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Küçük şeyler,
Bazen çok önemsiz olduğunu düşünürüz, gözden kaçırır veya dikkate
almayız. Oysa hayatımızın büyük kısmı, küçük şeylerle doludur. Aynı
durum, muhteşem bir denge üzerine kurulmuş evrenimiz için de geçerlidir.
Geçtiğimiz sayılarda gözle görülemeyecek kadar küçük olan planktonların
sadece deniz canlıları için değil, insan yaşamı için de ne kadar önemli
olduğunu anlatmıştık. Sadece iki santim büyüklüğündeki kriller ise
küçük şeylerin evren için ne kadar önemli olabileceğini gösteren bir diğer
örnekti. Evrenin dengesi için hayati öneme sahip bu ‘küçük tür’ örneklerini
çoğaltmak mümkün.
Diğer taraftan pek dikkate almadığımız, fakat doğanın dengesini bozacak
küçük şeyler de günlük yaşamımızda büyük yer kaplıyor. Plastikler, bu kötü
örneklerin başında geliyor. Plastik şişeler, poşetler ve kapaklar geçmişte
dikkate alınmayan küçük şeylerden birkaçıydı. Bugün ise okyanusta
Türkiye’nin yüzölçümünden daha büyük plastik adalar oluştu ve dünyanın
çözüm bulmaya çalıştığı en büyük çevre sorunlarından biri haline geldi.
Bunlar tehdidin sadece görünen kısmı. Büyük tehlikeyi ise mikroplastik
denilen 5 milimetreden küçük plastikler oluşturuyor. Sadece Akdeniz’de her
bir kilometrekarede 1,25 milyon mikro plastik parçası bulunuyor. Bunlar,
deniz canlıları tarafından yutularak sindiriliyor ve besin zinciri içinde
insanlara kadar ulaşabiliyor.
Dergimizin her sayısında küçük şeylerin yarattığı ve yaratabileceği tehlikeleri
anlatırken dünyanın içinde bulunduğu büyük sorunların doğurabileceği
sonuçlara da dikkat çekmeye devam ediyoruz. Bu sayımızda küresel ısınma
nedeniyle Arktik Okyanusu’ndaki buzulların erimesi sonucu oluşan yeni
ticaret rotalarını inceledik. Gerek buzulların erimeye devam etmesi ve
gerekse bölgede bulunan zengin doğal kaynaklar, bu konunun gelecek
yıllarda gündemimizi daha çok meşgul edeceğini gösteriyor. Bu sayımızda
ayrıca Arktik Okyanusu’na kıyısı olan Norveç’in deniz kültürünü inceledik.
Norveç, bildiğiniz gibi çevre ve denizcilik konusunda örnek alınacak
ülkelerin başında geliyor.
2019 yılında çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanan TURMEPA’nın
25 yılda denizlerimiz ve çevremiz için çok büyük değerlere imza attığını
görüyoruz. Ve oluşan bu büyük değer, bugüne kadar yapılan küçük şeylerin
bir birleşimi aslında.
Aynı şekilde herkesin de temiz denizler için yapabileceği küçük şeyler olduğuna
inanıyorum. Örneğin; hep birlikte tek kullanımlık plastiğe hayır diyebiliriz.
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yakınplan

ARKTIK OKYANUSU YENI ROTA MI,
YENI KAYNAK MI?

KÜRESEL ISINMA NEDENIYLE BUZULLARIN ERIMESI SONRASI ARKTIK OKYANUSU’NDA AÇILMAYA BAŞLAYAN
YENI TICARET ROTALARI, TÜCCARLARI SEVINDIRIRKEN ÇEVRECILERI KAYGILANDIRIYOR. YENI ROTA, SÜVEYŞ
KANALI’NA NAZARAN SEFER SÜRESINI 10-15 GÜN KISALTIYOR. GEMI SEFERLERININ ARTMASI, BÖLGENIN
DAHA FAZLA EMISYONLA KARŞI KARŞIYA KALMA RISKINI BERABERINDE GETIRIYOR.
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Dünyanın en küçük ve en sığ okyanusu olan Arktik
Okyanusu, son dönemde bir konteyner gemisinin
buz kıran yardımcı gemisi olmadan bu deniz
yolunda seferini tamamlaması ile küresel ticaretin
gündemine oturdu. Kuzey Buz Denizi’nin aktif
olarak kullanılması halinde doğu ile batı arasındaki
gemi sefer süreleri, 10 ila 15 gün arasında
kısalıyor. Bu hat, mal akşının hızlanması ve daha
az navlun ödenmesi gibi avantajlar sağladığı için
ticaret dünyasını heyecanlandırıyor. Fakat bu
yeni rotanın aktif olarak kullanılması için birçok
belirsizliğin çözülmesi gerekiyor. Çevreciler ise
Arktik Okyanusu’nun kutuplardaki buzulların
erimesi ile gündeme gelmesi gerektiğine inanıyor.
Çünkü bu yıl Kuzey Yarımküre’den geçen sıcak
hava dalgasının ardından Arktik Deniz’de eriyen
buz miktarında hızlı bir artış yaşandı. Son 15
yılda dünya üzerinde tarihin en yüksek sıcaklıkları
yaşandı ve buzulların kapladığı alan 14 milyon
metrekareden yaz aylarında 5 milyon metrekareye
düştü. Bu, bölge ve bölgedeki canlılar için tehlike
alarmının çaldığını gösteriyor.
Avrupa ve Asya arasında en kısa mesafe olan
Kuzey Deniz Hattı, Kuzey Buz Okyanusu’nun
denizlerinden geçiyor. Bugüne kadar iki kıta
arasındaki ticaret, büyük oranda Süveyş Kanalı
üzerinden gerçekleştiriliyordu. Çünkü Kuzey
Deniz Yolu’nun kullanılabilmesi için tankerler
buzkıranlara ihtiyaç duyuyordu. Rusya yılın belirli
döneminde bu hatta tankerlerle enerji taşımacılığı
yapıyordu. Buzulların hızlı bir şekilde erimesi
yılın büyük bir bölümünde bu hattın kullanımına
imkan vereceğe benziyor.
Rusya Federal Deniz ve Nehir Ulaştırma
Ajansı verilerine göre; Kuzey Denizi Güzergahı
üzerinden 2017 yılında 9,7 milyon ton yük
taşındı. Bu yıl, Kuzey Denizi Güzergahı
boyunca 15 Temmuz'a kadar yaklaşık 615 sefer
gerçekleştirildi. Rus hükümetinin, 2024 yılı için
80 milyon tonluk kargo trafiği öngörüsü var.
Küresel ısınmaya bağlı olarak hattın kullanılabilir
hale gelmesiyle birlikte de Süveyş Kanalı üzerinden
alınan 21 bin km kilometrelik Doğu Asya-Avrupa
mesafesinin, 12 bin 800 kilometreye düşmesi ve
transit süresinin 10-15 gün kısalması bekleniyor.
Kullanılabilir rotaların buzulların erimesine bağlı
olarak artması, Rusya'daki gaz piyasasına erişimi

35
TRILYON DOLAR

ARKTIK’TEKI DOĞAL GAZ VE PETROL
REZERVLERININ TAHMIN EDILEN
FINANSAL DEĞERI

%10
ARKTIK’TE HER

10 YILDA BIR AZALAN
BUZUL MIKTARI
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arttıracak olması nedeniyle enerji şirketleri için
destekleyici bir güç oluşturuyor. Nitekim yük taşıyan
gemiler bu yıl ilk defa buzkıranlara ihtiyaç duymadan
Arktik bölgeyi geçebildiler. Böylece Sibirya'nın
ulaşılması en zor bölgelerinden gelen malzemelerin
nakliye ve tedarik süreçleri hızlanmış oldu.
Rusya'daki Sabetta Limanı ile Çin’de bulunan
Jiangsu Rudong Limanı arasındaki yolculuk,
Süveyş Kanalı ve Malacca Boğazı üzerinden 35
günde tamamlanıyordu. Ancak, Kuzey Denizi
Güzergahı ile bu yolculuk 19 günde tamamlandı.
Yeni rotayı kullanan tankerlerden sonra bu yaz ilk
kez bir konteyner gemisi de bu hattı kullanarak
önemli bir sefere imza attı. 600 adet konteyner
yüklü gemi 23 Ağustos’ta, Vladivostok limanından
ayrıldıktan sonra iki limana uğrayarak 38 gün
sonra St. Petersburg limanına ulaştı.

ÇEVRECILER ENDIŞELI: ARKTIK’TEKI
BUZ ORANI HIZLA DÜŞÜYOR
Yeni hatların açılması, LNG taşımacılığındaki
nakliye maliyetlerini azaltıp yolculukları kısaltması
sebebiyle emisyonları azaltırken, küresel ısınma
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konusunda bir dizi tehlikeleri de artırıyor. Çevreciler
Arktik bölgede kullanılabilir deniz yollarının
açılmasıyla gemi trafiği oluşması nedeniyle buzdaki
siyah karbon miktarının artacağı konusunda
endişe duyuyor. Tanker bacalarından çıkan siyah
karbon miktarı, buz yüzeyini koyulaştırarak,
güneş enerjisinin daha fazla emilmesine ve ısınma
sürecinin hızlanmasına sebep oluyor. Bu ise daha
kısa sürede çok daha fazla buz kütlesinin erimesi
anlamına geliyor.
Bilim insanlarının yaptığı araştırmaların sonucuna
göre, Alaska ile Rusya arasındaki Bering Denizi,
geçtiğimiz Şubat ayındaki iki haftalık dönemde
buz örtüsünün yaklaşık yarısını kaybetti. İngiltere
Newcastle Üniversitesi'nde görev yapan oşinografi
alanında kıdemli öğretim görevlisi Miguel Angel
Morales Maqueda da yaptığı açıklamalarda son 30
yılın her 10 yılında Arktik'teki buz oranının yüzde
10 oranında azaldığını ifade ederek, küresel ısınma
tehlikesine dikkat çekiyor.
Buzullar eridiğinde ise Arktik Okyanusu altındaki
petrol ve doğal gaz çıkarılarak yine kirliliğe neden
olacak. Yapılan tahminlere göre, Kuzey Kutbu,

Son 15 yılda dünya
üzerinde tarihin en
yüksek sıcaklıkları
yaşandı ve bu yıl
buzulların kapladığı
alan 14 milyon
metrekareden yaz
aylarında 5 milyon
metrekareye düştü.
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keşfedilmemiş petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde
13'ü (90 milyar varil) ve doğal gaz kaynaklarının
yüzde 30'una ev sahipliği yapıyor.
Kuzey Kutup Bölgesi’nde Rus kıyılarını takip ederek
Atlantik ve Pasifik Okyanuslarını takip eden Kuzey
Deniz Rotası, Atlantik ve Alaska’nın kuzeyini
birleştiren Kuzeybatı Rotası
(Arşipel Geçidi) ve Murmansk/
Rusya ile Kanada ve ABD’nin
Atlantik kıyılarını birleştiren
Arktik Köprü olmak üzere
deniz ticaretinde kullanılan üç
önemli rota bulunuyor. Küresel
ısınmaya bağlı olarak bölgedeki
ulaşım olanaklarının rahatlamaya
başlaması, Arktik Okyanusu’nda
kıyısı bulunan ABD, Rusya,
Kanada, Norveç ve Danimarka
arasında hukuki, ekonomik
ve jeopolitik pek çok sorunu
beraberinde getiriyor. Arktik
beşlisi olarak adlandırılan bu
devletler arasında kıta sahanlığı/
MEB sınırlandırılması, deniz
ulaştırma rotaları üzerinde zararsız
geçiş ve transit geçiş gibi konular
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ile alakalı önemli sorunlar yaşanıyor. Kanada’nın
Rusya ve Danimarka ile yaşadığı Kardak gibi
egemenliği tartışmalı adacık sorunları var.
Ayrıca, 2012 yılı içinde, Çin’in milli enerji firması
CNPC’nin Rusya ile Arktik Okyanusu’nda ortak
petrol/doğal gaz çıkarma projesi imzalaması ile Çin
de Kuzey Buz Denizi'nde bir aktör
olmuştu. Çin, Bering Boğazı ve
diğer Arktik rotaları kullandığı
takdirde hem Malakka Boğazı’na
olan bağımlılığından kurtulacak
hem de ulaştırma maliyetlerinde
yılda 60-100 milyar dolar tasarruf
elde edilebilecek. Arktik’te yaşanan
bütün bu gelişmeler ABD ve
Rusya arasında jeopolitik çatışma
riskini artıyor. Bölgedeki politik ve
hukuki sorunların yanı sıra şu an
kutuplarda emniyetli gemi seyri için
kapsamlı bir haritalama yapılmış
değil, sigortalama maliyetleri de
oldukça yüksek ve gemi takibi
gibi çok sayıda zorluk söz konusu.
Bu nedenle yakın zamanda
yeni rotanın yine sınırlı gemiler
tarafından kullanılması bekleniyor.

Yapılan tahminlere
göre, Kuzey Kutbu,
keşfedilmemiş
petrol kaynaklarının
yaklaşık yüzde
13'ü (90 milyar
varil) ve doğal gaz
kaynaklarının yüzde
30'una ev sahipliği
yapıyor.

RMK

marine
www.rmkmarine.com

restorasyon.

maviyarış

BODRUM
CUP’TA
30. YIL KUTLAMASI
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1989 YILINDA YELKENLI
YARIŞI OLARAK BAŞLADIĞI
MACERASINA, BUGÜN BIR
DENIZ ŞÖLENI OLARAK DEVAM
EDEN BODRUM CUP, BU YIL
30’UNCU YAŞINI KUTLADI.
BU SENEYE ÖZEL ROTASINDA
İSTANBUL’DAN EGE’YE DÜMEN
TUTAN BODRUM CUP, YİNE
DENIZE MERAKLI BINLERI
BIR ARAYA GETIRDI.

1

1940’lı yıllarda Halikarnas
Balıkçısı, Sabahattin Eyüpoğlu gibi
aydınların teknelerle yaptığı keşif
gezileri, mavi bir yaşam felsefesine
dönüşerek Mavi Yolculuk adıyla
literatüre geçti. The Bodrum Cup
da mavi yolculukları içselleştirmek,
denize ve yelkenlilere meraklı her
yaştan, her seviyeden insana bu
sporu tanıtmak, kentin ve ülkenin
deniz turizmine katkıda bulunmak
amacıyla çıktığı yolculuğunda, kısa
süre içinde dünyanın en önemli
deniz etkinliklerinden birine dönüştü
ve uluslararası bir boyut kazandı.
Bodrum'un denizcilik kültürünün
önemli bir parçası haline gelen yarış,
yelkenli sporunu sevdirmenin yanı sıra
denizlerin ve koyların korunması adına
da farkındalık çalışmaları yapıyor.
Her yıl Ekim ayında düzenlenen ve
Bodrum ile özdeşleşen tirhandillerin,
ustaların ve tekne üretimindeki
son çalışmaların da sunulduğu
organizasyon, görüntü itibariyle bir
tekne fuarını andırıyor.

30 YAŞA ÖZEL ROTA
30’uncu yaşını kutlayan The Bodrum
Cup, bu sene bir yeniliğe imza atarak
“Four Seasons Hotel The Bodrum Cup”
ve “American Hospital The Bodrum
Cup” adıyla iki yarış şeklinde gerçekleşti.
Yelkenli olması koşuluyla tüm yatların

katılabildiği yarış, bu yıl 13-22 Ekim
ve 22-27 Ekim tarihleri arasında iki
etap şeklinde yapıldı. 13 Ekim’de Four
Seasons Hotel The Bodrum Cup
için İstanbul Boğazı’ndan geçiş için
görkemli bir kortej ile başlayan yarışın
Bodrum’daki geleneksel ayağı ise 22
Ekim’de start aldı.
Amerikan Hastanesi’nin isim sponsoru
ve Yalıkavak Marina’nın ana sponsoru
olduğu yarış, Bodrum Belediyesi’nin
desteğiyle düzenlenen ödül töreni ile
son buldu. Genel klasmanda Bodrum
Belediyesi’nin Dragon Fly isimli
teknesi birinci olurken Dafne isimli
tekne ikinci, Jasmin 1 ise üçüncü oldu.
Akdeniz çanağının en büyük yelken
yarışı olarak kabul edilen The
Bodrum Cup’a bu sene yerli yabancı
200’den fazla tekne ve 10 binin
üzerinde seyirci katıldı.
Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Ali Koç, TAY Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Mesut
Toprak, The Bodrum Cup Onursal
Başkanı Erman Aras, Arsenal
Futbol Kulübü’nün eski eş başkanı,
Premier League’in kurucularından
ve yarışın komodoru David Dein,
Four Seasons Hotels İstanbul Genel
Müdürü Tarek Mourad ve VKV
Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr.
Erhan Bulutcu gibi değerli isimler de
organizasyondaki yerlerini aldı.
15
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ARKAS AEGEAN
LINK REGATTA
2018’IN BIRINCISI

ARNES
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TÜRKİYE'NİN PEK ÇOK
FARKLI NOKTASINDAN GELEN
YELKENCILERI ÇEŞME’DE
BULUŞTURAN ARKAS AEGEAN
LINK REGATTA, DÖRT GÜNLÜK
YARIŞLARIN ARDINDAN SONA
ERDI. 51 TEKNE VE 500’E
YAKIN YARIŞÇIYI AĞIRLAYAN
ARKAS AEGEAN LINK
REGATTA’DA 2018 YILININ
BIRINCISI ARNES OLDU.
Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege
Açık Deniz Yat Kulübü Çeşme Marina
tarafından daha önce birçok kez
düzenlenen ve geçen yıl Arkas’ın adını
alan Aegean Link Regatta’da 51 tekne
ve 500’e yakın yarışçı IRC 0-1-2-3-45 ve destek kategorilerinde kupa için
mücadele etti.
29 Ağustos akşamı Çeşme Marina
Yacht Club’ta düzenlenen açılış kokteyli
ile başlayan Arkas Aegean Link Regatta,
30 Ağustos sabahı Çeşme-Sakız UBS
Yarışı için start aldı.
İlk yarışta IRC 0 kategorisinde
Anything teknesi ile birinci olan
Dere Construction ekibini, Comet A
teknesiyle Arkas-M.A.T. Sailing Team
ve 1925 teknesiyle Göztepe Yelken izledi.
Çeşme-Sakız UBS Yarışı için özel
olarak üretilen kupa ise yarışın ardından
Chandris Otel’de düzenlenen kokteylde
birinciye verildi.
Ertesi gün Sakız’da yorgunluk atan ekipler
bir günlük molada adanın keyfini çıkardı.
1 Eylül Cumartesi günü Sakız
önünden start alan ekipler, rüzgar üstü
şamandırasını sancakta bıraktıktan sonra
komite botundan telsizle bildirilen rota
kısaltması üzerine Bayrak Adası’na
kurulan hatta finişlerini verdiler. Rüzgar
hızının sürekli değiştiği parkurda
oldukça çetin geçen mücadenin ilk
finişini Dere Construction yaptı. Çok
17
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yakın aralarla Arkas-M.A.T. Sailing Team,
Göztepe Yelken 1925 ve Matrak 2 ekipleri
peşinden gelince, düzeltilmiş zamanda IRC
0 kategorisinde birinciliği Göztepe Yelken
1925’e kaptırdı. Bu sonuçla Matrak ikinci,
Comet A teknesiyle Arkas-M.A.T. Sailing
Team üçüncü ve Anything teknesiyle Dere
Construction dördüncü oldu.
Yarışın ardından ekipler, yorgunluklarını
Çeşme Marina Yacht Club’da düzenlenen
kokteylde attı.
2 Eylül Pazar günü, Arkas Aegean Link Regatta
2018’in son yarışında, Çeşme Altınyunus Marina
açıklarında start alan ekipler, Alev Adası’nı
iskelede bıraktıktan sonra mücadedelerini Çeşme
Marina önünde tamamladı.

OVERALL BIRINCISI ARNES
Dört gün boyunca gündüz yarışan, gece ise
Çeşme ve Sakız’ın tadını eğlenerek çıkaran
yarışçılar için toplamda katettikleri 50 deniz
milinin ardından Arkas Aegean Link Regatta
sona erdi. Yarışta ilk finişi, geçen yılın genel
kategorideki birincisi Anything yaptı ancak bu
kez Overall Kupa'yı IRC 2 Grubu’ndaki Arnes’e
kaptırdı. Yarışın genel sıralamasında Göztepe
Yelken 1925 ikinci, Ladies First üçüncü oldu.
Arkas Aegean Link Regatta’yı kazanan
teknenin bir yıl boyunca elinde bulundurduğu
Overall Kupa, bir yıl sonraki yarışta yeni
şampiyona veriliyor. Yarışı beş yıl üst üste
kazanan tekne ise kupanın daimi sahibi oluyor.
Geçen yıl Arkas’ın İzmir üniversiteleri arasında
düzenlediği çalıştay sonucunda, Dokuz Eylül
Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
Aksesuar Tasarımı Öğrencisi Yeliz Aydın
tarafından tasarlanan Overall Kupa, zorlu
mücadeleden geçen yelkenlilerin, akıntıyı ve
rüzgarı yakalayarak rakiplerini geçip zafere
yükselmesini temsil ediyor. Yelkenlileri izleyen
insanların gözünden denizin, yelkenin, rüzgarın
ahengini yansıtan kupa, yelkenlinin zarif
estetiğini de gösteriyor.

REKABET, EĞLENCEYLE
TATLANDI
Dört günde 50 deniz mili yol katederek
heyecan ve rekabetin en keyifli halini tadan
500’e yakın yarışçı, Arkas Aegean Link
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Regatta’nın görkemli kapanışında buluştu. 2
Eylül’de Before Sunset Beach and Resort’te
gerçekleştirilen partide, kazanan ekiplere
kupaları verildi. Törenin ardından yarışçılar,
Latin müziğinin en iyi seçkileriyle tanınan
usta müzisyen Ayhan Sicimoğlu ve Latin
All Stars’ın performansı ile unutulmaz bir
akşam geçirdi.
Yarış süresince sosyal medyada paylaşılan
fotoğraflar arasında en çok beğeni alan karenin
sahibi Alp Çandarlı, yarışın teknoloji sponsoru
olan Huawei tarafından "Huawei p20 Pro"
ödülünün sahibi oldu.

YENI DESTEKÇILERLE IKINCI
YILINDA DAHA BÜYÜK
Her yıl artan yerli ve yabancı yelkencilerin
katılımıyla sürdürülebilir ve geleneksel bir
yarış haline gelmesi hedeflenen Arkas Aegean
Link Regatta, ilk yıl başarısının ardından
adını uluslararası arenada da duyurarak bu
yıl ulusal ve uluslararası değerli markaların
desteğini aldı. İsviçre merkezli dünyanın en
büyük varlık yönetim şirketlerinden olan
UBS ilk gün gerçekleşen Çeşme-Sakız
Adası yarışına adını verdi. UBS Yarışı’nın
kazananları özel bir kupa ile ödüllendirildi.
Ayrıca dev teknoloji şirketi Huawei yarışın bu
yılki tekonoloji sponsoru oldu. Arkas Aegean
Link Regatta’nın medya destekçileri ise
Hürriyet ve Ege Medya idi.

İkinci yılında, geçtiğimiz
seneye oranla daha
fazla yerli ve yabancı
yelkencinin katılımıyla
gerçekleşen Arkas
Aegean Link Regatta,
gelecek yıllarda daha
büyük bir yarışa ev
sahipliği yapacağını
gösteriyor.

TOPLAM

777 TON
ÇEKME
Ç
EKME
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maviyarış

BOĞAZ’DA

YELKEN
ŞÖLENİ
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RAKAMLARLA BOSPHORUS CUP

Yarışan ülke sayısı: 10
Yarışan yelkenli sayısı: 80
Yarışan yelkenci sayısı: 800
17 yılda organizasyona katılan tekil yelkenli sayısı: 370
17 yılda organizasyona katılan farklı yelkenci sayısı: 3.000
Yarışması beklenen en pahalı tekne fiyatı: 4.000.000 Euro
Türkiye’nin tanıtımına katkısı: 27.000.000 Euro

Türkiye’nin önde gelen yelken
yarışlarından biri olan Turkcell Platinum
Bosphorus Cup, bu sene 17. kez
düzenlendi. 29-30 Eylül tarihlerinde,
Turkcell Platinum sponsorluğunda
düzenlenen yarış, iki gün boyunca
10 ülkeden 80 yelkenliyi ve 800
kadar yelkenciyi İstanbul Boğazı’nda
ağırladı. Son derece renkli ve heyecanlı
görüntülere sahne olan bu boğaz yarışında
yarışmacılar, organizasyonun birincilik
ödülü olan “Döner Trofe Kupası” için
kıyasıya bir mücadele verdi.
İki gün süren ve üç yarıştan oluşan
etkinliğin ilk gününde yelkenler, İstanbul
Boğazı’nda mücadele etti. Boğaz
Yarışı’nda tekneler, Dolmabahçe’den
saat 12.00’de start alarak Anadolu
Hisarı’ndan dönüp, Çırağan Sarayı
önündeki finiş noktasına vardı.
Bosphorus Cup, 30 Eylül Pazar
günü Caddebostan etabı ve ardından
düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

ŞAMPIYON CERRAHI CHEESE
Boğaz’ın eşsiz görüntüleri eşliğinde
yapılan ilk gün yarışının kazananı
Hasan Utku Çetiner kaptanlığındaki
Shak Shuka II isimli tekne oldu. Selim
Kakış’ın kaptanlığındaki Define Jr isimli
yelkenlinin ikinci sırayı aldığı Boğaz
Yarışı’nda Levent Peynirci’nin sahibi
olduğu İstanbul Cerrahi Cheese ise
üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye’nin uluslararası arenadaki
en önemli ve en uzun soluklu
organizasyonlarından biri olan Turkcell
Platinum Bosphorus Cup yarışında iki
günün sonunda büyük kupayı kaldıran
yelkenli ise Levent Peynirci’nin
İstanbul Cerrahi Cheese’i oldu. Genel
klasman sonuçlarına göre yapılan
sıralamada ikinciliği Logo, üçüncülüğü
ise Shak Shuka II aldı.
İstanbul Cerrahi Cheese, Kalamış
Marina’da düzenlenen ödül töreni ile
Döner Trafo Kupası’nı teslim aldı. Kupa
bir sonraki senenin yarışına kadar Cerrahi
Cheese ekibinde kalacak.
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SIGARA IZMARITLERI SON 32 YILDA DÜNYA
DENIZ VE OKYANUSLARININ EN BÜYÜK
KIRLILIK KAYNAĞI HALINE GELDI. DÜNYA
GENELINDE HER YIL ÜRETILEN 5.7 TRILYON
SIGARADAN ÇIKAN ATIK IZMARITLERIN
16 MILYONU, DENIZLERE KARIŞARAK
BURADAKI EKOSISTEMI ZEHIRLIYOR.
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Toplumun geniş kesimlerinde sadece pamuktan
yapıldığına inanılan sigara izmaritlerinin içinde
bulunan selülöz asetat, kurşun, arsenik ve benzeri
yedi bin ağır kimyasal denizlerde ölüm saçıyor.
ABD’de, San Diego Eyalet Üniversitesi’nin yaptığı
bir araştırma, izmaritlerin deniz ekosisteminde
yarattığı yıkıcı etkileri bilimsel kanıtlarıyla ortaya
koyarak çok büyük bir tehdide işaret ediyor. Yapılan
araştırma, bir litre suyun içindeki tek bir izmaritin,
suya saldığı toksik madde oranı ile ortalama bir
deniz canlısını öldürebileceğini gösterdi.
Kurulduğu 1986 yılından bu yana, kıyı
temizleme etkinliklerini hayata geçiren ve
tüm dünyada liderliğini sürdüren Ocean
Conservancy, son 32 yılda sigara izmaritlerinin
dünya sahillerinden en çok toplanan çöp haline
geldiğini, bugüne kadar dünya genelindeki
sahillerden 60 milyonun üzerinde sigara
izmariti topladığını ifade ediyor. Ocean
Conservancy, dünya çapında her yıl 5,7 trilyon
sigara üretildiğini, üretilen sigaraların üçte ikisi
oranında izmaritin her yıl sorumsuzca doğaya
terk edildiğini ortaya koydu. Ocean Conservancy
öncülüğünde her yıl geleneksel olarak dünya
çapında kıyı temizleme günü düzenleniyor.
“International Coastal Cleanup” adı altında
dünya genelinde düzenlenen kıyı temizliği
etkinliklerinde sadece geçtiğimiz yıl 2 milyon
412 bin 151 izmarit toplandı.
Dünya Sağlık Örgütü de geçtiğimiz yıl, "Tütün ve
Çevresel Etkileri: Genel Bakış" adıyla yayınladığı
raporunda, her yıl 680 milyon kilo tütün çöpünün
çevreye bırakıldığını kaydetti. Tütün atıklarının
insan kanserojenleri de dahil olmak üzere, yedi
binden fazla zehirli kimyasal madde içerdiğini,
bu zararlı maddelerin de kanalizasyonlar, yer altı
suları ve rüzgâr etkisiyle denizlere karıştığını

vurguluyor. Rapora göre, nikotin, arsenik,
selülöz asetat gibi zararlı bileşenler izmarit ve
tütün artıklarından suya salınıp, suda yaşayan
organizmaları zehirliyor. Konuyla alakalı olarak
çalışma yapan araştırmacıların NBC News’e
yaptığı açıklamaya göre, deniz kuşlarının yaklaşık
yüzde 70’inde, deniz kaplumbağalarının ise yüzde
30’unda sigara izmaritleri içerisinde bulunan ağır
kimyasalların izine rastlandı.

TEHDIT, DENIZ EKOSISTEMINDEN
İNSAN SAĞLIĞINA UZANIYOR
İzmaritlerin yarattığı toksik tehlike yalnızca
deniz ekosistemi ile sınırlı değil. Böcek ya da
solucana olan benzerliği nedeniyle denizde
yaşayan canlılar tarafından tüketilen izmaritler,
besin zincirine karışarak insan sağlığını da ciddi
bir tehdit altına alıyor. İstanbul Üniversitesi
Su Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi
olan Prof. Dr. Gülşen Altuğ, "Sigaranın içindeki
maddelerin dokularda DNA’lara zarar verdiği
bilimsel olarak tanımlandı. Sigara filtrelerini
içeren izmaritlerin suyun içinde çözünmesi
toksik maddelerin deniz ekosistemine sızması
için ortam hazırlıyor. Bir litrelik su içinde
bir tek izmaritten sızan maddelerin bir balığı
öldürmek için yeterli olduğunu bildiren
çalışmalar var. Önlem alınmadığı takdirde
dünyada litre başına bir izmaritin düşmesi
hayal olmaktan çıkacak. Bu toksinlerin,
kümülatif etki göstererek zarar verdiğinden,
besin zinciri yoluyla denizlerdeki canlılara ve
ekosisteme zararları kaçınılmazdır. Balıkların
besin zannederek izmaritleri yutması bu
zararın ayrı bir örneğidir." diyerek balıklarla
beslenen insanların da içinde bulunduğu
tehdidi gözler önüne seriyor.
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Avrupa Çevre Ajansı (European
Environment Agency) da 2018 yılının
başında yayınladığı çevre raporunda, sigara
izmaritlerinin neden olduğu kirliliğin
çarpıcı sonuçlarını ortaya koydu. Rapor,
Baltık Denizi, Akdeniz, Karadeniz
ve Kuzey-Doğu Atlantik Okyanusu
olmak üzere Avrupa'nın dört bölgesel
denizinde yapılan deniz çöpü ve temizleme
faaliyetlerinin sonuçlarını sunuyor. Buna
göre 2014 ve 2017 yılları arasında bin
627 sahil temizleme etkinliği düzenlendi.
Sonuçta 693 bin 259 atık denizden
uzaklaştırıldı. Toplanan çöplerin oranına
göre oluşturulan listede ilk sırayı yüzde 18
ile sigara izmariti alıyor.

DÜNYA TOPLUMLARINDAKI
BILINÇ YETERLI DEĞIL
İzmarit kirliliğinin en büyük sebeplerinden
bir tanesi, insanların bu maddeleri bir
atık olarak görmemesi. "Britanya’yı Temiz
Tut (Keep the Britain Tidy)" isimli çevre
örgütünün İngiltere genelinde yaptığı
bir araştırma da eğitim düzeyi yüksek
olan toplumlarda bile izmarit kirliliği
konusunda yeterli bilincin oluşmadığını
gösteriyor. Araştırmaya göre, sigara
tüketicilerinin yüzde 47'si tuvalete atılıp
üzerine sifon çekilen izmaritin denize
karışacağının farkında değil. Sigara
tüketicilerinin üçte biri izmaritlerin,
atık su temizleme sürecinde arıtıldığını
sanıyor. İngilizlerin beşte birinden fazlası,
sigara tüketicilerinin ise yüzde 50'sinden
fazlası, tuvalete sigara atmanın kabul
edilebilir olduğunu düşünüyor. İngiltere’de
yalnızca bir ayda 3.6 milyon izmarit, atık
su yollarına bırakıldı. Araştırmaya katılan
sigara tüketicilerinin yüzde 40'ı, geçen ay
sigarayı tuvalete atarak söndürdüklerini
itiraf etti. Sigara içenlerin onda biri ise
sönen sigarayı hiçbir zaman çöpe atmıyor.
Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren KBT
Başkanı Allison Ogden-Newton, yaptığı
açıklamada ''Araştırmamıza göre İngilizlerin
beşte birinden fazlası tuvalete sigara atmanın
kabul edilebilir olduğunu düşünüyor. Bu
oran her gün sigara içenler arasındaysa yüzde
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SIGARA IZMARITI
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2.5 CM-50 CM
PLASTIK PARÇALARI

Avrupa Çevre
Ajansı (European
Environment Agency),
2018 yılının başında
yayınladığı çevre
raporunda sigara
izmaritlerinin neden
olduğu kirliliğin çarpıcı
sonuçlarını ortaya
koyuyor. Avrupa'nın
dört bölgesel denizinde
yapılan deniz çöpü ve
temizleme faaliyetleri
sonucunda hazırlanan
atık listesinde ilk
sırayı yüzde 18 ile
sigara izmariti alıyor.
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50'nin üzerinde. Tuvalete izmarit atmanın
zararsız olduğunu sananların, bunun doğal
yaşam üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğunu
anlamalarını sağlamalıyız'' diyor.

“BIREYSEL OLARAK YAPILACAK EN
ÖNEMLI ŞEY, TÜKETIMI AZALTMAK”
WWF Türkiye Deniz Koruma Uzmanı Yaprak
Arda, plastiklerin yanı sıra sigara izmaritlerinin
tahmin edildiğinden çok daha büyük bir tehlike
olduğunu söylüyor. İzmarit kirliliğinin altında
yatan en büyük sebebin, insanların bunları
bir atık olarak görmemesi olduğunu söyleyen
Arda şunları ekliyor: “Sigara izmaritleri toplum
genelinde düşünüldüğü gibi pamuktan değil,
selüloz asetat denen plastik bir malzemeden
üretilmiştir. Tıpkı diğer plastik formları gibi,
sigara izmaritleri de biyolojik olarak bozulmaz
ve uzun bir süre boyunca doğada kalabilir.
İnsanların izmaritleri atık olarak görmemesi ile
birlikte, izmaritler küçük parçalar oldukları için
bunların doğada kolaylıkla çözünebileceğinin
düşünülmesi, içerisindeki kimyasal maddelerin
denizde ne kadar büyük bir toksik etki
yaratacağının bilinmemesi, bu nedenle doğaya
vereceği zararların farkına varılmaması, izmarit
kirliliğinin en önemli sebepleri.”
Birey olarak yapılması gereken en önemli
şeyin, sigara tüketimini azaltmak ve
izmaritleri çöp kutusuna atmak olduğunu
ifade eden Arda, “İzmarit kirliliğinin
azaltılması için bu konuda halkın
bilinçlendirilmesi, izmaritlerin kolay
erişilebilecek noktalardaki çöp kutularına
atılması sağlanmalı. İzmaritlerin yerlere
atılmasını azaltmak için gerekli bölgesel ve
yerel politikaların oluşturulması, alternatif
olarak doğa dostu filtrelerin üretilmesi,
gönüllü olarak kıyı temizliklerine katılım
sağlanmalı. İzmarit ve atıklarla ilgili
kampanyalara destek verilmeli” diyor.

GÜNDE 16,5 MILYAR İZMARIT
DENIZE ATILIYOR
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gülşen Altuğ
da plastik kirliliği altındaki çalışmalara konu
olan izmaritin, en çok rastlanan katı atıklar
arasında olduğunu ifade ediyor. Altuğ, “Dünya
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genelinde her yıl yaklaşık 5,7 trilyon sigara
tüketildiği, bunun da üçte ikisinin çevreye
atıldığı bildiriliyor. Bu da günde 16,5 milyar
sigara demek. İzmaritlerin sahillerde en fazla
toplanan atık olarak denizlere ve tüm sucul
alanlara ulaştığı düşünüldüğünde verdiği zararı
anlamak kolaylaşıyor” deyip şunları ekliyor:
"İnsan kaynaklı evsel ve endüstriyel kirlilik
faaliyetlerinin tanımını yaparken 'yapılan her
faaliyet doğaya zarar verir, önemli olan bunu en
az hasarla yapmak' diyoruz. İzmarit kirliliğinin
tek sebebi insanoğlunun sorumsuzluğudur. Bu
yüzden kirliliğin önlenmesi de bireyden, bireyin
davranışlarını etkileyen yazılı ve yazılı olmayan
kurallardan ve bireyin bu kuralları algılayış
biçiminden geçiyor. Kişi bulunduğu toplumda
çevreye duyarlı olursa yanındakinin de duyarlı
olması için çaba gösterir ve davranışlar genel
davranış modelini etkilemeye başlar. Bu
davranış modellerini çevre duyarlılığına evirecek
faaliyetlere toplum olarak ihtiyacımız var.
Dünyanın da ihtiyacı var. Bilimsel çalışmalar,
karar koyucuların yasa geliştirme önlemleri, sivil
hareketin içinde olduğu toplumsal duyarlılık
aktiviteleri ve konunun zorunlu eğitim içinde
ele alınması, izmarit kirliliğinin azaltılması
için gereken başlıklar olarak özetlenebilir.
Birçok ülkede sigara tüketimine ve tüketim
yerlerine yönelik getirilen kısıtlamalar veya
yasaklar, filtresiz sigara üretimlerinin olması
izmarit sorununa çözümün parçası niteliğinde
elbette. Bilimsel çalışmalar izmaritin doğada
çözünürlüğü üzerinde veriler üreterek konuya
yaklaşırken sivil toplum kuruluşları tarafından
kıyısal alanlarda ve parklarda farklı ülkelerde
insanın çevreye duyarlılığını artırmak ve
izmarit problemine dikkat çekmek anlamında
izmaritlerin ve çöplerin toplanması için
aktiviteler düzenleniyor. Bunların gündelik
yaşamda yapılabilecekleri göstermek açısından
şüphesiz yararlı ve etkili sonuçları oluyor/
olacaktır. Ancak toplumsal farkındalığın
bu konuda duyarlılık geliştirecek eğitim ve
faaliyetlerle çok küçük yaşlarda verilmesi
gerektiğini tekrarlamak isterim. Kişi, yaşam
şekli olarak çevreye duyarlılığı öylesine
benimsemiş olmalı ki, bu sorunları konuşmaya
gerek duymayalım. Bunu başardığımızda
her şey yolunda demektir.”

PROF. DR. GÜLŞEN ALTUĞ

Dünya genelinde
her gün 16,5 milyar
izmarit çevreye atılıyor.
Sahillerden toplanan
atıklar arasındaki en
fazla paya izmaritlerin
sahip olmasının tek
sebebi sorumsuzluk.

mavicanlı

DERİNLERDEKİ ZEKİ SİHİRBAZ
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AHTAPOT

SANIYELER IÇERISINDE RENK
VE ŞEKILLERINI DEĞIŞTIRIP,
VÜCUTLARINDA TÜMSEKLER
OLUŞTURABILEN AHTAPOTLAR,
ANIDEN BIR TAŞA VEYA
BIR KABUĞA DÖNÜŞEBILIR.
LABORATUVAR ORTAMINDA
EN ZORLU LABIRENTLERI
AŞMAYI, DEĞIŞIK BIÇIM VE
ÖLÇÜLERDEKI HEDEFLERI
BULMAYI BAŞARABILECEK
KADAR ZEKI OLDUĞU GÖZLENEN
BU CANLILAR, DNA'DAN
GELEN TALIMATLARI HIÇE
SAYARAK KENDI GENETIK
YAPISINI DILEDIĞI GIBI
DÜZENLEYEBILIYOR.
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mavicanlı

E

Eğer zamanda yolculuğa çıkıp 500 milyon
yıl öncesine geri dönebilseydiniz, eski dünya
denizlerinin derinlerde yaşayan en korkunç
yırtıcıların kabuklu kafadan bacaklılar
olduğuna şahit olabilirdiniz. Henüz hiçbir
küçük balığın ortaya çıkmadığı bu dönemin
devasa büyüklüklere ulaşabilen hükümdarları,
dünyanın var olduğu ilk zamanlardan bu yana
yaşamını sürdürüyor.
Kafadan bacaklılar, bilimsel adıyla Cephalopoda,
çok hücreli omurgasız hayvanların yumuşakçalar
şubesine ait en gelişmiş sınıftır. Oldukça büyük
bir başa sahip olan bu sınıfın bireylerinde, göz ve
sinir sistemi de gelişmiştir. Bir kafadan bacaklı
olan ahtapot da zekâsı ve yetenekleriyle, bilim
çevrelerinin dikkatini çekmeyi her dönemde
başaran canlılardan bir tanesi. Ahtapotların
dikey ve kıvrımlı 10 adetten fazla lobdan oluşan
beyni, nöronların üçte birini kapsar. Karar verme,
öğrenme, hafıza gibi üst düzey fonksiyonlarını
kontrol edebilir. Belirli fonksiyonlar, beynin sağ ve
sol yarım kürelerinde yerleşmiştir.
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Ahtapotlarda kan dolaşımının düzenli
işleyebilmesi için son derece büyük öneme sahip
olan üç adet kalp bulunur. Solungaçların yanında
konumlanan iki küçük kalp, kanı solungaçlara
pompalar. Burada karbondioksitten arındırılan
kan, oksijence zengin halde ana kalbe gönderilir.
Ana kalp ise yenilenmiş kanı vücuda pompalar.

BEYİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET
EDEBİLEN SEKİZ KOL
Sekiz kolu başının bir tarafına doğrudan bağlı
bulunan ahtapotların bir torbayı andıran mantosu,
hayati organlarına ev sahipliği yapar. Kollar,
karşı karşıya geleceği tehlikelere karşı beyinden
bağımsız hareket edebilecek şekilde gelişmiştir.
Nitekim yapılan araştırmalar, bu kolların
bedenden ayrıldıktan bir saat sonra bile uyaranlara
tepki verdiğini ortaya koymuştur. Bu sayede,
avlanabilmek için kollarını sıklıkla kayalardaki
çatlak ve yarıklardan içeri sokmak zorunda
kalan ahtapotlar, burada görüş alanı dışında
kalan dikenli deniz bitkilerinden ya da küçük

Ahtapotun kolları,
karşı karşıya geleceği
tehlikelere karşı
beyinden bağımsız
hareket edebilecek
şekilde gelişmiştir.

RODAPORT A TİPİ GÜMRÜKLÜ ANTREPO VE SERBEST DEPO
Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kütahya ve Konya için
yeni dağıtım noktanız.
32.000m2 Kapalı Alan 9.200m2 Açık alan

Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.
Ata Mah. 146 Nolu Sokak No:5 16600 Gemlik/BURSA Tel: +0 (224) 519 00 30 Fax: 0 (224) 519 00 31
www.rodaport.com

mavicanlı

canlıların dişlerinden zarar görmekten kurtulur.
Beklenmedik bir durumda bir kolunu kaybetse
bile, yerine yenisini çıkartabilir. Maharetli sekiz
kol üzerinde bulunan yüzlerce yapışkan vantuz,
en kayganından en engebelisine kadar her türlü
yüzeyde sıkıca tutunabilecek kadar güçlüdür. Yine
de deride salgılanan bir kimyasal, vantuzların
kendi bedenine yapışmasını önleyerek ahtapotu
bir kördüğüm olmaktan kurtarır.
Denizin dibindeki kaya yarıklarında gizlenen
ahtapotlar, ıstakoz, yengeç, midye gibi kabuklu
deniz canlılarıyla beslenmeyi sever. Habersizce
kendisine yaklaştığında, güçlü kollarıyla yakaladığı
avın kabuklarını kırar. Keskin gaga biçimindeki
çift nasırlı çenesi ve radula denen dişli dilleri ile
avlarını parçalayıp yerler. Midye ve istiridyelerin
kabuklarını açıp, tekrar kapanmalarını engellemek
için kabukların arasına taş sıkıştırmayı akıl
edebilen bu zeki canlı, kaba kuvvet ile başa
çıkamadığı avını zehirli tükürüğü ile felce
uğrattıktan sonra yer.

kümesine, bir taşa, ya da deniz salyangozuna ait
bir kabuğa dönüşebilir. Bu, düşmanlarına karşı
geliştirdiği mükemmel bir savunma sistemidir.
Korkunç şöhretlerinin aksine, ürkek ve çekingen
olan ahtapotların gövdelerinde iskelet ve
kılçık bulunmaz. Bu sayede iri hayvanlardan
ve insanlardan kaçarken çok ufak ebatlarda
büzülerek, derin denizlerde, kayalıklar arasındaki
en dar çatlaklardan kolaylıkla geçebilir ya da
buradaki yarıklarda kolaylıkla saklanabilir.
Zeminde kolları üzerinde sürünerek veya emdiği
suyu gövdesinde bulunan mantodaki sifonundan
püskürterek hızla geriye doğru hareket eder.
Sifonunu çevirerek öne ve arkaya doğru hareket
eder, avını kovalar ve düşmanlarından kaçar.
Bazıları düşmanlarını şaşırtmak için suya
mürekkep fışkırtabilir. Sifona açılan bir keseden
suya bırakılan mürekkep, ortamı bulanıklaştırır.
Böylece ahtapot, avcının görme ve koku alma
duyularını devre dışı bırakarak kendisine hızla
tehlikeden uzaklaşacak fırsatı yaratır.

BU SİHİRBAZI BULMAK KOLAY DEĞİL

YAVRULARI İÇİN ÖLÜME
YATAN BİR ANNE

Çok kısa sürede renk, şekil, desen, parlaklık
ve doku değiştirebilme yeteneğine sahip olan
ahtapotlar, vücutlarında tümsekler ve dikensi
yapılar da oluşturabilir. Bu yeteneği sayesinde
tıpkı maharetli bir sihirbaz gibi gözlerinizin
önünde saniyeler içinde mercana, yosun
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Ahtapotlar mercan resiflerinin bulunduğu
okyanusun farklı katmanlarında yaşarlar. Dünya
üzerinde yaklaşık 300 türü bulunan ahtapotların
çoğu hızlı büyür, ergenliğe erken girer. Erkek
ahtapotlar 8-10 aylık dişiler ise 16-18 aylık
olduğunda olgunluğa erişir. Manto boyu yaklaşık
12 santim olan dişi, 130 bin- 400 bin civarında
yumurta üretebilir. Yaşam süresi oldukça kısa
olan erkek ahtapot, çiftleşme sürecinin hemen
ardından geçirdiği hücre yaşlanmasından
dolayı ölür. Anne ahtapot ise 6 ay – 4,5 yıl
boyunca yavruları için kuluçkaya yatar. Bin dört
yüz metre derinlerde bir kayaya yapışmış bir
vaziyette, her biri zeytin büyüklüğünde olan
yumurtalarını korumaya çalışır. 4,5 yıl boyunca
yumurtalarını asla yalnız bırakmayan anne
ahtapot, suyu hareket ettirerek yumurtaların
ihtiyaç duyduğu oksijeni elde etmeye çalışır.
Yumurtaları okşayarak üzerlerinde alglerin
oluşmasını sağlar. Bu sırada avlanamadığı için
kilo kaybeden anne ahtapotun derisi gevşeyip
soluklaşır. Deniz suyu metabolizmasını
yavaşlatıp enerji ihtiyacını azaltacak kadar soğuk
olsa da yavrular yumurtadan çıktığında anne
ahtapotun yaşamı sona erer.

Ahtapotlar gözlerinizin
önünde saniyeler içinde
renk ve şekillerini
değiştirebilir. Kamufle
sürecini bukalemunlara
göre daha karmaşık bir
şekilde gerçekleştiren
ahtapotların bu yeteneği,
bilim dünyasında evrim
süreci ile ilgili pek çok
tartışma yaratıyor.

GENETİK KODLARINI
DEĞİŞTİREBİLİYORLAR

Geçtiğimiz yıl, dünyanın saygın bilim dergilerinden
Cell’de yayınlanan bir makaleye göre, insanlar
da dahil birçok organizma, RNA'daki protein
sentezinin tüm süreçlerinde, DNA'da ortaya konan
talimatlara son derece sadık kalırken, ahtapotların
RNA'sındaki genetik düzenlemeler, DNA’nın
talimatlarını hiçe sayabiliyor. Ahtapot, kalamar ve
mürekkep balığı gibi diğer kafadan bacaklıların
sinir sisteminde oldukça yüksek bir düzeyde
genetik düzenleme mekanizmasının işlediğini
fark eden bilim insanları, karmaşık davranış
biçimlerini açıklayan ve DNA mutasyonu yerine
RNA düzenlemesi üzerinden işleyen özel bir evrim
mekanizmasına işaret ediyor. Bulgulara göre kafadan
bacaklılar, beyinlerinde bulunan RNA moleküllerinin
yüzde 60’ındaki genetik kodlarda yeniden
düzenleme yapabiliyorken diğer canlılarda bu oran
sadece yüzde bir. Proteinlerin yeniden düzenlenmesi
özelliği alışılmadık düzeyde yüksek olan ahtapotlar,
bu sayede beyin hücrelerinin yapılarını dahi
değiştirebiliyorlar.

“AHTAPOTLAR
UZAYLI
MIDIR?”
ESPRİSİ BİR
GERÇEĞE
Mİ İŞARET
EDİYOR?

Laboratuvar ortamında labirentleri aşmayı, değişik biçim ve ölçülerdeki hedefleri bulmayı, renkli örgü ve düğümleri
çözmeyi başarabilecek kadar zeki olduğu gözlenen ahtapotların bukalemunlardan çok daha karmaşık bir şekilde anlık renk
değiştirebilmeleri, kanlarının mavi olması ve polarize ışıkta görülebilmesi, kendi genetik kodlarını RNA düzeyinde yüksek
oranda değiştirebilme yetenekleri bilim çevrelerinde bu canlıların uzaylı olabileceğine dair yapılan şakaların gerçek olabileceğine
işaret ediyor. Sonuçları, "Progress in Biophysics and Molecular Biology" dergisinde yayınlanan ve ahtapotların evriminde
kuyruklu yıldızlar üzerinden dünyaya taşınan virüslerin etkili olabileceğini ortaya koyan bir araştırma da bu düşünceyi destekler
nitelikte. Araştırma ekibinde yer alan bilim insanlarından Chandra Wickramasinghe, kuyruklu yıldızların evrene yaşam dağıttığı,
dünyadaki yaşamın farklı kuyruklu yıldızların taşıdığı aminoasit gibi maddeler etrafında şekillendiğini ortaya koyuyor. Bilim
insanları bu maddelerle birlikte virüslerin de gezegenimize taşınmış olabileceğini, dünyada yaşayan ahtapot gibi bazı canlıların
vücuduna yerleşerek evrimi farklı noktalarda ilerletmiş olabileceğini düşünüyorlar.
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YAŞLI GEMILERIN
YERINI
ÇEVRECI GEMILER
ALACAK
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Koster gemileri, Akdeniz ve Karadeniz ticaretinde en
çok tercih edilen gemi tonajı olarak öne çıkıyor. Türk
armatörlerin de bu tonajda diğer ülke armatörlerine
nazaran yüzde 35 gibi yüksek bir payı bulunuyor. Fakat
filonun yaşlı olması, Türk armatörlerin rekabet gücünü
azaltıyor. Türk armatörler, Koster Yenileme Projesi'yle
yaşlı gemileri, verimliliği yüksek çevreci gemilerle
yenilemek istiyor. Bu projenin öncülüğünü de Koster
Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) yapıyor.
KOSDER Başkanı Hüseyin Kocabaş, Koster Yenileme
Projesi’nin bölgedeki deniz ticaretine hakim olmanın yanı
sıra Türk gemi inşa sanayisi için stratejik öneme sahip
olduğunu söylüyor. Denizler açısından önemi ise yaşlı ve
riskli gemilerin yerini çevreci gemilerin alacak olması.
Emisyonlar ve deniz kirliliğinin endüstriler üzerindeki
baskısı, üretim sanayisinde olduğu kadar hizmet
sektöründe de iş yapış şekillerinde değişime neden oluyor.
Deniz taşımacılığı da bu değişimlerle şekillenmeye
devam ediyor. Balast suyu sözleşmesinden sonra 2020’de
gemilerin kullandığı yakıtlara da sülfür kıstası geliyor.
Tüm bu yaptırımlar, yaşlı gemiler üzerinde baskı
oluştururken, rekabet şanslarını da azaltıyor. “Koster
filosu, Akdeniz ve Karadeniz ülkelerindeki ticaret için
hayati öneme sahip” diyor Hüseyin Kocabaş ve neden
önemli olduğunu şöyle anlatıyor: “Koster, sahilden sefer
yapan belirli tonajdaki gemileri tanımlıyor. Bugün 1000
dwt ile 12.000 dwt arasındaki gemileri, koster olarak
adlandırmaya başladık. Bugün Türk sahipli 750 civarında
koster gemisi bulunuyor ve bu gemilerin toplam tonajı
yaklaşık 3.5 milyon dwt.
Akdeniz ve Karadeniz çanağında ise Avrupalı armatörler
dahil bin 800 adet koster gemisi bulunuyor. Bölgedeki
filonun üçte birinin Türk armatörlerin kontrolünde
olduğunu söyleyebiliriz fakat filomuz çok yaşlı olduğu
için pazara hakim olamıyoruz. Filomuzun yaş ortalaması
29. Dış ticaretimizde özellikle ithal yükler koster
gemileriyle taşınıyor. Bölgedeki ticaretin taşınmasında
oldukça yüksek paya sahip.”
Türk armatörlerin 1980’li yıllarda Akdeniz ticaretinde
navlunları belirleyebilecek güce sahip olduğunu
hatırlatan Hüseyin Kocabaş, filonun yaşlanması ile Türk
koster filosunun rekabet gücünü kaybettiğini belirterek,
gemilerin yenilenmesinin gerekliliğini şöyle anlatıyor:
“Gemi dizaynlarının değiştiği, çevreci gemilerin arttığı
bir dönemde sizin de filonuzun gelişen piyasa şartlarına
ayak uydurması gerekiyor. Piyasayı geçmişteki gibi geri
kazanıp, navlun belirleyebilmek ve kiracıların tercihlerini
etkilemesi adına Türk Koster Yenileme Projesi hayati
önem taşıyor. Bu proje ile Türkiye’nin yerli gemi inşa ve

HÜSEYIN
KOCABAŞ

TÜRK KOSTER YENILENMESI PROJESI, GEMI
SANAYISINE IVME KAZANDIRIRKEN DENIZLER IÇIN
RISKLI OLAN YAŞLI GEMILERIN DE HURDAYA GITMESINI
SAĞLAYARAK ÇEVRECI GEMILERIN PAZARA GIRMESINE
IMKAN TANIYACAK. PROJE, HÜKÜMETIN ÖNCELIKLI
PROGRAMINA GIRMESE DE KOSDER BAŞKANI HÜSEYIN
KOCABAŞ, GELECEK PLANLARDA PROJENIN GÜNDEME
ALINACAĞINA INANIYOR.
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yan sanayisi kalkınırken, bölge ticareti için stratejik
öneme sahip gemi tonajının büyük kısmını elimizde
tutmuş olacağız.”

YENI GEMILER ÇEVRECI OLACAK
Yaşlı koster filosunun yenilenmesi, ticari boyutu
dışında çevre açısından da büyük öneme sahip.
Çok yaşlı gemilerin denizler için yarattığı riskler
bertaraf edilmiş olacak. Denizlerin ve havanın
temiz tutulması gerekliliğinin dünyanın en yoğun
çaba sarf ettiği konu olduğunu söyleyen KOSDER
Başkanı Kocabaş, her geçen gün taşımacılık
sektörü için yeni regülasyonlar geliyor. Balast Suyu
Sözleşmesi’nden sonra 2020’de gemi yakıtlarına da
yaptırımlar gelecek. Düşük sülfürlü veya daha temiz
yakıtların kullanılması gündemde. Diğer yandan yeni
kuralların getirdiği zorunluluklarsa oldukça maliyetli.
Bu yüzden yaşlı filonun bu ekipmanlarla rekabet
etmeleri mümkün değil. Filonun yenilenmesinin,
denizlerin daha temiz kalmasının yanı sıra hem
balast suyu regülasyonlarına uyumu hem de sera gazı
emisyonlarının azaltılması açısından faydası olacaktır.”

DEVLETIN ÖNCELIKLERI DEĞIŞTI
İlgili bakanlıklarla uzun yıllar devam eden
görüşmelerin ardından Türk Koster Filosunun
Yenilenme Projesi’nin başlaması için 11 Haziran
2018 tarihinde imzalar atıldı. Atılan imzaların
aslında projenin nihayete gelen noktası olduğunu
söyleyen Hüseyin Kocabaş, 24 Haziran'da yapılan
seçimlerden sonra bakanlık ve bürokrasideki
değişimler ile devletin önceliklerini değiştirdiğini
belirterek şöyle devam etti: “Devletimizin bunun ne
kadar hayati bir konu olduğunun bilincinde olması
bizim için büyük bir kazanım oldu. Projenin bir
an önce faaliyete geçmesi için çalışmalar devam
ediyor. Fakat Türkiye’ye döviz üzerinden finansal
ataklar yapıldı ve bu da dengeleri ve önceliklerin
yerlerini değiştirdi. Biz de KOSDER olarak, Sayın
Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalar
doğrultusunda, projemizin kesiştiği ve ters düştüğü
noktalar var mı, diye bir çalışma yürütüyoruz.
Projenin öncelikli projeler haline gelmesi için
üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Üç aylık planlarda
koster projesini göremedik fakat devam eden
görüşmeler neticesinden sonra gelecek planlarda
projenin gündeme alınacağına olan inancımı
sürdürüyorum. Çünkü devlette süreklilik esastır,
başlamış olan bir süreci de bitireceğine inanıyorum.”
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TÜRK KOSTER
FILOSU (2017)

3.66

MILYON DWT
FILO
KAPASITESI

796
FILODAKI
GEMI
SAYISI

26

FILONUN YAŞ
ORTALAMASI

222

30 YAŞ ÜSTÜ
GEMI SAYISI

ORTAKLIK YAPISI DEĞIŞEBILIR

Yüzde 49 Patent Enstitüsü ve yüzde 51 özel sektör ortaklığında Türk Koster
Denizcilik Anonim Şirketi kuruldu. Proje kapsamında her yıl 20 ile 100 gemi
arasında geminin yenilenmesi planlanıyor. Gemisini yenilemek isteyen armatör,
yatırdığı sermaye kadar da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ayırdığı fondan katkı
alacak. Kalan finansman ise devlet bankalarından kredilendirilecek. KOSDER
Başkanı Hüseyin Kocabaş’a göre, ortaklık yapısında bir değişiklik olabilir. Kocabaş,
projenin nasıl devam edeceği ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

GEMILERDE
ÇEVRECI
EKIPMAN
DÖNEMI

Koster Yenileme Projesi'nde, gemilerde yerlilik oranının yüzde 60-65’te olacağını söyleyen Hüseyin Kocabaş,
yeni yerli teknolojilerle bu oranın artabileceğini belirterek endüstride kullanılmaya başlayan çevreci ekipmanlarla
ilgili şu bilgileri verdi: “Bireysel iş kolumda bazı faaliyetler sürdürüyorum. Bir açıdan çevreye de değindiği için
bahsetmek istiyorum. Denizcilik endüstrisinde karbon kompozit malzemelerin kullanılmasına başlandı. Ukraynalı
ortaklarımızla birlikte karbon elyaf üretimini bazalt fiber üzerinden Türkiye’ye getirip, yeni bir alan yaratacağız.
Gemilerin bazı bölümlerinde bu malzemeleri kullanacağız. Bu gemilere hafiflik getirecek ve kapasitelerini
artıracaktır. Hem enerji hem de kapasite anlamında daha verimli hale gelecek. Gemilerin kullanım ömrünü
uzatıp, bakım tutum maliyetlerini azaltacak çok önemli projelerimiz var. Dünyada çok güzel örnekleri var. Çevreci
bir malzeme olması ürüne önem kazandırıyor. Uçak ve otomotiv sanayisinde daha yaygın kullanılan bu çevreci
malzemelerin gemi sanayisinde de daha çok kullanılacağını düşünüyorum.”

Yaşlı koster filosunun
yenilenmesi, ticari
boyutu dışında
çevre açısından da
büyük öneme sahip.
Çok yaşlı gemilerin
denizler için yarattığı
riskler bertaraf
edilmiş olacak.
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HAFTALIK ÜCRETLERI BIR
TEKNE FIYATI KADAR
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ASTRONOMİK RAKAMLARA INŞA EDILIP YINE
ASTRONOMIK RAKAMLARA SATILAN BIRÇOK
SÜPERYAT, MERAKLI BAKIŞLAR ALTINDA DÜNYA
SULARINDA SÜZÜLÜYOR. BÜYÜK BIR YATIRIM ARACI
OLARAK ALINAN BU YATLAR, MERAKLILARI IÇIN
KIRALANMAYA AÇIK. ANCAK BU YATLARIN KIRALARI DA
BIR O KADAR YÜKSEK. ÖYLE KI, HAFTALIK VERECEĞINIZ
PARAYA BİR BAŞKA TEKNE ALABILIYORSUNUZ.

S

Süperyatlar, daha inşa aşamasındayken yat
dünyasında kendilerinden söz ettirmeye
başlıyor ve inşaları bitene kadar merakla
takip ediliyorlar. Ama en çok bu yatların
kime ait oldukları merak uyandırıyor. Sahip
olmak için milyon dolarların harcandığı bu
teknelerin sahiplerinin isimleri çok nadir
ortaya çıksa da, bunun bir yatırım aracı
olarak yapıldığı su götürmez. Dev teknoloji
ve lüksle donatılmış olan bu süperyatların
çok büyük bir kısmı; günlük, haftalık, aylık
ya da sezonluk olarak charter firmaları
tarafından patronları adına kiralanıyor.
Ancak tasarımları ve lükslerinin bolluğu
ile mavi sularda sarayları temsil eden bu
yatların kiralama fiyatları ise yine bir tekne
fiyatına denk geliyor.
Astronomik rakamlara kiralanan
süperyatların haftalık kiraları ortalama
500-800 bin Euro bandında oluyor.
Bu teknelerden beş tanesi ise bu
ortalamanın yükselmesinde önemli paya
sahip. Çünkü onların haftalık fiyatları
1 milyon Euro ve üzerinde seyrediyor.
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KISMET
Alman Lürssen firması tarafından, “Project Global”
adı altında 2014 yılında tasarlanan bu dev tasarım,
Pakistanlı bir iş adamı için üretilmiş. 95 metre boyundaki
Kısmet’i oluşturan ekibi bir araya getiren şeyse, lüks ve
tavizsiz mükemmellik yaratmak olmuş. Üst düzey teknik
kaliteye sahip olan süperyat, zamanın ötesinde bir çizgiye
sahip. Teknede üç güverte, altı kamara, helikopter pisti,
güneşlenme alanı, büyük bir havuz, jakuzi ve barbekü
alanı bulunuyor. Ön güvertedeki helikopter pisti ikiye
katlanıp basketbol sahası olarak da kullanılabiliyor. Ön

Uzunluk: 83 metre
İnşa tarihi: 2017
En yüksek hız: 17,5 knot
Seyir bölgesi: Akdeniz
Haftalık charter fiyatı:
1.200.00 Euro
(+masraflar = 1.376.400 Euro)
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güvertedeki ana salon hem parti mekanı hem de sinema
salonu olarak hizmet veriyor. Teknenin alt güvertesi ise
SPA, güzellik salonu ve spor alanı olarak kullanılıyor.
Yatın iç dizaynı el yapımı ve işlenmiş sanat eserleri ve
özel mobilyalar ile son derece lüks tasarlanmış.
Birçok farklı hava koşulunda test edilen araç, jet
pompaları, itiş, dümenleme sistemleri, yakıt sistemleri,
gaz ve duman testlerinden başarıyla geçen ve mükemmel
bir manevra yeteneğine sahip olan Kısmet, son derece
sessiz seyir yapıyor.

Uzunluk: 95 metre
İnşa tarihi: 2014
En yüksek hız: 17 knot
Seyir bölgesi: Karayipler,
Virgin Adaları
Haftalık charter fiyatı:
1.200.000 Euro
(+masraflar = 1.382.000 Euro)

HERE COMES
THE SUN

Hollandalı Amels tarafından 2017
yılında inşa edilen Here Comes the
Sun, zarif çizgileri ve çağdaş stili ile
göz dolduruyor. Hoşgörü için geniş
alanlar, eğlence için birçok seçenek
sunan tekne, görkemli görüntüsü ile
yüzen bir sarayı andırıyor.
Performans ve lüksün birleşimi olan
Here Comes the Sun, eşsiz bir yatçılık
deneyimi yaşamak isteyenlere her
türlü imkanı sunuyor.
10 kabine sahip tekne, 12 kişiyi
en rahat koşullarda ağırlayabiliyor.
Katlanabilir teraslı plaj kulübü, sağlıklı
yaşam ve SPA merkezi, sonsuzluk
havuzu, tiyatro, su sporları imkanı,
helipad, piyano gibi seçenekler sunan
yat, Akdeniz sizinmiş gibi hissettiriyor.

SOLANDGE

İngiliz bayraklı Solandge, Almanya’daki Lürssen
Tersanesi’nde inşa edildikten sonra 2013 yılında denize
indi. Sektörün önde gelen tasarımcıları ve son derece
tecrübeli bir ekip tarafından tasarlanan Solandge, tasarım
ekibinin üstün çalışmalarının karşılığını 2014 yılındaki
Monako Yat Show Ödülleri’nde “En İyi Dış Tasarım”
ödülü alarak gösterdi. Saf zevke hitap eden süperyat,
kullandığı en modern olanaklarla lüske üst sınır getirmiş.
Çok yönlü bir dış mekan tasarımı sunan Solandge, yemek
ve eğlence alanları için ferah ve geniş bir ortam sunuyor.
Panoramik bir seyir terasını andıran üst güverte; DJ kabini
ile tamamlanmış özel bir dans pisti, jakuzi, bar ve şık bir plaj
kulübü alanına ev sahipliği yapıyor. Alt güverte ise geniş oturma
alanı ile aynı zamanda açık havada yemek yemeye olanak
sağlıyor. Burada aynı zamanda geniş bir masaj salonu, sauna,
tam donanımlı SPA salonu, spor salonu, ailelerin ve arkadaşların
birlikte vakit geçireceği özel bar, cam kenarlı yüzme havuzu ve
açık büfe alanı da bulunuyor.
Solandge’in iç tasarımı da en az dışı kadar çarpıcı. Nadir
malzemelerle hazırlanan iç dizayn, göz kamaştırıcı bir estetiğe
sahip. Yaşam Ağacı olarak adlandırılan ve bin 423 ışık
noktasından oluşan ışık sütunu, yatın içindeki en ilgi çekici
bölge. Bir VIP ve bir master kabin olmak üzere sekiz kabin
bulunan yatta 12 kişi konaklayabiliyor.

Uzunluk: 85,1 metre
İnşa tarihi: 2013
En yüksek hız: 17,5 knot
Seyir bölgesi: Akdeniz ve Karayipler
Haftalık charter fiyatı: 1.000.000 Euro
(+masraflar = 1.162.500 Euro)
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mavisüvari

PHOENIX 2

Son derece cesur bir görüntüye sahip olan bu motor
yat, konukların kendini şımartması için tasarlanmış.
Gizlilik sunması, eğlence seçenekleri, konforu,
bolluğu, tasarımdaki disiplini ve zevkli seçimleri
ile dikkatleri üzerine çeken Phoenix 2, modern
zamanların tüm ilhamını ve ihtişamını bir arada
sunuyor. 2010 yılında Alman Lürssen tarafından inşa
edilen motor yat, 2011 yılında daha da güncellendi.
Phoenix 2, altı kabini ile 12 kişi ağırlama kapasitesine
sahip. Eğlence ve keyif için pek çok olanak sunan
teknenin içinde barbekü alanı, spor salonu, helikopter
pisti, geleneksel sahil kulübü, her türlü deniz
ekipmanı, bar, havuz, SPA, sauna, güzellik salonu,
Türk hamamı gibi düzenlemeler bulunuyor.
Yatın en dikkat çeken kısımlarından biri de ön tarafta
duran dev anka kuşu heykeli.

Uzunluk: 83,5 metre
İnşa tarihi: 2015
En yüksek hız: 17 knot
Seyir bölgesi: Akdeniz ve Seyşel Adaları
Haftalık charter fiyatı: 1.000.000 Euro
(+masraflar = 1.162.500 Euro)
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Uzunluk: 90 metre
İnşa tarihi: 2010
En yüksek hız: 18,1 knot
Seyir bölgesi: Akdeniz ve Karayipler
Haftalık charter fiyatı: 1.000.000 Euro
(+masraflar = 1.162.500 Euro)

SAVANNAH

2015 yılında, Feadship tarafından teslim edilen
Savannah, kusursuz eko kimliği ve güçlü ama
bir o kadar da zarif tasarımı ile tersanenin şu ana
dek ürettiği en mükemmel birkaç tekneden biri.
Oldukça sessiz bir performansa sahip olan bu hibrit
yat, bilinçli yolculuklar için son derece verimli.
Eşsiz cam kullanımı sayesinde, güvertede olmasanız
bile nefes kesen manzaralar asla kesintiye uğramıyor.
Dokuz metre yüzme havuzu, tam donanımlı
plaj kulübü, DJ istasyonu ve barbekü içeren özel
güneşlenme terası, spor salonu, SPA, jakuzi, garaj
gibi pek çok olanağa sahip olan Savannah, geniş
modern sanat koleksiyonuyla da dikkat çekiyor.
12 kişi ağırlama kapasiteli Savannah, lüksü, konforu,
eğlence alanları ile kusursuz bir sosyal deneyim.

duayenbakış

"2023 YILINA
KADAR KARAYOLU
YÜK TAŞIMACILIĞI
PAYININ BIR
KISMINI DENIZLERE
KAYDIRMAYI
BAŞARABILIRIZ"
CELAL ÇIÇEK
GEMI INŞA VE MAKINE YÜKSEK MÜHENDISI

GIDANIN KARADAN TAŞINMAK YERINE, EN AZINDAN KIYILARIMIZDAKI YERLEŞIM YERLERINE,
DENIZDEN TAŞINMASIYLA GIDADAKI KAYIP VE ISRAF SONUCU OLUŞAN PAHALILIĞI VE YÜKSEK
ENFLASYONU ÖNLEYEBILIR, DENIZCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFLASYONLA MÜCADELE VE ENFLASYONU
TEK HANEYE DÜŞÜRMEDEKI ETKIN ROLÜNÜ ORTAYA KOYABILIRIZ.

S

Sene 1958, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Gemi Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Hocamız Ord. Prof.
Dr. Ata Nutku, bizlere bitirme ödevlerimizi (diploma travayı)
verdi. Sırayla sen arabalı vapur, sen şehir hattı vapuru, sen
Haliç vapurunu konu olarak araştırıp yazacaksın, diye ödev
dağıtırken, sıra bana gelince "sen de sebze meyve gemisini
incele, ne yaptıklarını öğren" dedi. Çok kötü olmuştum, moralim
bozulmuştu. Meyve-sebze gemisi de neydi? Nasıl bir tekneydi?
Benzer gemi yok, örnek alınacak proje yok... Uykusuz gecenin
sabahı erkenden Ata Hocamın odasına gidip "Hocam bana
başka tip bir gemi projesi verin, arkadaşlarımınki gibi", diye
sızlandım. Ancak Ata Hoca, o günlerde anlayamadığım bir
kararlılıkla ve ısrarla, “Bu çok önemli bir proje. Ben sana yardım
edeceğim, korkma. Ertesi gün sabah erkenden, ilk tramvaya atla,
Eminönü’ndeki sebze haline git. Oradakilerle konuş, gözlem yap,
incele ve sonra gel bana gördüklerini anlat” dedi.
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Sabah 05.30'da Taksim’den ilk tramvaya binip Karaköy Köprüsü’nü
geçince Sirkeci’ye dönmek için yavaşlayan tramvaydan atlayıp
Eminönü istikametine yöneldim. Haliç kıyısına yanaşmış
ağaç mavnalardan sırt semerlerine koydukları kasalar, küfeler
ve sepetlerle inen ve yine caddenin karşısında sıralanmış
kamyonlardan indirilen kasaları, sepetleri sırtlarındaki semerlerle
kule gibi yükleyip hale doğru yürüyen hamallardan başka kimseler
yoktu caddede. Onların peşine takılıp sebze-meyve halinin
önüne geldim. Orada yan yana dükkanların önünde bekleyen
işçilerin, kasaları ve sepetleri hamalların sırtından indirip, içindeki
meyveleri-sebzeleri çıkarıp “çürük bu, ezik bu…” dedikten sonra
yan taraftaki çöplüğe attıklarını gördüm. Bir ara çalışanlara
patronlarını sordum. “Onlar saat 9.00'da gelir” dediler. Dersimin
başlama saatine denk geldiği için fazla beklemeden ve “hocam
beni sabahın köründe neden buralara gönderdi” sitemi içinde
Gümüşsuyu’na, üniversiteye geri döndüm.

ülkemiz karayollarında, yerlerini almaya başladı. Yalnız bunlar hibe
Öğle tatilinde Ata Hoca'nın kürsüsüne gittim. Bana “Hale
edilmekle kalmıyordu, satın almayı da dövizlerimizle yapıyorduk ve
gittin mi?” diye sordu. Evet, cevabını alınca, “Ne gördün,
sonuçta Marshall yardımını misliyle Amerika’ya geri ödüyorduk.
ne öğrendin?” diye sordu. “Fazla bir şey göremedim ve
öğrenemedim. Yetkililerle konuşamadım. Halde yalnızca işçiler
Karayolu seferberliğinin sonunda bol karayoluna kavuştuk.
vardı. Hamalların getirdiği sepet ve kasalardan çıkardıkları
Dünyanın tüm otomotiv devlerinin gözdesi olduk. Üretim
sebze ve meyvelerin eziklerini, çürüklerini atıp, sağlamlarını
yeri olduk. Gün itibariyle ve sayısal olarak tüm Avrupa Birliği
ayırıyorlardı” deyince, “Evladım, göreceğini görmüşsün,
ülkelerindeki kamyon, tır ve otobüs toplam sayısından fazla
benim görmeni istediğimi görmüşsün. Köylünün, çiftçinin
kamyon, tır ve otobüs filolarına sahip olduk. Ancak bu sefer de
emeğinin nasıl heba edilip, çöpe atıldığını görmüşsün. Milli
bunların yakıtına döviz bulmakta zorlanan ve ulaştırma enflasyon
israfı görmüşsün. Bu şekilde kamyonlarla; ezilerek, sıcakta
değeri hızla artan ülkemiz, karayolu taşımacılığına aşırı bağımlı
pişirilerek, baharda önce yağmur, sonra güneş altında bozulup
olmaktan üzülür hale geldi.
çürütülerek, kışın soğukta dondurularak sebze-meyve taşınmaz.
2 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Ulusal Enerji
Batı dünyasında böyle ilkellik yok. Medeni ülkeler, meyve
Verimliliği Eylem Planı'nda, karayolundaki yük taşımacılığının
ve sebze naklini -sana ödev olarak projesini verdiğim- özel
yüzde 90'dan yüzde 60'a indirilmesi ve bunun da 2023 yılı sonuna
gemilerle denizden yaparlar. Ta Afrika’dan, Güney Amerika’dan
kadar başarılmasını öngörmekte ve U-7 Eylem Kodu Başlığı ile
Avrupa’ya, değeri kaybolmadan sebze-meyveyi taşırlar. İşte
deniz yolu taşımacılığının güçlendirilmesi için alınacak tedbirler
senin projen bunun için önemli, ülkeye örnek
sıralanmaktadır. Plan özetle;
olacak" dedi ve hocamın da desteği ile “Git,
Limanların geliştirilmesi ve yeni liman inşaatları
İstinye’de gör” dediği dünya gıda teşkilatınca
öngörülmektedir.
ülkemize hibe edildiğini öğrendiğim “kar” isimli
Deniz ticaret filosu yeni gemilerle güçlendirilecektir.
soğuk hava ambarlı balıkçı ana gemisini örnek
Yük ve yolcu taşımacılığı tüm Ro-Ro hatları
2 Ocak 2018 tarihli
alarak, soğuk ambarlı “Sebze Meyve Gemisi”
artırılacaktır.
Resmi Gazete'de
projemi yaptım ve üniversiteden mezun oldum.
Yük taşımacılığında konteyner türü taşımacılığın
yayınlanan
Ulusal
Enerji
payı artırılacaktır.
Ancak 1958’den bu yana 60 yıl geçti ve
Verimliliği Eylem Planı,
Türkiye’nin sebze-meyve taşıyacak gemisi
Deniz yolu taşımacılığının yaygınlaştırılması
karayolundaki yük
olmadı, olamadı, yapılmadı… Denizden
ve farkındalığın artırılması için kamuoyunu
taşıma hiç düşünülmedi. Varsa yoksa karayolu
taşımacılığının yüzde bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir.
denildi. Faturası pahalılık yani gıda enflasyonu
2018 ve 2019 yıllarında finansman altyapısı ve
90'dan yüzde 60'a
ve ulaştırma enflasyonu olarak üreticimizin,
mevzuat geliştirilecektir.
indirilmesi ve bunun
tüketicimizin, halkımızın omuzlarına bindi.
2020 yılında eylemin uygulanmasına geçilecektir
da 2023 yılı sonuna
Karayolu ile taşımanın giderek artması, 2017 yılı
denilerek denizcilik sektörüne çağrı ve duyuru
kadar başarılmasını
sonu ulaştırma enflasyon değerini, yüzde 18,34
yapılmaktadır.
öngörmekte.
oranı ile enflasyon artışında birinci sıraya taşıdı.
Eylem Planı doğrultusunda, geçmiş birikimlerim
1950’li yıllarda Amerika’nın ülkemize verdiği
ve bilgilerim ışığında enerji tasarrufu sağlayacak,
Marshall yardımı sayesinde, karayolu yapımına
enflasyonu düşürecek, cari açığı azaltacak, en ucuz ve
ağırlık verildi. Hem para hem de o günün teknolojisine uygun
kullanılmaya hazır, Anadolu’muzu üç yandan bereketi ile sarmalamış,
yol yapımında kullanılan makine teçhizat, Bayındırlık Bakanlığı
gıda ve ulaştırma enflasyonunu düşürecek tek yolu gösterebilmek
bünyesinde kurulan Karayolları Teşkilatı’na bol miktarda hibe
ümidiyle tarafımdan detaylı ve uygulamaya hazır naçizane bir çalışma
edildi. Yurdun her yerinde karayolu yapım seferberliği başlatıldı.
yapılmış, Ankara’ya gönderilmiştir. Umarım dikkate alınır.
Her yer karayolu şantiyeleri ile doldu.
Ancak tam da bugünlerde açıklanan enflasyonla mücadele
Teknik üniversiteye girdiğim 1953-1954 döneminde, karayolları
planında yine, gıdayı denizden taşımanın yani karayolu
şantiyelerinde çalışacak inşaat mühendislerine, 10195 sayılı özel
ulaşımının kısmen de olsa denize kaydırmanın sözü edilmiyor.
çıkarılan kararname kapsamında 32 TL ile 74 TL arasında yevmiye
Ve denizciliğin adı geçmiyor. Üzülüyorum ancak yıllık
veriliyordu. Bu, o günler için büyük paraydı. Ben, imtihanına
izinlerinde serinlemek için denize giren bürokratlarımıza,
girdiğim İTÜ’de inşaat fakültesini istediğim halde makine
denizin bize sunduğu sonsuz fayda ve nimetleri bugüne dek
fakültesini kazanınca pek üzülmüştüm.
anlatmayan, anlatamayan, Enerji Verimliliği Eylem Planı ve
enflasyonla mücadele konusunda insiyatif yüklenmekte geciken
Yollar bittikçe, Marshall yardımının sponsoru olan ve bu hibe
biz denizcilerde de bu konuda bir kusur var mıdır acaba, diye
yardımla kendi üretimlerine pazar yaratmayı amaçladığı ortaya çıkan
düşünmekten de alamıyorum kendimi.
Amerikan otomotiv devi şirketlerin kamyonları, otobüsleri, arabaları
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mavikaşif
röportaj. Peri Erbul

CEM KOZLU

"AKDENIZ IÇIN NE KADAR
ŞÜKRETSEM AZDIR"
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T

Türkiye’nin uluslararası alanda yetiştirdiği en önemli
CEO’lardan biri olan Cem Kozlu, iş hayatı boyunca
yerli, yabancı pek çok şirketin yönetiminde yer almış.
Dünyanın önde gelen şirketlerindeki deneyimleri
artınca bunları yazma gereği duymuş. Ama yazdığı
kitapların sayısı o kadar arttı ki, pek çok kişi Kozlu’yu
yazar olarak kodladı. Hâlâ daha pek çok firmaya
danışmanlık hizmeti veren ve yazmaya devam
eden Kozlu, ülkemizin pek çok önemli iş insanı
gibi gibi tüm bu yoğunluğu denizle yumuşatıyor.
Denizle doğup denizle büyüyen Kozlu, “mavi”den
faydalanmanın yanında onu korumak ve tanıtmak
gerektiğini de belirterek, gerçek bir denizci, deniz
sever olduğunu gösteriyor.
Dergimiz Deniz Temiz için bir araya geldiğimiz
Cem Kozlu ile biraz iş dünyası, biraz deniz konuştuk.

Siz Türkiye’nin Global anlamda yetiştirdiği
birkaç başarılı iş insanından birisiniz ve bu
sebeple başarılı bir lider nasıl olunur temalı
kitaplarınız şaşırtmıyor. Ancak piyasada “bir
haftada başarı” ve zirveyi getirecek tavsiyeler
veren pek çok liderlik kitabı var.
Ne düşünüyorsunuz?
Elbette, bir haftada başarı mümkün değil. Liderlik,
bir pozisyon, meslek ya da bir unvan değil. Liderlik,
her bireyin içinde barındığı bir potansiyeldir. Bu
potansiyeli insanlar, kriz veya bir fırsatın oluşabileceği
ortamlarda kullanırlar, dahası potansiyel böyle
durumlarda ortaya çıkar. Her alanda ve her
yerde sergileyebileceğimiz liderlik ve takipçilik
potansiyeline ve fonksiyonelliğine sahibiz. Diğer
yandan lider kişi de kurallara ve ast üst ilişkisine
tabidir veya olabilir. Çünkü toplum bu şekilde işliyor.
Herkes zincirin halkası. Liderlik bunu bilmeyi,
farkında olmayı da gerektirir. Lider, günün her
saatinde “ben liderim” diye ortalıkta dolanmaz.
Benim kitaplarımda şifahen paylaştığım ana konu,
hepimizin içinde bir liderlik potansiyeli olduğu
ve bunu nasıl harekete geçireceğimizi bilmemiz
gerektiğiyle alakalı. Bu potansiyeli bilinçli olarak
geliştirebilirsek, günü geldiğinde fırsat veya tehlike
anı oluştuğunda içimizdeki potansiyeli harekete
geçirebilir ve dolayısıyla çevremize faydalı olabiliriz.
Bunu anlatmaya çalışıyorum.

Liderliğin bir potansiyel olması belirli bir
çerçevesi olmadığı anlamına mı geliyor?
Ortam, olaylar, önemli. Bunlar sizin önünüze fırsat ya

da engeller sunar. Buna hazırlanmışsanız, hazırlıksız
insanlardan bir adım önde olursunuz. Sizin ilk
sorunuzda bahsettiğiniz kitaplar elbette ki, ticari
hileler. Herkesin lider olma arzusunu kullanan kitaplar.
Çünkü liderliği harekete geçiren etkenlerden biri de
deneyim. Liderlik soyut bir kavram değil. Bundan
altı yedi sene evvel aynı zamanlarda yaşanmış iki
olaydan bahsedeyim size. US Airway’in bir uçağının
iki motoru birden durdu. Ancak kaptan pilot Chesley
Sullenberger, uçağı nehre sorunsuz bir şekilde
indirdi. Aynı yıl İtalya’da bir kruvaziyer yolcu gemisi,
yolundan saptığı için kayalara çarptı ve gemi battı.
Bu iki olay arasındaki fark şu: Uçağın pilotu sadece
uçağı indirmekle kalmadı, uçağın tahliyesini de çok
başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Herkesin çıkıp
çıkmadığından emin olduktan sonra kendisi uçağı
terk etti. Geminin kaptanı ise gemiyi ilk terk eden
kişiydi. Burada uçak kaptanının yaptığı şey liderliktir.
Ama bunun içinde şahsiyet de, uzmanlık da, deneyim
de var. Çünkü eğer bunlar olmasaydı Sullenberger, bu
başarıyı gösteremezdi. Her şeyi en teknik şekilde ve
tereddüt yaşamadan yaptı. Anlayacağınız, liderliği bir
araya getiren çok unsur var: Şahsiyet, tutku, deneyim,
yetkinlik, kişisel özellikler, yetenek, adalet, vicdan,
cesaret, ilkeli olmak… Liderlik çok sağlam bir beden,
ruh ve zihin bilişimidir.

Peki, şans başarının neresinde?
Çok doğru, bu işin içinde şans da rol oynuyor. Başarı,
hazırlıkla şansın birleştiği noktadır. Ancak şans, her
zaman olmayabilir. Çevre koşulları, ülkenin durumu,
ekonomik ve sosyal şartlardaki olumsuzluklar şansı
engelleyebilir. Bu, bizim ülkemizde sık yaşanan bir
talihsizlik. Ülke olarak en fazla israf yaptığımız alan
insan. Yeterli fırsatı, şansı sunmadığımızdan büyük
potansiyeller heba ediyoruz.
Diğer yandan liderlik bir takım çerçevesinde
sergilenir. Çoğu zaman bir krizi, engeli aşacak ya da
ortaya yeni bir şeyler koymanızı sağlayacak bir ekip
bulamayabiliyorsunuz. Bu da bir şanssızlıktır.
Anlayacağınız liderlik, öyle üç beş derste, iki üç kitap
okuyarak elde edilebilecek bir meziyet değil.

DENIZCILIĞIN,
LIDER
YETIŞTIRMEDE
ÇOK ÖNEMLI
BIR ORTAM VE
ARAÇ OLDUĞUNA
INANIYORUM.
ÇÜNKÜ DENIZ
BÜYÜK BIR
MÜCADELE
ORTAMI. TEKNIK
HAZIRLIĞINIZIN,
DONANIMINIZIN
YETERLI OLMASI
LAZIM.

İş hayatından fırsat buldukça denizlerde vakit
geçirdiğinizi biliyoruz. Peki, denizler nasıl
liderler yetiştirir?
Denizciliğin, lider yetiştirmede çok önemli bir ortam
ve araç olduğuna inanıyorum. Neden diye soracak
olursanız, deniz büyük bir mücadele ortamı. Teknik
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mavikaşif

hazırlığınızın, donanımınızın yeterli olması lazım.
Mental ve fiziksel anlamda da kendinizi denize
hazırlamalısınız.Kendi ilkeleri, kuralları vardır.
Deniz, büyük bir fırsattır. Her an yeni bir başarıya,
zorluğa göğüs germeye olanak sağlar, her an
başarılara gebedir. Sunduğu zorluklar; detaycılığı,
takipçiliği, dikkati, daha analitik düşünmeyi teşvik
eder. Çoğu an, çoğu ortamda takım oyunu oynamayı
gerektirir. Ancak bu takım oyununa rağmen bir
gemide bir kaptan olur.

Siz Kalamışlısınız. Sizde denizcilik semtten
mi kaynaklı yoksa ailede denizci var mıydı?
Aslında ikisi de. Büyükbabam, bahriye nezareti
hukuk müşaviriydi. Rauf Orbay ve Hamdi
Denizmen gibi denizciler çok yakın arkadaşlarıydı.
Babam denizcilerin arasında büyüdü. Edip Ossa
ve Sadun Boro babamın arkadaşlarıydı. Bizi sık sık
ziyarete gelirlerdi. Ben de kardeşim Can da denize
tutkuyla bağlı, onu çok seven, Türk denizciliği
için çok fazla şey yapmış olan isimlerin arasında
büyüdük. O nedenle deniz, deniz sevgisi bizim
için kaçınılmazdı.
Ben Kalamış’ta doğdum. İskele evimizin 50 metre
ötesindeydi. Yüzmeyi ilk o iskelede öğrendim.
Kiralık sandallarla denize açılırdık. Sonrasında
bizim de bir sandalımız oldu. İlerleyen zamanlarda
o sandala beş beygirlik bir motor taktık. Derken
daha büyük bir tekne ihtiyacımız doğdu ve 10
beygir solo motoru olan Miço’yu aldık. Tabii,
Miço artık emekli oldu ve Rahmi Koç Müzesi’nde
inzivada şu an. Miço küçük bir tekneydi. Dört
beş kişi atlayıp Adalar’a açılırdık. Benim tekneyle
bugüne kadar gittiğim en uzun mesafe KorsikaSardunya kıyıları. O dönemlerde ise Miço ile
Adalar’a gitmek bile bir maceraydı.
Bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin bir şansı
da kentlerimizin bu kadar yoğun olmamasıydı.
Doğayla, denizle buluşmanın daha kolay olduğu
yerlerdi, hele ki İstanbul. Bu şehirde o zamanlar
yaşayıp da denize merak salmamak ayıp olurdu.
Bugün kentlerimiz bir yaşam alanından ziyade bir
mücadele minderi gibi olduğundan, yanımızdaki
maviyi göremez olduk. Bunda beton yoğunluklu
şehir planlamasının da etkisi çok büyük. Rahmetli
Sadun Boro’nun şöyle bir lafı vardı: Maalesef,
şehirlerimizi planlayanlar, hep karadan denize
bakmışlardır. Denizden karaya bakanlar tasarlasaydı,
her şey bambaşka olurdu.
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Geçtiğimiz aylarda Naviga Yayınları'ndan
Dalmaçya kıyılarını yazdığınız bir kitabınız
yayınlandı. Denizle alakalı başka yazılarınız
veya seyahat anıları kitaplarınız var mı?
Denizle alakalı yazılar yazmıyorum aslında. Son beş
senedir tatillerimi Hırvatistan’da geçiriyorum. 2013
yılında ilk kez Hırvatistan’a gittiğimde, bu ülkeyi çok
beğendim ve bir kere daha gidip, denizden karaya
bakacak şekilde yeniden gezmeye karar verdim.
Gezilerimde bana eşlik eden Kaptan Darko’nun
deneyimi, bilgisi ve ustalığı Hırvatistan gezilerimi
daha da keyifli hale getirdi. Korfu ve civarı, Sicilya,
Eolian Adaları, Elbe, Korsika ve Sardunya kıyılarını
gezdim. Yaz aylarında büyük şehirlerin kıyıları çok
yoğun oluyor ama Dalmaçya kıyıları öyle değil; huzur
dolu, sakin ve çok güzel.
Bu yolculuklarda çok fazla bilgi ve tecrübe sahibi
oluyorsunuz. Buraları yaşamak kadar paylaşmak
da önemli bence. Zaten tüm bilgi ve deneyimler
paylaşılmasaydı, denizler ve hayat bu kadar kolay
olmazdı. Ben de “Dalmaçya Kıyıları” kitabını;
tamamıyla gördüklerimi, tecrübe ettiklerimi paylaşmak
için yazdım. Kaldı ki, gitmeyi düşünen arkadaşlarım,
nerede demirleneceğinden nerede kalınacağına,
yenileceğine dek soruyordu. Sadece yazdığım kitaptan
etkilenip giden insanların olması da beni mutlu etti.
Masmavi güzellikleri keşfetmelerine vesile oldum.
Diğer yandan Hırvatistan’da geçirdiğim zaman büyük
bir hüzün yarattı. Tertemiz bir ülke Hırvatistan. Diğer
ülkelerin denizini, doğasını, kıyılarını daha değerli kılan
kısım da temiz olması, korunmuş olmasıdır. Bizim bu
konuda alacağımız çok yolumuz var. Bir de denizci,

Bizim
çocukluğumuzun,
gençliğimizin bir
şansı da kentlerimizin
bu kadar yoğun
olmamasıydı.
Doğayla, denizle
buluşmanın daha
kolay olduğu yerlerdi,
hele ki İstanbul.

deniz sporları mevzusu var. Hırvatistan’daki marina
sayısı bizimkinden daha az ancak her marinada
amatör denizcilere ve deniz sporcularına ayrılmış
bir bölüm bulunuyor. Devlet, marinalar için alan
tahsis ederken bunu zorunlu kılmış ve marinacılar
da en güzel şekilde kuralı yerine getiriyor, sporu
destekliyor. Yarışlarda marinalar teknelere hizmet
veriyor. Hırvatistan, dört buçuk milyonluk ülke. Son
olimpiyatlarda bizim birkaç katımız kadar puan
ve derece elde ettiler. Bu derecelerin ve kazanılan
madalyaların pek çoğu da su branşlarında alındı. Bu
denizci bir toplum olmakla alakalı.
Hayatımda şükrettiğim çok şey olmuştur ama
Akdeniz için ne kadar şükretsem azdır. Dünyanın
en güzel kıyılarından biri ve biz bu kıyıya komşuyuz.
Tarih, kültür, bambaşka gelenekler, yemyeşil bir
ortam ve canlı bir yaşam da var Akdeniz kıyılarında.
Canlı yaşantısı sayesinde sürekli değişen bir
coğrafyaya sahip. Benim daha Akdeniz’de geçirecek
en az birkaç senem var. Sadece böylesi bir güzellik
bile çevreyi ve denizleri temiz tutmak için yeterli.

TURMEPA’nın bu konuda çalışmalarını
nasıl değerlendirirsiniz?
Bizim kirlilik konusunda başarıya ulaşmamız için
eğitim, uygulama ve denetim sistemlerini hayata
geçirmemiz lazım. Sonrasında da bu bütünün
bilinç olarak aşılanması. Bu açıdan baktığımızda
TURMEPA’nın ne denli önemli ve değerli bir
kurum olduğu daha net görülür. Daha da değer
kazanması, daha fazla kulak verilmesi lazım.
Avrupa’da veya Amerika’da bu tür bir STK,
böylesi bir gayretin içine girdiğinde ve deneyimi,
başarısı herkesçe kabul edildiğinde devlet desteği,
statü ve teşvik alır. Devlet, bu tür kurumların
deneyimlerinden yararlanır. Biz daha bu noktaya
ulaşamadık ama en azından ulaştığımızda elimizde
hazır bir kurum olacak: TURMEPA.

Sizin denizler adına dahil olduğunuz
STK veya topluluk var mı?
Ben KÜDENFOR’un danışma kurulundayım.
KÜDENFOR, gönüllü bir platform. Denizlerimize
ve denizciliğe çok bütünsel yaklaşıyor. Paneller,
söyleşiler, çalıştaylar düzenliyor; araştırmalar
yapıyor. Sorunları belirleyip çözüm üretmeye
çalışıyor. Amatör denizcilikten profesyonele, gemi
inşadan deniz hukukuna, deniz güvenliğine kadar
pek çok noktaya değiniyor.

KÜDENFOR da TURMEPA da birer maya ve
bunun çoğaltılması lazım. Bunun için de önce denize
kıyısı olan belediyeler işe dahil olmalı. İlçe halklarını
denize, suya, deniz sporlarına adapte etmeleri
gerekiyor. En büyük ayıplarımızdan biridir denizi
olan yerde yaşayıp deniz görmeyen insanlar. Bir diğer
ayıbımız da sayısı yüksek olan boğulma ölümleri.
Daha fazla yüzme havuzu yapmalıyız, insanlara
eğitim vermeliyiz. İnsanlar bilmedikleri, görmedikleri
şeye karşı mesafeli olurlar. Müfredatlarımıza denizi
almalıyız. Ne kadar erken başlarsak o kadar hızlı yol
alırız. Bir an önce organize olmamız lazım.

yakınrota
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DENIZ TURIZMI VE TERMAL TURIZM ALANINDA GÖSTERDIĞI
BAŞARININ YANI SIRA DENIZCILIK ALANINDA SON YILLARDAKI
YÜKSELIŞI ILE DE ADINDAN SÖZ ETTIREN YALOVA, HEM DENIZCILIK
HEM DE TURIZM SEKTÖRÜNDE YÜKSELMEYE DEVAM EDIYOR.

M

Marmara Denizi’ne kıyısı olan şehirlerden biri
Yalova. Türkiye’de şehir olma tarihi 23 yıl öncesine
dayanmasına rağmen asıl geçmişi, MÖ 3 binlere dek
uzanıyor. Eski çağlarda padişahların ve kralların yazlık
bölge olarak kullandığı ve insanların şifa bulmak
için ziyaret ettiği Yalova, bugün de doğal güzellikleri,
kaplıcaları ve şifalı suları ile ziyaretçileri kendine çekiyor.
Son derece modern bir görüntüye sahip olan kent,
1999 depreminde gördüğü büyük hasarın yaralarını
hızlı bir şekilde sararak Türkiye’nin önemli turizm
merkezlerinden birine dönüştü.
Samanlı Dağı’nın eteklerine kurulu olan Yalova, yemyeşil
ormanları, birbirinden şirin köyleri, bakir koyları, sahil
şeridi ve kültürel harmanı ile göz dolduruyor. Dünyanın
pek çok yerinden bitki örneklerini barındıran kent,
büyük bir doğal parkı andırıyor. Cumhuriyet ile beraber
modern bir görünüme kavuşsa da sahip olduğu doğal
güzellikler onu pek çok modern ketten ayırıyor. 12 ay
boyunca ziyaret edilmeye müsait olan Yalova, termal
kaplıcaları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin bir
tarihe de ev sahipliği yapıyor.
Yalova Kent Müzesi. 8 bin yıl öncesine dayanan ilk
yerleşim izlerinden Cumhuriyet’e uzanan bir zaman
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aralığında Yalova’nın tarihini aydınlatıyor.
Karaca Arboretumu. Türkiye’nin ilk özel
arboretumlardan olan Karaca Arboretumu, Ağaç
Müzesi olarak da adlandırılıyor. Pek çok özel bitki
ve ağaç çeşidinin bulunduğu arboretum, Samanlı
Köyü’nde bulunuyor.
Yürüyen Köşk. Yalova’yı çok seven Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün emri ile yaptırılan bu köşkün ismi,
hikayesinden geliyor. 1929 tarihli bu yapı, köşkün
yanındaki ağacı kesmeye çalışan bahçıvanın ağacı
kesmemesi için Atatürk’ün emriyle kaydırılır. Köşk,
temelden tren rayları sayesinde yaklaşık beş metre
kaydırıldıktan sonra da Yürüyen Köşk adını almış.
Atatürk’ün kesilmesine izin vermediği ağaç, hâlâ yerinde
duruyor. Köşk, bugün müze olarak kullanılıyor.
Kara Kilise. MS 500’lü yıllarda hamam olarak
tasarlanan yapı, Bizanslılar zamanında kilise olarak
kullanılmış. Çiftlikköy ilçesinde yer alan kilise, ücretsiz
olarak gezilebiliyor.
Erikli Yaylası. Muhteşem şelaleler ve meyve bahçeleri
ile çevrili olan yayla, temiz hava alıp yürüyüş yapmak
isteyenler için mükemmel bir fırsat.
Termal Kaplıcalar. 4 bin yıllık bir geçmişe sahip olan
bu tarihi bölge, Yalova’nın en fazla turist çeken bölgesi.
Termal ilçesinde bulunan kaplıcalar; Roma, Bizans,
Osmanlı zamanında da oldukça ilgi görmüş. Tarihi
ağaçlar ve bitki örtüsü ile kaplı olan bölgeye insanlar,
dünden bugüne şifa bulmak için uğramaya devam
etmişler. Aynı zamanda lüks bir tatil sunan kaplıcalar,
yemyeşil bir vadinin içinde yer alıyor. Bizanslılar
zamanından kalma meşhur Kurşunlu Hamamı da bu
bölgede yer alıyor.
Sudüşen Şelalesi. Termal ilçesinde bulunan şelale,
doğal güzelliği ile adından söz ettiriyor. Yalova’yı
ziyaret eden turistlerin ilk duraklarından olan şelale,
küçük bir huzur bölgesi. Bölgede pek çok çay bahçesi
ve piknik alanı yer alıyor.
Plajlar. Yalova, termal turizm kadar yaz turizmini de
oldukça canlı geçiriyor. Yazın en hareketli yaşandığı bölge
ise Çınarcık ile Armutlu arası. Bu bölge bakir koylara ve
başarılı bir sahil şeridine ev sahipliği yapıyor. Çınarcık,
Esenköy ve Armutlu; sahilleri, plajları, kamp ve piknik
alanları, konaklama tesisleri, yeme-içme mekanları ve
doğal güzellikleri ile Yalova’nın önemli turizm bölgeleri.

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN YANSIMALARI
Yalova’nın seneler içinde ağırladığı pek çok kültür, şehrin
kendine has bir ekosistem geliştirmesine de vesile olmuş.

Pek çok etnik kökenin bir arada yaşadığı şehir, sosyal
yapısı itibariyle kozmopolit bir görüntü yakalamış. Bu
çok seslilik kendini Yalova mutfağında da gösteriyor.
Farklı bilgi ve kültürlerin harmanıyla oluşan Yalova
mutfağı, içinde yöresel yemekleri barındıran zengin
bir mutfak. Kendine has pek çok yemeği bulunuyor.
Yalova kebabı, papara, pavli, lalanga paponiyi, termal
tatlısı, silohto ve termal sarma bu yöresel lezzetlerden
birkaçı. Bölgede tarımın gelişmiş olması ve toprakların
verimliliği, sebze meyvelerin dolayısıyla da yemeklerin
son derece lezzetli olmasını sağlıyor. Şehirde bu yöresel
yemekleri tadabileceğiniz pek çok restoranın yanında
uluslararası lezzetler sunan modern restoranlar da
bulunuyor. Diğer yandan Marmara Denizi’ne kıyısı olan
bu şehir, deniz lezzetleri konusunda da oldukça şanslı.
Sahil boyunca uzanan restoranlarda taze ve lezzetli
deniz yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Restoranlarda
dönemine göre pek çok balık çeşidi sofralara geliyor.
Şehirde turizmin gelişmesi ile beraber gece hayatı da
son derece renkli, canlı ve keyifli bir hal almış. Yalova’da
her zevke uygun gece mekanı mevcut. Sahilde yer
alan mekanların hemen hepsi canlı müzik eşliğinde
sabahlara dek eğlendiriyor.
Yalova tüm modern yaşantısına rağmen geleneksel olana
saygıyı elden bırakmamış. Bu gelenekselliği de alışveriş
yapmaya karar verdiğinizde görüyorsunuz. Şehirde
geleneksel sanatlar yoğun şekilde varlığını devam ettiriyor.
Çini işlemeler, hat sanatı, ipek dokuma, gümüş takılar, el
dokuma halılar, çiçekçilik, organik tarım Yalova’da hâlâ
eski haliyle işleniyor. Eğer el dokuma halılara merakınız
varsa, Sugören Köyü’ne uğramayı ihmal etmeyin. Bu köyde
dokunan kilimler İran halısı kalitesinde. Diğer yandan
uluslararası zincir mağazaların da bulunduğu kentte her
zevke uygun alışveriş mümkün.

turizm konusunda gösterdiği başarıyı sanayide ve
denizcilik sektöründe de göstererek boyundan büyük
olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Yalova, GİOSB (Gemi İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi) ve diğer projelerle denizcilik sektöründeki
istihdam sayısını 80 binlere çıkarmayı hedefliyor.
Türkiye’de ilk niteliği taşıyan GİOSB’nin ilk temeli
bu senenin Mayıs ayında atılmıştı ve ilk etabın 2020
yılında açılması planlanıyor. Bu proje hem denizcilik
sektörüne hem de denizcilik yan sanayisine büyük bir
girdi sağlayacak ve Türk gemi sanayisinin uluslararası
platformdaki payını artıracak. GİOSB’nin aynı
zamanda gemi yan sanayisinde dışa bağımlılığı
azaltması da planlanıyor.
Geçtiğimiz yıl ihracatta yüzde 300’lük artış yaşayan
Yalova’da, ihracatın yüzde 90’nını tersaneler üstlendi.
İstanbul’un ardından ikinci sırada gelen şehirde
ihracat rakamı 212 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Altınova ilçesinde bulunan tersaneler son yıllarda
Avrupa’nın önde gelen ülkelerine yaptıkları gemilerle
adından söz ettiriyor. Gemi siparişlerine yetişmekte
zorlanan tersanelerin kapasitesi 2022 yılına kadar
dolmuş durumda. Uzaktan kumandalı gemilerin
yapıldığı tersanelerde ilerleyen dönemlerde insansız
gemilerin de yapılması planlanıyor.
Denizcilik sektöründe başarılı işlere imza atan Yalova,
denizlerdeki kirlilik ve deformasyon ile alakalı olarak
da çalışmalar yapıyor. Kentin tersanelerinde Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli olarak atık
yönetimi çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl
ihracatta yüzde
300’lük artış
yaşayan Yalova’da,
ihracatın yüzde
90’nını tersaneler
üstlendi. İstanbul’un
ardından ikinci
sırada gelen şehirde
ihracat rakamı 212
milyon dolar olarak
gerçekleşti.

YALOVA’NIN DENIZCILIK
SEKTÖRÜNDEKI DEĞERI ARTIYOR
Yalova, etrafındaki Bursa, Kocaeli, İstanbul gibi şehirlere
rağmen hiçbir zaman arada kalmış bir şehir olmadı ve
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Dünyanın farklı ülkelerinde hem bireysel olarak
hem orkestra eşliğinde konserler veren, gittiği
yerlerin müziğiyle de daima kendini beslemeye
devam eden bir sanatçı Kerem Görsev. Müziği
dinlerken hep hayaller kurmuş, kendi müziğinde
de çevre ile kurduğu ilişkilerin uyandırdığı hisleri,
doğayı, denizi, köpeklerini, sevdikleriyle ilişkisini
yansıtmış, hayatta aldığı en önemli kararları da
müzik dinleyerek almış.
Galata'da bir araya geldiğimiz Kerem Görsev ile
caz tınıları eşliğinde sanata ve maviye dair keyifli
bir sohbet gerçekleştirdik.

Bizim ülkemizde caz müzik sanki entelektüel,
yaşam koşulları çok daha yukarı seviyelerdeki
bir kesime aitmiş gibi algılanıyor. Gerçekten
böyle bir şey var mı?
Caz, hiçbir zaman elitlerin veya zenginlerin müziği
olmadı. Gelişimini 1870'lerin Amerika'sında, tarlalarda
çalışan Afrikalılarca tamamlayan bir müzik nasıl lüks
olabilir ki? Ancak bugün Frank Sinatra’yı Nelson
Riddle Orkestrası’yla birlikte dinliyoruz hâlâ. O
dönemlerde caz müzik, klasik müzikten sonra var olan
ikinci müzik olduğu için bütün Amerika’da balolarda,
büyük davetlerde orkestra eşliğinde salon müziği olarak
icra edildi. Diğer taraftan, Las Vegas’taki casinolar
insan çekmek için büyük şovlar yapmış, John Coltrane
gibi dünyaca ünlü starları sahnelerine çıkarmış. O
müzisyenler smokinler giymiş . Zaman içinde de
toplumda böyle bir algı oluşmuş.

Kerem Görsev, caz müzik dendiğinde akla
gelen ilk isimlerden bir tanesi. Hep işinizle
anılıyorsunuz ama normalde caz dinlemeyen
insanlar da tanıyor sizi…
Caz, tebessüm ve hayal kurdurma müziğidir.
Hayatımdaki bütün mücadelemi, bu müziği
dinleyenler artsın, daha çok insan caz müziği sevsin
diye verdim. Yaptığım tek iş olarak caz müzik ile
tanınmaktan çok büyük zevk alıyorum. Bu işe emek
vermiş bir emekçiyim ben. Bu işi severek yapıyorum.
Dokunduğum her notaya inanarak, arkasında durarak
ve kendimi savunarak basıyorum.

Albümlerinizin büyük çoğunluğunu yurt dışında
kaydediyorsunuz. Bunun sebebi Türkiye’deki
teknik eksiklik mi?
Teknik eksiklikler de var. Ruhsal eksiklikler de... Ama
esas neden, bugün dünyadaki cazın atardamarına

KEREM GÖRSEV:
DENIZ SAYGI
DUYULACAK EN
BÜYÜK GÜÇTÜR
TÜRKIYE’DE CAZ MÜZIK DENINCE AKLA GELEN ILK ISIMLERDEN
BIRI OLAN PIYANIST VE BESTECI KEREM GÖRSEV, DENIZIN
DINGINLIĞINDE HUZUR BULMUŞ. ONU KORUMAK IÇINSE
BIREYSEL OLARAK ÜZERINE DÜŞENI YAPMAYI KENDISINE
HEP GÖREV BILMIŞ. DENIZIN DÜNYA ÜZERINDE SAYGI
GÖSTERILMESI GEREKEN EN BÜYÜK GÜÇ OLDUĞUNU SÖYLEYEN
GÖRSEV, HERKESI DOĞAYA DUYARLI OLMAYA DAVET EDIYOR.

kan pompalayan kalbinin New York olması. En
iyi stüdyolar, caz müziğe özel soundları bilen ses
mühendisleri New York'ta yaşıyor. Oraya kayda
gittiğinizde caz atmosferi altında soluyorsunuz.
Hafta içi her gün açık olan en az 30 kulüp vardır.
Her gün bir usta çalar o kulüplerin sahnesinde. Usta
müzisyenlerle bir araya gelip birlikte çalışma fırsatı
bulursunuz. Alanlarında usta, dünya çapında ün
kazanmış isimlerle birlikte çalışma şansına sahip
olmak, bir müzisyen olarak beni çok mutlu ediyor.
Çünkü öğrenmeye açım ben.

Profesyonel müzisyen olmanın yanında bir
dinleyici olarak müziğe yaklaşımınız nasıl?
Ben kendimi biraz eski moda hissediyorum. Her
müziği dinleyemem. Çünkü her müzik hayal
kurdurmaz bana. Müzik dinlediğim zaman, arada
bir bağ kurmalıyım onunla. Müzik bir düşünceyi
tetiklemeli. Müzik bir felsefe, yönlendiricidir.
Ancak bu diğer müziklere kapalı olduğum
anlamına gelmesin. Şeffaf bir at gözlüğü var
gözümde. Bir şey kaçmasın diye gözümü koruyor
ama etrafı da görebiliyorum.
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Spring Water, boşandığım eski eşime yazdığım bir
albüm. Bir sihir bitiyor. Bu benim elimde olan bir şey
değil, inanın bana. After the Hurricane çıktığında,
hayatta yeni bir başlangıç yaşadım. Ocak'ta şimdiki
eşim, Deniz ile evlendim. 23 Ocak’ta New York’ta
kayıt yaptım. 25 Ocak’ta stüdyoya girdim ve After
the Hurricane albümü çıktı. Gelecek sene, Mart’ın
ortasında da yeni bir albüm yapmayı planlıyorum.

okuyordu. Aynı zamanda çok iyi mandolin
çalardı. Silvarta’nın Fransızca şarkılarını yazar,
çalar, söylerdi. Dayım da çok iyi klasik çalardı.
Kemancıydı. Amcam ise iyi piyano çalardı;
Ankara’da okurken gece kulüplerinde çalarmış.
Böyle bir ortamda yetişince kulağım gelişmiş.
Yetenekli olduğumun farkına varmışlar.
Yeteneğimin fark edilmesi vesilesiyle sınavlara
girdim ve kazandım. Altı yaşındaydım. Çocukluk
öyle geçince evet, ilk oyuncağım piyano oldu.
Dolayısıyla, hayatım bu oyuncağın etrafında
kaçınılmaz olarak şekillendi.

Sizin ilk oyuncağınız gerçekten piyano mu?
Sizinki bir oyuncak etrafında şekillenen bir
hayat mıydı yoksa piyano zaten müzik yolunda
şekillenecek bir hayata mı girmişti?

25 yıllık bir müzik hayatından
bahsediyoruz ve 19. albüm geliyor. Arka
arkaya bu kadar başarılı albümler
çıkartabilmenizin ardında neler yatıyor?

Normalde fırtına sonrası sessizlik deriz ama
sizde kasırgalar kopmuş. 2017 başında Spring
Water albümü, bu senenin Nisan'ında da After
the Hurricane. Neler yaşandı bu kısacık sürede?

Ailemizde her zaman müzik vardı. Teyzem
1960’ların başında Fransız filolojisinde
56

Ben hayatımın hiçbir döneminde albüm çıkarayım
diye müzik yapmadım. Başka müzisyenlerle de hiçbir

Denizin notası
olmaz. Denize saygı
duyacaksın. Deniz
dünyadaki en saygı
duyulacak güç.
Alır götürür.
Kumarı yok.

zaman albüm yarışına girmedim. Yazdıklarımın
arkasında uzun yaşanmışlıklar, dünyanın ekolojik
dengesi, sevdiğim kadınla ilişkilerim, kızım
Nisan, köpeklerimle flörtlerim, deniz ve doğa var.
Yazdığım müzik, mutlaka bir hikâyenin eseridir.
Böyle olunca yaptığınız müzik daha samimi oluyor.
Sonra kayda girip çalıyorsunuz. CD yapıyorsunuz,
plak yapıyorsunuz. İnsanlarla konuşup, parçanın
hikâyesini anlattığınızda onları kendi hikâyeleri
ile birleştirip hayaller kuruyorlar. Bu bir zincir. Bill
Evans’ı bu kadar çok sevmemin nedeni de budur.
Hayatımda aldığım en önemli kararları hep Bill
Evans dinlerken aldım. İlk evlilik kararımı Bill
Evans dinlerken verdim.

Son olarak TURMEPA'nın çalışmaları ile
ilgili neler söylersiniz?
Ben TURMEPA’yı bir caz müzisyeni gibi
görüyorum. O da tıpkı bir caz müzisyeni gibi bir
devrimci. Mücadele verip insanları örgütleyip, onlara
deniz sevgisini aşılıyor.
Çok az gibi görünüyoruz. Evet, doğrudur da çok
azızıdır. Ancak TURMEPA sayesinde artırıyoruz ve
bir gün biz daha çok olacağız.

Aynı zamanda büyük bir deniz seversiniz.
Denize merakınız çocukluktan gelen bir şey mi,
daha sonradan mı oluştu?
Benim için deniz sükunettir, dinginliktir. Müziği
huzur için dinlerim. Küçükken Bebek’e gider,
boğazda yüzerdik. O zamanlardan sevmişim denizi.
Çocukluk arkadaşım Cevat Baykal ile birlikte
2004 yılında bir tekne yapmıştık. O zamanlardan
kalma bir tutku deniz. Daha sonra kendime ait
bir teknem oldu. Teknemi alınca kendime özel
vakit geçirebilme imkânı kazandım. Şahsi olarak
istediğim koya gidip, çapamı atıp o mutluluğu
yalnızca kendimle yaşayabildim.

Peki denizin bir notası var mı sizce?
Denizin notası olmaz. Denizin ruhu; mevsimlere,
hava şartlarına göre değişiyor. Balığa çıkarsın bir saat
sonra fırtına başlar. Deniz kabarır, kudurur. Denizle
şaka olmaz. Denizin gücünü hiçbir şey engelleyemez.
Ne gemileri, transatlantikleri, büyük yatları alabora
etti. Denize saygı duyacaksın. Deniz dünyadaki en
saygı duyulacak güç. Alır götürür. Kumarı yoktur.

Denizle ilgili dahil olduğunuz bir grup, sosyal
sorumluluk anlamında yaptığınız herhangi bir
çalışma var mıdır?
Ben kendi sosyal sorumluluğumu bireysel olarak
yerine getirmeye çalışıyorum. Teknedeysem, denizin
ortasında bir çöp gördüğümde onu olması gereken
yere, çöp kutusuna atarım. Teknede birini, kül
tablasını denize dökerken görürsem, onu denize
atarım. Bir topluluğa ait olmasanız bile suyun
içinde tabiata ait olmayan ne görürseniz onu almak
zorundasınız. Denize saygı göstermek zorundasınız.
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FIYORTLARI, GÖRKEMLI BUZULLARI,
DAĞLIK YAPISI, TUHAF KAYALIKLARI,
KUZEY IŞIKLARI ILE MASALLARI
ŞEKILLENDIRMIŞ OLAN NORVEÇ,
SESSIZLIK VE DOĞAL GÜZELLIK
KAVRAMLARI ILE BÜTÜNLEŞMIŞ BIR
MUTLU INSANLAR ÜLKESI.

MUTLU İNSANLAR ÜLKESI
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NORVEÇ
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Yemyeşil Kuzey ışıklarının mavi beyaz buzulların
üzerinde parladığı eşsiz coğrafyası, korunmuş
çevresi, tarihi dokusu, gelişmiş ekonomisi ile
insanlarını mutlu eden bir ülke Norveç. Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Ağı’nın
(UNSDSN) Mart ayında yayınladığı Mutluluk
Endeksi’nde de dünyanın en mutlu ikinci ülkesi
olan Norveç, yardım severliği, sosyal sermayesi,
cinsiyet eşitliğine olan yaklaşımı ile Avrupa’nın
refah seviyesi en yüksek ve en dikkat çeken ülkesi
aynı zamanda. Sert hava koşullarına sahip olmasına
rağmen, her dönem ülkeyi ziyaret için bir sebep
bulabilirsiniz. Trekking, bisiklet, kızak, kayak,
snowmobil, rafting, nehir turları gibi macera dolu
sporların yanı sıra oldukça hareketli bir kültür
hayatı bulunuyor. Her sene düzenlenen çeşitli film
ve müzik festivallerinin keyfini, Eylül ve Mart ayı
arasında kuzey ışıkları altında çıkarmanız mümkün.
Dünyanın en büyük balık üreticilerinden olan
Norveç'in başarısında, yenilikçi teknolojiye ve uzun
vadede sürdürülebilir sanayiye olan bağımlılığı ile
deniz ve kıyı balıkçılığı alanlarının korunmasına
verdiği önem büyük rol oynuyor. Ülkede balıkçılık
çok prestijli ve para kazandıran bir iş olarak
görülse de balıkçıların uyması gereken belli başlı
kurallar var. Balıkçılık ve balıklar belirli lisans
ve kota uygulamaları ile korunuyor. Yani isteyen
herkes istediği her yerde balıkçılık yapamıyor.
Teknolojideki gelişmeler, üretimin ölçeğini ve
verimliliği artırırken, sanayi, küresel rekabete
uygun, vasıflı iş gücünün yetiştirilmesi için
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eğitim yatırımlarını artırmış durumda. Balıkçılık
sektöründeki bilgi ve birikimi artırmak amacıyla
Deniz Araştırmaları Enstitüsü, Balıkçılık ve
Su Ürünleri Sanayi Araştırma Fonu, Beslenme
ve Deniz Araştırmaları Ulusal Enstitüsü gibi
araştırma kurumlarında çalışmalar her gün hız
kesmeden ilerliyor.
Zengin tarihi ve eşsiz coğrafyasıyla birlikte Norveç,
kendine özgü lezzetlere de sahip. Balık, ekonomide
ne kadar önemli rol oynuyorsa, ülke mutfağında
da o kadar önemli. Başta Atlantik Okyanusu
olmak üzere Kuzey Denizi’nden gelen balıklar,
ülke mutfağından sayısız lezzetin ana malzemesini
oluşturuyor. Norveç kıyı sahillerinde ve fiyortlarda
bol miktarda somon yetişiyor. Somon, sade olarak
servis edildiği gibi füme olarak da tercih edilebiliyor.
Somonun bir başka hazırlanış şekli olan gravlasks,
balığın tuz, dereotu ve şeker karışımı içine yatırıp
24 saat boyunca kuru bir ortamda bekletilmesiyle
yapılıyor. Somon balığı ile hazırlanan bir diğer yerel
lezzet ise torrfisk. Genellikle morina balıklarının
tuz ilave edilmeden soğuk havada kurutulmasıyla
hazırlanan torrfisk, ülkenin en eski lezzetlerinden
biri. Herring turşusu (ringa balığı turşusu) çeşitli
varyasyonları ile sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi
olmakla birlikte, ren geyiği etinden yapılan ve polse
adı verilen çeşitli sosisler de Norveç mutfağında
oldukça meşhur.
Norveç’te çevreye karşı duyarlılık da oldukça üst
düzeyde. Burada çevre dostu ulaşım modelleri
üzerine yapılan düzenlemeler, sağlam destek

politikaları ve teşvikler, elektrikli araç piyasasına ivme
kazandırmış durumda. Norveç’te satılan araçların
yüzde 50’sinden fazlasını artık elektrikli araçlar
oluşturuyor ancak daha temiz bir çevre için 2020’den
itibaren dizel araçların satışı tamamen yasaklanacak.

ORTA ÇAĞ’DAN KALMA AHŞAP EVLER,
ORMANLAR VE BUZ…
Batı Avrupa'nın kuzeyinde, dar ve derin koyları ve
yüzlerce fiyorda sahip harika coğrafyası, tertemiz
sokakları ve refah seviyesi yüksek halkı ile dünyanın
en yaşanabilir ülkeleri arasında yer alıyor Norveç.
Bergen, Norveç'in görülmeye değer en güzel
şehirlerinden bir tanesi. Rengârenk boyalı tahtadan
evlerin Kuzey Denizi'ne açılan limana sıkı sıkı
sarıldığı bu kent, hem aktif bir eğlence hayatına
hem de zengin bir tarihi mirasa sahip. Dünyanın
en güzel yerlerinden biri olarak kabul edilen ve
UNESCO’nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan
fiyortlar da burada bulunuyor. Fiyortlarda en önemli
turistik aktivite olan tekne gezilerinin dışında,
bisiklet, yürüyüş, kayak ve tırmanma gibi pek çok
doğa sporu yapılıyor.
Bergen, Norveç’in ikinci büyük kenti. Orta Çağ'dan
bu yana varlığını sürdüren bu tarihi liman kenti
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.
Bölge içerisinde kafe, restoran, sanat atölyelerinin
yanı sıra 12. yüzyıldan kalma Azize Mary Kilisesi,
Hansa Ticaret Birliği Müzesi, Bryggen Limanı’nın
sonunda şehrin en ünlü alışveriş duraklarından biri
olan Fisketorge yer alıyor.

küçük bir balıkçı köyü. Ünlü Flam treni ile bu
köye giderken yol üzerinde dünyanın en dik
rampasına çıkıp, 225 metre yükseklikten dökülen
Kjosfossen Şelalesi'nin görkemli manzarasıyla
büyüleneceksiniz. Burada, Oslo Katedrali ve Karl
Johans Kapısı'nı keşfedebilirsiniz.

TROMSO
Norveç’in en kuzeyinde yer alan Tromso,
Kuzey ışıklarını görmek için ideal bir yer. Huş
ağaçlarıyla çevrili, 18. yüzyıldan kalma ahşap
evlerin bulunduğu bu fantastik kent, Tromsova
Adası üzerinde yer alıyor. Ayrıca tarihi şehir,
Polaria ve Polar Museum gibi pek çok müzeyi
de barındırıyor.

STAVANGER
Kuzey Denizi’ndeki petrolün ilk kez keşfedildiği
Stavanger, kelime olarak "Rüzgârın Şehri"
anlamına geliyor. Okyanus kıyısına yakın olması
nedeniyle her daim rüzgârlı olduğu içi bu adı
alan kentte dünyaca ünlü bir Petrol Müzesi
de bulunuyor. Ayrıca şehrin limanı, cruise
gemilerinin demirlediği noktalardan biri olması
bakımından oldukça önemli.

FLAM
El değmemiş nehirler, şelaleler ve ormanlarla
bezeli bir rotada ilerliyor Flam. Norveç’in en
derin fiyortlarından Sognefjord'un kıyısında
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FOTOĞRAF: CAN EROK

röportaj. Elif Nur Bilgiç

MİLLİYET GAZETESİ MUHABİRİ GÖKHAN KARAKAŞ:

DENİZİ KORUMAK İÇİN KURALLAR ŞART
25 YILLIK GAZETECILIK HAYATINDA IKLIM DEĞIŞIKLIĞI, ÇEVRE VE DENIZ EKOLOJISI GIBI KONULARDA ÖNEMLI
HABERLERE IMZA ATAN MILLIYET GAZETESI MUHABIRI GÖKHAN KARAKAŞ, ZAMANINI VE ENERJISINI GÖNÜL
VERDIĞI DENIZLERI KORUMAYA VE BU KONUDA TOPLUM GENELINDE FARKINDALIK YARATMAYA ADAMIŞ.
KARAKAŞ “TABIATA AIT OLMAYAN BIR ŞEYI, ORADA BIRAKMAYA HAKKIMIZ YOK” DIYOR.
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Meslek hayatının uzun yılları boyunca Milliyet
Gazetesi'nin sayfalarında, iklim değişikliği ve çevre
kirliliği gerçeğini çarpıcı sonuçlarıyla ortaya koymuş,
toplumun geniş kesimlerine seslenmiş bir gazeteci
Gökhan Karakaş. Maviye olan sevgisi ise 12 yıl önce
ilk dalışını gerçekleştirdiğinde başlamış. Sualtını ilk
keşfettiğinde, canlı yaşamının yerküredeki önemini fark
etmiş. Onları korumak için hem medyada hem de sivil
toplum kuruluşları bünyesinde hâlâ önemli çalışmalara
imza atıyor. Milliyet Gazetesi Muhabiri Gökhan Karakaş
ile 25 yıllık meslek öyküsünü, çalışmalarını ve medyanın
deniz tahribatına yaklaşımını konuştuk.

Denize olan tutkunuz nasıl başladı?
Ben, her zaman maviye bakmayı seven bir insandım.
Denizi de gökyüzünü de çok severim fakat
gökyüzünde kendime güvenim yoktu. Paraşütle
atlamanın risklerini düşündükçe dalmak bana daha
da cazip göründü ve 12 yıl önce Saroz Körfezi'nde ilk
dalışımı gerçekleştirdim. Sualtı tutkum böyle başladı.
O yıllardan bugüne Türkiye üzerinde neredeyse 500
dalış yaptım. Suyun altında fotoğraf çekmeyi de
çok seviyorum. Örneğin, iklim değişikliğine bağlı
olarak, Akdeniz’i istila eden balon balığı hakkında
haber yapıyorsam, haberimi kendi fotoğraflarımla
ortaya koymak benim için çok ayrı bir zevk. Suyun
altında bir mürene, bir köpek balığına denk gelmeyi
çok isterim ama sualtı fotoğrafçılığında pek iddialı
değilim, asıl işim gazetecilik.

Siz, denizler ve çevre konularını
haberlerinde işleyen, bu konuda farkındalık
yaratmaya çalışan bir gazeteci olarak
medyanın bu konuya yaklaşımını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Medyanın; çevre sorunlarına, ekolojik yaşama
ve denize karşı derin bir bakışı olduğunu
düşünmüyorum. Denizler sadece Gelibolu Lapseki
araba vapurları durduğu zaman hatırlanıyor.
Denizlerimizin içinde yaşam alanı bulan caretta
carettalar, sadece Dünya Yaban Hayatı Koruma
Günü’nde akıllara geliyor. Denizlerin kirletilmemesi
gerektiği sadece 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde
hatırlanıyor. Çevre kirliliği sadece özel günlerde
değil; her daim yazılmalı. Bugün, Dünya Okyanus
Günü’nü, UNESCO’nun desteklediği projeleri
kim biliyor? Medyada bu konular daha sık yer
almalı. Basının bu konuda, iklim muhabirliği gibi
uzmanlık alanlarına ihtiyacı var.

Denizin altında nasıl bir tahribattan
bahsediyoruz? Kirlilik, bilinçsiz avlanma
deniz yaşamını nasıl tehdit ediyor?
Biz, denize ait değiliz ve buna rağmen denizi
çok fazla kirletiyoruz. Hatta kirletmekten öteye
geçmişiz, yok etmeye başlamışız artık. Saroz
Körfezi’nde geçen yıl gördüğümüz mürenleri bu yıl
göremedik. Ahtapotlar yuvalarında yok. İnsanların,
buraya zıpkınla gelip ahtapotları avladıklarını
duyuyorum. 10 yıl önce, Saroz’daki ilk dalışımda
yavru köpek balığı görmüştüm. Şimdi yok. Onları
yeniden görmek için elimizden geleni yapıyoruz.
Ben terk edilmiş bir deniz minaresini bile yukarı
çıkartmamaya çalışan bir dalgıcım. Çünkü bir
yengeç gelir ve kendine yuva edinir onu. Bu yüzden
onun yeri suyun altıdır. An cak dalarken bir şişe
gördüğümde onu yukarı, tekneye çıkartıp çöpe
atabilirsem ne mutlu bana.

Deniz kirliliği ve doğanın korunması
yönünde birlikte çalıştığınız sivil topum
kuruluşları var mı?
Sualtı temizliği ile ilgili pek çok faaliyette
bulundum. Bu yöndeki faaliyetlerimin en aktif
şekilde sürdüğü STK'lardan bir tanesi, Derinlere
Saygı Dalışı Topluluğu. Burada başkan yardımcısı
olarak görev alıyorum. Derinlere Saygı Topluluğu,
hiçbir maddi karşılık beklemeden denizlerin
temizliği ve farkındalık yaratma amacıyla bir araya

Medyanın; çevre
sorunlarına,
ekolojik yaşama ve
denize karşı derin
bir bakışı olduğunu
düşünmüyorum.
Denizler sadece
Gelibolu Lapseki
araba vapurları
durduğu zaman
hatırlanıyor.
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2009 yılında başlatılan “Seninki Kaç Santim”
Projesi başarıya ulaşabildi mi? Çinekopu
kurtarabildik mi?

gelen gönüllü dalgıçlardan oluşuyor. Buna paralel olarak
bir motosiklet grubumuz var: Motobahriye. Orada
da başkan yardımcısıyım. Motobahriye ile iki hafta
önce Ağva’ya sürdük. Ağva Plajı'nı temizledik. Deniz
Emniyet Derneği ve Denizde Arama Kurtarma Derneği
(DAKSAR) üyesiyim. Denizde bir etkinlik yapıyorsak,
DAKSAR'dan mutlaka bir bot istiyoruz. Onlar
bizim paydaşımız. Bizler, denizde hayat kurtarmanın
ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden böyle
kurumların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Deniz ve çevre konusunda bireysel olarak da
çalışmalar yapıyor musunuz?
Bu soruyu yanıtlamaya kötü bir haber vererek
başlayacağım. Balıkçıların kulaç yasağı dediği avlanma
yasağı, 24 metreden başlar. Ağı 24 metre derine
atmak zorundadır balıkçılar. Kıyıların korunması için
getirilmiş bir karardır. Bu sınırın 30 metre olması
gerekirken, balıkçıların sınırı 18 metreye kadar
düşürmek için çabaladığını öğrendim. Şu an bu konu
üzerine çalışıyorum. Ben, geleneksel balıkçılığı seven
bir denizciyim ama geleneksel balıkçılık adı altında
denizin talan edilmesine de karşıyım. Olumsuz
tepkiler alabilirim ama korkmuyorum. Evrenin beş
buçuk milyar yıldır yoğurup geldiği bir düzen var. Bu
düzene karşı gelemezsin. Denizin, denizdeki canlıların
korunabilmesi için kurallar şart.
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Seninki Kaç Santim?” projesi, bir gazetecinin
lüferin soyunun tükendiğine dair yayınlanan haberi
üzerine 2009'da başlatıldı. O gazeteciyi, yalancılıkla
suçladılar ama o devam etti yazmaya. Bir gün karşısına
Ege Üniversitesi’nde bir doçent çıktı. O doçent,
670 çinekopa otopsi yaptı ve çinekopların büyük
çoğunluğunun yumurtlamadığını gördü. Şimdiye kadar
lüferin soyunun tükendiğine dair söylentilerin gerçek
olduğunu, bilimsel raporla sundu. Gazeteci bu raporu
da yazdı. Ardından 2009 yılında Türkiye'de şu ana
kadar yapılmış en büyük lüfer kampanyası, "Seninki
Kaç Santim?" başladı. O gazeteci bendim. 2010 ve
2011’de bu kampanya çok yoğun geçti. Lokantalar
çinekop satmadı, satan balıkçılara da baskınlar yapıldı.
Greenpeace gibi örgütler işi eline aldı, lokantalar
girişlerine "Çinekop satmıyoruz" etiketi yapıştırdı
benim o haberim üzerine. Kampanya 2012'de bitti. İki
yıl koruyabildik çinekopu. İyi gidiyordu ama medya
bıraktı. STK'lar bıraktı. Şimdi tezgahlar çinekop doldu
yine. Lüferi kurtaramadık. Ben tezgâhtan çinekop
almıyorum, çevreme de aldırmıyorum. İstanbul
Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden bilim insanları,
lüferi korumak için çok önemli çalışmalar yapıyorlar.
Onlarla birlikte ben de hâlâ çalışıyorum.

Denizkartali.com adlı bir haber siteniz var.
Nasıl oluştu?
Deniz kartalı benim kendimi biraz daha fazla ifade
edebilme ihtiyacımdan doğdu. Hem kendimi daha
çok anlatmaya hem de sektördeki bir açığı doldurmaya
çalıştım. Bu amaçla, mecra bulamayan arkadaşlarımın,
akademisyenlerin de yazabilmesi için denizkartali.com’u
oluşturdum. İçinde sadece deniz yok, gökyüzü de var.
Uzaya dair yazılar da görmek mümkün ama yazılanların
yüzde 80'ini deniz ile ilgili konular oluşturuyor. İsteyen
herkesin yazdıkları burada yayınlanabiliyor. Ben de
ekonomik bir amaç gütmeden, sadece daha fazla
okunsun, bilinsin diye Milliyet'te çıkan yazılarımı daha
uzun versiyonlarıyla yayınlıyorum.

Bir de Kartal 2 istimbotunu sormak isterim.
Geçtiğimiz sene sizin ve diğer denizcilerin
girişimleriyle kurtarılmıştı. En son müze olacağı
konuşuluyordu. Şu an son durum nedir?
Kartal 2 İstimbotu’nu kurtarma süreci, armatör denizci
Arif Ertik'in Atatürk ile bağlantısı olduğu düşünülen

bir tekneyi araştırmamı istemesiyle başlamıştı. Konuyu
araştırdım ama bana söylenenlere yönelik bir yazı
bulamadım. Daha sonra Amiral Cem Gürdeniz ile bir
araya geldiğimizde durumu ona anlattım. Aradan biraz
zaman geçince beni arayıp tarihe tanıklık edeceğimi
söyledi. Hemen çalışmaya başladık. Hollanda’dan evraklar
geldi. 1911 yapımı bir tekne olduğu ve Atatürk’ün
pruvasında "Geldikleri gibi giderler" dediği istimbot
olduğu ortaya çıktı. Onu kurtarmak için çalışmalara
başladık. Benim de üyesi olduğum Kartal İstimbot
Platformu’nu kurduk. Platform olarak bu teknenin halka
açık bir yerde sergilenmesi için çabalıyoruz. Teknenin
restorasyonu yüzde 80 oranında tamamlandı. İnce
işçiliği kaldı. Avrupa Yakası’nda bir yerde sergilenecek ve
Atatürk’ün emperyalizme nasıl meydan okuduğunun
bir göstergesi olarak İstanbul’a armağan olacak.

Şu an, süreci anlattığım bir kitap da yazıyorum.
Önümüzdeki Nisan ayı içerisinde yayınlanacak.
İstimbotun kurtarılması için kimler elini taşın altına
soktu? Kimler görmezden geldi? Bu tekne nasıl
korundu? Tüm soruların cevabı, bu kitapta olacak.

TURMEPA’nın çalışmalarını takip
ediyor musunuz?
TURMEPA ile uzun yıllardır tanışıyorum. Çok
sevdiğim ve desteklediğim bir STK. Uluslararası
Kıyı Temizliği Coastal Cleanup’ı Türkiye’ye
TURMEPA anlattı. Ekonomik bir fayda
gözetmeksizin, çıkarsız denizleri temizleyen bir
kuruluş olduğu için her etkinliğine mümkün
olduğu kadar sık katılmaya çalışıyorum ve
haberlerimde onlara pozitif ayrımcılık yapıyorum.

"Seninki Kaç Santim?"
kampanyası ile
çinekopu ve lüferi
sadece iki sene
koruyabildik. Yasak
kalktı, şimdi yine
tezgahlar çinekop
dolmaya başladı.
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DÜNDEN
BUGÜNE

Yağmur bulutlarıyla örtülü gökyüzünün altında, mevsimin sert ve güçlü rüzgarına meydan okurcasına köpürüp
kabarmış; daha sıcak iklimlerde güneşin üzerinde parladığı masmavi bir çarşaf gibi dümdüz, dingin bir deniz…
Fırtınanın göbeğinde batmamak için hiddetli dalgalarla kıyasıya mücadele veren ya da dingin denizlerde
dünyanın dört bir yanına nimetler taşıyan bir gemi… Sakinliği, fırtınası, kasveti, verdiği
huzurla mavi ve ona dair diğer şeyler, yüzyıllar boyu deniz ressamları için benzersiz bir ilham kaynağı
olmuş. Bu ressamların elinden çıkan birbirinden güzel eserleri sizler için derledik.
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ANTONIO
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Danimarkalı deniz ressamı, 1850
yılında Kopenhag’da, nesiller boyu
keman yapımcılığını sürdürmüş
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya
geldi. Babasının yönlendirmesiyle
Kopenhag Kraliyet Tasarım
Akademisi’nde bir süre eğitim
alsa da ailesinin servetini
kaybetmesi nedeniyle, buradaki
eğitimini yarıda kesmek zorunda
kaldı. Danimarka askeri güçlerine
katılmak zorunda kaldığı bir
dönemde, Amerika’ya yelken
açmaya karar verdi. Bundan sonra
da tüm hayatı değişti.

1870’lerin başında ailesini geride
bırakarak New York’a gelen
Jacobson, buradaki günlerini
New York Limanı’ndaki
gemileri çizerek geçiriyordu.
Bu sırada zamanın denizcilik
şirketlerinden biri Marvin Safe
Company’nin bir temsilcisi
tarafından fark edildi. Buradan
aldığı iş teklifini değerlendirerek
gemilerin dış cephesini
resimleriyle süslemeye başladı.
Sahip olduğu yetenek, deniz
kaptanları, gemi sahipleri ve
vapur şirketlerine ait filoları

Çizimleri onu sadece bir sanatçı
değil, aynı zamanda 19.-20.
yüzyıl Amerikan gemi tarihçisi
olarak da kabul ettirdi. Jacobsen,
1921 yılında başarılı bir deniz
ressamı olarak New Jersey’de
yaşama veda etti.
Jacobsen’in 1897 yılında yağlı boya
ile çizdiği The Miami tablosu, bir
döneme ışık tutması nedeniyle
oldukça dikkat çekicidir. Tabloya
konu olan Miami adındaki gemi,
zamanın nakliye şirketleri Mallory
ve Lone Star Line arasında patlak
veren bir üstünlük mücadelesinden
büyük yara almış. Üstünlük
mücadelesi, Mallory tarafında
Lampassas gemisi ile Lone Star
Line tarafındaki The Miami gemisi
arasında bir yarış şeklinde başlamış.
Her iki gemi de Texas'ın Galveston
şehrine pamuk taşımak üzere
New York Limanı’ndan ayrılmış,
yolculuktan bir hafta sonra, 18
Temmuz 1897'de bu gemide çıkan
şaibeli bir yangın, New York Times
Gazetesi tarafından gündem
konusu edilmiş.

BAHRİYELİ
İSMAİL
HAKKI BEY

PIETER
CHRISTIAAN
DOMMERSEN

İsmail Hakkı Bey, 1863 yılında
Üsküdar’da denizle kucak kucağa bir
evde dünyaya gelmiş, denizle iç içe
büyümüş. Meslek olarak da kendine
gemi inşaat mühendisliğini seçmiş.
1884 yılında Bahriye Nezareti İnşaat
Dairesi’nde çalışmaya başladıktan
sonra da “Bahriyeli İsmail Hakkı Bey",
unvanını almış. Onun zamanında,
İstanbul’daki tersanelerde harp gemisi

yapılamaması nedeniyle, Almanya’da
“Ejder” adını taşıyacak bir zırhlının
yapılması kararı alınmış, torpidonun
yapım sürecini denetlemek için de
İsmail Hakkı Bey görevlendirilmiş.
Almanya’da (iki yıl boyunca) görevini
yerine getirirken bir taraftan da ilgi
duyduğu resim sanatında ustalaşmış.
1895’te devlet ile düştüğü bir
anlaşmazlık sebebiyle İstanbul’dan

17. yüzyıl Hollanda’sında deniz ticaretinin
gelişmesi sonucunda deniz manzaraları
çizen ressamların sayısı oldukça artmıştı
ancak, İngiltere ve Fransa’nın 1672’de
yaptığı savaşla bu gelişim azalmaya
başlamıştı. Yine de İngiltere Kralı II.
Charles, Hollandalı deniz ressamlarını
İngiltere’ye çekmeyi başarmıştı. Bu
ressamlar İngiliz sanatçılarına ilham
kaynağı olmuş ve 19. yüzyılda Kuzey
Avrupa’da deniz manzaralarında ikinci
dalgalanma yaşanmıştı. Hollandalı

ressamlar, sanat koruyucuları ve daha
zengin olan orta sınıf tarafından
teşvik edilerek çoğalmış, Romantik
akım harekete geçmişti. 1842 yılında

uzaklaştırılan Bahriyeli İsmail Hakkı
Bey, Hamburg’a gönderilmiş. Devletten
tahsilatını alamayınca maddi sıkıntıya
düştüğü için istifa eden İsmail Hakkı
Bey, Almanya’ya yerleşmiş. Almanya’da
deniz inşaat mühendisi olarak çalışmış,
diğer taraftan çizdiği resimleri satmış.
Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra
binbaşı rütbesiyle tekrar yurda dönmüş.
Emekli olduktan sonra Almanya’daki
gazetelerin İstanbul muhabiri olarak
çalışan İsmail Hakkı Bey, Osmanlı
tiplerinden derlediği çizimlerle de bu
gazetelerin sayfalarını süslemiş. I. Dünya
Savaşı sırasında orduyu desteklemek
amacıyla 1915 yılında kurulan
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, dönemin
ünlü ressamlarına kartpostallar yaptırıp,
satış rekorları kırıyordu. Bu kuruluş için
de altı resim yapan İsmail Hakkı Bey,
1926 yılında hayatını kaybetti.

Hollanda’nın merkezinde Utrecht’de
doğmuş bir ressam olan Pieter Christiaan
Dommersen de teşvik edilen ressamlar
arasındaydı. Zamanının pek çok ressamı
gibi resim yapmak için Amerika,
Belçika, İngiltere ve Fransa’ya yolculuklar
yaptı. Resimlerinde özellikle doğduğu
Hollanda’nın kıyı sularının türbülansı
ve sükunetinden ilham aldı. Limanların
kalabalık atmosferini, doğru mimari
ayrıntılar ve başarılı bir ışık-hareket
duygusu ile birleştirerek betimledi.

67

mavisanat

MAURITZ
FREDERIK
DE HAAS

Hollanda asıllı deniz ressamı Mauritz
de Haas, 1832’de Rotterdam’da
doğdu. Mauritz F. De Haas, 19.
yüzyılda büyük kardeşi William De
Haas ile birlikte büyük ilgi gören

tarafından iç savaşın deniz sahnelerini
boyamak üzere görevlendirildi.
Kısa süre içinde denizi dramatik bir
ışıkta canlandırma yeteneğinden
dolayı önem kazandı ve 1895’te
New York’ta başarılı bir ressam
olarak hayata gözlerini kapadı. De
Haas, savaş sırasında donanmalarda
bulunmuş, badireler atlatmış bir
ressam olarak, denizde yaşama eşlik
eden tehlikelerin farkındaydı. Alevler
yetenekli bir denizci ressamdı.
içinde kalan gemileri, ölüm korkusu
1859'da Amerika'ya göç etmeden
saçan dalgaları, fırtınanın ortasındaki
önce The Hague'da okudu. Hollanda yalnızlığı dramatik bir şekilde
Kraliçesi'ne resimler sattı. New York'a yansıtabilmesindeki başarının ardında
yerleştikten sonra ise Admiral Farragut da belki de bu farkındalık yatıyordu.

MUSTAFA GÜNEN

Deniz ressamlığı geleneği bugün,
eserleri dünyanın dört bir yanında ilgi
gören, beğeniyle takip edilen ressam
Mustafa Günen'in çizimleriyle devam
ediyor. Günen, 1956 yılında Kırşehir'de
doğmuş. Çocukluk dönemi yoksullukla
geçse de içindeki resim sevgisine sıkı
sıkıya tutunmuş. İkokulu bitirdikten
sonra okulu bırakıp bir marangoz olan
babasının mobilya atölyesinde çıraklığa
başlamış. Bu küçük atölyede üretilen
mobilyalara çizdiği resimler beğeni
kazanınca, ailesi de nihayet kabul etmiş
Günen'in yeteneklerini. Maddi zorluklar
nedeniyle resim üzerine eğitim alamasa da
ressamın eserleri, New York ve
Londra’daki pek çok müzayedede
sergilenmiş. Dünyanın en prestijli sanat
dergilerinden biri olan International Artist
Magazine Dergisi'nde eserlerine altı sayfa
ayrılmış. Sanatçı, dün olduğu gibi bugün
de deniz ve kıyının birlikteliğini konu
alan eserleri ile dünya çapında büyük
beğeni kazanmaya devam ediyor.
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İSTANBUL’UN
EN ESKISI
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FIRINDA
PATATESLI
PALAMUT

Malzemeler

1 adet palamut, 1 adet patates,
1 adet kırmızı biber, 2 diş
sarımsak, 3 adet taze soğan,
zeytinyağı, tuz, karabiber, toz
kırmızı biber, fesleğen

Yapılışı
Fırını 250 dereceye ayarlayıp
ısıtın. Fırın tepsisine pişirme
kağıdını koyun. Üzerine fileto
şeklindeki balıkları yerleştirin.
Zeytinyağı, doğranmış taze
soğan, kıyılmış sarımsak, tuz ve
karabiberi karıştırın. Hazırladığınız
sosu balıkların üzerine sürün.
Dilediğiniz boyutta doğradığınız
patates ve kırmızı biberleri
balıkların üzerine ve etrafına doğru
yerleştirin. Üzerine tuz, fesleğen
ve toz biberi serptikten sonra
malzemeler içeride kalacak şekilde
pişirme kağıdını sarın ve pişirin.

Malzemeler

2 adet palamut, 1 yemek kaşığı
un, 3 yemek kaşığı zeytinyağı,
1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek
kaşığı kapari, 2 yemek kaşığı
limon suyu, maydanoz,
kekik, tuz, karabiber
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KAPARI
SOSLU
PALAMUT
Yapılışı

Ortadan ikiye böldüğünüz
palamutları unlayın. Bir
tavanın içine zeytinyağını alıp
kızdırın. Balıkları tavaya alıp
her iki yüzünü de 3-5 dakika
kızartın. Balıkları tavadan
alıp tavaya tereyağını koyun
ve kızdırın. Ardından kapari,
limon suyu, tuz, karabiber
ve ince ince kıydığınız
sarımsakları ekleyin. 1-2
dakika pişirdikten sonra tavayı
ocaktan alın. Sosu balıkların
üzerine dökün ve üzerine ince
kıyılmış maydanozu serpin.

Malzemeler

2 adet palamut, 1 adet havuç,
2 adet kereviz sapı, 1 adet soğan,
1 adet kırmızı biber, 1 adet kabak,
2 adet orta boy patates, 6 adet kiraz
domates, 4 yemek kaşığı krema,
2 yemek kaşığı limon suyu, 2 diş
sarımsak, dereotu, 3 su bardağı su,
yarım çay kaşığı zerdeçal tozu,
tuz, karabiber

KREMALI PALAMUT ÇORBASI
Yapılışı

Tüm sebzeleri yıkayıp irice küpler şeklinde doğrayın. Tencereye suyu alıp -varsa sebze suyu
kullanabilirsiniz- kaynatın. İçine patates ve domatesler hariç diğer tüm sebzeleri koyun ve biraz
tuz serpin. Sebzeleri 10-15 dakika kaynattıktan sonra ortadan ikiye böldüğünüz domatesleri,
patatesleri ve parçalara ayırıp ayıkladığınız balıkları, zerdeçal tozunu ve diş sarımsakları ekleyin.
15 dakika daha pişirin. Ocaktan aldıktan sonra krema, kıyılmış dereotu ve karabiberi ilave edin.
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DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...
TÜRK
DENIZININ
GÜCÜNÜN
21. YÜZYIL
BOYUTU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Çok Uluslu Deniz Güvenliği
Mükemmeliyet Merkezi (ÇUDGMM) ve Koç Üniversitesi
Denizcilik Forumu’nun (KÜDENFOR) 13 Ocak 2017’de
düzenlediği “Türk Deniz Gücünün 21. Yüzyıl Boyutu” isimli
çalıştayda yapılan sunumlardan derlenen kitap, kolektif bir
çalışmanın eseri. Kitap, donanma, sahil güvenlik, bu iki gücün
ulusal güvenliğe etkisi, deniz ticaret filosu ve savunma sanayiinden
temsilcilerle Türkiye deniz gücünün 21. yüzyıldaki önemini ve
konumunu değerlendiriyor.

DENIZCILIK
KÜLTÜRÜ
VE KLASIK
TEKNELER

KÜDENFOR'un 2019 yılında piyasaya süreceği üçüncü
kitabı Denizcilik Kültürü ve Klasik Tekneler, 22 Eylül 2018’de
SETUR Marina’da gerçekleştirilen Filika ve Dingi Yelkenciliği
Konferansı ile Yelken Gösterisi etkinliğinde yapılan konuşmaları,
etkinliğe katılan klasik teknelerin hikayelerini, 60 yıl sonra bir
araya gelen yelkenli filikaların hikayelerini ve İstanbul denizcilik
kültüründe iz bırakan ve artık olmayan nadide yelkenli teknelerin
hikayelerini konu edinecek.
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SADUN BORO
ROTASINDA

Amiral Cem Gürdeniz’in hazırladığı Sadun Boro Rotasında
Türk Amatör Denizciliğinin 21. Yüzyıl Vizyonu isimli kitap,
2016 yılında, KÜDENFOR’un aynı isimli çalıştayında masaya
yatırılan denizcilik idaresi, sivil toplum kuruluşları ve denizcilerle
birlikte amatör denizciliğimizdeki barınma, bayrak, belge,
bağlama kütüğü ve mavi kart uygulamalarına yönelik sorunları
ve çözüm önerilerini içeriyor. KÜDENFOR’un bu ilk kitabında,
hem ilkleri başarmış denizcimiz Sadun Boro’nun mirası hem de
denizcilik adına atılması gereken somut adımlar var.

ÇELIK GEMILER
VE DEMIR
BAHRIYELILER

Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan Amiral Cem Gürdeniz imzalı
Çelik Gemiler ve Demir Bahriyeliler isimli kitapta Gürdeniz,
kendisi gibi kumpas davalarında mağdur olan arkadaşlarının
ve komuta ettikleri gemilerin serüvenlerini anlatıyor. Kitapta
Gürdeniz, arkadaşlarıyla yaptığı gemi ve deniz söyleşilerini
ve gemisi Gaziantep firkateyniyle alakalı anılarını kaleme
almış. Tamamıyla gerçek olaylara ve hikayelere dayanan kitap,
Cumhuriyet donanmasının neden hedefe alındığını da anlatıyor.

SON
YELKOVAN

Sualtı bahçelerinde, zamansız diyarlarda, yelkovan kuşunun
kanatlarında geçen fantastik bir aşk hikayesi… Bir tesadüf
eseri yazarlık hayalleri kuran Anka ve ünlü bir yazar olan
Biranda Sarin’in yolları kesişmiştir. Ancak Biranda Sarin’in
beklenmedik bir zamanda ortadan kaybolması işleri
değiştirir. Artık ilk aşkın çıkmazlarıyla boğuşan Anka’nın
macerası, hayranı olduğu yazarın peşinde bambaşka evrenlere
sürüklenecektir. Dilge Güney tarafından kaleme alınan "Son
Yelkovan", Yakın Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

POYRAZA ÇARE
2: DALGALARIN
YEDİNCİSİ

Daniel Glattauer'in kaleme aldığı Poyraza Son
Çare serisinin ikinci kitabı Dalgaların Yedincisi,
Destek Yayınları'ndan çıktı. 21. yüzın umarsız
klavye aşıklarının bir araya gelme mücadelesi devam
ediyor. Serinin ilk kitabında iki aşığın arasında
kuzey rüzgârları vardı. Bu kez ise iki aşık asi, yoluna
çıkan her şeyi silip süpüren kuvvetli dalgalarla
karşı karşıyadır. Emi ve Leo şimdi neyi seçecek?
Sessiz bir rüzgârsızlıkta sonsuz bekleyişi mi yoksa
dalgaların yedincisini mi?

MOANA:
PASİFİK
ADALARI
KEŞİF KİTABI

Moana'nın arkadaşları ve ailesiyle birlikte Pasifik
Adaları’nın tarihini, kültürünü ve hikâyelerini
keşfetmeye hazır mısınız? Adalarda hangi besin
kaynakları var? Hangi canlılar yaşar? Günümüzde
bile anlatılan büyük efsaneler neler? Eski denizciler,
binlerce adayı birleştiren muazzam büyüklükteki
okyanusu nasıl aşıyorlardı? Doğan Egmont Yayıncılık,
sizleri Moana filminde tanıştığımız karakterlerle
beraber heyecan dolu bir yolculuğa çıkartıyor.

BİR DAMLA
DENİZ

Yüz yaşındaki bir palmiyenin az ilerisinde, çölün sınırında huzurlu
bir yaşam süren Ali, bir gün, artık yürümekte güçlük çeken büyük
büyükannesinin tüm hayallerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini
sorar ve onun denizi hiç görmediğini öğrenir. Ertesi gün büyük
büyükannesine denizi getirmek için kovasını da alarak tek başına
yola koyulur. İlk kez denizin güzelliğiyle tanışacak olan Ali’yi
hayalden gerçeğe uzanan şaşırtıcı bir yolculuk beklemektedir…
Fransız yazar Ingrid Chabbert ile İspanyol illüstratör Guridi’nin
imzasını taşıyan "Bir Damla Deniz", Uçan Balık Yayınları
aracılığıyla okurla buluştu.
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DENIZCI
DOSTU SAAT
İsviçre saat markası Richard Mille,
yedi denizde gezinmek isteyenler
için ilk teknik saatini piyasaya
sundu. Yelken dünyasına özel
hazırlanan RM 014 ve
015 Perini Navi saatlerinden
sonra, RM 60-01 Regatta modeli,
yelkenliler ve yarışmalar için özel
olarak tasarlandı. Sert denizcilik
dünyasına kusursuz adaptasyon
sağlayan model, mühendislik
harikası bir mimariye sahip.
RM 60-01 Regatta,
navigasyon için önemli bir unsur
olan pusulalı iki yönlü çerçeveye
sahip ilk mekanik saat.

COLUMBIA
ILE DOĞADA
DILEDIĞINCE
Spor giyiminin önde gelen markası
Columbia, Trail konsepti ile
keşfetmenin özgürlüğünü sunuyor.
Sonbahar ve kış mevsiminin
değişken hava koşullarına
mükemmel uyum sağlayan
konsept, outdoor severlere kuru
ve konforlu bir sezon sağlıyor.
Aniden bastıran yağmurlar için
özel olarak geliştirilen Omni-Tech
teknolojisine sahip yağmurluklar,
nefes alabilen, su geçirmez
özellikleri ile doğanın tüm
sürprizlerine hazırlıklı olunmasını
sağlıyor. Omni-Wind Block
rüzgar engelleme teknolojisi ile
güçlendirilen rüzgarlıklar ise en
sert rüzgaralara karşı dayanıklı.
Teri hızla buharlaştıran ve hava
alan Omni-wick teknolojili
gömlek ve pantolonlar ise ani hava
değişimlerinde yardımcı oluyor.
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DENIZE VE DOĞAYA DAIR
HER ŞEY DECATHLON’DA

Tekne, yelken ve doğa sporları ile uğraşan tüm spor severlerin
ihtiyacına uygun, dayanıklı, su geçirmez ürünler Decathlon’da
yeni sezona hazır. Hareket özgürlüğü sunmak için esnek
bileşenlerden üretilmiş, terlemeden sıcak kalmayı sağlayan
hafif, sıcak tutan ve nefes alan polarlar; havalandırma, nefes
alma ve yüzde 100 su geçirmez özelliğe sahip montlar;
darbeleri emen özel yürüyüş ayakkabıları; hava koşullarına
göre şort olarak da kullanılabilen modüler pantolonlar ve hafif,
sağlam sırt çantaları ile sezonda her şey yolunda.

YAĞMURLARDAN KORUNMANIN
YOLU BOYNER’DE
Havaların serinlediği ve
yağmurların başladığı
bu mevsimde Boyner,
yağmurlardan ve
soğuklardan korunmak
için ihtiyaç duyulan her
şeyi farklı beğenilere hitap
edecek şekilde sunuyor.
Yağmurlara ve rüzgarlara
karşı dayanıklı yağmurluklar,
soğuğu engelleyen montlar,
kazaklar, kaliteli ve kullanışlı
şemsiyeler, konforlu ve sıcağı
tutan ayakkabılar Boyner
mağazalarında müşterilerin
beğenisine sunuluyor.

BROOKS
BORTHERS
SEZONA
HAZIR

NETWORK ILE DOĞADAN ŞEHRE

Doğanın gücünden ve sakinliğinden ilham alan Network Sonbahar Kış Koleksiyonu, tabiatın
dinginliğini şehre taşıyor. Natürel ve doğanın renklerinin ve desenlerinin hakim olduğu
koleksiyondaki kazaklar, montlar, yelekler, gömlekler kışın sıcak geçirilmesini sağlıyor. Mavi ve
lacivertin başrolü oynadığı koleksiyon, iş dünyası ve davetler için de bir alternatif.

Brooks Brothers, mavi, lacivert ve
kırmızı tonlarını ön plana aldığı
trikoları ile kışı sıcak tutuyor. Hem
spor hem de şık kombinlerde
kullanılmaya uygun olan triko
kazaklar ve yelekler hem şehre
hem de doğaya uyum sağlıyor.
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DENIZIN OLMADIĞI YERDE DE
DENIZ SEVGISI OLUR

T

TURMEPA, binlerce gönüllüsü sayesinde mavinin alanını genişletmeye devam ediyor. Denizin olmadığı yerlerde dahi çalışmalar yapıp,
eğitimler veren gönüllüler; insanların denizler konusunda bilinçlenmesine, farkındalık kazanmasına yardımcı oluyor. Bu gönüllüler
ile her sayımızda bir araya geliyoruz. Onlardan TURMEPA’yı, TURMEPA’nın kazandırdıklarını dinliyoruz. Bu sayımızda da bu
gönüllülerden üçü ile bir araya geldik: Tuğçe Süer, Elif Ceren Zavar, Aytül Durmuş. Onlar iletişimin ve bilginin gücünü kullanarak
denizler adına farkındalık yaratıyor. Nasıl mı?...

“TURMEPA
ILETIŞIMIN
GÜCÜNÜ
ÇOK IYI
KULLANIYOR”
Elif Ceren Zavar, gönüllü olarak yaptığı çalışmaları yetersiz
bularak daha fazla insana ulaşıp daha fazla şey yapmak isteğiyle
TURMEPA Masmavi Eğitim Kampı projesine başvurmuş.
Kamptan bu yana TURMEPA’da geçirdiği altı yıl içinde
pek çok kişiye ulaşmış, denizleri, deniz canlılarını anlatmış.
Etkinlik gönüllüsü olarak başladığı TURMEPA’da eğitim
gönüllüsü ve ardından ofis gönüllüsü olarak birçok projeye
katkı sunmuş. Şimdi de çok yeni bir gönüllülük kolu olan
Çevrimiçi Gönüllülük projesi kapsamında yepyeni bir projeyi
hayata geçirmek için çalışıyor. Bu proje ile dünyaya iyi bir
şeyler bırakmak isteyen ancak zamanı olmayan iş insanları,
özel gereksinime ihtiyaç duyan, şehir dışında veya yurt dışında
yaşayan, yoğun çalışan herkesi harekete geçirmeyi; “farkındalık”
ve “savunuculuk” başlıklarıyla milyonlara ulaşmayı planlıyorlar.

“DAHA FAZLA INSANA ULAŞMAK IÇIN
DAHA FAZLA GÖNÜLLÜYE İHTİYAÇ VAR”
İletişimin STK’lar için çok önemli olduğunu vurgulayan Zavar,
TURMEPA’nın bunun farkında olarak hareket ettiğini söyleyip
şöyle devam ediyor: "TURMEPA’nın gönüllüleri için açtığı
Gönüllü Evi sayesinde herkes kendi projesini hayata geçirme
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ELIF CEREN ZAVAR
imkanı buluyor. İstedikleri zaman eve gelip toplantı yapıyor, fikir
alışverişinde bulunabiliyorlar. Bu da TURMEPA’nın iletişim
konusunda ne kadar başarılı bir STK olduğunun göstergesi.
Sosyal medyanın çok yoğun kullanıldığı günümüzde daha fazla
insana ulaşmak için bu mecraları çok iyi kullanmak gerekiyor.
Bu nedenle Çevrimiçi Gönüllülük projesinde sosyal medyadan
ilerlemeyi tercih ettik. Böylece birçok insana ulaşabileceğimizi
ve denizlerimizin önemini vurgulayabileceğimizi düşünüyoruz.”
“TURMEPA’nın iletişimi ne denli iyi kullandığının
göstergesi, denizin olmadığı yerlerde de denizi anlatabilmesi ve
sevdirebilmesidir. Biz TURMEPA Gönüllüleri olarak, bir şeyi
korumak için onu görmeye gerek olmadığını ispatladık. Tek
ihtiyacımız olan daha fazla gönüllü. Denizlerdeki tehditlere
dur demek bizim elimizde. Farkındalık yaratmak için denizin
kıyısında olmamıza gerek yok. Bu, hepimizin meselesi”, diyen
Zavar, TURMEPA’nın kıyı ve deniz ekosistemini çok başarılı bir
şekilde anlattığının altını çiziyor.
Günlük hayatta pek çok insanın, denizlerin sağladığı
yararlardan habersiz olduğunu ifade eden Zavar, bunu daha çok
insana ulaştırmak için daha fazla gönüllüye ihtiyaç olduğunu
belirterek herkesi TURMEPA Gönüllüsü olmaya davet ediyor.

“DENIZE UZAK
YERLERDE DENIZLE
DAHA FARKLI
BIR GÖNÜL BAĞI
KURULABILIYOR”
TUĞÇE SÜER
Tuğçe Süer, TURMEPA ile Özel Eryetiş Denizcilik Meslek Lisesi’nde
görev aldığı dönemde, öğrencileri ve öğretmen arkadaşı Dilek Er ile
denizcilik alanında sosyal sorumluluk projesi hazırlamak isterken
tanışmış. Tanışma toplantısından sonra da “kesinlikle doğru yerdeyim”
diyerek, denizler için çalışmaya başlamış. Aynı sene okulun bünyesinde
ERDET Deniz Elçileri Topluluğu’nun kurulmasına katkıda bulunmuş.
İstanbul’da denizlerin korunması, temizlenmesi ve denizlere dair
bilincin oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen tüm etkinliklerde
öğrencileriyle birlikte görev almış. Farkındalık çalışmaları yapmış,
kıyı temizlikleri gerçekleştirmiş. 2018’in Haziran’ında öğretmenlik
mesleğini devam ettirmek için Diyarbakır’a yerleşen Süer, burada deniz
yok deyip, maviye olan desteğini kesmemiş. İstanbul’daki öğrencileri ile
iletişimini devam ettirerek, TURMEPA’nın etkinliklerine katılmalarına
yardımcı olmayı sürdürüyor.
“Denize aşık biri olarak denizi olmayan bir yerde yaşamakta kimi
zaman zorlansam da burada da nehir ve göllerimiz var. Buradaki
öğrencilerimin bir kısmı denizle sadece yaz tatillerinde buluşmuş.
Denizci olduğumu öğrendiklerinde şaşırdılar ve anlattıklarımı daha
ciddi bir şekilde dinlediler. Beni dinledikçe denizciliğe merakları
arttı. Buradaki öğrencilerim İstanbul’dakiler gibi denizle iç içe
olmadıklarından ancak bu bölgedeki nehir ve göllerde yaşayan
canlıları yaşatmak adına çalışmalara katılmak istediler. Bizim de zaten
istediğimiz bu: Tüm mavileri korumak!” diyen Süer, yaşanılan yerde
denizin olmamasının onun gerçeğini değiştirmediğini, onu uzaktan da
korumanın mümkün olduğunun altını çiziyor.

türlerinde bile yıllar içinde çok değişiklik olmuş. Denizle ilgili
konularda anlattıklarımı pür dikkat dinleyip, çok güzel sorular sorarak
meraklarını gideriyorlar. Bu da denize uzak yerden denizci çıkarmanın
hayal olmadığını gösteriyor bence. Hatta denize uzak yerlerde denizle
daha farklı bir gönül bağı kurulabiliyor ve öğrencilerim denizi tanıdıkça
denizci olmaya daha çok yaklaşıyorlar.
İstanbul’da hayata geçirdiğim Deniz Elçileri projemi burada da
gerçekleştirmek istiyorum. İstanbul merkezli bir okulda çalıştığım
için projemi destekleyeceklerini düşünüyorum. Deniz Elçileri
Topluluğu kuramazsam da TURMEPA’ya gönüllü olmaya, destek
vermeye devam edeceğim.”
Denizlerin geleceği için TURMEPA’nın çok önemli olduğunu
vurgulayan Süer, “TURMEPA’ya gönüllü olmadan geçen her gün
büyük kayıptır. İnsanlar olarak dünyadaki tüm canlıları korumak
görevimiz. Daha sağlıklı bir nesil için, temiz hava için, canlı bir
doğa için, denizler can damarımız. Siz de “Denizler yaşasın diye
TURMEPA’ya destek olmalısınız” diyerek henüz gönüllü olmayanları
TURMEPA’ya davet ediyor.

“ÖĞRENCILERIM DENIZI TANIDIKÇA DENIZCI
OLMAYA DAHA ÇOK YAKLAŞIYORLAR”
Öğretmenlik yaptığı okulun öğrencilerinin ve çevre halkının bölgenin
su kaynakları ve canlıları hakkında bilinçlenmesi için her türlü desteği
sunan Süer, bölge insanının denize uzak olması sebebiyle denizin
kıymetini daha iyi bildiğini ifade edip ekliyor: “Deniz canlılarını
İstanbul’dakilerden daha iyi tanıyıp, neslinin tükenmekte olduğunu
daha kolay fark ediyorlar. Çünkü satılmak üzere buraya gelen balık
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“İNSANLARDAKI
DEĞIŞIMI
GÖRMEK
PAHA
BIÇILEMEZ”
AYTÜL DURMUŞ
Aytül Durmuş, 2012 yılında, bir arkadaşının Masmavi
Deniz Eğitim Kampı ve TURMEPA’yı anlatması, denizler
için neler yaptıklarından bahsetmesi üzerine TURMEPA
Gönüllüsü olmaya karar vermiş. Altı yıldır TURMEPA’da
gönüllü olarak görev alan Durmuş, TURMEPA’nın sıradan
bir STK olmadığını belirtip “TURMEPA’da geçirdiğim süre
zarfında her alanda görev aldım. Başlangıç noktam eğitim
gönüllülüğüydü. Masmavi Deniz Eğitim Kamplarında,
Sualtı Atık Sergisi, Deniz Eğitim Atölyeleri etkinliklerinde
ve Mavi Kuşak Hareketi projesinde çalıştım. Çocuklara
deniz kültürünü aşılayabilmek için bir arkadaşımla beraber,
TURMEPA’nın online kütüphanesi “Denizhane”nin
kuruculuğunu üstlendim. Şimdi ise aktif gönüllülük ile
alakalı çalışmalara başladım. TURMEPA Gönüllü Programı,
bizlere projeler üretme şansı sunuyor. Biz de arkadaşlarım
Ahmet Erayvaz ve Tahsin İşçioğlu ile şansımızı değerlendirdik
ve Gönüllü Atölyelerini kurduk. Bu atölyelerde hem aktif
gönüllü sayısını artırmaya hem de gönüllülerin kendini
farklı alanlarda geliştirmesini sağlayarak gönüllülük
bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Yaratıcı drama, işaret dili,
sürdürülebilirlik, mikro plastik vb. birçok farklı başlık
içeren atölyelerimizin bir kısmı tamamlandı ancak etkinlik
takvimimizde planlanan yeni atölyelerimiz de var. Bu atölyeler
sayesinde yeni aktif gönüllülerimiz de oluşmaya başladı” diyor.
“Dokunduğunuz insanlardaki değişimi görmek paha biçilemez.
Verdiğimiz eğitimlerde deniz kirliliğine dair hiçbir fikri
olmayan çocuklar, denizlerin önemini kavramakla kalmayıp,
anlatmaya istekli halde eğitimlerden çıkıyorlar. Daha önce
deniz görmemiş çocukların denizle buluştukları an yaşadıkları
mutluluk, kazandıkları bilinç, benim için değişimin en keyifli
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hikayelerinden” diyen Durmuş, tüm bu değişimi sağlayabilmek
için enerjisinin büyük bir kısmını çoğu zaman buraya
aktardığını ama ortaya çıkan sonucun hiç yorulmamışcasına
hemen bir sonraki projeyi düşündürdüğünü ekliyor.

“DENIZ SEVGIMIN DÖNÜM NOKTASI YOK”
“Doğanın yeşilini, mavisini sevip onda süregelen hayatı
korumak için uğraşırken, bir yandan da yüzerken balıklarla
karşılaşınca korkudan ters istikamete doğru yüzmeye
başlayan biriyimdir. Bu iki durumu aynı bünyede nasıl
barındırabildiğimi sormayın, ben de bilmiyorum. Sevgimin bir
başlangıcı yok ya da dönüm noktası yok ama denizlerle ilgili
daha fazla öğrenme isteğimin bir başlangıcı var. O yüzden,
denizler, bendeki sevgiyi evriltmek yerine bu konulardaki
yüzeysel bilgimi bilimsel boyuta taşımama öncülük etti demek
daha doğru olur.
Denizhane’yi kurarken özellikle, deniz ekosistemi ile ilgili çok
fazla şey öğrendim, öğrenmeye devam ediyorum.
TURMEPA, beni sualtındaki yaşama dair daha fazla araştırma
yapmaya teşvik etti.
Değer ve bilginin doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Bir
şeyi ne kadar çok bilirseniz ona verdiğiniz değer bilginizle
doğru orantılı şekilde artıyor. Bildikçe, tanıdıkça kendinizle
özdeşleştirdiğiniz noktalar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu noktada
deniz ekosistemi ile ilgili eğitimlerin beraberinde denizlere
verilen değeri artıracağına, bununla birlikte insanların daha
kıymet bilir olacağına kâniyim” diyen Durmuş, denizler ve
doğa için bir şeyler yapmada eğitimin öneminin altını çizip
herkesi öğrenmeye ve öğretmeye davet ediyor ve bunun için en
güzel başlangıç noktasının TURMEPA olduğunu ekliyor.

şubelerden

TURMEPA FETHIYE ŞUBE BAŞKANI BENER ARTUN

“DENIZ TURIZMI KONUSUNDA
FARKINDALIK OLUŞTURMALIYIZ”

2

“ÜÇ SENE ÖNCE HAYATA GEÇIRDIĞIMIZ MAVI DALGA PROJESI ILE DENIZCILIK UYGULAMALARININ VE
DENIZ TURIZMININ DAHA SÜRDÜRÜLEBILIR OLMASI ADINA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ.”

2011 yılından bu yana TURMEPA üyesi olan Uzun Yol Kaptanı
Bener Artun, 2018 yılı itibariyle TURMEPA Fethiye Şubesi’nin
Başkanı olarak dernekteki görevine devam ediyor. Denizlerin
kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Artun, denizlerin gelecek
nesillere en mavi şekilde ulaşması için büyük bir keyifle mücadele
ettiğini söylüyor. Şube olarak yaptıkları projelerle 7’den 70’e ulaşarak
milyonlarca deniz sevdalısı yaratmaya çalıştıklarını ifade ediyor.

TURMEPA ile tanışıklığınız ne zaman başladı?
TURMEPA üyesi olmaya nasıl karar verdiniz?
TURMEPA ile tanışıklığım Fethiye şubesinin kurulduğu gün
başladı. Fethiye Şubesi kurulduğu günden bu yana TURMEPA
üyesi olarak derneğe hizmet veriyorum.
Ben, İstanbul Denizcilik Yüksekokulu’ndan mezun oldum.
Uzak yol kaptanıyım. Tüm dünya okyanuslarında görev yaptım.
Gerçek bir deniz sevdalısıyım. Denizler benim evim. Denizlere
dair senelerin birikimi, tecrübesi var. Bunu TURMEPA için
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kullanmak istedim ve 2011 yılında TURMEPA üyesi oldum.
Bu sene ile beraber de TURMEPA Fethiye Şube Başkanı olarak
göreve devam ediyorum.

Şubenizde gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan
bahseder misiniz?
TURMEPA Fethiye Şubesi olarak uluslararası kıyı temizliği
etkinlikleri ve denizcilik anlamında yapılan eğitimlere destek
veriyoruz. Bölgedeki deniz odaklı çalışmalarda yer alıyoruz.
Denizcilik uygulamalarının ve deniz turizminin daha
sürdürülebilir olması adına büyük bir gayret sarf ediyoruz.
Bunun için de Mavi Dalga Projesi’ni hayata geçirdik. Proje
ile deniz turizminin yarattığı çevresel tehditlerle alakalı bilinç
ve farkındalığı artırarak sürdürülebilir denizler ve geleceği
olan temiz bir turizm hedefliyoruz. Proje üç seneden bu yana
devam ediyor. Bu proje sayesinde sürdürülebilir bir Fethiye
yaratacağımıza inanıyorum.

Fethiye’de denizleri tehdit eden en önemli
sorunlar neler?
Fethiye Körfezi, özel yapısı dolayısıyla kirliliğe yatkın
bir bölge. Kirliliğin yükünü körfeze akan iki büyük
dere ile birlikte paylaşıyor. Bu hem çevre hem de bölge
için büyük bir tehdit. Bu nedenle Fethiye ve çevresinde
yaşayan insanların deniz temizliği konusunda ekstra
hassasiyete sahip olması gerekiyor.
Her bölgede olduğu gibi Fethiye'de de deniz kirliliğinin
temel nedenleri olarak bilinçsiz tarım ilacı kullanımı,
kapasitenin üzerinde nüfus, turizm ve duyarlı olmayan
tekne işletmeleri sayılabilir.
Çoğu tatil bölgesi için artık gelen turist, aynı zamanda
fazladan kirlilik olarak da tanımlanıyor. Fethiye de
denizi ve doğal güzellikleri sayesinde her sene binlerce
turisti ağırlıyor. Bölgemizdeki turist yoğunluğuyla
beraber “Deniz daha kirlidir” cümlesi kullanılır
oldu. Özellikle Ölüdeniz için bu tür cümleler sık
kullanılıyor: Ölüdeniz, insan yoğunluğu sebebiyle
doğal güzelliğini yitiriyor…
Yaz döneminde yerli ve yabancı turistin artışı ile
mevcut arıtma kapasitesinin üzerine çıkılıyor. Fethiye
gibi ilçeleri varlıklarıyla güzelleştiren turistler, zaman
zaman ciddi bir kirlilik yükü oluşturuyor, maalesef.
Elbette sağlık için kullanılıyor ama misafirlerimizin
güneş kremleri bile denizin üzerinde ciddi bir yağ
tabakası oluşturuyor.

Çoğu tatil bölgesi için
artık gelen turist, aynı
zamanda fazladan
kirlilik olarak da
tanımlanıyor. Fethiye
de denizi ve doğal
güzellikleri sayesinde
her sene binlerce
turisti ağırlıyor.

DTO, yerel yönetimler, okullar, STK’lar ve
kurum/kuruluşlarla nasıl bir iletişiminiz var?
Nasıl bir ortak paydada buluşuyorsunuz?
Valilik ve Fethiye Belediyesi ile yapılan protokollerle
bölgede birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Mavi
Kuşak Hareketi-Muğla Projesi ile yaklaşık 7 bin
öğrencimize ulaştık.
Bölgedeki faaliyetlerimizde en büyük destekçimiz olan
Fethiye Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası
Fethiye Şubesi ile Mavi Dalga Projesi’nde aynı çatı
altında bir kez daha buluştuk. Deniz işletmecileri ile
bir araya gelip sorunların çözülmesi adına çalışmalar
yapıyor, projeler yürütüyoruz. Bu konuda epeyce
mesafe kat ettik.

Son olarak, henüz TURMEPA üyesi veya
gönüllüsü olmayanlara mesajınız nedir?
“Deniz varsa hayat var” sözü ile yola çıkarsak, hayat
kaynağımız olan denizlerimiz için gönüllü olmamız
bizim ve gelecek nesiller için yapabileceğimiz en güzel
hareketlerden biri olur.
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mavihaber

BÜYÜKŞEHIR, DOĞAYI KORUYAN
PROJELERI ILE ÖDÜLE DOYMUYOR

2

KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA, DENIZLERIN VE ÇEVRENIN KORUNMASI, INSANLARIN BU KONUDA BILINÇ
KAZANMASI VE SÜRDÜRÜLEBILIR TEMIZ BIR MUĞLA YARATMAK ADINA ÇALIŞMALAR YAPAN MUĞLA
BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, BU HIZMETLERININ VE ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞINI ÖDÜLLERLE ALIYOR.

2014 yılında büyükşehir statüsüne kavuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi,
hızla gerçekleştirdiği kuruluşunun ardından özel bir konuma, yerli
yabancı pek çok gezgin tarafından tercih edilen coğrafyaya ve doğal
güzelliklere sahip olan Muğla için çalışmalara başladı. Bu eşsiz şehrin
sahip olduğu doğal güzellikleri, mavi kıyıları, tarihi ve kültürel değerleri
sürdürülebilir kılmak ve geleceğe taşımak için projeler hayata geçiren
Belediye, bu hizmetlerini yerel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen
törenlerde aldığı altı ödülle taçlandırdı.

“Mavi Deniz Temiz Kıyılar” projesine iki ödül
Çevre projelerine son derece önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin
bu doğrultuda hayata geçirdiği en önemli projelerden biri de “Mavi
Deniz Temiz Kıyılar” projesi. Bu proje kapsamında, bin 480 kilometre
uzunluğundaki Muğla kıyı şeridinde, altı tekne ile teknelerden ve diğer
deniz araçlarından atıklar toplanıyor, kıyı temizliği yapılıyor. Vatandaşların
sağlıklı çevre koşullarında tatil yapması ve çevre temizliğinin sürdürülebilir
olması adına belediye ekipleri, haftanın yedi günü çalışıyor. Hem
vatandaşların hem de pek çok kurum ve kuruluşun dikkatini çeken bu
proje ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği´nin
düzenlediği “2015 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri”nde
“Sağlıklı Çevre” kategorisinde birincilik ödülü aldı. Aynı proje, 2016
84

yılında SODEM´in düzenlediği ve 100 belediyenin 500 projeyle katıldığı
“Yerel Yönetimler Ödül Töreni”nde başarı ödülüne layık görüldü.
Bin kilometreden fazla kıyı şeridinin yanında dört körfeze, her yıl binlerce
yatın mola verdiği doğa harikası onlarca koya, 30’a yakın marinaya ve 10
bine yakın tekneye ev sahipliği yapan Muğla için mavi ve temiz kıyılar
son derece önemli. Bu bilinç doğrultusunda “Çevre Dostu Bir Muğla” için
özveri ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi, iki atık alım tesisi ve altı
tekne ile hizmet veriyor. TURMEPA da Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin
atık toplama ve kıyı temizliği çalışmalarına destek vermek için 2015
yılında, Belediyeye iki atık toplama filikası hibe etmişti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2015-2016 yıllarında bin 500 ton katı
atık, 2 bin ton sıvı atık topladı.

bizdenhaberler

KOCAELİ DENİZ KİRLİLİĞİNE ACİL
MÜDAHALE BÖLGESEL TATBİKATI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum’un da katılımıyla Kocaeli’de bir acil müdahale tatbikatı
gerçekleştirildi. İMEAK DTO yönetiminin de hazır bulunduğu
tatbikatta DTO Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu ve protokol
denizcilik sektörünün durumu ile ilgili kısa bir istişarede bulundu.
Tatbikat ardından Kocaeli DTO yeni hizmet binasına DTO heyeti
haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Denizcilik
sektörünün gelişimi için yapılan toplantı sonrası DTO yönetimi,
Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’ü ziyaret etti. Nisan
ayında göreve gelen Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan DTO
yönetimi, kendisine bir anı objesi takdim etti.

KOCAELİ DTO ŞUBESİ YENİ
HİZMET BİNASINDA İMEAK DTO
YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET
İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran ve Meclis Başkanı Salih Zeki
Çakır öncülüğündeki DTO yönetimi, 18 Ekim’de İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı makamında ziyaret etti. Özellikle
deniz ulaşımı ile ilgili konuların görüşüldüğü ziyaretin sonunda DTO
Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu’nun da aralarında bulunduğu
heyet, Uysal’a plaket takdim etti.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN
UZMANLARI LONDRA’DA BULUŞTU
Denizcilik sektörünün en seçkin isimleri, 25 Eylül’de Londra’da
gerçekleştirilen 11. Annual Capital Link Shipping and Marine Services
Forum’da bir araya geldi. Denizcilik uzmanları, finansörler ve yatırımcılar için
kritik konuların ele alındığı
foruma panelist olarak
katılan Şadan Kaptanoğlu,
“Sektörde oyun değiştiriciler
ve denizcilik sektörünün
geleceği” hakkında konuştu.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetimi, Kocaeli DTO Şube Başkanı Vedat
Doğusel’i ziyaret etti. Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları Şadan Kaptanoğlu ve Recep Düzgit’in öncülüğündeki
yönetim, Kocaeli Şubesi’nin yeni hizmet binasını gezdi. Sabah kahvaltıda
bir araya gelen İMEAK DTO ve Kocaeli DTO yönetimi, denizcilik
çalışmaları ile ilgili istişarede bulundu.

MARINE MONEY WEEK SEMİNELERİNE YOĞUN KATILIM
Asya’nın en büyük gemi finans
konferansı Marine Money Week,
18 Eylül - 19 Eylül tarihlerinde
“Better Fundamentals: Bigger
Challenges” temasıyla Singapur'da
gerçekleştirildi. İki gün süren
seminer, dünya çapındaki 500'den
fazla yatırımcıyı ağ kurmak,
fikir alışverişinde bulunmak ve
gemi finans trendlerini paylaşmak amacıyla 17’inci kez bir araya
getirdi. Nakliye ve denizciliğin farklı alanlarını kapsayan sunum
ve seminerlerden oluşan etkinlikte Şadan Kaptanoğlu, iki farklı
oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

TÜRDEF IV. DENİZCİ STK’LAR
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Türkiye Denizcilik Federasyonu, İMEAK Deniz Ticaret
Odası’nın desteği ve DTO Meclis Eğitim İstihdam Komisyonu
iş birliği ile gerçekleştirilen IV. Denizci STK’lar Çalıştayı’na
Şadan Kaptanoğlu da katıldı. Çalıştayda denizcilik istihdam
sorunları ele alındı ve çözüm önerileri değerlendirildi.

“DAHA MAVİ
İSKENDERUN KÖRFEZİ”
PROJESİ TANITIMINA
KATILDIK
Hatay'da, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz
Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından başlatılan
“Daha Mavi İskenderun Körfezi” projesinin tanıtım
etkinliği, 16 Ekim’de Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun
Kaymakamı Recep Soytürk, İSTE Rektörü Prof. Dr.
Türkay Dereli, İskenderun DTO Şube Başkanı Kemal
Kutlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe TURMEPA’yı
temsilen Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Şeyda
Dağdeviren Hill katıldı. Törende İskenderun Teknik
Üniversitesi tarafından İskenderun Körfezi’ndeki plastik
kirliliğinin mevcut durum analiz çalışmasının yapılması,
yerel yönetim ve STK iş birliği yapılarak toplumsal
farkındalık yaratılması konularına değinildi. Açılışın
ardından DTO İskenderun Şubesi ziyaret edildi.
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DENİZ GÖNÜLLÜLERİ TURMEPA ÖNCÜLÜĞÜNDE KIYILARA AKIN ETTİ
“Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup –
ICC) Kampanyası” kapsamında Türkiye dahil 100’den fazla ülkede
yüz binlerce gönüllü eşzamanlı olarak kıyı temizliği yaptı. Deniz
gönüllüleri, bu kampanya çerçevesinde 15 Eylül’de TURMEPA
öncülüğünde kıyılara akın etti ve tek kullanımlık plastiğe “Dur”
dedi. Her yıl Eylül ayının üçüncü Cumartesi günü yapılan etkinlik,
Türkiye’de 2002 yılından bu yana TURMEPA koordinatörlüğünde
yürütülüyor. Bu yıl da kampanya çerçevesinde üç denizimizin
kıyılarını temizlemek için kolları sıvayan TURMEPA, deniz
kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda
bilinç kazandırmayı amaçlıyor. Kampanyanın İstanbul ayağı bu

yıl, Caddebostan sahilinde gerçekleştirildi. UPS, Arçelik, Maslak
Rotary Kulüp, Dow, Sezin Okulları ve Kadıköy Ticaret Meslek
Lisesi Mezunları Derneği’nden gönüllülerin yanı sıra farklı yaş ve
meslek gruplarından 150 gönüllü, kıyı temizliği için bir araya geldi.
Etkinlikte, bir saat içinde plastik, metal, cam ve sigara izmaritleri
başta olmak üzere yaklaşık 155 kilogram çöp toplandı. Plastik şişeler,
gıda ambalajı, sigara izmariti, pipetler ve plastik poşetlerin dikkat
çektiği atıklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.
TURMEPA, bu yıl İstanbul’un yanı sıra İzmir, Antalya, Kırklareli,
Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris ve Mersin kıyılarına da uzandı
ve ülke çapında 1250 kilogram atık toplandı.

9. ULUSLARARASI ARENA AQUAMASTERS YÜZME
ŞAMPİYONASI’NDAN ÖRNEK SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYASI
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nda
kulaçlar TURMEPA ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar
(KORUNCUK) Vakfı için atıldı. 27-30 Eylül tarihlerinde Bodrum
Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı organizasyon, Muğla Valiliği
himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik
Hizmetleri iş birliği ve Arena sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Şampiyona, binden fazla yerli ve yabancı sporcunun çeşitli etaplarda
rekabetine sahne oldu. “Profilo Dolunay’da Açık Su Yüzme Yarışı”,
“Arena Aquakids Yüzme Etkinliği”, “Profilo Açık Su Yüzme
Dayanıklılık Yarı Maratonu” ve “Hapimag Maratonu” olmak üzere
çeşitli etaplarda düzenlenen yarışlar, “Peugeot Açık Su Yüzme
Şampiyonası”nın ardından sona erdi. CEO/Celebrity etabında
atılan kulaçlar ise TURMEPA ve KORUNCUK Vakfı yararına
bağışa dönüştü. TURMEPA’nın gönüllü kazanımı ve tanıtım amaçlı
gerçekleştirdiği stant çalışması, spor severlerce yoğun ilgiyle karşılandı.
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SETUR’DAN
“HER SEFERDE HAYAT
KURTARAN” KAMPANYA

Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, sektör
yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarına
devam ediyor. Setur’un gemi turları markası SeturCruise’un
TURMEPA ile başlattığı iş birliği çerçevesinde, gemi turu satın
alan her kişi için bağış yapılarak DenizTemiz 3 atık toplama
teknesinin çalışmalarına destek verilecek ve deniz canlılarının
hayatı koruma altına alınacak. Ayrıca "Denizler Yaşasın Diye
Gönüllü Olun" çağrısında bulunulacak.
SeturCruise tarafından desteklenen DenizTemiz 3 atık toplama
teknesi, yaz sezonunda yat ve turistik teknelerin en yoğun
bulunduğu ve Türkiye’deki sayılı deniz koruma alanlarından biri
olan Hisarönü Körfezi’nde görev yapıyor.

TURMEPA “ÇOCUKLAR SUYU KODLUYOR.
H2OKULLU OLDU!” PROJESİYLE SARIYER’DE
BİNLERCE ÖĞRENCİYE ULAŞACAK!
TURMEPA, İstanbul Kalkınma Ajansı hibesi, İstanbul Valiliği,
Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik
Üniversitesi katkılarıyla hazırlanan “Çocuklar Suyu Kodluyor.
H2Okullu Oldu!” projesini hayata geçiriyor. 18 ay boyunca sürecek
olan proje “Denizlerin Önemi” ve “Kodlama” eğitimlerini içeriyor.
Proje kapsamında Sarıyer Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda bir
bilim laboratuvarı inşa edilmesi planlanıyor. Proje ile çevre duyarlılığı
yüksek, sorumluluk duygusuna sahip bireylerin yetiştirilmesine
katkı sağlamak hedefleniyor. Proje, çocukların yaratıcılık, sorgulama,
araştırma becerisini ve yenilikçi yönlerini geliştirmelerini teşvik eden
faaliyetler içeriyor. Bu kapsamda İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki
29 okulda öğrenim gören 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden 6 bin 630
çocuğa ve 60 öğretmene suyun önemine dair eğitimler verilecek.
Daha sonra öğrenciler STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) çalışmalarına yönlendirilerek öğrendiklerini deneysel
çalışmalarla pekiştirmeleri sağlanacak.

EN SÜRDÜRÜLEBILIR 10 PROJE SEÇILECEK
Aldıkları STEM eğitimi sonrası öğrenciler, mentorlar eşliğinde
kendilerine sağlanan materyallerle kendi projelerini üretecek.
Tasarlanan yaklaşık 60 proje, kapanış panayırında İTÜ Süleyman
Demirel Kültür Merkezi’nde sergilenecek. Üretilen 60 proje
arasında jüri tarafından en sürdürülebilir ve uygulanabilir olarak
değerlendirilen ilk 10 proje ödül almaya hak kazanacak.

DAHA
MAVİ BİR
GELECEK
İÇİN…
Akdeniz, Karadeniz,
Marmara ve Ege’ye
uzanan TURMEPA
eğitimleri ile 2018
Ocak ayından bu yana
23,000 kilometre yol
kat ederek 24 il, 71 ilçe
ve 156 kurumda 33 bin
35 kişiye yaklaşık 631
saat boyunca denizlerin
önemini anlattık! Siz de
egitim@turmepa.org.
tr ‘ye ulaşarak eğitim
ve eğitim etkinlikleri
için taleplerinizi
iletebilirsiniz.
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TURMEPA 8. SUALTI
ATIK SERGİSİ VE EĞİTİM
ATÖLYESİ BİNİ AŞKIN
ÇOCUĞU AĞIRLADI
Clariant Türkiye ana sponsorluğunda ve Canbaz Denizcilik /
Io’s desteğiyle hayata geçirilen TURMEPA 8. Sualtı Atık Sergisi
ve Eğitim Atölyesi, tüm hızıyla devam ediyor. Her yaz farklı
bir temayla yüzlerce öğrencinin ilgi odağı olan sergi ve atölye,
bu yıl “Suyun Yolculuğu” temasıyla ziyaretçilerinin karşısına
çıkıyor. Su döngüsü, dünyadaki su kaynakları, suyun önemi ve
su kirliliği konularında bilinçlenen çocuklar, eğitim sonrasında
dernek bahçesinde bulunan etkileşimli panoda kirli su ve temiz
su arasındaki farkları irdeliyor. Bu sayede oyunlar eşliğinde
eğlenerek öğrenmenin tadını çıkaran çocuklar, suyla ilgili bireysel
sorumluluklarını da öğreniyor. Şu ana kadar Nielsen, Ataşehir
Belediyesi, Şişli Belediyesi, Mercedes-Benz Türkiye, TEGV gibi
kurum ve okullardan bin 120 öğrenci ve 135 öğretmeni ağırlayan
atölye, Kasım ayı sonuna dek açık olacak. 90 dakika süren ücretsiz
etkinliğe, 6 - 12 yaş aralığında en az 10, en fazla 40 kişiden oluşan
gruplarla hafta içi 10.00 - 11.30 veya 14.30 - 16.00 saatlerinde
önceden rezervasyon ile katılmak mümkün. Eğitim talebi için:
egitim@turmepa.org.tr

“TURMEPA ŞANTİYESİ”NDE ÇOCUKLAR SUYA MEKTUP YAZDI
TURMEPA, Sadberk Hanım Müzesi ile bir eğitim iş birliğine
imza attı. Bu kapsamda TURMEPA Şantiyesi konseptiyle
hazırlanan eğitim programıyla Sadberk Hanım Müzesi’ni ziyaret
eden çocuklar, dünyanın su ve oksijen kaynağı denizleri, atölye
çalışmaları ve oyunlarla öğrendi. Drama çalışmaları, dilek ağacı,
hafıza kartı oyunlarıyla keyifli bir atölye çalışması gerçekleştiren
çocuklar, öğrendikleriyle “suya mektup yazdı”. Eğitimi
tamamlayan tüm katılımcılar TURMEPA tarafından hazırlanan
katılım sertifikasını almaya hak kazandı. Yaz boyunca gerçekleşen
eğitimlerde 450 öğrenciye ulaşıldı.

MINIKLERDEN NOTLAR:
“Su, çok önemlidir çünkü dünyamızın yüzde 70’i sudan
oluşur. Su olmazsa yaşayamayız.”
“Su çok önemlidir, çünkü oksijen sağlar.”
“TURMEPA iyi ki kurulmuş. Bizim deniz canlıları için denizi
koruma altına almamızı ve sevmemizi sağladı.”
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D-MARİN KIDS VE TURMEPA, DÖRT YILDIR KÖY
OKULLARINDAKİ ÇOCUKLARA DENİZ SEVGİSİNİ AŞILIYOR
D-MARIN KIDS VE TURMEPA IŞ BIRLIĞI ILE HAYATA GEÇIRILEN “FARK ETTIM! DENIZLER BIZIM OKSIJEN
KAYNAĞIMIZ” PROJESI, DÖRDÜNCÜ YILINDA DA ÇOCUKLARLA BULUŞTU. DALAMAN, TURGUTREIS VE
DIDIM’IN KÖY OKULLARINI DOLAŞARAK ÇOCUKLARA DENIZDEKI YAŞAMI VE DENIZLERI KORUMANIN
ÖNEMINI ANLATMAK AMACIYLA 1 EKIM’DE BAŞLAYAN PROJE EĞITIMLERI TAMAMLANDI. PROJENIN
DÖRDÜNCÜ YILINDA DOKUZ KÖY OKULUNDA TOPLAM 507 ÖĞRENCIYE EĞITIM VERILDI.
“Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesi, okul
eğitimleri, mentorlar eşliğinde marina gezileri, proje çalışmaları,
yarışma ve ödüllerle dolu bir içerikten oluşuyor. Projenin amacı,
eğitimler sonunda çocukların sadece doğaya değil, tüm canlılara
kucak açarak sevmeyi öğrenmelerini ve bir bilim insanı gibi
düşünerek yeni fikirler ve projeler üretmelerini sağlamak. Bu yıl da
TURMEPA eğitmenleri, çocuklara denizlerdeki hayatı, ekosistemi,
deniz temizliğinin önemini anlatırken marinalar hakkında

da eğitim verdi. Çocuklar, özel oyunlar oynayarak eğlenirken
öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı buldu. Proje kapsamında
çocuklar ayrıca bir projenin nasıl yapılacağı, hayata nasıl geçirileceği
ve sonuç raporu hazırlama konusunda eğitim aldı. Programla
birlikte yaratıcı ve akılcı düşünme, sorgulama, çözüm odaklı olma,
keşfetme ve paylaşma becerilerini geliştirmeyi de öğrenecek olan
çocuklar, aldıkları eğitim sonrası kendi projelerini üretecek, bu
projelerle yarışarak ödül kazanacaklar.
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YEĞİTEK EĞİTİMLERİNE ÜLKE ÇAPINDA DEVAM EDİYORUZ
TURMEPA, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) protokolü
kapsamında, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında da Türkiye
genelinde ilk, ortaokul ve lise öğrencilerinde çevre bilinci
oluşmasına katkı sağlayan “Fark Ettim! Denizler Bizim
Oksijen Kaynağımız” ve “Geri Dönüştürüyorum” eğitimlerini
başlattı. Türkiye çapında 20 bin öğrenciye ulaşması hedeflenen

GÖNÜLLÜMÜZÜN
BAŞARISIYLA 42 ÜLKEYE
ADIMIZI DUYURDUK!
TURMEPA Gönüllüsü Begüm Oktay, çalıştığı kurum olan
UPS tarafından 42 ülkede düzenlenen “Neden Gönüllüyüm?’’
adlı uluslararası yarışmada birinci oldu. 50 bin UPS çalışanının
oylarıyla gerçekleşen yarışmanın ödülü, kazanan kişinin gönüllü
olduğu STK’ya UPS Foundation tarafından gönüllü projesi
bağışı yapılmasıydı. TURMEPA adına katıldığı yarışmada
çektiği 15 saniyelik kısa film ile bu büyük başarıyı yakalayan
Oktay, kendisine destek veren UPS Türkiye çalışanlarıyla
birlikte 9 Ekim’de TURMEPA Gönüllü Evi’nde düzenlenen
törenle ödül çekini TURMEPA Ailesi’ne takdim etti. Törende
konuşan TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk,
gönüllümüze teşekkür ederek projeye katkı sağlayan UPS
çalışanlarına plaketi verdi. Begüm Oktay’ın bu başarılı kısa
film senaryosu sayesinde TURMEPA’yı 50 bin UPS çalışanına
tanıtma ve hibe kazanma şansına ulaştık. Teşekkür ederiz.
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eğitimlerde denizlerin önemi, deniz canlıları ve denizel
kirliliğin yanı sıra plastiklerin deniz ve deniz canlılarına etkileri
ile tüm dünyanın oksijen kaynağı planktonlara değiniliyor.
YEĞİTEK eğitimleri sayesinde Türkiye’nin dezavantajlı
bölgelerinde öğrenim gören binlerce öğrenciye ulaşmak
hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl bu amaçla Van, Malatya, Mersin,
Osmaniye ve Hatay’da eğitimler verildi.

ARAS KARGO İLE
KINALIADA KIYISINDAYDIK
Özel sektör çalışanlarının gönüllü katılımı ile yürüttüğümüz
Kıyı Temizleme Programı kapsamında Aras Kargo
çalışanları ile Kınalıada kıyılarını temizledik. 20 gönüllü
katılımcının yer aldığı etkinlikte, adanın en kirli kıyı
şeridinde toplam 48,5 kilogram atık toplandı, toplanan
atıklar içinde 19,5 kilogram ile plastik atıklar birinci ve 12
kilogram ile kâğıt atıklar ikinci sırada yer aldı.

TURMEPA GÖNÜLLÜ EVİ DENİZ ELÇİLERİ
TOPLULUKLARINI AĞIRLADI
Koç Üniversitesi Deniz
Elçileri Topluluğu ile yapılan
toplantı sonucu topluluk adı
KUDET olarak yenilendi,
topluluk gençlerinin bir
kıyıyı sahiplenmesi ve
topluluğun görünürlüğünü
artıracak çalışmaların
yapılması kararlaştırıldı. Bilgi
Üniversitesi’nde, öğretim
üyesi Öykü Gül’ün gönüllü
danışmanlığında sekiz genç
ile Deniz Elçileri Topluluğu
kuruldu ve TURMEPA
Gönüllü Evi’nde oryantasyon
gerçekleştirildi. İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Deniz Elçileri Topluluğu
üyeleri, TURMEPA Gönüllü
Evi’nde oryantasyona katıldı
ve “Çevrimiçi Gönüllülük”
projesinde yer alarak projenin iyi
niyet elçisi olma sözü verdi.
Eryetiş Denizcilik Meslek
Lisesi’nde yeni eğitim dönemi
Deniz Elçileri Topluluğu
kuruldu ve Ekim ayında ilk
oryantasyon ve eğitim, Gönüllü
Evi’nde gerçekleştirildi.
ERDET, yeni dönemde de beş
kişilik gönüllü ekipleri ile
yanımızda olacak.
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ÇEVRİMİÇİ GÖNÜLLÜLÜK
PROJESI IÇIN HAZIRIZ

King Baudouin Foundation United States (KBFUS) destekli Çevrimiçi Gönüllülük projemiz
kapsamında, Gönüllü Danışmanımız Prof. Dr. Gülşen Altuğ ile bir araya gelerek atılacak adımları
belirledik. “Dünyamızda Neler Oluyor?” ve “Deniz Hukuku” başlıklarında gerçekleşecek çalışmalar,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Elçileri Topluluğu ile birlikte yürütülecek.

AKBANK İLE KIYILARDA “ŞEHRİN İYİ HALİ”
İÇİN FARK YARATMAYA DEVAM ETTİK

5 ARALIK DÜNYA
GÖNÜLLÜLER
GÜNÜ’NDE SİZ NE
YAPIYORSUNUZ?
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
tarafından 1985 yılında ilan
edilen 5 Aralık Dünya Gönüllüler
Günü, Türkiye’nin de aralarında
bulunduğu 123 ülkede kutlanıyor.
Bu özel günde TURMEPA
Gönüllü Evi’nin kapıları tüm
gönüllülerimize ve gönüllü
adaylarına açık olacak. Gelin,
TURMEPA’yı daha yakından
tanıyın ve yıllardır gönüllü olarak
denizlerimizin korunmasına destek
verenleri hep birlikte alkışlayalım.
LCV: gonulluyum@turmepa.org.tr

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK KOMİTESİ
Yönetimine seçildiğimiz Birleşmiş Milletler Ulusal Gönüllülük Komitesi’nin ilk dönem
toplantısı, 28 Eylül’de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı – TEGV ev sahipliğinde TURMEPA
ve Uluslararası Çalışma Derneği-ILA moderasyonunda, 18 STK temsilcisinin katılımıyla
gerçekleşti. İkinci dönem toplantısı ise 26 Ekim’de Özel Olimpiyatlar Türkiye ve Kanserli
Çocuklara Umut Vakfı ev sahipliğinde, 5 Aralık Dünya Gönüllüleri Günü gündem maddesi ile
gerçekleşti. Toplantıda, iş birlikleri, önemli günler ve geliştirilmesi gereken alanlar değerlendirildi.
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28. Akbank Caz Festivali kapsamında üniversiteli
gençleri gönüllülüğe teşvik etmek amacıyla bu yıl
dördüncü kez düzenlenen Şehrin İyi Hali projesinde
yine kıyılardaydık! Proje çerçevesinde ilgi alanlarına
göre katılmak istedikleri topluma katkı projesini seçen
üniversite öğrencileri, STK yöneticileri ile tanışarak
faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi aldı. 2 bin genç;
TURMEPA, Toplum Gönüllüleri Vakfı, HAÇİKO,
Yedikule Hayvan Dostları, Hayat Sende, DEM,
Darülaceze Başkanlığı, Çorbada Tuzun Olsun, Down
Sendromu ve Özel Olimpiyatlar Türkiye dernekleriyle
iş birliği yaparak eğitimden çevreye, hayvan
haklarından okul boyama çalışmalarına pek çok sosyal
sorumluluk projesini hayata geçirdi. TURMEPA
olarak Adalar Belediyesi desteğiyle, 20, 23 ve 24
Ekim tarihlerinde Kınalıada’da düzenlediğimiz,
atölye ve eğitim çalışmasını da içeren program
kapsamında toplam 221 gönüllü genç ile birlikte
kıyıları temizledik. Etkinlikte 20 bin 486 adet sigara
izmariti ve 236 kilogram evsel atığı (plastik, metal,
cam ve kâğıt) ayrıştırarak topladık ve geri dönüşüme
teslim ettik. Tüm organizasyonlarda TURMEPA’nın
aktif gönüllüleri de idari süreçte yer aldı. Etkinliğe
katılan gençler, 24 Kasım’da Volkswagen Arena’da
düzenlenecek olan Şehrin iyi Hali - Kalben
konserinde Akbank’ın misafiri olacaklar.
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ŞUBE VE MERKEZLERİMİZDEN HABERLER
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNİN
BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ANTALYA’DA
EĞİTİMLER BAŞLADI
Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaşan eğitimlerde; Antalya Özel Akant
Okulları, Muratpaşa Antbirlik İlkokulu ve Aksu Hacıaliler İlk ve
Ortaokulu’nda öğrenim gören yaklaşık bin 300 öğrenci denizlerin
önemini öğrendi ve tüm dünyanın oksijen kaynağı planktonla tanıştı.

KIYILARIMIZDA TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Antalya – Lara Örnekköy Plajı’nda 180 kilogram atık toplandı.

İzmir – Güzelbahçe Siteler Plajı 2. Liman
Mevkii’nde 164 kilogram atık toplandı.
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Bodrum – Bitez sahilinde 80 kilogram atık toplandı.

Fethiye – Kızılada Delikli Mevkii’nde
418 kilogram atık toplandı.

Marmaris – Hisarönü Körfezi’nde
77 kilogram atık toplandı.

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

