıldır
izlediğim bu olumsuz değişimi bir türlü hazmedemiyorum.
Eski güzellikleri hatırladıkça da müthiş rahatsız oluyorum.
Hatta bir iki yıl önce Bodrum’da yapılan bir adli tıp
toplantısına sevgili yeğenlerim Prof. Dr. Akın Savaş Toklu
ve Prof. Dr. Nadir Arıcan tarafından konuşma ve kitap
imzalamak üzere davet edildim. Konuşmamın sonunda
dedim ki: Hepiniz güzel ülkemin yetiştirdiği değerli bilim
insanlarısınız. Benim sizlerden istirhamım, eğer insan
beynindeki istenmeyen birikim ve hatıraları temizleyecek
bir ilaç keşfi yapılırsa, ilk kobayınız ben olmak isterim.
Kafamda yer etmiş ve bir türlü unutamadığım bu kıyıların
ve deniz altının güzelliklerini hatırlamayayım, bunu
üzerimde deneyebilirsiniz.

Şimdilerde mavi turlar gerçekleştiriyorsunuz…
Diğer turlardan farklı ne sunuyor sizin turlarınız?
Güzel ülkemde her şeyi mecrasından çıkardıkları gibi bu
işi de çok abarttıklarını düşünüyorum; yüzer oteli denize
taşıdılar. Benim farkım otantikliğe bağlı kalıp eski mavi
yolculukları misafirlerime sunmak. Bu işte temel felsefem,
doğanın ne verirse havasıyla, suyuyla, taze deniz ürünleriyle,
dalışıyla, yelkeniyle, insan ilişkileriyle, mutluluğu insanlara
sunmak üzerine kurulu.

En yaban sualtı maceranız hangisiydi?
nedeniyle üretim çok az. Sadece Tunus’un Sfakas bölgesinde
yıllık 8-10 ton civarında bir üretim var, o da çok yetersiz.
Süngerin iç tüketimi çok azdır yüzde 95’i ihracata gider,
benim güzel ülkem daha henüz bozkırlığı yırtıp denizci
bir toplum olmadığı için süngerin önemini anlamış değil.
Yeryüzünde hiçbir şey, doğal deniz süngeri gibi insan
vücudunu temizleyemez.

Süngerciliği yasaklayınca korumuş mu olduk?
Süngerciliğin yasak edilmesi hiçbir işe yaramaz çünkü
yeryüzünde hiçbir güç süngere olumlu veya olumsuz
etki edemez. Doğanın insanoğluna karşılıksız sunduğu
muhteşem bir ürün olan sünger, tarih boyunca nedeni
henüz bilinemeyen bir hastalık yüzünden ölüyor ve bu
esnada ekonomik olmaktan çıktığı için belirli dönemden
sonra tekrardan oluşunca, sünger avcılığı devam ediyor;
onun için yasağın hiçbir anlamı yoktur. Ayrıca asırlardır
usta çırak öğretisiyle devam eden bu deniz kültürünü
yasaklamanın, ülke kültürüne ve ekonomisine yapılmış bir
ihanetten olduğunu düşünmeden edemiyorum.

2008 Haziran’ın ortalarında, bizim mancorna ekibiyle
Güney Afrika’daki “Sardalya Göçü”nde yaşadıklarımızdır.

Dalmadığınız ve içinizde ukde bırakan
bir yer var mı? En çok nereleri sevdiniz?
Mancorna gurubu kutuplara kadar gidip daldılar. Bense
daha bir Kızıldeniz’e gidemedim ama önümüzdeki günlerde
Kızıldeniz’in güzelliklerini görmek isterim. En sevdiğim
yerlerse Ayvalık ve Sicilya Boğazı.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın
yaptığı çalışmaları takip ediyor musunuz?
Ne düşünüyorsunuz?
Eskiden iyi takip ediyordum, mavi kart olayından sonra çok
az takip edebiliyorum. Bodrum temsilcisi Etem Güzelgün
ile arada deniz dibi temizlikleri yapıyoruz. Ege ve Akdeniz
kıyılarında silinmez izler bırakan, derin maviliklerin
isimsiz kahramanlarının anısına, değerli şahsınızda, güzel
ülkemin ve yeryüzünün koca deryalar sedalısı sevgi dolu
yüreklerine, Ege’nin maviliklerinden kucaklar dolusu sevgi
ve saygılarımla, selam olsun.
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ARKAS AEGEAN
LINK REGATTA

ÇEŞME’YE RENK KATTI

ÇEŞME’NIN ILK ULUSLARARASI YELKEN YARIŞI ARKAS AEGEAN LINK REGATTA’DA 45 TEKNE
VE 400 YARIŞÇI, KEYIFLI VE RENKLI BIR YARIŞMAYA IMZA ATTI. İLK YARIŞTA BIRINCILIĞI
ANYTHING/DERE CONSTRUCTION TAKIMI GÖĞÜSLERKEN, YARIŞIN ESAS KAZANANI YARIŞMAYA
GELECEK YILARDA DA EV SAHIPLIĞI YAPACAK OLMASINDAN DOLAYI ÇEŞME OLDU!
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Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme’de bu
sporun daha aktif hale gelmesi için Çeşme Belediyesi,
Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK (Ege Açık Deniz
Yat Kulübü) ve ICYC’nin (International Çeşme Yacht
Club) ev sahipliğinde, Çeşme Marina ve Arkas’ın
desteği ile düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta,
23-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dört
gün süren ve 23 Ağustos’ta açılış kokteyli ile başlayan
organizasyonun ikinci gününde Çeşme Marina’dan
start alan tekneler, Yunanistan’ın Sakız Adası’nda
finale ulaştı.
Üçüncü günü Sakız Adası’nı keşfetmeye ve
dinlenmeye ayıran ekipler, dördüncü gün Sakız
Adası’ndan başlayıp Ilıca Körfezi’nde son bulan
parkurda yarıştı. Organizasyonun son ve kazananı
belirleyecek olan günü 27 Ağustos’ta ise, Çeşme
Marina açıklarında start alan 45 tekne ve 400 yarışçı,
Alaçatı açıklarında sürdürdükleri mücadeleyi, Alaçatı
Feneri ve Alaçatı İskelesi’nin ardından Before Sunset
Beach’te finiş çizgisine ulaşarak tamamladı. Son gün
18 deniz mili yol kateden ekipler, Arkas Aegean
Link Regatta boyunca 35 deniz mili hıza ulaştı.
Son gün yapılan yarış sonucunda Anything/Dere
Construction takımı “IRC Overall” kategorisinde
birinciliği göğüslerken aynı kategoride ikinci Arkas
Flying Box, üçüncü ise Garanti Sailing Lemon
oldu. Yarışın ardından akşam Before Sunset
Beach’te gerçekleştirilen törende, Arkas tarafından
düzenlenen bir çalıştayla, İzmir’deki Güzel Sanatlar
Fakülteleri’nde okuyan öğrenciler tarafından özel
olarak tasarlanan kupalar sahiplerini buldu. Arkas
Aegean Link Regatta’nın birincisi Anything/Dere
Construction ekibi, kupasını Arkas Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Lucien Arkas’ın elinden aldı. Ekip,
gelecek yıl düzenlenecek Arkas Aegean Link Regatta
2018’de, yeni sahiplerine devredecekleri zamana kadar
kupayı elinde bulundurma hakkı kazandı. Rekabet
ve dostluğu denizlere taşıyan ekiplerin ödüllerine
kavuştukları kupa töreninin ardından, kapanış
partisiyle rekabet yerini eğlenceye bıraktı. Dört gün
boyunca Ilıca Körfezi’nden, Çeşme Merkezi’nden,
Ovacık’taki plajlardan ve Sakız Adası’ndan izlenebilen
yarışlar, Ege Denizi’nde bir şölen havası estirdi.

YARIŞLARIN KUPALARINI GENÇ
TASARIMCILAR HAZIRLADI
Arkas Aegean Link Regatta’da dereceye girenlere
verilecek kupalar, İzmir’deki Güzel Sanatlar
Fakülteleri’nde okuyan öğrenciler tarafından
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tasarlandı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar
Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesi; Güzel
Sanatlar, Sanat ve Tasarım Fakülteleri’nde öğrenim
gören yaklaşık 60 öğrencinin katıldığı iki gün süren
çalıştayda birbirinden güzel kupa tasarımları ortaya
çıktı. Çalıştay öncesi Arkas Spor Kulübü Yelken
Şubesi yetkililerinden yelken sporu ile ilgili brifing
alan öğrenciler bir haftalık araştırma ve planlama
sürecinin ardından iki günlük çalıştayda bir araya
gelerek her biri farklı hikaye ve ilhama sahip özel kupa
tasarımları ortaya koydu. Yapılan değerlendirmeler
sonucunda seçilen kupalar, Arkas Aegean Link
Regatta’da sahiplerini buldu.

RMK
marine

1919
built in

restoration.

www.rmkmarine.com

2012
arrived to
the
shipyard
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HÜRRIYET
GAZETESI
YAZARI
İPEK ÖZBEY

EN BÜYÜK
HAYALİM
BIR TEKNEDE
YAŞAMAK
İŞINE TUTKUYLA BAĞLI
BIR GAZETECI İPEK ÖZBEY.
25 SENELIK DOLU DOLU
GAZETECILIK HAYATININ
SON DURAĞI HÜRRIYET. HER
HAFTA ILK MESAIYE ONUN
“PAZARTESI RÖPORTAJLARI”
ILE MERHABA DIYORUZ.
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Merak etmenin, bir şeylerin peşinde olmanın en doğru yol
olduğunu söyleyen Özbey ile merak gerektiren mesleğini ve
sosyal sorumluluk işlerini konuştuk.

sanırım. Çabuk tüketiliyor diye, “iyi işler okunmuyor”
yalanına inanmamalıyız ve kendimizi bu “tıklanma”
çılgınlığına kaptırmamalıyız.

Yaklaşık 25 senedir gazetecilik yapıyorsunuz.
Hürriyet 16. işyeriniz. Gazetecilik en başta
sağlam bir merak gerektirir. Kimse demedi mi size
insanın başına ne gelirse “ya meraktan…” diye?

Diğer yandan bu hızlı tüketen
kesim yeni haberlerin de kaynağı.
Ellerindeki akıllı telefonlarla durumdan
herkesi haberdar edip medya açısından gündem
yaratılmasına da katkı sağlıyorlar…

Vallahi, benim başıma meraktan hep iyi şeyler geldi. Bu lafı kim
söylemişse, insanların oturduğu yerde çakılı kalmasını istemiş
bence. Merak etmek, izini sürmek belki bizim işimizin mottosu
ama herkes merak etse keşke. Daha iyi bir yolculuk var mı?

Neyini seviyorsunuz mesleğinizin? Sıkıcı ve
yorucu tarafları yok diyemeyeceğimize göre…
Her gün yeni bir şey öğrenmeyi seviyorum sanırım.
Birkaç kez “Yeter artık, yoruldum” diyerek bırakmayı
denedim. “Bir daha bu işi yapmayacağım” diyerek telefon
defterimi hediye etmişliğim bile var. (Bu arada Başak
Çubukçu’ya da sesleneyim buradan, çok pişmanım
yaptığımdan…) Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz?
Deliriyorsunuz! Hele ki son dakikalar o ekranda yanıp
sönmeye başladığında, televizyon karşısında tırnaklarınızı
yemeye başlıyorsunuz, ardından çekirdek, çerez ne
varsa… Bu işin bir büyüsü, sizi geliştiren bir tarafı var.
Anlayacağınız sevmemek mümkün değil.

İnternet gazeteciliğini nasıl
değerlendiriyorsunuz, 25 senelik tecrübenizle?
Klasik gazeteciliğe ne kattı, ne götürdü?
Ben biraz uzağım galiba, hâlâ o ‘medeniyet seviyesi’ne
ulaşamadım ki, televizyonculuktan gelen bir gazeteciyim
ve interneti en iyi yapacak olanın televizyoncular
olduğunu düşünüyorum, çünkü hız önemli bir faktör.
Ancak ben eskilerin tabiriyle “kâğıda dokunmayı”
seviyorum. Ayrıca lütfen, kimse uydurmasın, kâğıdın
bittiği falan yok. Umberto Eco da benimle aynı
düşünüyordu, kendisine pek güvenirim.

Burada bir eleştirim olacak. Sürekli her şeyden bilgilenmek
evet şahane bir şey. Ama ya o haberin doğruluğu ne olacak?
Ölmeyeni öldürmek, suçlu olmayanı suçlamak, insanların
üzerinde yıllarca kalacak çamurlara vesile olmak… Cep
telefonunu doğru kullanmak ve temiz tutmak lazım bence.
O herkesi haberdar etme “manyaklığı” birilerinin canını
fena halde yakabiliyor. Gazeteciler bunun sorumluluğunu
bilirler. Ama her akıllı telefonu olan bilemez maalesef.

Hiç gazeteciliği bırakıp bambaşka
bir alanda var olmayı düşündünüz mü?
Kesinlikle düşünmedim.

Yanlış bilmiyorsam resim de yapıyorsunuz?
Nasıl gidiyor resim işleri? Bir sergi açabilecek
kadar eser yapabildiniz mi?
Hayır. Yaptıklarımı korkunç bulan arkadaşlarım oldu.
Yakın dostlarımdan Savaş mesela “Özbey, ben senin
yaptıklarını odama assam, sabah korkudan küçük
dilimi yutmuş uyanırım” dedi. Görüyorsunuz, insanın
böyle dostları olacağına… Bir süre ara verdim diyelim,
yoğunluktan yapamıyorum. Hatta üçüncü kitabımı
yarıladım ve iki senedir bitiremiyorum.

Dahil olduğunuz bir STK ya da sosyal
sorumluluk projesi var mı?
PEN Türkiye ve IPI üyesiyim.

İnternet gazeteciliğiyle haberleri daha hızlı tüketir
olduk. Bu da haberin daha kolay unutulmasına
neden oluyor. Bunu gazeteler açısından nasıl
değerlendiriyorsunuz? Günlerce, saatlerce uğraşıp
ürettiğiniz şey, saniyesinde tükeniyor…

Baktığımızda Türkiye’de çok fazla STK, sivil
hareket bulunuyor. Bir dolu sosyal sorumluluk
projesi de söz konusu. Bu fazlalığa rağmen
yeterli farkındalığı oluşturulamıyor ve nihai
sonuç kısmında pek başarılı olunamıyor, neden?
Bu noktada medyanın hayıflanması gereken
bir durum var mı sizce?

Tüketmek isteyen tüketiyor, derinleşmek isteyen de
derinleşiyor. Ben bunun okura bağlı bir mevzu olduğunu
düşünüyorum. İnternette, farklı mecralarda gayet uzun
makaleler, bilgilendirici içerikler bulmak da mümkün. Ne
aradığınıza bağlı bence. Burada asıl iş gazetecilere düşüyor

Umarım daha fazlası olur. Umarım daha fazla insan hakkını
aramanın kıymetini anlar. Bence medyanın en azından
Hürriyet’in böyle bir sıkıntısı yok. Biz çevre, hayvan hakları,
kadın ve çocuk hakları gibi konulara tam sayfa ayıran tek
gazeteyiz galiba. Örnek olmayı umalım.
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Türk medyasının sosyal sorumluluk işlerine,
doğa ve deniz tahribatına yaklaşımı nasıl sizce?
Yeterince yer veriliyor mu?
Hürriyet veriyor. Özellikle Pazar ekinde Yücel Sönmez ve
Serkan Ocak imzalı haberlere bakınız lütfen. Diğerlerine bu
gözle bakmadım, söz bakacağım.

Televizyon, internet, sosyal medya tüm uyanık
zamanımızı kaplıyor. Aslına bakılırsa hemen her
şeyden haberdarız. İçinde bulunduğumuz kısmi
boşvermişliği ve duyarsızlaşmayı beraberinde
getiren bu yoğun bilgi akışı olabilir mi?
Sizinle aynı görüşte olduğumu söyleyemeyeceğim. Neşesini
kaybetmiş insanlar olarak buna yeniden kavuşmak için
çabalayan bir dolu insan var. Duyarsız ve boşvermiş değiliz,
sadece boşverenler ve duyarsızlaşanlar bize o kadar acı çektiriyor
ki, tırnak içinde “köpeğin insanı ısırması kuralı” işliyor
bunun haber olmasında.

Bugün Türkiye’nin geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz?
Vicdan konusunda nasıl bir deformasyon yaşıyoruz
sizce? İnsanlara üzülme şeklimiz bile siyasi tercihlerle
eşgüdüm oldu neredeyse?
Evet bu doğru. Vicdanla ilgili bir problemimiz olduğunu
düşünüyorum. Bencilleştiğimizi, “bana dokunmayan yılan bin
yıl yaşasın” diyenlerin çok olduğunu da biliyorum. Yanı sıra böyle
olmayan insanların varlığıyla gururlanıyor, umutlanıyorum.
Kimseyi eleştirmek istemiyorum. Herkesin hayatla baş etme
şekli farklı olabilir. Kimi kiminden daha cesurdur. Sadece
şunu biliyorum. Bir yılan varsa, er ya da geç dokunmaması
mümkün değil. Bu arada yılanı bir metafor olarak kullandığımı
belirtmeliyim, çünkü hayvanları çok seviyorum. (gülüyor)

Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?
Kim dedi ki boş zamanım var diye…

Denizlerle aranız nasıl? Tatillerinizi denizden
yana mı kullanıyorsunuz?
Hayatının 25 senesini Heybeliada’da geçirmiş biriyim ben.
En sevdiğim şey denize bakmak ve yüzmek. Üstelik öyle
dalgalıymış, çarşaf gibiymiş seçmeden severim denizi. Ve en
büyük idealim bir gün bir teknede yaşamak. Denizin bana
yaşattığı özgürlük duygusu şahane. O yüzden lütfen ama
lüften, şu denizleri rahat bırakın bari diyorum.

TURMEPA derneğinin çalışmalarından haberdar
mısınız? Bir gün sayfanıza derneğimizin yaptığı
bir işi taşımayı düşünür müsünüz?
Tabii ki haberdarım. Çok isterim.
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DÜNYANIN EN TEMIZ

SULARI

İSTER YALNIZLIK ISTER EĞLENCELI BIR
PARTI… İSTER SIĞ SULARDA YÜZMEK
ISTER DEV DALGALARDA SÖRF YAPMAK…
ASIL ISTEDIĞIMIZ HER ZAMAN TEMIZ,
MASMAVI, KRISTAL KADAR PARLAK
VE BERRAK SULARLA BULUŞMAKTIR…
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Birbirinden enfes güzelliklere sahip olan gezegenimizde
doğanın kusursuza yakın yarattığı denizler, göller ve
nehirler bulunuyor. Metrelerce derinlikte bile alttaki
ayrıntıları rahatlıkla seçebileceğiniz netliğe sahip sulara
dalmak, bir illüzyona dahil olmak gibi. Eşsiz sulara
dalmak, muazzam bir sualtı dünyası keşfetmek ve
şaşırtıcı doğa harikalarına yakından tanıklık etmek için
gideceğiniz pek çok yer bulunuyor. Bu yerler içinde en
gözde olanları sizin için listeledik.
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SABAH

Malezya’nın 13 üye
devletinden biri olan
Sabah, kusursuz denizinin
ve sahillerinin yanında
Malezya’nın en büyük
adası olan Pulau Banggi’yi
içine alan bir dizi adaları ve
mercan kayalıkları ile büyük
bir dalış cazibe merkezi.
Kumsallarının çoğunda
bulunan sığ kıyı şeritleri, su
içinde keyifli bir yürüyüş
olanağı sağlıyor.

MALDIV ADALARI

Kristal berraklığındaki suları ile dünyanın dört bir yanından turist çeken Maldiv Adaları, resif
yaban hayatı ile görülmeye değer coğrafyalardan biri. Bembeyaz renkli kumlar, suların turkuaz
ve mavi tonlarını en net şekilde ortaya koyuyor. Bakir güzelliğini korumayı başarmış olan
adalar, mükemmel sualtı yaşamıyla da oldukça ilgi çekiyor. Her yıl binlerce insan bu berrak
suların avantajlarından ve zengin yaban yaşamından faydalanmak için burayı ziyaret ediyor.
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JENNY GÖLÜ

Amerika’nın Wyoming eyaletinde
Grand Teton Ulusal Parkı
sınırları içinde kalan Jenny,
bundan 12 bin yıl önce son
buzul döneminde meydana
gelmiş. 129 metre derinliğe
sahip olduğu düşünülen göl bin
191 hektarlık bir alana yayılıyor.
Suyun altındaki her taşı tek tek
saymanıza olanak sağlayacak
kadar saydam ve berrak olan
gölün suları dünyanın en temiz
suları arasında ilk 10’da yer
alıyor. Jenny, en iyi manzaraları
keşfetmenize olanak sağlayan pek
çok yürüyüş parkuru, doğal tekne
gezintileri, tırmanma, yaban
hayata yakından tanıklık etme,
kamp gibi fırsatlar da sunuyor.

CALA MACARELLETA
MENORCA - İSPANYA

İspanya’nın Minorca Adası’nda
yer alan Cala Macarelleta,
merkezden yarım saatlik
yürüyüşle ulaşılabilecek, tenha
bir plaj. Bir havuzu andıran
denizini sınırlayan incecik
bembeyaz kumları ile Cala
Macarelleta, küçücük bir cennet
tasviri. Yemyeşil ağaçlarla
kaplı tepelerle ve engebeli
kayalıklarla çevrili olduğundan
son derece korunaklı ve kışın
bile güneşlenmek için yeterli
sıcaklığa sahip. Her gün sınırlı
sayıda ziyaretçi ağırlayan plaj,
sükûnet arayanlar için son
derece ideal.
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TO SUA OKYANUS ÇUKURU

Samoa’nın Lotofaga Köyü’nde bulunan
To Sua, masmavi ve berrak sulara sahip
dev bir doğal yüzme havuzu. 30 metre
derinliğindeki çukuru ziyaret edenler
havuza bir merdivenle iniyor. Suyunun
görüntüsü son derece davetkar olan To
Sua’nın etrafındaki muhteşem renkli
bahçeler de inanılmaz kareler yakalamanızı
ve keyifli zamanlar geçirmenizi sağlıyor.

BONITO

Brezilya'nın Mato Grosso do Sul şehrinde bulunan Bonito Nehri, sularının inanılmaz renginden,
şeffaflığından ve temizliğinden dolayı "Caribe do Centro-Oeste" (Orta Batı Karayipleri) olarak
keşfedilen bölgenin içinde bulunuyor. Suda bulunan muazzam miktardaki kireç taşı, suyu doğal
bir filtreden geçirerek berrak ve şeffaf olmasını sağlıyor. Yüksek oranda kalsiyum içeren nehir,
barındırdığı farklı balık ve bitki türleri ile şaşırtıcı bir ziyaret mekanı ve dalış cenneti.
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BODRUM

Antik Çağ’ın Halikarnas’ı Bodrum,
turistik ve kültürel cazibesi ile Türkiye’nin
en önemli mekanlarından biri. Tarih ve
doğanın bahşettikleri ile süslenmiş kentin
suları bin yıldır insanları kendine çekmeyi
başarıyor. Sularının netliği o kadar belirgin
ki; teknelerin yüzenlerin üzerinde dolaştığı
izlenimi yaratıyor. Zengin sualtı yaşantısına
da sahip olan Bodrum, bir de Sualtı
Arkeoloji Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor.

TAHOE GÖLÜ

Birleşik Devletler’in Nevada kentinde
bulunan Tahoe, tatlı bir su gölü. Yaklaşık
2 milyon yıl önce şekillenen göl, Tahoe
Gölü Havzası’nın bir parçası. Suyun netliği
ve etrafını sarmalayan dağların oluşturduğu
panorama benzersiz bir manzaraya tanıklık
ettiriyor. Aynı zamanda bölgedeki en
önemli turizm cennetlerinden biri.
Kayak merkezleri, yazlık etkinlikler ve
turistik mekanlara sahip.

66

yeni 500L

yenİ nesİl,
Yenİ tarz.

Yeni 500L, yenilenen iç ve dış tasarımı, son teknoloji özellikleri,
konforlu ve fonksiyonel iç mekanıyla ailenizin tarz otomobili.
● Apple CarPlay Desteği ● 7 İnç Dokunmatik Multimedia Sistemi
● 3 Farklı Sürüş Modu Seçeneği ● 455 Litre Bagaj Hacmi
500L’nin CO2 emisyonu 104-143 gr/km, ortalama yakıt tüketimi 3,9-6,1 lt/100 km arasında değişmektedir.

fiat.com.tr

mavisöyleşi

röportaj. Peri Erbul
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GBD YÖNETIM KURULU BAŞKANI PELIN GEZICIOĞLU

“ROTAMIZ: TAM YOL İLERI!”

G

Gemi brokerlerinin en bariz özelliğinin “sözüne
güvenilir” kişiler olduğunu belirten Gemi Brokerleri
Derneği’nin (GBD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı
Pelin Gezicioğlu, yaptıkları işin çok zor olduğunu
ve her gün çok az zamanda çok fazla işler yapmaları
gerektiğini söylüyor. Yeni dönemde devraldığı işi daha
ileri taşımayı planladığını ifade eden Gezicioğlu ile
GBD’nin yeni yol rotasını ve başkanlığını konuştuk.

Söyleşimize gemi brokerlik mesleğini
öğrenerek başlamak isteriz. Deniz
ticaretinde gemi brokerlerinin ne gibi rolü
ve sorumluluğu bulunuyor?
Gemi brokerliği kendi içinde ikiye ayrılıyor: Gemi ile
yük taşınmasına aracılık eden brokerler ve gemi alım/
satım işlemlerine aracılık eden brokerler. Her ikisine
de “ship broker” diyoruz ve mesleğimizin İngilizce
ismi “Ship Broking”. Zaman içinde, özellikle genç
meslektaşlarımız tarafından “Cargo Broker” gibi
alternatif terimler kullanılmaya başlansa da yapılan
iş aynı. Basitçe, tarafları birbirleri ile buluşturup
aralarında bir ticaret gelişmesini sağlıyoruz. Bu
ticaretin gelişmesi için sadece arz ve talep oluşması
yeterli olmuyor; biz her aşamada teknik bilgimizi,
tecrübemizi, yönlendirmelerimizi ortaya koyuyoruz.
Bizimki “know-how” satmak diyebiliriz. İyi bir
gemi brokerinde birçok nitelik bulunması gerekiyor.
Bunların arasında coğrafya, finans, matematik,
hukuk, ekonomi vs. gibi donanımları sayabiliriz.
En öne çıkan özellik ise gemi brokerlerinin “sözüne
güvenilir” olmasıdır. Hem ICS (Institute of Chartered
Shipbrokers) hem de Baltık Borsası’nın (Baltic
Exchange) ortak sloganı “Our Word, Our Bond”
(Sözümüz senettir).

Denizcilik sektöründeki derneklerin
geçmişine baktığımızda GBD daha genç bir
dernek olarak dikkat çekiyor. Kısa süredeki
gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Geçmiş senelerde bazı girişimler olmuş fakat
neticelendirememişler. Kısa süredeki gelişimin

en önemli sebebi ‘ihtiyaç’ ve çok çalışma, hızlı
çalışma, özverili çalışma ve gönüllülük esasıyla
hareket edilmesi. Bir organizasyonda herkesin
niyeti aynıysa zaten beklenmedik bir durum
ortaya çıkması imkansız. Her şey planlandığı
ve arzu edildiği şekilde gelişiyor. Samimi olmak
gerekirse, ben bu hızın ardında elbette brokerlerin
ortak özelliklerinden olan rasyonel düşünce tarzı,
problem çözme yeteneği ve pratik zekanın yattığına
inanıyorum. Bizler mesleğimiz gereği her gün
çok fazla işi çok az zamanda yapmak zorundayız.
Böylece hem sebep/sonuç ilişkileri hem de risk
yönetimi kabiliyetlerimiz gelişiyor. Yukarıda bahsi
geçen sebepler yanında mesleki organizasyonların
derneğimizi tanıması ve destek veriyor olmasını en
önemli etkenler arasında sayabiliriz.

Kaç üyeniz bulunuyor? Sektörün yüzde
kaçını temsil ettiğinizi düşünüyorsunuz?
Şu an 350 üyemiz bulunuyor fakat Türkiye’de
mukim gemi brokerlerinin yüzde kaçı üyemiz
diye sorarsanız, büyük bir çoğunluğu diyebilirim.
Gemi brokerlerinin resmi kaydı bulunmadığı için
tam rakam bilinmiyor. Elbette bu mesleği yapan
fakat derneğimize üye olamayan kişiler de vardır,
bizim amacımız o kişilere de sesimizi duyurmak
ve kendimizi anlatmak. Bunların yanında; bizler
ticaretimizi meşru bir şekilde yaparken, kayıt dışı
çalışan ve kazancını beyan etmeyen kişileri broker
olarak nitelendirmiyoruz.

GEMI BROKERLERI
DERNEĞI’NIN YÖNETIMINI
EYLÜL (2017) AYINDA
GERÇEKLEŞEN SEÇIMLE
DEVRALAN PELIN
GEZICIOĞLU, VITES
YÜKSELTEREK YOLLARINA
DEVAM EDECEKLERINI
VE YENI SEZON IÇIN
PLANLARIN YAPILMAYA
BAŞLANDIĞINI BELIRTTI.

Dümeni yeni devraldınız, nasıl bir rota
izlemeyi düşünüyorsunuz?
Rotamız belli: Tam yol ileri! Yeni denizlere, yeni
ufuklara seyrediyoruz. Derneğimizin kuruluşundan
bu yana görev alan her meslektaşımız fevkalade
emek harcadı, güzel işler çıkarttı. Bizim
amacımız bu tempoyu düşürmeden ve hatta vites
yükselterek yolumuza devam etmektir. Hassasiyetle
hazırladığımız yönetim planımız mevcut. Görevler
delege edildi, komitelerimizi oluşturmak üzereyiz.
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Üyelerimizin bize inancı tam. Rotamız üzerinde bir Uluslararası
Brokerler Yemeği, sosyal etkinlikler, üyelerimizin ticaret hacimlerini
büyütmeye yönelik ticari geziler ve temaslar, bolca eğitim var.
Özetlemek gerekirse; daha önce yapılmış olanların yanında, ilk defa
yapılacak faaliyetler de bulunuyor.

İletişim ve bilişim sektörü birçok iş kolunda
ciddi değişime neden oldu. Gemi brokerliği
bu süreçten nasıl etkilendi?

& Management of Ship's Ballast Water and Sediments 2004"
(BWM) konvansiyonu bilindiği üzere, gemilerin balast suları ve
sedimanlarının kontrol ve yönetimine ilişkin bir uygulamadır.
Bu regülasyonu diğer birçoğundan farklı kılan özellik, ticari
rekabetin sağlıklı seyrini hedef alan diğer uygulamalara kıyasla
tamamen gerçek bir doğal tehdidin önüne geçilmesine yönelik
bir düzenlemedir ve bana sorarsanız geç bile kalınmıştır. Bizim
sektörümüzdeki birçok bilinçli firma ve bireyler bile “karbon ayak
izi sıfırlama” maliyetlerini artık tekrarlayan giderler olarak kabul
ederken, denizi kullanarak para kazanan sektörümüzün bu konuda
hiç şikayet etmemesi gerekmektedir.

Gemi brokerliği çok teknik bir meslek olmasına rağmen büyük bir
kısmı ikili ilişkilere dayanıyor. Yapay zeka ve robotlarda olmayan
bir özelliğimiz var ve böylece 4. endüstri devriminin bize doğrudan
etki edeceğini düşünmüyorum. Bizlerin de elbette kullandığı farklı
Denizcilerin ilk gündem maddesinde piyasalar ve
teknolojiler var fakat bunlar genellikle hayatımızı kolaylaştırmak
ekonomi olduğunu biliyoruz. Sizce deniz çevresi sektörün
üzere gelişen araçlar. Örneğin eskiden AIS yoktu
kaçıncı gündem maddesi?
ve gemilerin yerini bilemezdiniz. Şimdi bir tuşa
Segmentler, şirketler ve hatta bireyler arasında
basarak hangi gemi nerede, kaç mil sürat ile
bile konuların önem sırası değişebiliyor. “Marine
seyrediyor görebiliyoruz.
Environment” lafını her geçen sene daha fazla
İşin içinde insan faktörü varsa, ego da vardır. Ego
duyar olduk. İnsanoğlu kendini eğittikçe ve
Gemi brokerleri için
olunca da bize iş düşüyor ve uzlaşması belki de
bilinçlendikçe, gündem maddelerinin yeri de
deniz hem maddi hem
imkansız iki insanın ticaret yapmasını sağlıyoruz.
değişiyor. Biz isteriz ki, bir eşi daha bulunmayan
de manevi öneme
Bu işi robota verseniz bir haftada tüm devreleri
dünyamız ve doğamız her zaman gündemin en
sahiptir.
Üç
tarafı
yanar, başa çıkamaz. Bu süreç nereye gider diye
üstünde yer alsın fakat işin içine ticaret ve para
denizlerle çevrili
düşünecek olursak; insansız fabrika, insansız tedarik
girince düzen bozuluyor, suistimal ediliyor. Deniz
ve lojistik, insansız liman ve insansız gemi olduğu
ticaretine yeni kurallar getirilmesi, samimi ve
ülkemizde denizden
zaman belki durum biraz değişebilir fakat bugün
gerçekçi oldukça bizleri sevindiriyor.
ayrı yaşamak
endişelenecek bir sebep yok ve mesleğimiz rağbet
neredeyse imkansız
gören bir adres haline geldi.
TURMEPA’nın çalışmalarını nasıl

Profesyonel hayat dışında deniz
sizin için ne ifade ediyor?

ve tek yapmamız
gereken bu nimetten
nasıl daha fazla
faydalanabiliriz diye
düşünmek.

Denizciler için olduğu gibi gemi brokerleri için
de deniz hem maddi hem de manevi öneme
sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde
denizden ayrı yaşamak neredeyse imkansız ve tek
yapmamız gereken bu nimetten nasıl daha fazla faydalanabiliriz diye
düşünmek. Bazen insan, gözünün önündekini görmekte zorlanıyor,
halbuki, sürülerce balık var, yelken sporu da dahil olmak üzere su
sporu, sualtı sporu mevcut. Ulaşım için denizi kullanıyoruz. Denizin
bize verdiklerinin karşılığını ise tam olarak veremiyoruz. Bizler biraz
daha sağduyulu ve hassas davranmalıyız, deniz başka bir şey istemiyor
bizden. Vaktinde yapılan bilinçsiz hataların cezasını şimdi
bizler çekiyoruz.

Gemi sahiplerinin son yıllarda Balast
Water gibi çevreci yatırımlara zorlanması, ticari
açıdan sektörü nasıl etkiliyor sizce?
IMO tarafından 2004 tarihinde kabul edilen ve 8 Eylül 2017
tarihinde yürürlüğe giren “International Convention for the Control
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değerlendiriyorsunuz?

TURMEPA’nın çalışmalarını hem deniz ticareti
ile uğraşan hem de denize gönüllü insanlar olarak
daima ilgiyle izliyoruz ve tanınmasına yardımcı
olmaya çalışıyoruz. Güncel faaliyetlerinize göz
attığımızda öne çıkan “Uluslararası Kıyı Temizliği
Günü”nde öğrencilerle birlikte yürüttüğünüz
aktivite sayesinde genç nesilde doğayı koruma içgüdüsü oluşuyor ve
bu bilinç çığ gibi büyüyecek. Aynı şekilde “Yenilenebilir Enerji ve
Denizlerimiz” projenizi de yakından takip ediyoruz. Deniz bizim
hem ekmek kapımız hem de sevdamız. TURMEPA’nın iki yılda
142 ton atık topladığını biliyoruz. Bu çok değerli çabalara
hepimiz katkı sağlamalıyız.

GBD olarak gelecek dönemde
TURMEPA ile iş birlikleriniz olabilir mi?
İlk yönetim kurulu toplantımızın gündeminde bile “çocuk” ve
“doğa” kelimelerini defalarca kullandık ve projelendirme ile ilgilenen
arkadaşlarım hazır olduklarında TURMEPA yönetimi ile iletişime
geçip üzerinde birlikte çalışmaya başlayabileceğimiz
bazı önerilerimiz mevcut.
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SIBEL HORADA’NIN
İSTANBUL’UN BATMIŞ
OLDUĞUNA INANILAN
10. ADASI VORDONISSI
ILE KURDUĞU ZIHINSEL
VE MEKÂNSAL
ILIŞKI, MALTEPE
AÇIKLARINDAKI
BU KAYALIĞIN
SERGIYI ETRAFINDA
ŞEKILLENDIREN BIR
METAFOR OLARAK
BELIRMESINI SAĞLADI.

Suların iyice yükseldiği ve her gün yeni bir depremle
uyandığımız bir dönemde, bu batık ada, yüzeyde
kalma taktiklerini gözden geçirmemiz için vesile
olabilir mi? 2017 yazı boyunca, Maltepe açıklarında
deniz sularının ansızın alçaldığı bu mahalli
defalarca ziyaret eden Horada, sergiye davet ettiği
arkadaşlarının yeni ve yakın dönemde üretilmiş işlerini
de bu soru etrafında örgütlenmeye çağırdı.
Horada, Vordonissi ile alakalı çalışmalarına, ada
üzerine aktif bir şekilde düşünmeye üç dört sene önce
başlamış. Vordonissi Adası’nın bulunduğu yerdeki
kayalıkların batmış bir ada olduğunu duyduktan sonra,
Adalar’da dalış yapan ve eğitim veren arkadaşı Volkan
Narcı ile bölgeye dalış yapmış. “Burada bir manastır
olduğuna inanılıyor. Şu an olası yapı kalıntıları
yosunlar ve midye kabukları nedeniyle görülemese de
araştırmalar sonucunda ortaya saklı kalmış bir takım
bilgiler çıkabilir. Beni cezbeden şey burada gizli ama
aynı zamanda fiziksel olarak yakın ve ulaşılabilir bir
bilginin izleri olma ihtimaliydi. Burnumuzun ucunda
duruyor, oraya gidebiliyor hatta dokunabiliyoruz.
Ancak bu adanın ne zaman battığını, yüzeyin altında
tam da ne olduğunu bilemiyoruz” diyor.
Daire Galeri’nin Tophane’deki yerinden ayrılıp bir
önceki yeri Cihangir’e taşınmasıyla beraber galerinin
sahibi Selin Söl ilk sergi için Sibel Horada ile çalışmak
istediğini kendisine belirtmiş. Bu teklifi kabul eden
sanatçı, Vordonissi Adası ile alakalı merakını
ve düşüncelerini hayata geçirmeyi seçmiş.

Bu anlamda ortaya çıkan bir aradalık da bir çeşit
yüzeyde kalma taktiği olarak okunabilir. Yani benim
bu sergi için yaptığım iş, küratoryel işlevi de içeriyor.
Sergiye bir fikirle geri dönüş yapan tüm arkadaşlarım
serginin bir parçası oldu. Örneğin, adanın depremde
batışına dair birincil kaynak arayışlarıma, Bizans
tarihçisi arkadaşım Robert Ousterhout, Prof. Dr.
Batur Özturgut’un bir makalesiyle yanıt verdi. Sonuç
olarak Bir Batık Ada ve Yüzeyde Kalma Taktikleri,
Hera Büyüktaşçıyan, Işıl Eğrikavuk, Balca Ergener,
Nazlı Gürlek, Sibel Horada, Evrim Kavcar, Didem
Özbek, Yasemin Özcan, İz Öztat, Ülgen Semerci, Julie
Upmeyer ve Dilek Winchester’ın işleriyle şekillendi.

Sergide eserleri bulunan
sanatçılar neden sadece “kadın”?
Dediğim gibi sanatçı seçkisi süreç içerisinde,
doğaçlama olarak gelişti. Yani sergide erkek sanatçı
olmaması bir tesadüf, ancak kesinlikle anlamsız değil.
Batmış bir adayı, içinde bulunduğumuz dönemde
ötekileştirilen tüm unsurların şiddetle bastırılışına
dair bir metafor olarak düşünürken, bunun binlerce
yıldır kadınların kültüre olan katkılarının ataerkil
söylem tarafından bastırılış biçimine benzediğini
fark ediyorum. Sanatçılar arasında erkek olanlar da
olabilir, ancak bu serginin öznesinin dişi bir özne
olduğuna eminim.

Neden bir batmış ada etrafında şekillendi sergi?

Sergide pek çok farklı eser bulunuyor:
Resim, Heykel, Video, Şiir… Tüm bunları nasıl
bir kompozisyonda buluşturdunuz?

Son zamanlarda her gün yeni bir depremle
sarsılıyoruz. İçinde bulunduğumuz karanlık dönem
ve bunun ürettiği ruh hali, beni “depremle batmış bu
ada”ya daha derinden bakmaya yönlendirdi. Esasında
ilk etapta bir kişisel sergi fikriyle yola çıkmıştım.
Ancak süreç içerisinde kendimi, arkadaşlarımı sergiye
davet ederken buldum. Birbirimizin üretiminden, bir
anlamda yüzeyde kalma taktiklerinden öğrenmenin,
ihtiyaç duyduğumuz yaşamsal pratikleri barındırma
ihtimali üzerine bir hisle ilerledim.

Sergide 12 sanatçının eseri yer alıyor. Bir kısmı
hâlihazırda var olan işlerdi ancak çoğu, bu sergi
vesilesiyle yapılan yeni üretimlerdi. Bazı sanatçılarla
tartışarak, adım adım ilerledik; bazılarıyla, sürece
müdahale etmemek adına daha sınırlı bir iletişim
sürdürdük; bir kısmı ise sergiye son anda dahil oldu.
Daire Galeri, küçük sayılabilecek bir mekan ve işlerin
tümünü sıkıştırmadan buraya sığdırmak, yerleşimi
işlerin ilerleyişine göre sürekli olarak değiştirmemi
gerektirdi. Eser dizilimini, her bir odanın, işlerin hacim
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ve enerjileriyle uyumunu, işlerin kendi arasındaki
biçimsel ve kavramsal yakınlıklarını ve izleyicinin galeri
içindeki dolaşımını göz önünde bulundurarak yaptım.

Serginin ikonları var mı?

zorbalığa, duyarsızlığa, inşaata, yalnızlaştırmaya ve
sürgüne karşı bir takım taktikler yakalamak mümkün.

Ada ile alakalı çalışmalarınızı başka bir
platforma taşımak gibi bir düşünceniz var mı?

Serginin içindeki her eser çok değerli bir söz söylüyor
ve bunun için burada yer alıyor. Sergiyi ziyaret edenler
muhakkak bazı eserlerle daha sıkı bir bağ kuracaktır
ama bana göre hiçbir eser diğerinin önüne geçmiyor.
Bu anlamda sergide bir ‘star’ olduğunu düşünmüyorum.

Serginin açılışı ile beraber süreç kapanmadı, aksine
daha geniş bir kitleye açılmış oldu. Şu an için net bir
şey yok, ama sergiye izleyici olarak gelenlerin geri
dönüşleri, başka üretimler de doğurabilir.

Yüzeyde kalmaya yönelik en enteresan taktikler
neler sergide?

Çok olumlu tepkiler alıyorum, özellikle de sanat
camiasından. Sergiyi gezdikten sonra, kendi pratiğini
bir yüzeyde kalma taktiği olarak düşünmeye
başladığını ifade edenler oldu. Bir de, sayı olarak
kalabalık denebilecek bir sergide, işlerin mekan
içindeki yerleşiminin bu kadar ferah olması, yani
ortaya çıkan yan yanalığın ahengi insanları mutlu etti.

Tüm eserler yüzeyde kalmaya yönelik farklı bir
yaklaşım sundu ve benim için her birinin ortaya
çıkışına şahit olmak çok keyifliydi. Örneğin Julie
Upmeyer’e göre adanın suyun altında kalması da
bir çeşit korunma yöntemi. Ada suyun altına kendi
isteğiyle indi, çünkü eğer yüzeyde kalsaydı onun da
üzerine yığınla inşaat yapılacaktı. Julie bu sergi için,
diğer adalara da suyun altına girip kendilerini kamufle
etmeyi öğretecek komplike bir şema geliştirdi. Yasemin
Özcan’ın Yüzeyde Kalma İksiri ise basit bir formül:
suyun içerisinde zeytinyağı. ‘Ben de sıvıyım ama senin
sandığın şey değilim’ diyerek, muazzam bir hafiflikle
yüzeye çıkıyor zeytinyağı. Ayrıca içinde bulunduğu
suyla zıtlaşarak kendini olabilecek en pratik biçimde
bir arada tutmayı başarıyor. Sergide ayrıca atalete,
74

Sergiye olan tepkiler nasıl?

Sanat sektörü doğa ve çevreye karşı farkındalık
yaratma konusunda ya da bilinç oluşturma
konusunda oldukça başarılı bir alan. Bunu
neye borçlu?
Sanat insanı etkileyebilecek imgelerle çalıştığından
çok güçlüdür ama doğanın gücünü asla atlamamalıyız.
Doğa, çok verici ve yumuşak olmakla beraber
çok yıkıcı da olabilir; hatta bence kendi gücünü
hatırlatmak için sanata hiç de ihtiyacı yok. Ona
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5
verdiğimiz hasar, bir süre sonra bizden bir şeyler götürür:
Tsunamiler, hava kirliliği, küresel ısınmanın etkileri, şiddetli
doğa olayları… Belki bahsettiğiniz başarı, bazı sanatçıların
bu gücü hissederek onu yansıtmak konusundaki becerisine
denk düşüyordur.

Devam eden ya da başlayacak olan başka
projeleriniz, işleriniz var mı?
Şu anda gösterimde olan iki işim daha var; bir tanesi
Kuzgun Acar’dan ilhamla ortaya çıkardığımız, “Punta
Atmak” isimli tiyatro oyunu. Yönetmen Emre Koyuncuoğlu
ve sanatçı Yasemin Nur ile yola çıkarak hayata geçirdiğimiz
bu oyun geçen sene Sabancı Vakfı ve Kültür Bilincini
Geliştirme Vakfı’nın desteğiyle üretilmişti. Şimdi
Bomontiada’da, Kasım’da ise Kadıköy’de sahne alacak ve
Aralık’ta tekrar Bomontiada’ya dönecek. İçinde yer aldığım
diğer bir proje ise Ariel Sanat’ta Gordon Matta-Clark’ın
“Anarchitecture” kavramı üzerine geliştirilmiş beş sanatçılı
bir sergi. Bu sergide Abide-i Hürriyet’in içindeki boşluk ile
ilgili yaptığım bir çalışma bulunuyor.

TURMEPA’nın çalışmalarını takip ediyor
musunuz? İleride çalışmayı, beraber iş yapmayı
düşünür müsünüz?
Burgazada’da yaşıyorum. Deniz hayatımın çok fazla
içinde olan bir şey. Bundan 10 sene kadar önce dalmaya
başlamıştım. TURMEPA ile tanışıklığım ve gönüllü oluşum
da bu tarihlere rastlıyor. TURMEPA ile beraber başta
kıyı temizliği olmak üzere birkaç ortak çalışmamız oldu.
Umarım başka çalışmalarda da birlikte oluruz.
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SIBEL HORADA
Bir Batık Ada ve Yüzeyde Kalma Taktikleri
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HERA BÜYÜKTAŞÇIYAN
Derin Sularda Gezilen Zamanlar

3

NAZLI GÜRLEK
Kum Dansı
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YASEMIN ÖZCAN
Yüzeyde Kalma İksiri
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DIDEM ÖZBEK
Delik

6

JULIE UPMEYER
Adalar Nasıl Saklanır Adalar İçin Metodoloji
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BIR JAPON
YEMEK SANATI
EĞER JAPONYA’DA
DOĞMAMIŞSANIZ
YA DA PARANIZI
SUŞI YAPIMINDAN
KAZANMIYORSANIZ,
TÜM SUŞI TÜRLERINE
HÂKIM OLMANIZI
KIMSE BEKLEYEMEZ.
NEDEN MI BÖYLE
DIYORUZ? ÇÜNKÜ
SUŞI MEVZUSU BIR
LEBI DERYA. YE YE
BITMIYOR.
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B

Bir Japon restoranına gidip ilk defa suşi yemek çok keyifli
hatta ödüllendirici bir deneyim olabilir. Ancak bu meşhur
Japon yemeği ile alakalı kuralları bilmek, türleri -en azından
temel olanlar- hakkında bilgi sahibi olup nasıl sipariş
verileceğini bilmek için önceden birkaç dakikanızı ayırmak
yerinde bir hareket olacaktır. Böylece ne ile karşılaşacağınızı
bilir, sürpriz yaşamazsınız.
1980’lerden sonra tüm dünyada şöhretini konuşturan ve Japon
mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olan suşi, ilk kez bin yıl
önce hazırlanmış. Bir deniz ülkesi olan Japonya’nın mavi sularla
kurduğu güçlü ilişkinin en güzel sonuçlarından biri.
İlk olarak Güneydoğu Asya’da ortaya çıkan suşi, 8. yüzyılda
Japonya topraklarına giriş yapmış. Özünde çiğ balık olan bu
lezzet, ilk zamanlarda balıkların daha uzun süre korunabilmesi
için tuzlanıp pirinç ile sarılıp kuyularda depolanması
için kullanılmış. Günümüzde hâlâ daha geleneksel Japon
restoranlarında bu şekilde hazırlanan suşi, orijinal adıyla
narezushi, yapılıyor. İlk dönemlerde balıkların etrafına sarılan
pirinçler atılıyormuş. Ancak 1337- 1573 yılları (Muromachi
Dönemi) arasındaki kıtlık dönemi balıkların pirinçle beraber
tüketilmesini sağlamış. Anlayacağınız suşi, yokluğun getirdiği
bir ürün. Ünlü Japon yazar Yukio Mişima bu durumdan
şöyle bahseder: Hayatta kalmaları denize bağlı Japon
balıkçıların yoklukta bulabildikleri tek şey pirinç, çiğ balık ve
yosundur. Onlar da bu üçünü birleştirip, yanlarında her daim
bulundurdukları soya sosuna batırarak karınlarını doyurabilmiş
ve hayatta kalmayı başarabilmişlerdir.
Suşiyi mayalanma sürecinden çıkarıp bugünkü gibi çiğ
şekilde ilk sunan kişi, Muromachi Döneminde, Yohei adında
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yetenekli bir şefti. İlerleyen dönemlerde çiğ suşi iki farklı
şekilde sunulmaya başlandı. Osaki şehrinde ortaya çıkan,
pilavla sunulan türü ve Edo (Tokyo’nun eski adı) türü (sebze
ve kurutulmuş yiyeceklerle yapılan hayazushi).
Günümüzdeki ilk suşilere benzer suşiler ise 17. yüzyılda
yapılamaya başlandı. 1800’lü yılların başlarında artık
Tokyo sokaklarında fast food olarak satılmaya başlamıştı.
1980’lerde dünyaya açılan suşi önce Amerika’da sonra da
Avrupa’da popülarite kazanmaya başladı. Japonya dışında
kazanılan bu ün ise Japon şeflerinin ince zekası sayesinde
olmuştur. Deniz yosununun garip görüntüsünün insanları
rahatsız ettiğini fark eden şefler, yosunları içten dışa
çevirerek insanları suşiye daha kolay alıştırdılar.

JAPON SANATININ LEZZETI HALI
Japon sanatının ve minimalizminin inceliği kendini suşide de
gösterir. Suşinin lezzeti kadar görselliği ve sunumu da bir o
kadar önemlidir. Bir Japon suşi ustası en 20 yıl boyunca çırak
olarak çalışmak zorundadır. Geleneksel formunu kaybetmeden
günümüze ulaşmış ender yemeklerden biridir suşi. Bu da ona
verilen değerin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Suşi her
zaman kozmopolit bir yiyecek olmuştur. Her daim Tokyo ile
anılan bu lezzetin en eski türleri de Tokyo’nun eski isminden
(Edo) doğmuştur. Anlayacağınız bir dağın tepesindeki bir suşi
şefinin görüntüsü çok sahte gelebilir.
Ekşi manasına gelen ve yıllar boyunca “balık turşusu” olarak
adlandırılan suşi; çiğ deniz ürünleri, sebzeler ve bazen tropik
meyveler gibi diğer bileşenlerle kombine edilmiş, pişmiş pirinç
sirkesi ve pirinçten oluşan bir yemektir. Suşi sunumunun bileşenleri
ve formları çok çeşitlidir, ancak tüm suşiler için ortak olan bileşen
pirinç veya sumeshi'dir (pirincin şeker, tuz ve sirke karışımında
bekletilerek hazırlanması). Geleneksel ve çağdaş montaj yöntemleri,
çok benzer maddelerden, çok farklı sonuçlar doğurabilir.
Sanılanın aksine tüm suşi çeşitleri çiğ balıktan hazırlanmıyor,
pişmiş et ve balık ürünlerinden yapılan türleri hatta vegan
çeşitleri de bulunuyor. Suşi genellikle turşu zencefil, wasabi
( Japon turpu) ve soya sosu ile servis edilir. Popüler garnitürler
çoğunlukla daikon ( Japon turpu olarak da adlandırılan bir Asya
turpu) kullanılarak yapılır.
İlk zamanlarda, hızlı ve ucuz bir atıştırmalık olarak
konumlandırılan suşi, elle yeniyordu. Şimdi ise hem çubuk hem
de elle yemek mümkün. Her daim çubuklarla yenen sashimi’nin
aksine nigiri resmi ortamlarda dahi elle yeniyor.
Maki ruloları birer saat eseri edasındadır. Malzemeler suşi
ustalarınca seçilir. Renk, doku ve tat birbirini tamamlar. Rulolar,
müşterilerin sanatsal çalışmayı görebilmeleri için önceden kesilip
dilim halinde servis edilir.
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GÜNÜMÜZDE EN BILINEN
SUŞI ÇEŞITLERI
Japonya’ya giden her turist için “mutlaka yapılacaklar listesi”nde
güzel bir suşi restoranına gidip suşi yemek vardır. Bizim için
sadece bir yemek veya bir atıştırmalık gibi görünse de suşi,
Japonlar için bir yemek sanatıdır. Hazırlanışından sunumuna dek
usta şeflerin maharetli ellerinde hummalı bir çalışmadan geçer.
Yazımızın en başında da belirttiğimiz gibi suşinin onlarca farklı
türü bulunuyor. Bunlar içinde ön plana çıkanları ise:

Gunkan

Oval şekilde sarılan deniz yosunun
içine pirinç, üzerine de deniz ürünleri
konularak hazırlanır. Pek çok çeşidi
bulunan gunkan, daha çok deniz
lır.
kestanesi ve balık yumurtaları ile yapı

Inari
Kızartılmış tofunun (tek başına bir tadı
olmayan bir Japon sebzesi) içine suşi
pilavının doldurulması ile hazırlanan
basit ve ucuz bir suşi türüdür.
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Nigiri
Sarma yöntemiyle yapılmayan bu suşi, pirincin üzerine çiğ
balığın yerleştirilmesi ile yapılır. Genellikle somon, karides,
ahtapot, yılan balığı veya dil balığı kullanılır. Kalıplanmış olan
pirinç, dikdörtgen şeklinde servis edilir. Sayısız çeşidi bulunan
nigirinin bazı türlerinde pişmiş balıklar da tercih edilir.

Maki
En bilinen suşi türü olan maki, pek çok
türe sahiptir. Pirinç ve seçilen malzeme
ler
deniz yosununa sarılarak dilimlere
ayrılır. Yapımda kullanılan yosuna “nori”
dendiğinden “norimaki” olarak da bilin
ir.

Chirashi

n
Deniz mahsulleri, mantar ve sebzeleri
suşi pilavının üzerine yayıldığı bir
yemektir. Suşi salatası denilebilecek bu
tür, tabak ya da kasede servis edilir.

Temaki

Dürüm şeklinde sunulan bu suşi,
külah haline getirilmiş deniz yosunun
içinde pirinç, deniz ürünleri ve çeşitli
sebzelerle servis edilir.

Sashimi
Pirinçsiz suşi diyebileceğimiz sashimi,
sadece çiğ balıktan oluşur. İncecik
kesilen balıklar genellikle wasabi,
zencefil ve soya sosu ile servis ediliyor.
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ADALAR’DA
TURMEPA ILE ONLARCA
PROJEYE İMZA ATILDI
ADALAR BELEDIYESI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÜKSEK
MÜHENDISI SEVGI KARACALI VE KINALIADA TEMIZLIK BÖLGE SORUMLUSU TANAY GARIP…
İKISI DE SENELERDIR TURMEPA GÖNÜLLÜSÜ…
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A

Adalarda yaşamanın güzelliğine karşı coğrafi olarak zorluğunun
farkında olan Karacalı ve Garip, bu zorluğun altına ellerini sokup
Belediye’de üstlendikleri işin yanında TURMEPA ile iş birliği yaparak
Adaların daha temiz ve güzel görünmesi adına sosyal bir sorumluluk
üstlenmişler.

TURMEPA ile olan tanışıklığınız ve gönüllülüğünüz
ne zaman başladı?

SK: Adalar Belediyesi’nde 2012 yılının Şubat ayında çalışmaya
başladım, TURMEPA ile tanışıklığım ise 2012’nin baharında oldu.
Kamu kuruluşunda geçen ilk yılımdı, her şey çok yeniydi benim
için. Gönüllülerle gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, enerjimi yenileyip
motive olmamda çok büyük etkendi. TG: TURMEPA’yı ilk olarak lise
zamanlarımda duymuştum. O dönem zamanımın çoğunu limandaki
teknemizde geçiriyordum. Geçiminizi balıkçılıkla sağlayan ufak bir sahil
şeridinde yaşıyorsanız, sizler için gönüllü olarak çabalayan, geleceğimizin
teminatı olan gençlerimize temiz ve yaşanılabilir bir doğa bırakmak için
uğraşan bir derneği duymamanız imkansızdır. Gönüllü olarak içinde
bulunduğum ilk projeyi de hiç unutmam. 16 Kasım 2013 tarihinde
MEF okullarından pırıl pırıl 60 gencimizle Kınalıada Kumluk Mevkii
temizliğini gerçekleştirmiştik. Gençlerimizin gözünde o gün gördüğüm
ışık, beni adeta büyüledi ve gönüllüğümün temeli atılmış oldu.

TURMEPA ile beraber şu ana kadar Adalar bölgesinde ne
gibi etkinlikler gerçekleştirdiniz ve yakında gerçekleştireceğiniz
çalışmalar, projeler nelerdir?

yardımlarını ve desteklerini eksik etmiyorlar. Birçok Adalı, ilçelerinde
gerçekleşen çevre bilinçlendirme faaliyetlerinin farkındalar. Resmiyette
TURMEPA gönüllüsü sayımız az olabilir fakat bu konuda da
elimizden geldiğince gönüllü sayısını arttırmaya çalışıyoruz.
TG: Belediyelerimizde çalışan iş arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu
imkanları dahilinde destek vermeye her zaman hazır durumdalar.
Adalar geneline baktığımızda ise gönüllü sayımızı yetersiz buluyorum.
Bunu arttırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ada halkının çevre bilincini nasıl görüyorsunuz?

SK: Beş yıldır TURMEPA ile birlikte Kınalıada, Burgazada,
Heybeliada ve Büyükada kıyılarında gönüllüler, özel sektör
çalışanlarının dahil olduğu kıyı temizleme ve dalış etkinlikleri
düzenliyoruz. Derneğin önemli günlerinde [Clean up The Med
(Akdeniz'i Temiz Tutalım), ICC (Uluslararası Kıyı Temizliği
Kampanyası) ] dernek çalışanları, adamız halkı ve gönüllüler
ile birlikteyiz. Beş yıldır 176 kez farklı kıyı temizleme ve dalış
etkinlikleriyle yaklaşık 13 bin gönüllü katılımı sağlanarak, ortalama
35 bin 500 kilogram katı atık topladık ve geri dönüşüme gönderdik.
TURMEPA ile bu başlıkta bir protokolümüz var ve her etkinlik
öncesi TURMEPA bizi bilgilendirip gerekli izinleri alarak ilerliyor.
Yeni dönem projelerimiz için TURMEPA Gönüllü ve Gönüllü
Projeleri Bölümü ile bir araya geleceğiz ve yeni kararlar alacağız.
TG: Kınalıada’da onlarca kıyı temizliği çalışmasına yüzlerce
gönüllümüz ile imza attık. Tüm katılımcılarımızı çalışmalarımız ve
adalarımıza gelerek verdikleri destek hakkında bilgilendirdik. Tüm
organizasyonlarda ulaşım ve saha araştırma, ön izleme desteği sağladık.
Yeni dönem çalışmalarımız için de hazırlıklarımıza şimdiden başladık.

SK: Adalarda yaşamak güzel ama coğrafi olarak yaşanması zor. Ada
sakinleri bir yandan unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü
yaşatmaya, bir yandan da yazın ikamet eden ya da günübirlik gelen
tatilcilerle bir arada yaşamaya devam ediyor. Yazın yoğunluğunda ve
kışın sakinliğinde yaşadıkları yer iki farklı yüzüyle karşılarına çıkıyor.
Kışın ne kadar sessiz sakin ve düzenliyse, yazın bir o kadar yoğun
ve kalabalık burası. Bu değişim beraberinde, ada sakinlerinin de
yaşadıkları yeri koruma içgüdüsünü kuvvetlendiriyor. Bu sebeple daha
bilinçli olduklarını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
TG: Burada doğup büyümüş ve halen burada ikamet etmekte olan
vatandaşlarımız çevreye saygının yaşama saygı olduğunun farkında.
Derneğimizle yaptığımız çalışmalar haricinde de çeşitli zamanlarda
toplanarak, orman ve sahil temizlikleri gerçekleştiriyoruz. Katılanların
hepsi ada sevdalısı vatandaşlar.

Belediyede kaç TURMEPA gönüllüsü oluşturdunuz? Adalarda
yeterince gönüllü var mı?

TG: Belediyeler ödeneklerini o beldede kayıtlı nüfus sayısına göre
alıyor. En büyük sıkıntımız bu noktada baş gösteriyor. Aldığımız
ödenek 2016 yılı verilerine göre 14 bin 478 kayıtlı nüfus sayısına
odaklı iken, bahar aylarının gelmesi ile birlikte Büyükada’da 30 bin,

SK: Adalar Belediyesi olarak çalışan sayımız diğer belediyelerle
karşılaştırıldığında çok az olmasına rağmen, etkinlikler sırasında

Adalar, “günübirlikçi” kalabalığı en fazla yaşayan İstanbul
bölgesi. Bunun beraberinde getirdiği kirlilik de epeyce fazla.
Bunun için hem belediye olarak hem de TURMEPA olarak ne
gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
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Heybeliada’da 20 bin, Burgazada’da 7 bin ve Kınalıada’da 15 bin
olmak üzere yazlık ikamet eden yaklaşık 72 bin nüfusa ulaşıyor.
Buna bir de 100 bin civarı günübirlikçi ziyaretçi de eklenince, hizmet
edilmesi gereken vatandaş sayımız 172 bine çıkıyor.
Ne yazık ki, gelen günübirlikçi vatandaşlarımızın bilinçsiz ve
umursamaz tavırları Adalarımıza zarar vermekte. Yedikleri her
şeyi büyük bir çöp konteyneri olarak gördükleri doğaya atıp
gidiyorlar! Burada en büyük iş, Adalar Belediyesi bünyesinde
hizmet veren temizlik personellerine düşüyor. Arkadaşlarımızın
hemen hepsi mesai saati gözetmeksizin çalışıyorlar. Şunu açıkça
söyleyebilirim ki, bunu gerçekten içlerinden gelerek yapıyorlar.
Tabii yetersiz kaldığımız noktalar da oluyor. Her şeyden önce
personel sayımız çok az. Burada da en büyük rolü, yılın neredeyse
12 ayı boyunca gönüllüleri ile sualtı ve kıyı temizliğini kapsayan
birçok projesi ile TURMEPA üstleniyor.

Bu etkinliği Adalar’da yapıyor olmanın karada yapılıyor
olmasına göre zorlukları var mı, varsa bunları nasıl aşıyorsunuz?
SK: Etkinlik alanı seçerken, yürüyüş mesafesinde olmasını tercih
ediyoruz. Adalar sit alanı ve prensipte yürüyüş yolu olduğu için
motorsuz araçların kullanımı zorunlu kamu araçları ile sınırlı
diyebiliriz. Sağlık problemleri nedeniyle akülü araç kullanan
vatandaşlarımız da mevcut. Çarşıdaki esnafın ihtiyacı ise sabahın
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erken saatlerinde ve günübirlik izinle gelen mal yüklü araçlarla
yapılıyor. Bu sebeple etkinlik günü, bizi kararlaştırdığımız noktaya
götüren servis aracı bulmak çok zor. Dönem dönem her adaya
tahsis edilmiş çocuk ve yaşlılar için servis araçlarımız mevcut ama
onların yoğunluğu etkinlik programını aksatır diye tercih etmiyoruz.
Gönüllüler geldiğinde en çok sordukları soru ise toplanan atıkları ne
yaptığımız. Adalarda herhangi bir evsel atık döküm sahası yok. Biz de
her belediye gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık transfer,
geri dönüşüm döküm sahasına atıklarımızı ulaştırmak zorundayız.
Her adada çöp kamyonlarımız var, bu araçlar bir yük gemisi ile her
gün anakaraya taşınıyor, oradan da döküm sahasına gidip hemen
dönüyor. Tabii hava şartları müsaitse!
Bu nedenlerden dolayı ilçemizin anakaraya bağlı olmaması büyük
zorluk. Etkinliklerimizi bu koşulları göz önünde tutarak planlıyoruz.
TG: Her gün toplanan tonlarca atık, anakarada bulunan katı atık
toplama merkezine gidiyor. Bu da demek oluyor ki aynı işi yapan
diğer belediyelere nazaran hem daha çok yakıt masrafı yapıyoruz hem
de aynı işi daha fazla zamanda gerçekleştirmiş oluyoruz.

TURMEPA ile gerçekleştirdiğiniz çalışmalara belediye üst
yönetiminin ve çalışma arkadaşlarınızın tepkisi ne yönde oluyor?
SK: TURMEPA ile gerçekleştirdiğimiz her etkinlik üst yönetim
ve çalışma arkadaşlarımız tarafından desteklendi. O konuda her

zaman kurum yöneticilerimize karşı minnettarım. Derneğin çalışma
alanlarını bir kere anlatmamız yeterliydi. Elimizden geldiğince
çalışmaların sürekliliğini sağlamak için uğraşıyoruz.
TG: Gerek belediye üst yönetimimiz gerekse çalışma arkadaşlarımız
bu projelerde sonuna kadar yanımızda. Bir vatandaş ve gönüllü olarak
duyarlılıklarından ötürü kendilerine teşekkürü borç bilirim.

Yaptığınızın hem iş hem de sosyal sorumluluk projesi
kavramlarını kapsaması nasıl bir şey? Daha çok iş mi yoksa
sorumluluk ve gönüllülük bilinci mi?
SK: Yalnızca insanlara değil, doğaya karşı da sorumlusunuz. Her işte
olduğu gibi gücünüzün yettiği noktaya kadar çabalıyorsunuz. Diğer
taraftan gönüllülük ile olaya yaklaştığınızda daha dirençli çalıştığınızı
fark ediyorsunuz. Sorumluluk, bir süre sonra insanı yıpratabilir ama
gönüllülük ile yaklaştığınızda edindiğiniz haz ve huzur çok başka.
TG: Sosyal sorumluluk projelerini mesai saatlerine denk
getirmemeye özen gösteren bir insanım. Daha önce onlarca sosyal
sorumluluk projesinde yer almış ve başlatmış bir insan olarak, iş olarak
baktığımız bir projenin sosyal sorumluluk bilinci içermeyeceğini
düşünüyorum. O yüzden sorumluluk ve gönüllülük bilinci diyorum.

Adalar “deniz ve kıyı kirliliği” sebebiyle denize girilmemesi
önerilen yerler arasında gösteriliyor (halk arasında). Bu ne kadar
doğru sizce? Bu algı ne zaman kırılacaktır?
SK: İlçemiz, Akdeniz ile Karadeniz arasında biyolojik bir
koridorun başlangıcı. Hatta kıyısal alanları itibariyle ekolojik
açıdan pek çok korunması gereken türleri barındırıyor. Prens
Adaları olarak da bilinen İstanbul Adaları, kültürel ve mimari
açıdan da İstanbul’un dünyaya açılan penceresi ve bu doğal ve
kültürel mirasın korunması çok mühim. Bu özelliklerinden
dolayı da 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından Sit Alanları
Bütünü olarak ilan edilmiştir. Ziyaretçilerimizin gözünde de
ilçemizin turistik bir yer olduğu aşikâr.
Bu sebeple anakaradaki kirlilikten kaçıp birçoğu buraya geliyor.
İstanbul’da yaşanan kirliliğin boyutu insanları endişelendiriyor
elbette. Biz de anakaradan gelen akıntılardan etkileniyoruz. Akıntıyla
gelen kirlilik, su kalitesini etkiliyor. Bu noktada, Sağlık Bakanlığı’nın
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi resmi sitesi
olan http://yuzme.saglik.gov.tr/’den Adalar dahil Türkiye genelindeki
tüm yüzme alanlarına bakmak en doğru kabuldür.
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DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...

DENIZ

Sienna Jones, Hint Okyanusu’ndaki bir uçak kazasında annesini
kaybettikten sonra zor günler yaşamaya başlar. Okyanus ve
uçaklar kabusu haline gelir. Babası, tsunami felaketinden etkilenen
çocuklara yardımda bulunacak olan uluslararası kuruluşa katılmasını
önerdiğinde ilk önce şiddetle karşı çıkar ancak sonra merhameti ağır
basar ve Endonezya’ya uzun ve korkutucu bir yolculuğa çıkar…
Adını aldığı deniz kadar güzel, çalkantılı ve merhametli bir örgüye
sahip olan kitap, okuyucuyu en yumuşak ve en sert insani duyguların
derinliklerine çekiyor. Heidi R. Kling’in kaleme aldığı sürükleyici
roman, Artemis Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluştu.

CUMA
YA DA
YABAN
YAŞAM

Issız bir adaya düşseydiniz hayatta kalabilir miydiniz ya da nasıl
kalırdınız, ne yapardınız? Yalnızlığa katlanabilir miydiniz? Ya bir
gün biri çıkıp gelse ona ilk ne derdiniz?.. Metis Yayıncılık’tan
çıkan Cuma ya da Yaban Yaşam’da, yazar Michel Tournier’un eşsiz
anlatımıyla, kahramanımız Robinson karşımıza Cuma’dan doğaya,
insanlığa ve özgürlüğe dair dersler alan biri olarak çıkıyor.
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HEYBELIADA’DA
BIR IŞIK

Tersane Hendesehanesi… Mekteb-i Bahriye-i Şahane…
Bahariye Mektebi… Deniz Harp Okulu ve Lisesi…
Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, 1773’ten bugüne
deniz subayları yetiştiren bu okulların önemini kişisel öğrencilik
anılarıyla süsleyerek anlatıyor. Deniz Lisesi sınavına girişi,
Heybeliada’daki öğrenciliği, yatılı okul yaşamı, bayan ve yabancı
öğrencilerle olan ilişkiler, geziler ve deniz, Örnek’in akıcı
üslubuyla masmavi bir hikayeye dönüşüyor.
Heybeliada’da Bir Işık: Deniz Harp Okulu ve Lisesi
(1957-64) Kırmızı Kedi Yayınları etiketiyle çıktı!

SIRTIMDAKI
OKYANUS

Serhan Kansu’nun yaşanmış bir olaydan esinlenerek yazdığı Sırtımdaki
Okyanus isimli kitabı, Elmam Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.
Kitap, yavru kaplumbağa Gambi’nin okyanus kadar derin düşüncelerini
paylaşıyor bizimle. Gambi, yaşamın merkezindeki özgürlük, iyilik,
kötülük, doğa, para, insan, sevgi gibi düşünceleri sorgularken bir anda
terk edilmişliği yaşıyor ve gerçek dünya ile yüzleşiyor.

mavimoda

KIŞIN
SERTLİĞİNİ
MAVİ İLE
YUMUŞATIN

DENIZIN KOKUSU CITRUS ŞIŞESINDE

Erkeklerin koku dünyasını yenilikleriyle zenginleştiren
Koton Beauty, erkeklerin günlük yaşamına farklı
kokularla dokunmaya devam ediyor. Koton Beauty, deniz
tutkunu ve özgür ruhlu erkeklerin kokusunu Citrus
ile sunuyor. Denizin sakinliği ve huzurunu anımsatan
Citrus, denizci ruhunu taşıyan erkekler için üretildi.

HAVALARIN SOĞUMASIYLA BERABER
YAZIN TRENDLERINI RAFA KALDIRDIK.
ARTIK HAKIMIYET "KIŞ"IN! KIYAFETLER,
AKSESUARLAR, AYAKKABILAR HATTA
LEZZETLER BILE SEZONUN RUHUNA UYGUN...

MEVSIMIN RENKLERINI
SPORLA KEŞFEDIN
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Hem şehirde hem de doğada kullanabileceğiniz
Decathlon’un yeni sezon mont, polar, rüzgarlık, tayt,
spor ayakkabı ve botları soğuk havalarda keyifli bir spor
yapmanızı sağlayacak. Hava dolaşımı sağlayan etkili
havalandırma bölgelerine sahip eşofman üstleri; farklı
hava koşullarına karşı ideal korumayı sağlayan montlar;
sıcak tutan, kullanımı kolay, hafif ve rahat polarlar;
hafif, esnek ve nefes alan doğa yürüyüşü pantolonları,
sıcaklığını koşullara göre ayarlamak isteyenler için
tasarlanan, nefes alan 3'ü 1 arada yağmurluklar ve
çok daha fazlası Decathlon mağazalarında.

EV YAPIMI MAKARNA LEZZETI
BOĞAZIN TADINI KIŞIN DA ÇIKARIN
Akdeniz’in geleneksel tatlarını modern şehir ruhuyla bütünleştiren
Capricorn, deniz ürünlerini şef Fabio Brambilla’nın özel reçeteleri
ile misafirlerine sunuyor. Ortaköy’ün en güzel noktalarından birinde
konumlanan, manzarası ve ambiyansı ile İstanbul’un en keyifli
yerlerinden biri olan Capricorn, sonbahar ve kışın da boğazın tadını
çıkarmak isteyenleri eşsiz terasına bekliyor.

VERSACE’DE ANTIK YUNAN ESINTISI
Versace’nin ikonik Yunan motifi sembolü, markanın Sonbahar
2017 tasarımlarını etkisi altına aldı ve yeni bir saat koleksiyonu
doğdu: Daphnis! Lacivert, siyah ve sedefli kadran üzerinden
geçen ton sür ton Yunan motifi hem bezel üzerinde hem kayış
üzerinde kendini gösteriyor. Feminen kasa boyutlarına sahip
yeni Daphnis serisinin orijinal dairesel kasa
formu, kadranda ve saatin tepesinde yer
alan Medusa figürü, saat koleksiyonunun
çarpıcı özellikleri arasında. 35 milimetre
asa çapına sahip
olan saatler 30
metreye kadar su
geçirmiyor.

Lezzet tutkunlarının Suadiye’nin gizli bahçesindeki keşfi
olarak dikkat çeken La Mia Luce, deniz mahsulleri, kırmızı ve
beyaz et ürünleri ile hamur işleri yemeklerinden oluşan zengin
menüsüyle misafirlerine gerçek İtalyan lezzetlerini sunuyor.
İtalyan mutfağının karakteristik lezzetlerinden biri olan ve
yumurtanın besleyici özelliğini içinde barındıran ev yapımı
makarnaların yanında, Türk mutfağının ev yapımı makarnaları
da kendine yer buluyor.

WÄRTSILÄ ATÖLYESI
BEŞIKTAŞ TERSANESI’NDE
Eylül 2016'da Beşiktaş Tersanesi'nde mobil governor
atölyesini açan Wärtsilä Enpa, bir adım daha atarak,
bir sene sonrasında mobil atölyeyi tersane bünyesine
taşıdı. 20 Eylül 2017 itibariyle Wärtsilä, Beşiktaş
Tersanesi'nde yeni bir çalışmaya imza atarak yetkili
Woodward governor hizmetleri vereceği atölyesinin
resmi açılışını gerçekleştirdi. Geniş çaplı pervane
tamirleri, talaşlı imalat, yakıt enjeksiyon ekipmanların
bakımı, makine parçaları ve yardımcı makinelerin
bakımı gibi çok çeşitli çalışmalar bu atölyede
gerçekleştirilebilecek. Türkiye'nin ilk yetkili tersane
atölyesi olan yeni işletme, Wärtsilä ve Beşiktaş
Tersanesi ortaklığıyla dünya çapında birçok müşteriye
verilen hizmetlere artı değer katacak.
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TURMEPA 23. YAŞINI KUTLADI!
TÜRKIYE’YE YÖN VEREN ISIMLER, DAHA MAVI DENIZLER IÇIN ÇOK ÖZEL BIR GECEDE BULUŞTU. DENIZTEMIZ
DERNEĞI/ TURMEPA’NIN YIRMI ÜÇÜNCÜ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YEMEĞI, KURUCU VE ONURSAL BAŞKANI
RAHMI M. KOÇ VE YÖNETIM KURULU BAŞKANI ŞADAN KAPTANOĞLU’NUN EV SAHIPLIĞINDE,
16 EKIM 2017 TARIHINDE CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS’TA GERÇEKLEŞTIRILDI.
Saat 19.30’da başlayan kokteylin ardından Conrad Istanbul
Bosphorus Balo Salonu’nda düzenlenen ve bu geceye özel
hazırlanan menünün ikram edildiği yemeğe, 500’ü aşkın deniz
gönüllüsü dernek üyesi ve konukları katıldı. Gecenin ana
sponsorluğunu bu yıl, Aksoy Holding’in Türkiye’nin gözde
turizm beldesi Bodrum’da hayata geçirdiği lüks gayrimenkul
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projesi Epique Island üstlendi.
Oylum Talu’nun sunduğu ve geleneksel hale gelen yıldönümü
yemeğinin açılış konuşmasını yapan TURMEPA Yönetim
Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, “Mavi bir gelecek, yeşil
bir Türkiye için 23 yıldır mücadele eden TURMEPA; sizin
desteğinizle, sizin sayenizde büyüdü, bugünlere geldi. Yine sizin

desteğinizle bu mücadele güçlenerek sürecek. Desteğiniz için
teşekkür ediyorum; ancak sizler de biliyorsunuz, özlediğimiz
ve gelecek nesillere bırakmakla sorumlu olduğumuz temiz
limanlara daha ulaşamadık. Bir hayli yol aldıysak da daha
gidilecek uzun bir yolumuz var. Bundan sonra da hızımızı asla
yitirmeyeceğiz, aksine daha da artırarak, yeni denizlere açılacak,
böylece yeni ufuklara ulaşacak, etki alanımızı genişleteceğiz.
Denizine sahip çıkmış bir topluma ve deniz kirliliği ile
mücadelesini kazanmış bir Türkiye’ye ulaşıncaya kadar, siz
değerli üyelerimiz, konuklarımız ve destekçilerimizle hep birlikte
mavi yolculuğumuzu sürdüreceğiz.” dedi. Derneğin en büyük
destekçileri, geceye ve TURMEPA’ya verdikleri katkı dolayısıyla
teşekkür plaketlerini, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Kaptanoğlu’nun elinden aldılar.
Gecenin ana sponsoru Aksoy Holding CEO & Başkan
Yardımcısı Sayın Batu Aksoy’a da plaketini Şadan Kaptanoğlu
takdim etti. Batu Aksoy yaptığı konuşmada, “Öncelikle
TURMEPA’nın 23. yaşını kutluyor, başarılarından dolayı çok
tebrik ediyorum. Deniz aşığı biri olarak bu denli anlamlı bir
gecede sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Yaşadığımız ekosistemi daha iyi bir hale getirmek için iş
insanlarına büyük sorumluluk düşmekte; doğadan aldığımızı geri
kazandırmak hem insanlar hem de doğada yaşayan diğer canlılar
için çok önemli. Bu anlamda TURMEPA’nın çalışmaları çok
değerli. Aksoy Holding ve Epique Island olarak bu gece bunun
bir parçası olmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz.” dedi.
Gece boyunca konuklar, sanatçı Zeynep Casalini’nin şarkıları ile
keyifli dakikalar yaşadı. Ayrıca Zen Diamond, TURMEPA’nın
23. yılına özel olarak tasarladığı takılarla derneğe destek oldu.
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TURMEPA
3. TURİZM
ŞURASI İÇİN
BEŞTEPE’DEYDİ
Tam 15 yıl sonra Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından
yeniden toplanmasına karar verilen
ve Kültür ve Turizm Bakanı
Numan Kurtulmuş'un katkılarıyla
düzenlenen 3. Turizm Şurası’nın açılışı,
Beştepe Millet Kültür ve Kongre
Merkezi’nde yapıldı. Sloganını da
Cumhurbaşkanı'nın “2023'te 50
milyon turist, 50 milyar dolar!” olarak
belirlediği şurada, sektörün önde gelen
temsilcileri, sivil toplum örgütleri,
akademisyenler ve uzmanlar yer aldı.
Şuraya, davet edilen TURMEPA
adına Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Kaptanoğlu, Başkan Yardımcısı
İbrahim Yazıcı ile Yönetim Kurulu
Üyeleri Eşref Cerrahoğlu ve Turgut
Konukoğlu, Denetim Kurulu Başkanı
Ahmet Bedri İnce ve üyesi Cengiz
Kaptanoğlu’nun yanı sıra derneğin
Genel Müdürü Akşit Özkural katıldı.
Aynı zamanda TURMEPA Yönetim
Kurulu Üyesi de olan Deniz Ticaret
Odası Başkanı Metin Kalkavan ve
TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy
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da kurumlarını temsilen şurada yer
aldı. Şuraya katılan isimler arasında
Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Tamer Kıran da vardı. Ağırlıklı
olarak turizm ve denizcilik sektörünün
temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği,
Cumhurbaşkanı’nın açılışını yaptığı
şurada, Türkiye'nin uluslararası rekabet
ortamında imajı ve marka değerinin

yükseltilmesi hedefi masaya yatırıldı.
3. Turizm Şurası'nda, Türkiye'nin
uluslararası rekabet ortamında
imajını ve marka değerini yükseltmek
konusundaki çalışmalar ve görüşler
ele alındı. “Tam Zamanı” başlıklı
şura, Türkiye'nin turizm alanında
2023 hedeflerine ulaşması yolundaki
vizyonunu geliştirmeyi hedefledi.

DEFAMED (YDO) CUMHURİYET’İN 94. YAŞINI KUTLADI
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
(DEFAMED) Cumhuriyet’in 94. yılını büyük katılımlı bir yemek
organizasyonu ile kutladı. Etkinliğe; Türkiye Denizcilik Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli, İTÜ Denizcilik Fakültesi
(YDO) Mezunları Sosyal Yardım Vakfı İkinci Başkanı Kapt. Can Kıraç,
TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Birol Bayrakdar, İMEAK Deniz Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kapt. Alev Tunç, Gemi ve Yat İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Bayrak ve TURMEPA Yönetim
Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nın yanı sıra diğer sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ve denizcilik sektörü katıldı.
29 Ekim 2017 Pazar günü İstanbul Marriott Hotel’de gerçekleştirilen

yemek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile
tüm şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı. DEFAMED Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Baybora
Yıldırım yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu sene dördüncüsünü
düzenlediğimiz Cumhuriyet Yemeği organizasyonumuz ile etkinliğimizi
gelenekselleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İTÜ Denizcilik
Fakültesi Mezunları Derneğimize ve Cumhuriyetimize nice 94
yıllar diliyoruz.” Konuşmanın ardından, derneğin yönetim kurulu
üyelerinin Anıtkabir’e düzenledikleri ziyaret ve gerçekleştirdikleri
resmi törenden görüntüler içeren gösterim yapıldı. Daha sonra gecenin
gerçekleşmesinde katkıları bulunan sponsorlara teşekkür plaketleri
takdim edildi. Şadan Kaptanoğlu da TURMEPA Yönetim Kurulu
Başkanı olarak sponsorlara plaket veren isimler arasındaydı.

6. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM
YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
Gemi ve Yat İhracatçıları
Birliği’nin sektörde rekabet
sağlayıcı çözümler üretmek ve
öğrencileri sektöre kazandırmak
misyonuyla düzenlediği
Ulusal Gemi ve Yat Tasarım
Yarışmaları’nın altıncısı, 27
Ekim’de Crowne Plaza Asia
Hotel’de gerçekleştirilen ödül
töreni ile sona erdi.
Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci’nin himayelerinde
gerçekleşen tören, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı ile

denizcilik sektörünün
önde gelen isimlerini
ağırladı. TURMEPA
Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Kaptanoğlu’nun
da katıldığı törende, ünlü
Hollywood aktörü Gerard
Depardieu da katılımcılar
arasındaydı. Tören, Gemi
ve Yat İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
Başaran Bayrak’ın konuşması ile
başladı. Ayrıca Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi Başkanı
Mehmet Büyükekşi, sektör için

(Soldan sağa) Cem Seven, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, Orhan Gürün, Başaran
Bayrak, Şadan Kaptanoğlu

inovasyonun ve tasarımın önemini
vurgulayan konuşmalar yaptı.
Törende Başaran Bayrak, Şadan
Kaptanoğlu’na plaket takdim etti.
Ödül töreni öncesinde Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci tersane
ziyaretlerinde bulundu.
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TURMEPA ATIK
TOPLAMA TEKNELERİ
DOLU DOLU BİR
SEZONU DAHA
GERİDE BIRAKIYOR
TURMEPA, denizler mavi kalsın diye örnek olmayı sürdürüyor.
Derneğin en önemli simgelerinden biri olan atık toplama
tekneleri, Göcek Körfezi, Hisarönü Körfezi ve Çeşme’de
koylarımızın maviliğini korumak için turizm sezonu boyunca
hizmet vermeye devam etti. TURMEPA I, TURMEPA II,
DenizTemiz 3 ve DTO Fethiye adlı atık toplama tekneleri 2017
turizm sezonunda bugüne kadar 2.230 tekneye hizmet verdi,
yaklaşık 1 milyon 200 bin litre siyah suyun ve bin kilogramı
aşkın katı atığın denizlere karışmasını önledi. Böylece yaklaşık 10
milyon litre deniz suyunun temiz kalması sağlandı. TURMEPA
atık toplama teknelerine sponsorluklarını sürdüren Arkas
Holding, Sanko Enerji ve Tüpraş’a sonsuz teşekkürler.
94

PRU 2017-2018 AKADEMİK YILI AÇILIŞ
TÖRENİ BÜYÜK BİR COŞKUYLA YAPILDI
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın onur konuğu olarak katıldığı
ve Piri Reis Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Osman Kamil Sağ’ın
açılış dersini verdiği PRU 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni,
Deniz Kampüsü konferans salonunda gerçekleşti.
Törene Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın yanı sıra Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey,
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Özpak, Kıyı Emniyeti
Genel Müdürü Hızırreis Deniz, IMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı ve PRU Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan,
Türk Deniz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Süalp Ömer
Ürkmez, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve
diğer devlet yetkilileri ile protokol erkanı, PRU Mütevelli Heyeti üyeleri
akademisyenleri, çok sayıda öğrenci ve velileri de katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Pîrî Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Oral Erdoğan “PRU denizciliğe odaklanan bir tema üniversitesidir.
Üniversitemizde denizcilik dışındaki dallarda okuyan öğrencilerimizin
de denizcilik konusunda kaynaşmasını istiyoruz ve eğitim planlarımızı
buna göre organize ediyoruz. Üniversitemizde görev yapan
akademisyenlerimize, personelimize, Türk Deniz Eğitim Vakfı’na, Deniz
Ticaret Odası ve denizcilik camiasına, üniversitenin kuruluşunda büyük
katkısı olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür
ediyorum. Bütün öğrencilerimize başarılı, sağlıklı bir üniversite hayatı
diliyorum.” dedi. Açılış Dersini yapan PRU Kurucu Rektörü Prof.
Dr. Osman Kamil Sağ, temel mühendislik dersindeki gözlemlerini

aktardı. Daha sonra Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Metin Kalkavan, üniversitenin kuruluşundan bugüne çok büyük yol kat
ettiğini dile getirdi ve yeşil kampüsün önemine değinerek bu konuda
büyük ilerleme sağlandığını ifade etti. Protokol konuşmaları Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Zerey
ile devam etti. Zerey; “Denizcilik küresel dostluk ve küresel vizyon
demektir. Bizim denizcilerimiz de küresel vizyonun adayları olarak
bugün yeni eğitim öğretim yılına başlıyor ve dünya denizlerine açılmak
için gün sayıyor. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyor ve başarılar
diliyorum.” dedi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise “Emeği
geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Ülkem adına, Tuzla adına böyle
bir üniversiteye sahip olmaktan mutluluk duyuyorum.” diye konuştu.
Törenin sonunda bu sene PRU’da bölüm ve programlarına birincilikle
yerleşen öğrencilere çeşitli ödüller verildi.
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İLERİ TEKNOLOJİLER 5. ÇALIŞTAYI
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILDI
Bu yıl beşincisi düzenlenen İleri Teknolojiler Çalıştayı; 23 Ekim’de
Piri Reis Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Pîrî Reis Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayın
başkanlığını Pîrî Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. M. Oktay Alnıak yaptı.
Tuzla Belediye Başkanı ve Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Başkanı
Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ali Reisoğlu,
Tuzla İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Bora da çalıştaya katıldı.
Gürcistan’dan Prof. Dr. Tamaz Vashakmadze, Azerbaycan'dan
Prof. Dr. Saleh Sultansoy ve Prof. Dr. Beycan İbrahimoğlu,

İSTKA İLE ORTAK
PROJELER
DEĞERLENDİRİLDİ
TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi de olan İstanbul Sanayi
Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ın girişimiyle İstanbul
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz ile bir
araya gelindi. İstanbul Kalkınma Ajansı hakkında öncelikle
bilgi veren Özgül Özkan Yavuz ile İstanbul’un mavi kalması
için geliştirilebilecek ve ajans olarak verebilecekleri destek
masaya yatırıldı. TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Kaptanoğlu ve Genel Müdür Akşit Özkural da
derneğin çalışmaları hakkında kısa bilgi verdiler. Verimli
geçen toplantında, ajansın duyuracağı proje çağrılarına,
dernek olarak başvuruda bulunulabileceği görüşüldü.
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Atılım Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Çankaya
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kenan Taş, Koç Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Atilla Aşkar’ın yanı sıra çok sayıda akademisyenin en yeni
çalışmalarıyla yer aldığı çalıştaya TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Kaptanoğlu da katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği İleri
Teknolojiler 5. Çalıştayı’nın amacı; genç bilim insanlarını ve öğrencileri
teknik konularda çalışmaya, teknolojiyi geliştirmeye teşvik etmek ve
bilim insanları arasında kaynaştırmayı sağlamak. Çalıştayda endüstri
4.0, enerji, fen bilimleri, denizcilik, ileri teknolojiler konularında
12 konferans yapıldı ve 36 bildiri sunuldu.

TURMEPA’DAN MAVİ ÇAĞRI:
POŞET KULLANIMINI
BİRLİKTE AZALTALIM,
DENİZLERİMİZ ÇÖP
ADALARINA DÖNÜŞMESİN
TURMEPA, plastik poşetlerin doğaya verdiği zararı azaltmak
için markalarla iş birliği yaparak fazla poşet kullanımının önüne
geçmeyi hedefliyor. Proje kapsamında; Decathlon’un sadece 2017
yılında yaptığı bağış miktarı ile 390 bin litre pis suyun, bir başka
ifadeyle 31 bin kilogram katı atığın denize karışması engellendi.
Koçtaş ile yürütülen kampanya sayesinde ise çok kısa zamanda
poşet tüketiminde yüzde 60’a yakın azalma sağlandı.
1 Ocak 2019’da plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olarak temin
edilmesini zorunlu kılan yasal uygulamaya geçmeden önce siz de
mavi bir gelecek, yeşil bir Türkiye için öncü kurumlar arasında
yerinizi alabilirsiniz.
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TURMEPA ÖNCÜLÜĞÜNDE
KIYILARDA TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
DÜNYA, TEMIZ DENIZLER IÇIN HAREKETE GEÇTI. “ULUSLARARASI KIYI TEMIZLIĞI (INTERNATIONAL COASTAL
CLEANUP – ICC) KAMPANYASI” KAPSAMINDA TÜRKIYE DÂHIL 100’DEN FAZLA ÜLKEDE DENIZ GÖNÜLLÜLERI
GELECEK NESILLERE DAHA MAVI DENIZLER BIRAKMAK IÇIN 16 EYLÜL’DE KIYILARDA BULUŞTU!
Her yıl Eylül ayının üçüncü Cumartesi günü yapılan etkinlik, Türkiye’de
2002 yılından itibaren TURMEPA koordinatörlüğünde yürütülüyor. Bu
yıl da Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası çerçevesinde üç denizimizin
kıyılarını temizlemek için kolları sıvayan TURMEPA, etkinlik ile deniz
kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda bilinç
kazandırmayı amaçlıyor. Kampanyanın İstanbul ayağı, Adalar ilçesine bağlı
Büyükada Aya Nikola Koyu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, TURMEPA
ve Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü koordinatörlüğünde, Adalar
Belediyesi iş birliği ile Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği ve
Decathlon çalışanlarından oluşan dalış ekibinin desteğiyle gerçekleştirildi.
Etkinlik günü DENTUR katılımcılara ulaşım desteği sağlarken, dalış
motorlarının mazotunu ise her yıl olduğu Opet karşıladı. Etkinlik,

DAHA MAVİ BİR GELECEK İÇİN…
TURMEPA eğitimleri Akdeniz, Karadeniz,
Marmara ve Ege’de tüm hızıyla devam ediyor…
Çanakkale Deniz Aşıkları, Sınırsız Mavi, Mavi
Dalga, Sualtı Atık Sergisi, Farkettim Denizlerimiz
Bizim Oksijen Kaynağımız projeleri, kurum iş
birlikleri ve eğitim faaliyetleriyle TURMEPA, Eylül ve Ekim aylarında
çarpan etkisiyle 5 bin kişiye ulaştı. Siz de egitim@turmepa.org.tr’ye
eğitim ve eğitim etkinlik taleplerinizi iletebilirsiniz.
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farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan gönüllülerle birlikte kıyı ve dip
temizliği şeklinde gerçekleştirildi. 100'ü aşkın gönüllünün katıldığı kıyı
temizliği etkinliğinde bir saat içinde karadan plastik, metal, cam ve sigara
izmaritlerinden oluşan yaklaşık 25 kilogram çöp toplandı. 24 gönüllü
dalgıç ise deniz dibinden yine farklı atık türlerinden 50 kilogram çöp
çıkardı. Toplanan atıklar arasında çok sayıda içecek şişesi, teneke kutu, pet
şişe, plastik parçaları, ayakkabı, baret, balık ağları ve çeşitli giyeceklerin
yanı sıra iki adet şezlong minderi dikkat çekti. Uluslararası Kıyı Temizliği
Kampanyası çerçevesinde üç denizimizde harekete geçen TURMEPA,
İstanbul’un yanı sıra İzmir, Antalya, Bodrum ve Fethiye kıyılarına da
uzandı. Türkiye genelinde 200’ü aşkın gönüllünün katıldığı etkinliklerde
toplam 750 kilogram çöp toplandı.

BALIKÇI TEZGAHI’NDA BU DEFA BALIK
YERİNE ATIKLAR SERGİLENDİ!

MITSUI & CO., LTD. ÇEVRE FONU HIBESI VE İÇDAŞ A.Ş. DESTEĞIYLE OCAK 2016’DAN BU YANA
YÜRÜTÜLEN “ÇANAKKALE DENIZ AŞIKLARI - ÇANAKKALE İÇIN MAVI ADIM” PROJESI HIZ KESMEDEN
DEVAM EDIYOR. BU KAPSAMDA SIRA DIŞI BIR FARKINDALIK ETKINLIĞI OLAN BALIKÇI TEZGAHI’NDA
BALIK YERINE DENIZDEN ÇIKARILAN ÇÖPLER SERGILENDI.
12 Eylül’de Gelibolu balık hali, 13 - 14 Eylül’de Merkez Yat Limanı ve
15 Eylül’de ise Eceabat İskele Cafe önünde kurulan balıkçı tezgahları
medya ve yerel halk tarafından büyük ilgi gördü. Denize atılan laptop,
cep telefonu, kaykay, araba direksiyonu gibi atıkları gören 7’den 70’e
Çanakkale halkı gözlerine inanamadı.
Merkez’de İÇDAŞ dalgıçları eşliğinde dip temizliğiyle başlayan
etkinlikte, Çanakkale Liman Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm

Müdürlüğü, GESTAŞ, Parion Hotel ve ilçe belediye yetkilileri de yer
aldı. Dip temizliği sonrası liman önünden plastik çöp kovası, cam,
metal ve plastik şişelerin yanı sıra araba lastiği de çıkarıldı. Etkinlik
kapsamında Çanakkale’nin dört bir yanına asılan poster ve afişler ile
yerel halka deniz ve deniz canlılarının karşı karşıya kaldığı kirlilik
tehdidinin insanlara da uzanacağı ve insanoğlunun önemli bir besin
kaynağından mahrum kalabileceği mesajı verildi.

LAPSEKİ VE GELİBOLU’DA “EĞİTİCİ
EĞİTİMİ” İLE 50 ÖĞRETMENİMİZ
DAHA PROJE ELÇİMİZ OLDU!
Çanakkale Deniz Aşıkları Projesi’nde geçtiğimiz dönem merkez liselerde
başlayan ve 280 lise öğretmeninin katıldığı “Öğretmen Eğitimleri”,
10 - 13 Ekim tarihlerinde Lapseki ve Gelibolu’da gerçekleşen eğitimlerle
tamamlandı. Lapseki ve Gelibolu’daki liselerde görevli 50 öğretmen,
“Eğitici Eğitimi” programına katılarak proje elçisi olmaya hak kazandı.
Eğitim sonrası kendilerine teslim edilen kartela, usb bellek, sticker, poster
ve sertifikalarıyla 330 öğretmen, bilgilerini öğrencileriyle paylaşabilecek.
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7. TURMEPA SUALTI ATIK SERGİSİ VE EĞİTİM ATÖLYESİ BU YIL DA
YÜZLERCE ÖĞRENCİNİN BİLİNÇLENMESİNİ SAĞLADI!
Bu yıl yedincisi düzenlenen TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nde minikler,
nesli tükenmekte olan deniz canlıları, iklim değişikliğinin deniz yaşamına etkileri, karbondioksit
emisyonlarının kaynakları ve bireysel sorumluluklar konularında bilinçlendirildi. Çeşitli oyun
ve atölye çalışmalarıyla pekiştirilen eğitimlerde minik maviler, Türkiye’nin ilk Sualtı Atık
Sergisi’ni ziyaret ederek denizden çıkan nesneleri inceleme imkanı bulurken, eğitimler ile
de deniz temizliğinin önemini daha iyi kavradı. Ataşehir Belediyesi, Kızılay ve Nielsen’in de
aralarında bulunduğu kurum iş birlikleriyle yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapan atölye, Ekim
ayı itibariyle sona erdi. “Karbon Salımını Azaltalım” konseptiyle çocukların ağırlandığı sergide,
iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden olan karbondioksit emisyonları etkileşimli pano
ile çocuklara anlatıldı. TURMEPA Gönüllüleri tarafından da desteklenen eğitimlerde, doğru ve
yanlış davranışları karşılaştırmalı olarak öğrenen çocuklar, daha önce yaşamadıkları bir deneyim
yaşadı. 7. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi, United Way Worldwide hibesi ile TURMEPA
ve Maker Grup iş birliğinde, Koç Holding A.Ş. ve Koçtaş’ın destekleriyle hayata geçirildi.

TURMEPA VE NEOMARİN AVM "MAVİ GELECEK İÇİN EL ELE” DEDİ
TURMEPA ve Neomarin AVM, yaz mevsimine uygun bir konseptle hazırlanan
Neomarin Plajı’nda 29 Ağustos’ta çocuklarla bir araya geldi. “Çevre, Deniz ve
Çocuk” projesiyle minikler, eğlenirken öğrenmenin tadını çıkardı. Neomarin
AVM tarafından kurgulanan, çocuklara ve yetişkinlere deniz görüntüleri
ve dalga sesleriyle sahildeymiş hissi veren plaj konseptli etkinlik alanında
TURMEPA eğitimiyle karşılaşan minikler, daha önce hiç tatmadıkları bir
deneyim yaşadı. Aileleriyle Neomarin Plajı’na gelen çocuklar, “Deniz ve
kıyılarımızın temizliği ile geri dönüşüm” konulu eğitime katılarak denizlerimizin
önemini öğrenirken, geri dönüşüm oyunuyla kumsala bırakılan çöpleri en hızlı
sürede geri dönüşüm kutularına atmak için yarıştı. Etkinlik alanı dışında ise
afiş ve posterlerle insan faaliyetlerinin yol açtığı deniz kirliliğine dikkat çekildi.
Eğitim sonrası çocuklar “Temiz Deniz Mavi Gelecek” başlıklı bez afişe denizleri
bir ömür koruyacaklarına dair söz vererek el izlerini bıraktı.

İZMİR KIYI VE DENİZ İNCELEME MERKEZİ’YLE EGE BİZE EMANET!
İsveç, denizcilikte İzmir ile iş birliği yapmak istiyor. İzmir’de ticari,
sosyal ve kültürel etkinliklerini geliştirmek için yola çıkan İsveç İstanbul
Başkonsolosu Therese Hyden, Ege Bölgesi denizciliğiyle ilgili projelerde
iş birliği imkânlarını konuşmak için Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi
Müdürü ve TURMEPA İzmir Şubesi Genel Sekreteri Halil Hatipoğlu
ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede, deniz temizliği ve denizcilik
eğitimi başta olmak üzere İsveçli denizcilik firmaları ile İzmir denizcilik
sektörünün ticari iş birliği olanakları ile deniz turizmindeki fırsatlar ele
alındı. “Atık yönetimi dikkat ettiğimiz bir konudur. Sahip olduğumuz
teknolojiyi sizlerle paylaşabiliriz” diyen Başkonsolos Therese Hyden,
sürdürülebilir deniz ve çevre projelerini değerlendikten sonra birlikte
projeler gerçekleştirmeyi düşündüklerini ifade etti.
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“SINIRSIZ MAVİ” EĞİTİMİ ALAN
ÖĞRENCİLER URLA’DA KIYILARI TEMİZLEDİ
Urla Belediyesi ev sahipliğinde, Deniz Ticaret Odası ve TURMEPA İzmir
Şubesi koordinesinde Urla İskele mevkiinde gerçekleşen kıyı temizliği
etkinliğinde 200 kilogramın üzerinde katı atık toplandı. Etkinlikten bir
gün önce TURMEPA “Sınırsız Mavi” eğitimi alan öğrenciler, eğitimde

gördükleri atıklarla kıyılarda da karşılaştılar ve atıkların doğaya verdiği
zararı çok daha iyi kavradılar. Etkinlik sonunda, atıkların cinsine göre
ayrıştırılması ve tartılması sırasında doğada kaybolma yılları ve deniz
ekosistemine verdiği zararlar çeşitli görsellerle anlatıldı.

DENİZCİ ÇOCUKLAR YETİŞTİRME PROJESİ İZMİR’DEN BAŞLIYOR
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile TED İzmir Koleji, Türk eğitim
sistemine önemli katkılarda bulunacak örnek bir iş birliğine imza
attı. Hayata geçirilecek “Denizci Öğrenci Yetiştirme Eğitim Projesi
(DÖYEP)” İş Birliği Protokolü İMEAK DTO ve TURMEPA İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Argun Gündüç ile TED İzmir Koleji
Yönetim Kurulu Başkanı Eda Manav tarafından imzalandı. Proje ile
bu eğitim döneminden başlayarak TED İzmir Koleji’nde okul öncesi,
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim programı hazırlanacak.
Denizcilik alanında uzman eğitmenler tarafından öğrencilere eğitim
verilecek. Projenin “Çevre” başlığında TURMEPA İzmir Şubesi
tarafından, denizlerin önemi, deniz ekosistemi, kirlilikle mücadele ve
küresel iklim değişikliği konulu eğitimler de verilecek.
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ANTALYA KIYI VE DENİZ
İNCELEME MERKEZİ YENİ
KOORDİNATÖRÜMÜZ
İLE YENİ OFİSİNDE!
Antalya Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi’nde görevli
koordinatörümüz Tuğba Göksoy, bayrağı genç arkadaşımız
Işıl Ünlü’ye devretti. TURMEPA Eğitim Antalya faaliyetleri,
yeni koordinatörümüz tarafından, Setur Marina’da yepyeni
ofisimizde sürdürülecek. Tuğba Göksoy’a şu ana kadar verdiği
emek ve destek için teşekkür eder, yeni koordinatörümüze
görevinde başarılar dileriz.

MİNİK
TURİSTLERE
DENEYLERLE
BİRLİKTE ÇEVRE
EĞİTİMİ VERİLDİ
TURMEPA ve Orka Otelleri’nin ortak
girişimiyle yaz tatillerini Muğla’nın
Fethiye ilçesinde geçiren çoğunluğu
İngiliz turistlerin çocuklarına “Denizler
ve Çevre Deneyleri” eğitimi verildi.
Kısa bir sunumun ardından denizler
üzerine sohbet edilerek çocukların
denizin önemini kavraması sağlandı.
Temiz deniz deneyiyle çocuklara denizel
çöplerin deniz canlılarına nasıl zarar
verdiği anlatıldı ve empati kurmaları
amacıyla çocukların deneydeki yapay
denizi kirletmesi istendi. Eğitmenin
“Kirlenmiş bu denizde yüzmek ve
tatilini geçirmek isteyen olur mu?”
sorusuna minikler hep bir ağızdan
“Hayır!” cevabını verdi. Çocuklar
eşleştirme ve balık boyama gibi
oyunlarla da keyifli zaman geçirdiler.
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MAVİ DALGA PROJESİ 2017 FAALİYETLERİ
KAMUOYUNA SUNULDU
Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi, Seyahat Vakfı (The Travel Foundation),
D-Marin Göcek ve TURMEPA ortaklığıyla başlayan ve Fethiye
Belediyesi’nin de katılımıyla güç kazanan Mavi Dalga Sürdürülebilir Deniz
Turizmi Projesi’nin 2017 sezon faaliyetleri kamuoyuna aktarıldı. Kürsüye
gelen ortaklık temsilcileri, amaçlarını ve niçin bu projede yer aldıklarını ifade
eden konuşmalar yaptı. Fethiye Kaymakamı Sayın Muzaffer Şahiner'in
de katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bazı kategorilerde Çevre Ödülleri
de verildi. Mavi Dalga Projesi, turizm sektöründe faaliyet gösteren kişilere
ve turistlere, denize ve çevreye yönelik tehditleri anlatmayı ve bu konuda
farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Yerel paydaşların da gücünü yanına alan
proje, deniz turizminin gelişimini hedefleyerek geleceğe yön verecek izleme ve
değerlendirme yöntemlerini uygulamaya geçirmeye devam ediyor.

TURMEPA VE D-MARİN KIDS İŞ BİRLİĞİYLE GELECEĞİN
BİLİM İNSANLARI DENİZLE BULUŞUYOR
Proje ikinci yılında Dalaman, Turgutreis
ve Didim’in köy okullarını dolaşarak
çocuklara denizdeki yaşamı ve denizlerin
geleceğini kurtarmayı öğretiyor.
Mentorlar eşliğinde marina gezileri,
proje çalışmaları, yarışma ve ödüllerle
dolu bir içerikten oluşan projenin amacı,
eğitimler sonunda çocukların sadece
doğaya değil, tüm canlılara kucak açarak
sevmeyi öğrenmeleri ve bir bilim insanı
gibi düşünerek yeni fikirler ve projeler
üretmeleri. Proje kapsamında çocuklar
ayrıca bir projenin nasıl yapılacağı,
hayata nasıl geçirileceği ve sonuç raporu
hazırlama konusunda eğitiliyor. Eğitimler
sonrası düzenlenecek yarışma ile çocuklar
kendilerine aktarılan bilgilerle bir bilim
insanı olma yolunda adım atacak ve
denizlerin temiz kalması için yeni fikirler,
projeler üretecekler. Çocuklar, öncelikle
denizlerde yaşanan sorunları araştırarak
bu sorunların başta deniz yaşamına, daha
sonra da deniz dışında yaşayan canlılara
ve insan yaşamına nasıl zarar verdiğini
sorgulayacaklar.
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AKBANK İLE KIYILARDA “ŞEHRİN İYİ HALİ”
İÇİN FARK YARATMAYA DEVAM ETTİK
27. Akbank Caz Festivali kapsamında üniversiteli gençlerimizi gönüllülüğe
teşvik etmek amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen Şehrin İyi Hali
projesi çerçevesinde yine Akbank ile kıyılardaydık! Proje kapsamında,
üniversiteli gençler, ilgi alanlarına göre katılmak istedikleri topluma katkı
projesini seçerek STK yöneticileri ile tanışıp faaliyetleri hakkında bilgi
aldılar. 1000 genç; Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Deniz Temiz
Derneği/ TURMEPA, Yedikule Hayvan Dostları Derneği (YHDD),
Hayat Sende Derneği ve Çorbada Tuzun Olsun Derneği iş birlikleri ile
eğitimden gençliğe, çevreden hayvan haklarına, sokakta yaşamak zorunda

GÖNÜLLÜ ADAYLARIMIZ
İLE 16. BULUŞMAMIZDA
BİR ARAYA GELDİK
16 Ekim’de 75 gönüllü adayı ile bir araya gelerek beş
saat süren programda “deniz ve kıyı ekosisteminde
neler oluyor?” paylaşımında bulunduk. TURMEPA
Gönüllülük Modeli GOBADOF hakkında kendilerini
detaylı olarak bilgilendirdik ve dernek çalışmalarını
anlattık. Aktif gönüllülerimiz ise bireysel ve topluluk
olarak neler yaptıklarını aktardılar. Program sonunda
tüm katılımcılarımız, deniz ve kıyı ekosistemini
korumak üzere, TURMEPA’da dört farklı alan olan
Çevrimiçi, Eğitim, Etkinlik ve Topluluk gönüllülüğü
seçimlerini yaparak programın mutluluk jürisi
bölümünde bizlerle paylaştılar. Aramıza hoş geldiniz!
104

kalan insanlara yardımdan okul boyama çalışmalarına kadar pek çok
sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiler. Adalar Belediyesi desteğiyle
TURMEPA olarak, 7 Ekim’de Kınalıada’da ve 11 Ekim’de Burgazada
Madam Martha Koyu’nda düzenlediğimiz etkinliklerde, toplam 112
gönüllü adayımızla kıyıları temizledik. TURMEPA gönüllülerinin de aktif
olarak rol aldığı etkinliklerde; Kınalıada’dan 32,5 kilogram, Burgazada’dan
143,5 kilogram atık toplanarak geri dönüşüme teslim edildi. Etkinliğe
katılan gençler, festival kapsamında 11 Kasım’da Volkswagen Arena’da
gerçekleşecek Bonobo konserine bir kişilik davetiye kazandılar.

ARAS KARGO GÖNÜLLÜLERİ İLE KIYILARIMIZI SAHİPLENDİK...
Derneğimizin destekçilerinden Aras
Kargo, çalışanları ile de aramıza
katıldı ve kıyılarımızı sahiplendi.
2017 yılında, İstanbul, Trabzon,
Van ve Bodrum kıyıları için şube
çalışanları ve çocukları ile bir
araya gelindi. İstanbul’da 32 şube
çalışanı ile Büyükada Aya Nikola
Koyu’ndan 32 kg, Trabzon’da
Karadeniz Bölgesi’nden 31 şube
çalışanı ile Ganita sahilinden 47
kg, Van’da 44 şube çalışanı ve 20
çocuk ile Akköprü deresinin göle
döküldüğü bölgeden 217 kg atık
toplandı. Plastik, metal, cam, kağıt
ve sigara izmaritinden oluşan toplam
296 kg atık, kıyılarımızdan alınarak
geri dönüşüme gönderildi. Van’daki
etkinliğimize, Aras Kargo Genel
Müdürü Hikmet Nuri Bulduk ve üst
düzey yöneticileri ile TURMEPA
Genel Müdürü Akşit Özkural ve
DTO Van Temsilcisi Nevzat Aydın
da katıldı. Aras Kargo Genel Müdürü
Hikmet Bulduk, “Aras Kargo olarak
sadece önem taşımıyoruz, gelecek
nesillere sağlıklı bir çevre de taşımakla
yükümlüyüz, iyi ki buradayız”
mesajını tüm katılımcılarla paylaştı.

YAKINDA VAN GÖLÜ İÇİN EL ELE TUTUŞACAĞIZ...
TURMEPA Gönüllü Projeleri ekibi, derneğin Genel Müdürü Akşit
Özkural eşliğinde Van’da çeşitli kamu kurumlarına, gerçekleştirilecek
gönüllü çalışmaları kapsamında bilgilendirme ziyaretleri
gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mahsum Semerci,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Bahçesaray
İlçesi Kaymakamı Mehmet Özcan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Başkanı, Arazi ve Su Kaynakları
Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, TEGV Van Feyyaz Tokar
Eğitim Parkı Müdürü Rezzan Bayram, Van Gençlik Hizmetleri
Merkezi Koordinatörü Sunullah Erçek, Van Deniz Ticaret Odası
Temsilcisi Nevzat Aydın ve Van Deniz Süpürgesi Sorumlusu Dalgıç
İbrahim Buyruk ziyaret edilerek Van’da gerçekleşecek olası işbirlikleri
hakkında karşılıklı görüşler paylaşıldı.
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ŞİŞECAM ÇALIŞANLARI DA BİZİMLE BİRLİKTEYDİ...
23 Eylül’de 23 Şişecam çalışanı ile
Kınalıada kıyılarına uzandık. Tanışma
ve ön bilgilendirme ile başlayan kıyı
temizleme etkinliğinde, katılımcılar iki
farklı gruba ayrılarak ekipler oluşturuldu.
Daha sonra oyunlar vasıtasıyla kişilerin
ekip ruhuyla senkronize bir şekilde birlikte
hareket etmeleri, strateji geliştirmeleri,
yaratıcı, alternatif çözüm yolları bulmaları
ve el göz koordinasyonunu geliştirmeleri
amaçlandı. Yapılan kıyı temizliğinde, kıyı
şeridinden 69,5 kilogram atık toplanarak
Adalar Belediyesi desteği ile geri dönüşüme
ulaştırıldı. Atıkların toplanmasının
ardından Şişecam çalışanları; deniz ve su
kaynaklarının önemi ve ekosistem hakkında
bilgilendirildi ve Denizler Yaşasın Diye
gönüllü olmaya davet edildi.

OFİS GÖNÜLLÜLERİMİZ
İŞ BAŞINDA
TURMEPA Gönüllüleri, ofis
çalışmalarımızda da bizlere destek olmaya
devam ediyor. Ofiste ihtiyaç olunan alanda
dernek çalışanlarına önemli katkılar sağlayan
gönüllülerimiz, birçok önemli sorumluluğu
da üstleniyor. Her yaz yüzlerce çocuğun
ziyaret ettiği dernek bahçemizde yer alan
Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nde de
eğitmenlik yapıyor, küresel iklim değişikliği
konusunda önemli mesajlar vererek sorumlu
bir neslin yetişmesi için bilgi paylaşımında
bulunuyor. Gönüllümüz olup dernek genel
merkezimizde ofis çalışmalarına destek olmak
için: gonulluyum@turmepa.org.tr
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5 ARALIK DÜNYA
GÖNÜLLÜLER
GÜNÜ’NDE SİZ NE
YAPIYORSUNUZ?
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1985
yılında gönüllü çalışmaları ve faydalarını
dünya çapında duyurmak ve gönüllülüğü
yaygınlaştırmak amacıyla 5 Aralık’ın
her yıl Dünya Gönüllüler Günü olarak
kutlanmasına karar verdi. O tarihten bu yana
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 123
ülkede Dünya Gönüllüler Günü kutlanıyor.
TURMEPA Gönüllü Evi’nin kapıları 5
Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde tüm
gönüllülerimize ve sizlere açıktır. Gelin,
bizleri tanıyın ve yıllardır Gönüllü olarak
emek verenleri alkışlayın.
LCV için: gonulluyum@turmepa.org.tr

GÖNÜLLÜ EĞİTMENLERİMİZ İSTANBUL’DA NELER Mİ YAPIYOR?
10 İlde 20 Gönüllü Eğitmen Programı kapsamında
İstanbul’daki gönüllü eğitmenlerimiz çocuklarla buluştu.
13 Ekim'de Bağcılar Yıldıztepe İlkokulu ve 18 Ekim’de
Bahçelievler Yayla İlkokulu’nda toplam 130 çocuk ile
buluşan eğitmenlerimiz, çocuklarla yaklaşık bir saat süre
boyunca keyifli vakit geçirerek Deniz Eğitim Atölyesi
programını paylaştı. 13 Ekim’de Bağcılar’da deniz sevdalısı
bir öğretmenimizin davetiyle Yıldıztepe İlkokulu’na giden
gönüllü eğitmenlerimiz Yeşim Melek Şen ve Kerem Çelik,
40 ilkokul 2. sınıf öğrencisine sivil toplum kuruluşunun ne
olduğu, TURMEPA’nın yaptığı çalışmalar, denizlerimin
durumu ve nasıl koruyacağımız hakkında bilgi verdiler. 18
Ekim’de Seda Devrim Yenigün’ün de aralarına katıldığı gönüllü
eğitmenlerimiz, Bahçelievler Yayla İlkokulu’nu ziyaret ettiler ve
bu kez 100’e yakın 4. sınıf öğrencisine eğitim verdiler.
Yayla İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı'nın önerisiyle yeni
projeler tasarlanarak okuldaki tüm öğrencilerle bir öğretim
yılı süresince bir araya gelmek için takvim oluşturuldu.
Gönüllü Eğitmenlerimizden mesaj var: “Bu öğretim yılından
biz çok umutluyuz. Minik dostlarımızın sonsuz enerjisi,
öğretmenlerimizin sınırsız desteği ile TURMEPA Ailesi
olarak bugün ve her zaman Denizler Yaşasın Diye çalışacağız.”
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GÖNÜLLÜLERİMİZİN
İLK PROJESİ İÇİN
HEYECANLIYIZ

TURMEPA’nın aktif gönüllüleri, 2018 yılında ulusal ve
uluslararası arenada “buradayız” diyebilecekleri projeleri için
belirli aralıklarla TURMEPA Gönüllü Evi’nde bir araya
gelmeye başladılar. Hedefleri 5 Aralık Dünya Gönüllüler
Günü’nde 2018 yılı projelerini sizlerle paylaşmak.

BODRUM’DA DA DENİZ GÖNÜLLÜLERİ KIYILARA AKIN ETTİ
Uluslararası Kıyı Temizliği (ICC) etkinliği
TURMEPA Bodrum Şubesi tarafından Bitez’de
yapıldı. Bodrum’daki okullardan öğrenci, veli ve
öğretmenlerin katılımıyla Bitez Yalı mevkiindeki
kafe önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, sahil
şeridinden yaklaşık 20 dakikalık yürüyüşün ardından
Bitez Koyu'na ulaşarak, çoğunlukla piknikçiler
tarafından bırakılmış olan atıkları topladı. Çöp
poşetlerine konulan çok miktarda atık malzeme,
Bodrum Denizciler Derneği’ne ait tekneye taşındı.
TURMEPA Bodrum Şubesi Başkanı Yaman Olgaç,
etkinliğin Bitez'in el değmemiş koylarından birinde
yapıldığını, bölgenin düzenli olarak temizlenmesine
rağmen, insanlar tarafından kirletildiğini dile getirdi.
Olgaç, “Bunu bir çöp temizlik kampanyası değil,
bir bilinçlendirme kampanyası olarak yürütüyoruz.
Çocuklara bu bilinci aşılamak istiyoruz” dedi.
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Deniz Elçisi
olmak ister
misiniz?
Öncü olun, kurumunuzda
Deniz Elçileri Topluluğu kuralım!
Deniz Elçileri olarak, Türkiye’nin
birçok noktasında gönüllüsü
olan TURMEPA’da deniz ve kıyı
ekosistemini korumak için faaliyetler,
etkinlikler yürüteceksiniz. En az beş
kişinin bir araya gelerek oluşturduğu
Deniz Elçileri Topluluğumuzla birlikte
aktif olarak yola devam etmenizi ve
bizleri geliştirmenizi istiyoruz.

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

