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Ne mutlu ki bize, tarihimiz nesilden nesile aktarabileceğimiz kahramanlık
hikayeleriyle dolu. Öyle bir tarih var ki, ülkemizin kurtuluş destanının yazılmaya
başlandığı, özgürlüğünden vazgeçmeyen, baskıya boyun eğmeyen halkımızın
kahramanca verdiği mücadelenin ilk adımı, 19 Mayıs 1919. Bugün, bu kutsal
mücadelenin 100. yılında gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm halkımızın
bu ruha sahip çıkacağına inanıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün
ümidim gençliktedir” sözü, 100. yılında ilk günkü kadar anlamlı.
Biz de TURMEPA olarak denizlerle çevrili ülkemizi ve dünyamızı korumak için
25 yıldır geleceğe, gençlerimize yatırım yapıyoruz. Bu amaçla 8 milyon 300 bin
çocuğa eğitim verdik, çoğunluğu gençlerden oluşan 7 bini aşkın gönüllüye ulaştık,
bu sayıya milyonları ekleyeceğiz. Biz istenirse çok büyük işler başarabilen bir milletiz
ve bununla gurur duyuyoruz. Eğitim konusundaki çalışmalarımızı bir adım ileriye
taşıyarak geleceğin teknolojisini çevre eğitimleriyle birleştirdiğimiz bir proje başlattık,
açtığımız STEAM laboratuvarında öğrenciler, çevre ve kodlama dersleri alarak
projeler üretecek, denizlerin ve deniz canlılarının korunmasını sağlayacak.
Bugün verdiğimiz eğitimler sonunda çocukların ve gençlerin yüzlerindeki ışıltı ve azim
bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Geleceğe sahip çıkacak olan gençlerimiz,
çevreyi bir önceki nesilden çok daha iyi anlıyor ve önemsiyor. Bu dünya hepimizin
evi ve gençler yaşadığımız bu dünyayı koruma sorumluluğunun çok farkında. Onlar
bugününe ne kadar sahip çıkarsa, gelecek de o kadar emin ellerde olacak.
Türk denizciliği, kıymetli büyüklerimizin çabalarıyla bugün çok iyi bir noktaya geldi.
Bizlere aktardıkları deneyim ve bilgi birikimiyle bugün biz bu bayrağı daha ileriye
taşıma gayreti içindeyiz. Sevinerek söylemeliyim ki, bu gayretlerimizin karşılığını
almaya başladık. Tüm dünya armatörlerinin desteğiyle 14 Mayıs’ta BIMCO’nun
(Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) ilk Türk ve ilk kadın Başkanı olarak
göreve başladım. Tüm dünyada denizcilik sektörünün çatı kuruluşu olan 114
yaşındaki bu konseyin başkanı olmam şunu gösterdi: Dünya, Türk denizciliğine
güveniyor. Ben de bu görevin gururunu ve sorumluluğunu büyük bir özveriyle
taşıyacağım. Başta Aileme, TURMEPA Ailesi’ne, Deniz Ticaret Odamıza ve desteğini
esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Bizden sonra gelecek kuşakların da uluslararı
sularda Türk denizciliğinin prestijini daha da artıracağından eminim.
Her zaman söylediğim gibi, çevre mücadelemiz sessiz ve derinden yürüyen bir devrim;
hep birlikte, el ele yürüteceğimiz bir başarı öyküsü. Çocuklarımızın geleceği için bu
amacı gerçekleştirmek dışında bir şansımız yok. Tıpkı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ün 100 yıl önce, şimdi Türkiye vatandaşı olan bizler için başlattığı o ulvi
bağımsızlık savaşı için başka şansının olmadığı gibi. El ele, bu menzilde de başarılı
olacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle Milli Mücadelemizin başlangıcının 100. yılında;
esaret bilmeyen bir millete liderlik ederek bugünümüzü bize armağan eden yüce
Atatürk’ün saygıdeğer hatırası önünde eğiliyor ve minnetlerimi sunuyorum.
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OKYANUSUN CANKURTARANLARI

MERCANLAR
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BİR ILE ÜÇ METRE ARASINDAKI PEK ÇOK BALIĞIN EVI OLAN
MERCANLAR, KÜRESEL ISINMANIN GETIRDIĞI SONUÇLARDAN
ETKILENMEYE BAŞLADILAR BILE. SUYUN ISINMASI; MERCANLARI
STRESE SOKUYOR VE BEYAZLAMASINA NEDEN OLUYOR.
UZMANLAR, GELECEK 30 YIL IÇERISINDE MERCAN RESIFLERININ
BÜYÜK BIR ÇOĞUNLUĞUNUN YOK OLACAĞINI SÖYLÜYOR.

M

Mercanlar, sualtında yaşayan ve pek
çok balık türü için ‘ev’ anlamına gelen
deniz canlılarıdır. National Geographic
belgeselinde ya da sualtı dalışı sırasında
görmeniz oldukça mümkün. Sayısız
çeşitte olan ve benzersiz renkleriyle deniz
altını şenlendiren mercanlar artık küresel
ısınmayla birlikte stresli bir tür haline
gelmeye başladılar. Nasıl ki, insan, aşırı
stres yaşadığında vücudu bir yerden alarm
veriyorsa, mercanlar da alarm halindeler.
Bu tatlı deniz canlılarının stresli hali,
içerisinde yaşayan balıkları da etkiliyor.
Düşünsenize havaların sıcak olduğu ve
her daim kavga gürültü olan bir evde
zaman geçirmek nasıl olurdu?
Mercanlar ilk bakıldığında bitki gibi
gözükseler de deniz omurgasızlarından
anthozoa sınıfına üye olan bir hayvan
türüdür. Eşsiz güzelliklerde ve değişik
formlarda yer alan bu deniz canlısı,
aslında kendi içerisinde sert ve yumuşak
olarak ikiye ayrılıyor. Sert olan mercanlar,
yumuşak gövdelerini korumak için sert
ve dayanıklı bir iskelete sahip olurlar.
Dış yüzeyleri için kalsiyum karbonat
kullanırlar ve sert yapılarıyla birleşerek
mercan resiflerini oluştururlar. Yumuşak
olan mercanlarda ise kalkerli bir dış yapı
söz konusu değildir ve esnek yapıları
vardır. Yumuşak mercanlar daha çok bitki
ya da ağacımsı bir yapıdadır. Mercanların
vücut yapıları silindir biçimde ve uç
kısımlarında dokunaçları bulunmaktadır.
Vücutlarının alt kısımlarında ise deniz
tabanında sağlam durabilmeleri için
yardımcı organları var. Yine vücutlarının
üst kısmında bulunan ağızları bir gırtlak
ile mideye bağlanır. Koloni halindeki
mercanlara resif denirken her bir mercan

ise polip olarak adlandırılıyor. Zaman
içerisinde büyüyen ve birleşerek daha
da çoğalan bu mercanlar, sonunda resif
olarak sualtı dünyasında yerlerini alırlar.
Mercanlar bireysel olsalar da yine toplu
hareket ederler çünkü sindirim sistemleri
bir tanedir.
Canlı ve parlak renklere sahip olan
mercanların, bu sayede avlarını
kendilerine çekmeleri kolaylaşır. Alımlı
renkleri tek hücreli canlıları onlara
çekerken, başlarına gelecek yakıcı ya
da yapışkan sondan habersizdirler.
Nematosist olarak isimlendirilen yakıcı
salgıyla avını uyuşturan mercanlar, daha
sonrasında avını dokunaçlarıyla ağzına
götürüp mideye indirirler. Bazı mercan
türleri zooxanthellae denilen deniz yosunu
ile beslenirler. Bu deniz yosunu mercana
istediği şekeri sağlar ve mercan da bunu
enerjisi için harcar. Bu ikisi arasında
karşılıklı bir anlaşma var diyebiliriz.
Mercanlar, deniz yosunları sayesinde besin
ihtiyaçlarını karşılarken, deniz yosunları
da hem azot ve fosfor ihtiyaçlarını
mercandan karşılıyor hem de yaşayacak
bir ortam buluyor.

ÖLEN MERCANLAR
YENILERE DESTEK OLUYOR
Eşeysiz ve eşeyli olarak iki şekilde
üreyebilen mercanlarda her canlı türünde
olduğu gibi bir döngü söz konusudur;
ne kadar yeni doğan varsa, bir o kadar da
giden vardır. Tomurcuklanma yöntemiyle
eşeysiz üreme gerçekleştiren mercanlarda
da bir polip diğer polipin ucunda
tomurcuklanmaya başlar. Eşeyli üremeyse,
mercanların sperm ve yumurtalarını aynı
anda döllenmesi için suya burakmasıyla
9
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oluşur. Larvalardan çıkan mercanlar, sonrasında
koloniye katılmak için tutunacak yer bulurlar.
Bu yeni doğumlar sırasında yaşanan mercan
ölümlerinde ise ölü polipler koloninin alt
kısmında yer alarak resifi destekler.

SICAK SULARI SEVIYORLAR AMA...
Mercanlar yaşamak ve çoğalmak için tropikal
iklimleri tercih ediyorlar. Bu yüzden Avustralya,
Hint Okyanusu, Kuzey ve Güney Amerika
arası en çok görüldükleri yerler. Diğer sularda
da görülebiliyor olsalar da deniz sıcaklığı yıl
boyunca 20-29 derece arasında olan yerlerde
daha çok büyüme imkanı buluyorlar. Dünyadaki
en büyük mercan resifleri ise 2 bin 400 kilometre
uzunluğunda Avustralya’da bulunan Büyük Set
Resifi. Burada 2 bin 800 balık, 400 mercan,
400 yumuşakça, 500 deniz çayırı, 215 deniz
kuşu, 15 deniz yılanı ve 6 deniz kaplumbağası
türünün yaşadığı biliniyor. Bu mükemmel
doğa harikasının hâlâ tamamı incelenmiş değil.
Turistler ve araştırmaya meraklı dalgıçlar için
burası cazibe merkezi haline geliyor.
Deniz canlılarının yüzde 25’ine ev sahipliği
yapan mercan resiflerinin anlamı, okyanus
ekosistemi için oldukça büyük. Pek çok deniz
canlısına kucak açan mercanlar, ‘Denizin Yağmur
Ormanları’ olarak anılıyor.
Sıcak, temiz ve sığ sular seven mercan resiflerinin
başı tüm deniz canlılarında olduğu gibi dertte.
İnsanoğlunun düşüncesizce yaptığı doğa
katliamları yüzünden onlar da yavaş yavaş
beyazlayarak yok olmaya hazırlanıyorlar. Küresel
ısınmayla birlikte değişen hava şartları dünya
kadar, deniz suyu sıcaklığını da artırıyor ve
mercan resifleri her ne kadar sıcak sevse de artık
sıcaktan bunalıyor ve strese giriyorlar.
Su sıcaklığının artmasının yanı sıra okyanusta
artan asitlenme oranı ve dünyanın salgıladığı
fazla karbondioksit oranı mercanların dış
kabuklarını üretebilmelerini zorlaştırıyor. Aynı
zamanda su kirliliği de mercan resiflerinin
gelişimine büyük bir engel.

KAYDEDILMIŞ EN UZUN SÜRELI
KÜRESEL MERCAN BEYAZLAMASI
YAŞANIYOR
Okyanuslar üzerinde yaşanan ‘El Nino’ etkisi de
mercan resifleri kayıpları nedenlerinin başında
10

geliyor. Pasifik Okyanusu’nun doğudan batıya
esmesi ve sıcak suyun yerini soğuk suya bırakması
gerekirken duran rüzgarlar nedeniyle olayın
gerçekleşememesi suların daha da çok ısınmasına
yol açıyor ve resifleri olumsuz yönde etkiliyor.
NOAA’nın (Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi)
Mercan Resifleri İzleme Koordinatörü Mark
Eakin, geçtiğimiz zamanda yaşanan ‘El Nino’
etkisiyle ilgili yüksek su sıcaklıklarına uzun süre
maruz kalan resiflerin oldukça kritik durumda
olduğunu belirtiyor ve bu mercanların üzerinde
yaşayan alglerin sıcak suyun etkisiyle serbest
kaldığını ve mercan ekosistemlerini adeta çamaşır
suyuyla yıkanmışçasına beyaz ve çıplak bıraktığını
söylüyor. Mercan beyazlaması olarak adlandırılan
bu olay, zaman içerisinde resif kayıplarına yol
açıyor ve resif içerisinde yer alan deniz canlılarının
da bir süre sonra yok olmasına neden oluyor.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği içinde
yer alan Mercan Uzmanları Grubu Başkanı
David Obura, küresel ısınma ve okyanusların
asit seviyelerindeki artışın şimdiden sıcak su
resiflerinin yüzde 16 ila yüzde 33’ünde ciddi
şekilde ağarmalara neden olduğunu açıkladı
ve henüz ağarmamış resiflerin de okyanus
sıcaklığındaki benzer oynamalar ile yok olmaya
yüz tutacağını söyledi.
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde
(IPCC) vaziyeti değerlendiren bilim insanları,
önümüzdeki 50 yıl içerisinde beklenen iki
derecelik artışın mercan resiflerinin yüzde
99’unun yüksek olasılıkla kökünün kurumasıyla
sonuçlanacağı hususunda uyarıda bulundular.

Çanakkale Boğazı’nda,
Akdeniz’de ve Marmara
Denizi’nde yapılan yapay
resif çalışmalarıyla hem
balık çeşitliliği yaratılıyor
hem de denizler eski
sağlığına kavuşuyor.
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29 ADET RESIFIN 11’I
CIDDI HASAR ALMIŞ
UNESCO tarafından World Heritage kategorisi
altında yer alan mercan resiflerinin yaklaşık yarısı
küresel ısınmanın etkisiyle hasarlı durumda.
Önlemler alınmadığı takdirde UNESCO,
bu sayının 2040’a kadar 25’i bulacağını dile
getiriyor. En yüksek risk altındaki resifler; Suudi
Arabistan, Madagaskar, Hawaii, Papua Yeni Gine
bölgelerinde bulunanlar ve bunların 2043’ten
önce ciddi şekilde aşınması bekleniyor.
Yapılan araştırmalara göre, şu ana kadar
kaydedilen en büyük toplu mercan ölümü geçen
yıl Büyük Set Resifi’nde gerçekleşti. Resif,
sekiz-dokuz aylık bir süreçte, 700 kilometrelik
bir alanda yaşayan sığ su mercanlarının yüzde
67’sini kaybetti.

YAPAY RESİFLERLE SU HAYATI
YENİDEN CANLANIYOR
Sualtı dünyası için durumlar pek iyi gitmiyor
ancak dünya çapında yapılan araştırmalar ve
alınan önlemlerle ilk önce okyanus hayatı
sonra da insan hayatı korunma altına alınıyor.
Türkiye ve Suudi Arabistan’da yapılan yapay resif
çalışmalarıyla su hayatı tekrar canlandırılmaya
çalışılıyor. Türkiye’de yapılan yapay resif
çalışmaları da azımsanmayacak seviyede;
Çanakkale Boğazı’nda, Akdeniz’de ve Marmara
Denizi’nde yapılan yapay resif çalışmalarıyla hem
balık çeşitliliği yaratılıyor hem de denizler eski
sağlığına kavuşuyor.
Tropikal iklimlerde görülen mercan resifleri
gibi olmasa da Türkiye’nin pek çok bölgesinde
mercanlara rastlamak mümkün. Akdeniz
kıyılarındaki resifler, kalkerli yosunlardan oluşan
korolijnenli yapılardan oluşuyor. Bu resiflerde
Batı Akdeniz kıyılarında 1999 yılından itibaren
periyodik toplu ölümler yaşandı. İstanbul
Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz
Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Nur Eda Topçu konuyla ilgili, "Mercan
gibi görünen ama biyolojik olarak yosun olan
korolijen resiflerin oluşumu neredeyse tropikal
bölge resifleri kadar, toplu ölümlerin nedeni
ise uzun süren sıcaklar. Bu resiflerde ayrıca
gorgon mercanları da yaşıyor. En yüksek ölüm
oranları da süngerler ve gorgonlarda görülüyor.
Ölümlerin gorgon resiflerinde yarattığı tahribatı
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giderebilmek için transplantasyon çalışmaları
düzenleniyor" diyerek, Türkiye’deki çalışmalardan
bahsetti. Önümüzdeki yıl Kuzey Ege’de Ayvalık
gibi gorgon mercanlarının bulunduğu yerlerde
sıcaklık takibi araştırmalarına başlayacak olan
Topçu, bu takip sayesinde mercan hayatını daha
yakından gözlemleyebileceklerini belirtti.
Mercan resiflerinin konumlandığı bir başka bölge
olan Suudi Arabistan’da da su canlılığı için yapay
resif çalışmaları yapılıyor. Fujairah Emirliği’nin
kurduğu Fujairah Centre for Adventures ile BAE
İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı arasında,
yapay mercan resifinin yapımıyla ilgili bir anlaşma
imzalandı. Önümüzdeki beş yıl içinde 1.5 milyon
mercana ev sahipliği yapacak resifin alanının 300
bin metrekare olması planlanıyor.

ROBOTLAR ILE RESIF GÜVENLIĞI
Geçtiğimiz döneme göre büyük kayıp
yaşayan Büyük Set Resifleri’nde güvenliğin
sağlanması için yollar aranıyor. Avustralya'nın
Queensland Teknoloji Üniversitesi’ndeki (QUT)
araştırmacılar tarafından geliştirilen 'RangerBot'
adlı insansız sualtı cihazının, yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya bulunan Büyük Set Resifi'ni
korumak için kullanılabileceği duyuruldu.
Yüksek teknolojili görüntü sistemiyle donatılan
ve akıllı tablet yardımıyla uzaktan kontrol edilen
sualtı 'RangerBot', mercan poliplerini yiyen
denizyıldızlarını sirke ve safra tuzlarıyla yok
ediyor. Resif izleme görevini otomatik olarak
yerine getirme özelliğine sahip olan cihaz, ihtiyaç
duyulması halinde akılı tablet yardımıyla karadaki
bir operatör tarafından da kontrol edilebiliyor.

Hükümetlerarası İklim
Değişikliği Paneli’nde
(IPCC) mercanların
durumunu değerlendiren
bilim insanları, önümüzdeki
50 yıl içerisinde beklenen
iki derecelik artışın
mercan resiflerinin yüzde
99’unu yüksek olasılıkla
yok edeceği uyarısında
bulundular.
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19 MAYIS COŞKUSU HER YERDE!
ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A AYAK BASMASIYLA BAŞLAYAN MİLLİ
MÜCADELE’NİN 100. YILI, YURDUN DÖRT BİR YANINDA GÖRKEMLİ GÖSTERİLERLE KUTLANDI.

G

GÖSTERİLERİN ANA MERKEZİ SAMSUN OLDU

DENİZDEN YOĞUN KATILIM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Milli
Mücadele’nin başladığı kent olan Samsun’da yoğun bir ilgiyle
törenler eşliğinde kutlandı. Gösterilere Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri
Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu gibi
siyasi isimler de katıldı.
Törende konuşma yapan Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarını anarak, “19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayarak 29 Ekim
2023'e kadar sürecek bir dizi 100. yıl etkinliğine başlıyoruz” diye konuştu.
Hem karadan hem de denizden gelen katılımcılar, düzenlenen
törenleri büyük bir ilgiyle izledi. Törende Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarının denizden karaya çıktığı an canlandırıldı.
Askerler tarafından taşınan Türk bayrağı, Bandırma Vapuru’ndan
karaya çıkıldıktan sonra öpülerek gençlere teslim edildi.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Mehteran Birliği gösteri
yaptı. SOLOTÜRK de uçuş gösterisi düzenleyerek, katılımcılara
heyecanlı anlar yaşattı.

19 Mayıs’ın 100. yılı kapsamında Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü
(TAYK) organizatörlüğünde ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
iş birliğiyle icra edilen "Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi” yat
ve yelken kulüplerinin katılımıyla 19 Mayıs 2019’da Samsun
gösterilerinde sonlandı. Ralli’ye katılan denizciler yaptıkları geçişle
karadan izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın organize ettiği 81 şehir ile KKTC,
Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan,
Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan gelen 182 temsilci
genç ve 70 başarılı sporcu İstanbul'dan Piri Reis gemisi ile hareket
ederek, Samsun’a ulaştı. Temsilci gençler illerinden ve ülkelerinden
getirdikleri toprağı ve Türk bayrağını Samsun'da Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.
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ANITKABİR’DE 19 MAYIS HEYECANI
Her yıl olduğu gibi vatandaşlar bu yıl da Anıtkabir’i ziyaret ederek,
19 Mayıs’ı kutladılar. Anıtkabir’de gerçekleşen törende Gençlik

ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler,
sporcular, öğrenciler ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyet,
Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Atatürk’ün mozolesine çelenk
koyup saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

İSTANBUL KIRMIZI BEYAZA BOYANDI
İstanbul’da bu yıl Taksim ve Kadıköy’de düzenlenen 19
Mayıs kutlamaları oldukça hareketli geçti. Taksim’de İstanbul
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama’nın
katılımıyla Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı.
Kadıköy Belediyesi tarafından Bağdat Caddesi’nde
düzenlenen gösteriler yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Kırmızı beyaza bulanan Bağdat Caddesi’nde bisiklet, araba
ve motosiklet konvoylarıyla renkli bir görüntü oluştu.

İZMİR’DE “19 MAYIS YOL KOŞUSU”
GERÇEKLEŞTİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “19
Mayıs Yol Koşusu”na bin 750 sporcu katıldı. Konak
İskelesi’nden başlayan yarış, Üçkuyular’da sona erdi.

DENİZ ALTINDA KUTLAMA
19 Mayıs için bir değişik kutlama da dalgıçlardan geldi. Dokuz
dalgıç tarafından yapılan dalışta dalgıçların üçü “Samsun’a
çıkışın 100. yılında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nı kutluyoruz” yazılı pankartı açtı. Diğer dalgıçlar ise
Türk bayrağıyla geçiş töreni gerçekleştirdiler.
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MAVİ EKONOMİYİ BÜYÜTMEK İÇİN

yakınplan

I
D

AB MAVI
EKONOMISININ
CIROSU

566

MILYAR EURO

AVRUPA BIRLIĞI,
‘MAVI EKONOMI’DEN
ELDE ETTIĞI GELIRI,
SÜRDÜRÜLEBILIR
ŞEKILDE BÜYÜTEBILMEK
IÇIN YATIRIMCILARI DA
SÜRECE DAHIL EDEREK,
OKYANUS ENERJISI
VE BIYOTEKNOLOJI
BAŞTA OLMAK ÜZERE
‘ÇEVRE’ ÖZELINDE
YENI FIKIRLERIN
TICARILEŞTIRILMESINE
ÖNCÜLÜK EDECEK. AB’NIN
HEDEFI, 10 YIL IÇINDE
MAVI EKONOMININ
BÜYÜKLÜĞÜNÜ IKI
KATINA ÇIKARMAK.

MAVI
EKONOMININ KATTIĞI
TOPLAM DEĞER

174,2

MILYAR EURO

17

yakınplan

RAKAMLARLA
AB MAVI EKONOMISI

95,1

22,2

MILYAR DOLAR
NET YATIRIM

MILYAR EURO
BRÜT KÂR

A

Avrupa Birliği, 2008 yılında hayata geçirdiği
‘Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi’ ile denizlerini
ekolojik ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmak
için 10 yılı aşkın süredir politika geliştiriyor.
Avrupa’nın balıkçılık, offshore enerji üretimi, deniz
turizmi ve deniz biyoçeşitliliği, kıta için önemli
bir gelir ve istihdam kaynağı. 3,5 milyon insana iş
imkanı yaratan AB’nin tüm denizcilik aktiviteleri,
566 milyar Euro’luk pazar değerine sahip. AB
mavi ekonomisinin gelecek 10 yıl içinde iki kat
büyüme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.
Avrupa Birliği, Mavi Ekonomi (EU Blue
Economy) projesiyle, 10 yıldır, çeşitli program ve
kampanyalarla, STK’lar ve şirketleri de programlara
dahil ederek, Avrupa denizlerinin korunması ve
ekonomisinin büyümesine yön veriyor.
Mavi Ekonomi, okyanuslar, denizler, kıyı
alanlarındaki tüm ekonomik aktiviteleri kapsıyor.
Bu aktiviteler arasında, balıkçılık, gemi yapımı ve
turizm gibi yerleşik sektörlerin yanı sıra okyanus
enerjisi ve biyoteknoloji gibi gelişmekte olan
sektörler de var.
Avrupa Birliği büyüme stratejisinde
okyanusların, denizlerin ve kıyıların ekonomik
potansiyelinin çevre ile uyumlu bir şekilde
geliştirilmesini sağlamak var.
Mevcut durumu görebilmek ve yol haritası
çıkarmak için geçen yıl Mavi Ekonomi raporu
yayımlandı. Geçen yıl ilki yayımlanan Mavi
18

28.300

EURO
KIŞI BAŞI ORTALAMA YILLIK GELIR

%1,6

AB TOPLAM
İSTİHDAMINDAKİ
MAVI
EKONOMI'NIN
PAYI

%29

NET
YATIRIMLARDA
MAVI EKONOMI'NIN
PAYI

3,5

MILYON
YARATILAN
İSTIHDAM

%1,3

MAVI
EKONOMI'NIN
AB GSYİH’DEKI
PAYI

yakınplan

Ekonomi raporunda, 2009 ile 2016 yılları arasında,
sektörün büyümesine dikkat çekiliyor. Rapor,
AB üye ülkelerinde denizcilik sektöründeki
mevcut durumu ve son eğilimleri, yeni fırsatların
ve sürdürülebilir rekabet avantajının nerede
olabileceği konusunda fikir veriyor. Ayrıca
sektörün nasıl büyütülebileceği noktasında yol
haritası niteliği taşıyor.

566 MILYAR DOLARLIK IŞ HACMI

Mavi Ekonomi
kapsamında 2008
yılında yürürlüğe
alınan BlueInvest
programı ile yeni fikir
ve projeler ürüne
dönüştürülerek,
denizcilikten daha
fazla gelir elde
edilmesi
amaçlanıyor.
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Denizdeki tüm iş alanlarının detaylı bir şekilde
ele alındığı raporda, AB Mavi Ekonomisi'nin 566
milyar Euro’luk bir ciroya sahip olduğu belirtiliyor.
Kıyı ve deniz turizmi, Mavi Ekonomi'nin en
önemli gelir kaynağı konumunda.
Kıyı ve deniz turizmi, 3,2 milyondan fazla insana
istihdam yaratırken yıllık 183 milyar Euro’luk
bir pazar hacmine sahip. AB’nin tüm denizcilik
ekonomisinin üçte birini oluşturuyor. Sadece
kruvaziyer turizmi, 330 bin kişiye istihdam
sağlarken, 15,5 milyar Euro’luk ekonomi yaratıyor.
Farklı sektörler arasında, balıkçılık ve su ürünleri
yetiştiriciliği gibi canlı kaynakların işlem hacmi de
2009 ile 2016 yılları arasında yüzde 22 artmış.
Ayrıca gelişmekte olan sektörlerin de dinamik
yapısı dikkat çekiyor. Biyoteknoloji sektörü,
İrlanda gibi üye devletlerde çift haneli büyüme
kaydetti ve açık deniz rüzgar endüstrisinde
istihdam, 2009 yılında 23,7 bin iken 2016 yılında
160 bine yükseldi. Balıkçılık sektöründe de ciddi
istihdam artışı gözlendi.
Ayrıca okyanus enerjisi, tuzdan arındırma veya
deniz biyoteknolojisi gibi yeni alanlar, AB
ekonomisinin geri kalanından daha hızlı büyüyor
ve önümüzdeki 10 yıl içinde iki katına çıkacak.
Birçok AB üye devletinde, Mavi Ekonomiler
son 10 yılda, ülkelerin genel ekonomisinden
daha hızlı büyüdü. Finansal kriz sırasında dahi
mavi ekonomi, bu üye devletlerde daha dirençli
oldu ve krizin kıyı ekonomileri üzerindeki
etkilerini yumuşattı. İngiltere, İspanya, İtalya,
Fransa ve Yunanistan, Avrupa'nın en büyük Mavi
Ekonomisi'ne sahip ülkeler olarak öne çıkıyor.
İspanya’da mavi ekonomi, toplam istihdamın beşte
birini oluşturuyor, ardından İtalya, İngiltere ve
Yunanistan geliyor. Bu dört ülke, AB’nin toplam
mavi ekonomiyle ilgili ekonomik yarısından
fazlasını oluşturuyor.
AB'nin Mavi Ekonomisi'nin son 10 yılda sürekli

büyüdüğünü ve gelecek için potansiyelinin de umut
verici olduğunu söyleyen Avrupa Çevre, Denizcilik
ve Balıkçılık Komiseri Karmenu Vella, “İnovasyon
yatırımları ve sorumlu okyanus yönetimi sayesinde,
çevresel, ekonomik ve sosyal yönleri de entegre
ederek, sektörü 2030 yılına kadar sürdürülebilir bir
şekilde ikiye katlayabiliriz" diyor.
Bu potansiyeli değerlendirebilmek için de
sektörün, yeni fikirlere ve iş birliklerine ihtiyacı
var. AB, bu ihtiyacını da BlueInvest ptogramıyla
karşılamayı düşünüyor.

AB, MAVI STARTUP’LAR ARIYOR
AB, Mavi Ekonomi kapsamında, yeni fikirlerin
geliştirilmesi ve ticarete dönüştürülebilmesi
için, 2018 yılından itibaren BlueInvest (mavi
yatırım) programı yürütüyor. BlueInvest’in amacı,
yeni fikirleri ve projeleri ürüne dönüştürerek
denizcilikten daha fazla gelir elde edebilmek.
Bunun için de girişimciler ile yatırımcıları
bir araya getiren etkinlikler düzenleniyor. Bu
etkinliklerin pilot uygulaması, geçen yıl yapıldı.
Ocak 2019’da ise Malta’da daha geniş kapsamlı
bir etkinlik düzenlendi. 40 ülkeden startuplar,
girişimciler ve yatırımcılar bir araya geldi.
Girişimciler, projelerini hayata geçirebilecek
finans kaynakları için yatırımcı ve bankalar ile
B2B görüşmeler yapma imkanı buldu.
AB, ayrıca konularda belirli çağrılar yaparak
projelere fon sağlıyor.

mavibaşarı
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BIMCO TARİHİNDE
İLK TÜRK VE KADIN BAŞKAN
TURMEPA YÖNETIM KURULU BAŞKANI ŞADAN KAPTANOĞLU, TÜM DÜNYADA DENIZCILIK
SEKTÖRÜNÜN ÇATI KURULUŞU OLAN BIMCO’NUN (BALTIK VE ULUSLARARASI DENIZCILIK
KONSEYI) BAŞKANI OLDU. 123 ÜLKENIN ÖNDE GELEN ARMATÖR, BROKER VE ACENTELERININ
ÜYESI OLDUĞU 114 YAŞINDAKI KONSEYIN DÜMENINE ILK DEFA BIR KADIN VE ILK DEFA BIR TÜRK
GEÇTI. KAPTANOĞLU, ATINA’DA GERÇEKLEŞTIRILEN GÖRKEMLI BIR TÖRENLE BAŞKANLIK NIŞANINI
MESLEKTAŞI YUNAN ARMATÖR ANASTASIOS PAPAGIANNOPOULOS’DAN DEVRALDI.

T

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı
ve Türkiye’nin önde gelen denizcilik
şirketlerinden Kaptanoğlu Denizcilik’in
Yönetim Kurulu Üyesi Şadan Kaptanoğlu,
Baltık ve Uluslararası Denizcilik
Konseyi kısa adıyla BIMCO’nun ilk
kadın ve ilk Türk Başkanı oldu. 14-15
Mayıs’ta Atina Pire Yat Kulübü’nde

gerçekleştirilen törende konuşan Şadan
Kaptanoğlu, konseyin ilk kadın Başkanı
olarak Türkiye’nin denizcilikteki
başarılarını dünyaya duyuracak olmanın
çifte gurur ve mutluluğunu yaşadığını
belirterek, “Bu değişim, BIMCO'nun
modern, cesur kadın ve erkek üyelerinin
omuzlarında gerçekleşiyor. Belirtmek

isterim ki, BIMCO üyesi olmaktan gurur
duyuyorum. BIMCO değerlerini daima
en üst düzeyde taşıyacağım” dedi.
“BAŞKANLIĞIM DÖNEMINDE ÇEVRE,
ANA GÜNDEM MADDEM OLACAK”
BIMCO üyelerine seslenen Kaptanoğlu,
gemi sahipleri olarak denizcilik

BIMCO Eski Başkanı Philippe Louis-Dreyfus,
BIMCO'nun Gelecek Dönem Başkanı Sabrina Chao,
BIMCO Başkanı Şadan Kaptanoğlu, BIMCO Geçmiş
Dönem Başkanı Anastasios Papagiannopoulos
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mavibaşarı

değerlerinin test edileceği bir döneme
girdiklerinin altını çizdi. Kaptanoğlu,
“Benim için güvenlik ve çevre, kişisel
olarak önemli ve denizcilik endüstrisi,
çevre gündeminin sektörümüzün
geleceğini tanımlayacağı önemli bir
dönemdedir. Çevre, her zaman tüm
başkanlarımızın gündeminde olmuştur.
İşte, ben de bu nedenle geleceği önceden
düşünerek başkanlığım döneminde
çevreciliği ana gündem maddem olarak
belirledim” diye konuştu.
“DENİZ, İNSANLARI,
KÜLTÜRLERİ, CİNSİYETLERİ VE
ULUSLARI BİR ARAYA GETİRİR”
Merkezi Danimarka Kopenhag’da
bulunan konseyin dümenine geçerek
123 ülkede 2 bin 100 üyesi bulunan
kuruluşun dünya ticaretindeki rotasına
yön verecek olan Kaptanoğlu’na

Şadan Kaptanoğlu’na törende
Başkanlık nişanını selefi
Yunan Armatör Anastasios
Papagiannopoulos taktı.
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törende Başkanlık nişanını selefi Yunan
Armatör Anastasios Papagiannopoulos
taktı. BIMCO Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini başarılı bir
meslektaşına devrediyor olmanın
gurur ve mutluluğunu yaşadığını
belirten Papagiannopoulos, “Şadan
Kaptanoğlu'nun BIMCO’nun bir
sonraki Başkanı olarak seçilmesi, bu
konudaki amacımızın en iyi şekilde
yerine getirildiğinin kanıtıdır. Ben
Yunan bir centilmen olarak bir
Türk hanımefendisine dünyanın en
büyük denizcilik organizasyonunun
Başkanlığını devrediyorum. Bir kez
daha Doğu Akdeniz, dünya deniz
taşımacılığının pivotu haline geldi.
Deniz, insanları, kültürleri, cinsiyetleri
ve ulusları bir araya getirir” dedi.
Dünyanın lider armatör, broker, acente,
gemi işletenleri, koruma ve tazmin

Yunan Armatör
Anastasios
Papagiannopoulos:
Bir kez daha Doğu
Akdeniz, dünya deniz
taşımacılığının pivotu
haline geldi. Deniz,
insanları, kültürleri,
cinsiyetleri ve ulusları
bir araya getirir.

kulüpleri, bankalar ve sigorta şirketlerinin
yöneticilerinin hazır bulunduğu törende
Türkiye’den de denizcilik camiasının önde
gelen isimleri Kaptanoğlu’nu bu mutlu
gününde yalnız bırakmadı. İMEAK
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer
Kıran, Başkan Yardımcısı Recep Düzgit,
Lucien Arkas, Eşref Cerrahoğlu, Cengiz
Kaptanoğlu ve Aret Taşçıyan törene
katılan isimler arasındaydı. Törende
konuşan Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Burak Özügergin, “Üç sebepten dolayı
bugün önemli bir gün. Birincisi bir
Türk vatandaşının küresel bir örgütün
başına gelmiş olması. İkincisi bunun
bir Türk kadını olması ki, özellikle
üzerinde durulması gereken bir şey.
Üçüncüsü de Türk iş dünyasının vardığı
noktaları göstermesi bakımından
önemli” diye konuştu.
BIMCO’nun 2021 yılında yapılacak
Genel Kurulu’nun Türkiye’de
gerçekleştirilmesine karar verildi. Böylece
dünya denizcilik sektörüne yön veren
armatörler, Türkiye’de bir araya gelecek.

BIMCO Başkanı Şadan Kaptanoğlu: “Benim için güvenlik ve çevre, kişisel olarak
önemli ve denizcilik endüstrisi, çevre gündeminin sektörümüzün geleceğini
tanımlayacağı önemli bir dönemdedir. Çevre, her zaman tüm başkanlarımızın
gündeminde olmuştur. Ben de çevreciliği ana gündem maddesi olarak belirledim."
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duayenbakış

“DENIZLERE
KARŞI BILINÇ
KAZANMANIN
YOLU EĞITIMDEN
GEÇIYOR”
HASAN KINAY
KINAY GROUP YÖNETIM KURULU BAŞKANI

“BUGÜN GELDIĞIMIZ NOKTA ITIBARIYLE, DENIZLERDEKI TEK SORUN GLOBAL KRIZ DEĞIL.
SEKTÖRÜMÜZ VE DENIZLERIMIZ AYNI ZAMANDA BÜYÜK BIR KIRLILIK VE KÜRESEL ISINMA
TEHDIDI ILE KARŞI KARŞIYA. KIRLILIK VE ISINMA MESELELERI ILE MÜCADELENIN EN TEMEL
NOKTASINI ISE BENCE ‘EĞITIM’ OLUŞTURUYOR.”

D

Deniz kültürü, denizcileşmenin temelidir. Türkiye, coğrafyası ve ekonomik
özellikleri itibariyle baktığımızda denizci bir ülke olarak duruyor ancak
biz bu konuda yolun başlarındayız. Yapmamız gereken çok şey var.
Türkiye’nin denizlerle çevrili olması tek başına bir avantaj sağlamıyor.
Deniz ticareti kapsamında bakacak olursak, bir ülkede kıyıların
deniz ticareti rotalarına yakınlığına, ülkenin ticari gemi filosuna,
ticari limanlarına, limanlardaki lojistik yapılanmaya, transit ve lokal
yük potansiyeline bakmak gerekir. Türkiye, önemli denizlere kolay
ulaşabilen, artan lokal ve transit yük potansiyeli olan bir ülke ama diğer
yandan limanların son yıllarda içinde bulunduğu durum, lojistik altyapı
tarafındaki eksiklikler ve demiryolu ağındaki aksaklıklar bu potansiyelin
yeterince kullanılamamasına neden oluyor.

DENIZCILIK SEKTÖRÜ 2008’DEN
BU YANA GLOBAL BIR KRIZIN İÇINDE
Denizcilik sektörü 2008 yılından bu yana bir krizin içinde. Bu kriz, bir
yandan global anlamda sektörde rekabet gücünü azaltırken diğer yandan
verimliliği de kısmen aşağı çekmiş durumda.
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Gelişmiş ülkelerin ithalatını azaltma kararı alması, belirli bir süre
küçülmesi, dünyada ticaretinin azalmasına sebep olup navlunları
düşürdü. Diğer yandan 2008 krizi ve son birkaç yıldır yeniden baş
gösteren global kriz, bankacılık tarafında ise kredi zorluğu olarak
yaşandı. Ayrıca son yıllarda ülkemizde yaşanan krizle beraber döviz
kurunun artması, yurt dışından alınan malzemelerin ithalinde
zorlanmamıza neden oluyor.
Diğer yandan son yıllarda çevreye ve denizlere yönelik yasaların ve
maddelerin peşi sıra yürürlüğe girmesi de denizcilik sektörü üzerinde
kısa vadede yüklü maliyetler oluşturdu. Örneğin MARPOL Sözleşmesi
olarak bilinen Uluslararası Gemilerden Kaynaklanan Kirliliği Önleme
Sözleşmesi çerçevesinde devreye alınan emisyon kontrolleri ve sülfür
miktarının azaltılması mevzusu, sektörün oyuncularına yüklü miktarda
bir maliyet oluşturdu. Yasanın dünya için sağlık ve çevresel fayda
sağlayacak olması çok önemli bir kıstas. Çünkü iklim değişikliği ve
küresel ısınmanın yarattığı tahribattan en fazla etkilenecek birkaç
sektörden biriyiz ancak bu tür sistemlere geçiş büyük paralar gerektiriyor
ve 2008 yılından bu yana ciddi bir kriz yaşayan sektörü daha da zorluyor.

Bilinçlendirmenin ilkokul yıllarından itibaren eğitim
ile verilmesi lazım. Çünkü toplumu eğitemezseniz
Bugün geldiğimiz nokta itibariyle, denizlerdeki tek
bilinçsizlik artar.
sorun global kriz değil, sektörümüz ve denizlerimiz
7’den
70’e
herkese;
Biz insanlar, çoğu zaman önlem almak için “sona
aynı zamanda büyük bir kirlilik ve küresel ısınma
denizleri, önemini,
gelinmesi”ni bekliyoruz. Bugün, tüm dünyada plastik
tehdidi ile karşı karşıya. Kirlilik ve ısınma meseleleri
denizlerin şu an içinde
kullanımının azaltılması için çalışmalar yapılıyor;
ile mücadelenin en temel noktasını ise bence
sıkışıp kaldığı sorunları, tabiri caizse “seferberlik” ilan edilmiş durumda. Çünkü
“eğitim” oluşturuyor.
TURMEPA’nın yaptığı çalışmalar çok değerli, çok
iklim değişikliğini anlatmak denizlerdeki plastik miktarı, yakın bir süre içinde
önemli. Ancak gerçekçi yaklaştığımızda şöyle bir
lazım. TURMEPA’yı asıl denizlerdeki balık miktarını bastıracak seviyeye geldi.
Evet, belki geciktik ama hâlâ şansımız var. Bu şansı
sorun ile karşılaşıyoruz. Bir avuç TURMEPALI,
takdir etmemiz gereken artırmak için daha fazla bilgi sahibi olmalıyız, bu bilgiyi
81 milyonun çöpünü, atığını toplamaya çalışıyor.
konu burası. İşin temeline sahaya daha aktif yansıtmalıyız.
TURMEPA’nın sivil toplum örgütü olarak
inip, verdiği eğitimlerle
Türkiye gibi uzun ve güzel kıyıları olan başka bir ülke
yapabilecekleri bir yere kadar. Ondan sonrası
daha yok. Ama sizce ülkemizdeki insanların yüzde kaçı
soruna köktenci bir
mevzuata, yönetmeliğe kalıyor. Burada kazanmamız
yüzme biliyordur? Çok erkenden başlamamız lazım.
gereken ilk şey, bilinç olmalı. Bu da eğitimle olabilir.
çözüm sunuyor.
Çevre bilinci ilkokullarda ders olarak okutulmalı. Birçok
7’den 70’e herkese; denizleri, önemini, denizlerin şu
konuda Avrupa Birliği’nin çok gerisindeyiz.
an içinde sıkışıp kaldığı sorunları, iklim değişikliğini
Tekneyle kıyılarımızı gezmekten büyük bir keyif alan biriyim. Artık,
anlatmak lazım. TURMEPA’yı asıl takdir etmemiz gereken konu
kıyılarımızın ne kadar güzel olduğunu anlatmama gerek yok. Bunun
burası. İşin temeline inip, verdiği eğitimlerle soruna köktenci bir
hepimiz farkındayız ancak bilinçsizlik ve eğitimsizlik sebebiyle çok hoyrat
çözüm sunuyor. Ancak burada da yine sadece TURMEPA ile
kullandık ve sorunlarla baş başa bıraktık kıyılarımızı. Bu çok üzücü bir
sorunu çözemeyiz. Devlet kurumlarının da işin içerisine dahil olması
durum. Bunu yabancı kıyılara gittiğinizde daha iyi fark ediyorsunuz.
gerekiyor. Çevre ve deniz bilinci, müfredata ders olarak eklenmeli.

DENIZCILIKTEKI TEK SORUN KRIZ DEĞIL
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KARIKATÜRIST VE RESSAM HASLET SOYÖZ

“BEN, BELGESELCI
BIR DENIZ RESSAMIYIM”

FİLYOS
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“BENIM YAPTIĞIM SIRADAN
BIR GEMI RESMI ÇIZMEK
DEĞIL, ÇIZDIĞIM GEMININ
ARKA PLANDAKI HIKAYESINI,
YAŞADIKLARINI DA TUVALE
YANSITIYORUM” DIYEN
KARIKATÜRIST HASLET
SOYÖZ, YAPTIĞI TABLOLARIN
BÜYÜK BIR ARAŞTIRMANIN
VE BILGI TOPLAMININ ÜRÜNÜ
OLDUĞUNU SÖYLEYEREK,
ESERLERININ BIR ARŞIV
NITELIĞI TAŞIDIĞINI
VURGULUYOR.

M

Milliyet Gazetesi çizeri Haslet Soyöz,
beşinci sergisini yine Rahmi Koç
Müzesi’nde izleyici ile buluşturdu.
Mart ayında açılan beşinci sergi “Türk
Armatörlerinin Buharlı Gemileri”,
aynı zamanda Türk ticari denizciliğine
tutulan bir ayna.
Sergi için yaklaşık bir sene boyunca
çalıştığını ifade eden Soyöz, önce
gemilerin hikayelerine ve sahiplerine
ulaştığını sonrasında ise gemilerini
resmettiğini söylüyor. Bir dedektif
gibi ipucu arayarak, bugün sadece
adı kalmış olan gemileri, yeniden su
yüzeyine çıkardığını anlatan Soyöz,
bundan dolayı da kendisini “belgeselci
ressam” olarak tanımlıyor.
Dergimiz Deniz Temiz için Rahmi
Koç Müzesi’nde bir araya geldiğimiz
Haslet Soyöz ile son sergisinin
hikayesini ve belgeselciliğin tuvale nasıl
yansıtıldığını konuştuk.

“Türk Armatörlerinin Buharlı
Gemileri” sergisinin hikayesi
nasıl oluştu?
Bu, benim Rahmi Koç Müzesi’nde
açtığım beşinci sergim. Bunun da
konusu diğer dört sergimde olduğu
gibi denizlerdi. Tüm sergilerimde
olduğu üzere bunda da Rahmi (Koç)
Bey’in çok fazla desteğini gördüm.
Bu serginin konusu aslında “Osmanlı
Donanması” olacaktı. Konuyu Rahmi
Bey’e yazdım, o da bana cevaben
Osmanlı Donanması’nın pek çok
kişi tarafından konu edindiğini,
defalarca işlendiğini söyledi ve “Türk
armatörlerinin buharlı gemilerini
işlesen nasıl olur”, diye sordu.
Kendisine bu konuyla alakalı bir
bilgim olmadığını belirttim ve “Fakat
araştırayım. Eğer bana gerekli bilgi
akışı sağlanırsa başlayabilirim” dedim.
Nitekim, denizcilikle ilgilenen birkaç
arkadaşım sayesinde bazı dokümanlar
ve bilgiler edindim. Rahmi Bey

de kendi arkadaşlarından rica edip
bazı datalara ulaştı. Biz de tümünü
derleyip, içlerinden görselleri en
düzgün olanlarını yani fikir verebilme
açısından en net olanları belirleyip,
serginin hazırlıklarına başladık.
Bu arada tüm bu datalar içinde
en önemli olan kısım gemilerin
fotoğraflarıydı. Sergimdeki gemilerden
biri olan “Karşıyaka” gemisini öyle bir
fotoğraftan çizdim ki, eğer denizciliğe
merakım ve geçmiş sergilerimden
araştırmalarım olmasa, o gemiyi
resmetmem mümkün değildi.
Sergide her resme ayırdığım zaman
aynı olmadı. Gemi fotoğraflarının
ayrıntıları ve netliği, bir resme
ayırdığım sürenin uzunluğunda
önemli bir değişkendi. Sergiye
ayırdığım süre yaklaşık olarak bir yıl
sürdü ki, ben bu sergiyi hızlı yaptım.
Diğer sergilerimin çıkış süresi yaklaşık
üç seneydi. Tabii, o zamanlarda
toydum. Çünkü benim asıl mesleğim
karikatüristlik. Yağlı boyaya çok geç
başladım. Yağlı boyada insan, yaptıkça
öğreniyor. Şimdi bana bir sergi hazırla
deseler sanırım, yağlı boyanın kuruma
süresi hariç, 7-8 ay sürer.

Bugüne dek tüm kişisel
sergilerinizi Rahmi Koç
Müzesi’nde açtınız.
Özel bir nedeni var mı?
Ben daha resim yapmaya yeni
başlarken sergi açmak istediğim yere
dahil kafamdaki mekan, hep Rahmi
Koç Müzesi’ydi. Müzenin atmosferi,
objeleri, hikayesi benim sergilerim
için çok uygun çünkü. Destekleyici bir
ortama sahip.
Ben ilk sergimden önce Rahmi Bey’e
mektup yazmıştım: “İstanbul’da en
sevdiğim mekan sizin müzeniz ve
burada sergi açmak hayalim var.”
Büyük bir heyecanla karşıladı ve bana
yazdığı mektubunda “Müze müdürleri
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ile konuşun ve planlamaya başlayın” yazıyordu.
Başladık... İlk sergim Cennetin Gemileri’ne,
yoğun bir ilgi oldu. Sadece katılımcı bazında
değil, medya da büyük bir ilgi gösterdi.
Benim resmettiğim gemiler, tarihimizin bir
parçası, tarihimiz aslında. Fakat bu gemilerin
yeniden su üzerine çıkarılıp hatırlatılması
insanlarda büyük bir beğeni ve nostaljik bir
duygu yarattı. Ben aynı zamanda gazeteci
olduğum için işimin nüanslarını resimlerde de
kullanıyorum. Çünkü yaptığım sergiler, büyük
ve derinlikli bir araştırmanın ürünleri. Pek çok
geminin resmi bile yoktu ben çizerken. Bu,
ressamlığa başka bir boyut katıyor; belgeselcilik.
Belgeselci bir ressamım.

Peki, aslında zaten var olan ya da olmuş
bir gemiyi resmetmek riskli olmuyor mu?
ya “hayır” diyen olursa?
Evet, aslında riskli ve ürkütücü bir durum.
Gemi resimlerinin en büyük zorluğu aslında
bu. Gemiyi bilen bir kişiye denk geldiğinizde ve
“bunu yanlış yapmışsınız” dediğinde, yaptığınız
işin hiçbir anlamı kalmaz.
Bu sorunuza güzel bir örnekle cevap vereyim.
Beni bu sergide en çok zorlayan geminin
hikayesidir aynı zamanda bu örnek. Kaptanoğlu
Ailesi'nin ilk gemilerinden biri olan “Çankaya
Vapuru”nun net olmayan, siyah beyaz bir resmi
vardı. Geminin nasıl bir şey olduğu şöyle böyle
belliydi. O resim üzerinden Çankaya Vapuru’nu
çizmek imkansız gibi bir şeydi. TURMEPA
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu,
bu tür şeylere çok meraklı olmasına rağmen
kendisinde bile ailesine ait olan ilk gemilerin bir
arşivi yok. Kendisinden bir resim veya fotoğraf
rica etmiştim ama “Bulamıyorum”, dedi.
Ben de kendisine Çankaya Vapuru’nu sürpriz
olarak yapmaya karar verdim. Tam üç ay
boyunca internetten araştırma yaptım. Gemiyi
yakalamak için nasıl bir araştırma yaptığımı
soracak olursanız; o tür gemilerin yapıldığı
yıllar (1700-1900) arasındaki modelleri
inceledim. Çankaya’ya benzeyen gemileri
tespit ettim. Gemide kaç direk var, hangi
halat kullanılmış, ne tür pencere lumbuzlarına
sahip, gemi nerede inşa edilmiş... gibi detayları
inceleyip karşılatırdım. Bir dedektif gibi ipuçları
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araştırdım. Tüm bu araştırmaların sonucunda
Çankaya’ya tıpatıp benzeyen bir gemi buldum
ve o bulduğum gemi üzerinden resmi yaptım.
Bazense elde ettiğiniz resim/fotoğraf net
olsa da sizin çizmek istediğiniz açı durumu
zorlaştırabiliyor. Karşıyaka bu gemilerden
bir tanesiydi. Fotoğraf nispeten netti ama
benim istediğim açı değildi. Defalarca aynı
resme bakarak yaptım resmi. Diğer yandan
Karşıyaka’nın detaylarını netleyebilmek için
gemilerden, denizcilikten anlayan pek çok insanı
aradım “bu ne olabilir” diye.
Sergide yer alan gemilerden biri de “Yolaç
Merve”ydi, Malik Yolaç’ın gemisi. Geminin
ismi kızı Merve’nin adını taşıyor. Bir arkadaşım
sayesinde Merve Hanım’ı bulduk. Çok şaşırdı ve
çok sevindi. “Ben sergiye gelip, kendi gemimin
önünde fotoğraf çektirmek istiyorum”, dedi.
Düşünebiliyor musunuz? Adının verildiği
geminin resmi kendisinde bile yokken önünde
fotoğraf çekilebildi.

KARŞIYAKA

ÇANKAYA

Peki, sizin denizciliğe, deniz ressamlığına
olan merakınız nereden geliyor?
Ben gemi ve uçak maketi yapmayı çok severdim,
bir dönem bu işle ciddi olarak ilgilendim.
İlk merakım o zaman başladı, maketçilik,
denizi ele almamı sağladı. Gazeteciliğe adım
atmamla beraber çevrem de genişlemeye
başladı. Edindiğim dostlardan bazıları da

NIL

Daha resim yapmaya
yeni başlarken, sergi
açmak istediğim
yere dahil kafamdaki
mekan, hep Rahmi
Koç Müzesi’ydi.
Müzenin atmosferi,
objeleri, hikayesi
benim sergilerim için
çok uygun çünkü.
Destekleyici bir
ortama sahip.

YALIKÖY

denizciliğe meraklı, teknesi olan kişilerdi.
7-8 kişilik bir ekibimiz vardı, bunlar denizci
insanlardı. Onların teknelerinde geçirdiğim
zamanlar, denizle daha yakın ve birebir ilişki
kurmamı sağladı. Çünkü çocukluğum hep
karasal yerlerde geçti, “deniz kenarı kavramı”
çocukluğumda yoktu.
Deniz ressamcılığına olan ilgim ise Savarona
gemisini çizmek istememle başladı. Fakat hep
karikatür çizdiğimden, alışkanlığım bir dosya
kağıdı üzerine kalemle karalamaktan ibaretti.
Karikatürle Savarona’yı çizmek çok zor geldi.
Çünkü kendi malzemelerim Savarona’nın
gerisindeki hikayeye yetmedi; Atatürk,
Türkiye’nin o dönemdeki yokluk yılları ve denize.
Bir gün Beyoğlu’nda gezerken bir ressam
arkadaşıma rastladım. Kendisine durumu
anlattığımda bana “Yağlı boya yap”, dedi. “30
senedir yağlı boya yapmıyorum ben, çok zor”
diye cevap verdiğimde “Atölyeme gel” cevabını
duydum. Atölyeye gittim, önüme kocaman bir
tuval koydu. Normalde 30 santimlik kağıda
çizen biri olarak, bir anda 70-80 santimlik
tuvalin içinde boğulur gibi oldum. Arkadaşım
“Sen başla”, dedi. Fırçayı boyaya daldırdım ve
yavaş yavaş başladım, bilmediğim yerde sordum,
işin tekniğini öğrendim. Üç ay sonra Savarona
ortaya çıkmaya başladı. Geminin ayrıntılarını
işledikçe gemi iyiden iyiye yaklaşıyordu.
Bu, sıradan bir gemi resmi çizmek değil, o
geminin arka plandaki hikayesini, yaşadıklarını
da yansıtmanız gerekiyor. Sonra bunun bir
belge olduğunu hatırlayıp, tarihimize ait
bunun gibi 30 gemi saptadım; Osmanlı’nın

son dönemlerinden Cumhuriyet’in ilk yıllarına
dek. Bu gemiler “Cennetin Gemileri” oldu. Her
geminin yanına hikayesini yazdım, belgelerini
paylaştım. Ardından da bu işe devam etme
kararı aldım.

Bu sergi üzerinden Türk ticari denizciliği
üzerine neler söylersiniz?
Biz, tarihini çok fazla bilen bir toplum değiliz.
Halbuki, Osmanlı’nın son döneminden
devraldığımız bir avuç gemi bile çok fazla şey
söylüyor. Ülkenin son halini, baştan geçen
olayları, kişileri anlatıyor. Tarihe ışık tutacak
bilgiler var bu gemilerin hikayelerinde.
Savarona diyoruz ama hikayesini bilmiyoruz.
Halbuki, çok güzel bir hikayesi var. Bu gemi,
Amerikalı çok zengin bir kadına aitti. Bu
kadın, Avusturya Alplerindeki bir şatodaki
bir şömineyi çok fazla beğeniyor fakat sahibi
satmayınca, şatoyu satın alıyor. Sonrasında
da şömineyi söktürüp Savarona'yı taktırıyor.
Şu an tam nedenini bilmiyorum ama Alman
hükümeti savaş yıllarında gemiye el koyuyor.
Bu arada doktorlar Atatürk’ün sağlığı için deniz
havasının iyi geleceğini söylediklerinden Türk
hükümeti, yat arıyor. Daha sonra Almanya’daki
Savarona'yı buluyorlar ve Hitler gemiyi
Atatürk’e hediye ediyor. Çünkü Hitler Atatürk
hayranı. Atatürk üç ay kalabiliyor Savarona'da.
Diğer yandan dönemleri kıyaslamak adına da
çok değerli bu gemiler. Gemi teknolojisinin
nereden nereye geldiğini görmek adına. Bunu
karşılaştırmak ürkütücü olabiliyor.

Peki son olarak, medyanın denizlere
ve denizciliğine olan yaklaşımını nasıl
değerlendirirsiniz, bir medyacı olarak?
Bir medyacı olmam, medyayı bu konuda
eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. Bu konuda
hassasiyetimiz ve görünürlüğünü sağlama
çabamız eksik.
TURMEPA’yı burada örnek vermek istiyorum.
Bu konuda yaptıkları, çok değerli. Denizler
ve doğa adına yaptıklarını takdir ediyor ve
teşekkür ediyorum.
Benden herhangi isteklerde bulunmaları
noktasında seve seve yaparım. Kendilerine
hepimiz borçluyuz.
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HIZ VE KONFOR
BIR ARADA

EAGLE 10

26 YILLIK TECRÜBENIN ESERI
Ukrayna menşeli yüksek teknolojili
havacılık fabrikasının yeni bir yolculuğa
çıkmasıyla ortaya çıkan Brig markası, 26
yıldır ürettiği botlarla Avrupa’daki en büyük
üreticilerden biri haline geldi. Hypalon ve
cam elyafı bileşenleri üretme konusundaki
uzmanlıklarını değiştiren mühendisler,
havacılık hünerlerini şişme botları
tasarlamak ve üretmek için kullanıyorlar.
İki yıllık tasarım ve test sürecinden sonra
ortaya çıkan Eagle 10, keyifli bir gündüz

gezisi sunmanın yanı sıra akşam konaklama
olanağı da sağlıyor ve bunu eğlence
faktörünü unutmadan gerçekleştiriyor. Her
koşulun düşünülerek tasarlandığı bu RIB
bot gerçekten de bir bottan çok daha fazlası.

KOLAY MANEVRA KABILIYETI
VE GÜÇLÜ PERFORMANS
Bir koydan başka bir koya giderken
en büyük istek, hızla gidilip denizin
keyfini çıkarmaktır. Ancak hız her
zaman mutluluk getirmeyebilir. Sürüş
sırasında yaşanan sarsıntılar ve denge
kayıpları hem kaptanın hem de yolcuların
tadını kaçırabilir. Eagle 10, kusursuz
tasarımıyla hızlı sürüş imkanının yanı
sıra stabil gidişi de sağlar. Dışarıdan
takma motor konfigürasyonu ve 50
knot’a çıkabilen sürat ile gün içinde
yapacağınız uzun mesafeli yolculuklara
imkan tanıyor. Dıştan takılan çift
motor sayesinde de manevra kabiliyeti
bakımından zorluk yaratmıyor ve
dönüşleri kolay hale getiriyor. Hız ve
yakıt performasına bakıldığında botun
hafifliği yakıt tüketimini olumlu yönde
etkiliyor. Yolculuk sırasında hızlanmaya
başlanıldığında en çok 5500 devirde
61 knot’a çıkabiliyorken, bu yükseliş
sırasında dümen ve gaz kolunda beklenen

ADVERTORIAL

Ailece ya da arkadaşlarınızla keyifli
vakit geçirmek isterken size zaman
kaybettirmeyecek ve aynı zamanda
tasarımıyla sizi evinizde gibi hissettirecek
bir tekne hayal edin. İşte Brig Eagle 10,
size tam da böyle bir deniz yolculuğu
sağlayan özelliklere sahip.
Denizi seviyorum ancak tekne bana
göre değil diyorsanız, RIB (Rigid
Inflatable Boat) botlara bir göz atmanızı
tavsiye ederiz. Ancak elbette Google’a
şişme omurgalı bot yazdığınızda
tekne sahiplerinin karaya gitmek için
ya da sadece denizde balık tutmak
isteyenlerin alabileceği küçük tipte
botlarla karşılaşabilirsiniz. Hemen
hayal kırıklığına uğramayın sakın, ne
istediğinizi kesinleştirip ona göre araştırma
yaptığınızda bir bottan çok daha fazlasına
rastlayabilirsiniz; botta tekne keyfini
rahatlıkla alabileceğiniz ve her ihtiyacınıza
karşılık verebilecek Eagle 10, Brig
markasının amiral gemilerinden. Bir bottan
çok daha fazlası olan Eagle 10'un rahat
ve geniş oturma düzeni, buzdolabı, ocak
sistemi, konforlu güneşlenme ve yüzme
platformu ile ailece yapacağınız deniz
seyirlerinin tadına doyamayacaksınız.

yoruculuğa rastlanmıyor ve V gövde
yapısıyla yolculuk esnasında pürüzsüz
bir sürüş ortaya çıkarıyor. Aynı
zamanda dört saniyede 0 knot’tan 40
knot’a çıkabilen Eagle 10’nun tüp çapı
65 santimetre, botun azami taşıma
kapasitesi ise 2 bin 800 kilogram. Brig
Eagle 10 için kullanılması tavsiye edilen
motorlar ise en düşük 2X200 HP, en
yüksek ise 2X350 HP motor.

GÜVENLI GÖVDE
Hypalon tüplerden oluşan dış kısım bir
fiberglass gövdenin etrafına sarılı. Eagle
10 üzerindeki tüpler karbon içermeyen
karbon fiber kaplamalara sahip. Orca
tarafından üretilen bu Hypalon, iş
dünyasında en iyisi ve en yüksek UV ve
darbelere karşı korumalı olarak kabul
ediliyor. Yedi ayrı bölümden oluşan botun
tasarımı, bir bölümde hasar olsa bile cam
elyafın yüzeceği şekilde tasarlanmış.

EVINIZDE GIBI…

Uzunluk : 9,90 metre
Genişlik : 3,40 metre
Ağırlık: 2.200 kg
Maksimum Taşıma Kapasitesi: 2.800 kg
Yakıt Tankı Kapasitesi: 580 litre
Temiz Su Tankı Kapasitesi: 45 litre

Sürat ve denge konusunda pek çok
bottan çok daha iyi performans gösteren
Eagle 10, dizaynı ile sizi ve gelen
misafirlerinizi evinizde ağırlıyormuş gibi
hissettirecek. Sekiz kişilik oturma alanı,
iki brülörlü gaz ocağı, buzdolabı ve bir
lavabo ile birlikte, dümenin arkasında
yer alan kısımda kolay erişimi olan
çıkarılabilir bir masa bulunuyor. Baş
tarafında bulunan iki kişilik güneşlenme
alanı ile toplam 10 kişilik kapasiteye
sahip; baş ve kıç tarafının genişliği bot
içerisinde iki ayrı alan hissi uyandırıyor.
Orta alanda bulunan dümen ve
konsolun üst kısmında güneşlik
bulunuyor. Tekne gibi bir bot olduğunu
size söylemiştik. Böyle olmasının nedeni
ise iki kişilik bir kamaranın bulunması.
Akşam misafirlerinizi sahilden karaya
bıraktıktan sonra Eagle 10’nun keyfini
çıkartabilirsiniz. Kamara içinde bulunan
iki adet pencere, havalandırmaya
yardımcı olurken, kamara içinde aynı
zamanda elektrikli sisteme sahip bir
tuvalet bulunuyor.
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GELECEK 10 YILIN
ANA GÜNDEM MADDESI

SUSUZLUK
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CANLILARIN TEMEL KAYNAĞI
OLAN SU, TEHDIT ALTINDA. SON
YÜZYILDA SULAK ALANLARIN
YARISINDAN FAZLASI YOK OLDU.
1970 ILE 2010 YILLARI ARASINDA
TATLI SU KAYNAKLARI YÜZDE
76 AZALDI. ULUSLARARASI TÜM
KURULUŞLAR YAYIMLADIKLARI
RAPORLARDA, DÜNYADAKI
SU KAYNAKLARININ HIZLA
TÜKENDIĞINE DIKKAT ÇEKEREK,
DEVLETLERI BU KONUDA ACIL
YATIRIMA ÇAĞIRIYOR. ÇÜNKÜ
SUSUZLUK, SADECE SAĞLIK
SORUNLARINI DEĞIL, GÖÇMEN
VE GÜVENLIK SORUNLARINI DA
BERABERINDE GETIRECEK.
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Hindistan Bombay’da su mafyası, geceleri
kuyulardan çıkardığı suları, tanklara doldurarak
gündüzleri sokakta kara borsada satıyor. İsrail,
bölgedeki su kaynaklarını kontrol ediyor ve kuyu
kazılmasına izin vermiyor. Suriye’de kuraklık
nedeniyle çok sayıda insan tarımcılığı bırakıp
Avrupa’ya göç etti. Çin, bölge ülkelerinin ortak
kullandığı Tibet platosundan suyu, kuzeye
taşımak için nehrin akış yönünü değiştirecek
dünyanın en büyük kanalını inşa ediyor.
Son 10 yılda yaşanan bu gelişmeler, gelecek 10
yıl için suyun dünyada yaratabileceği politik
sorunlar hakkında ipucu veriyor. Çünkü
dünyanın yüzde 70’inin suyla kaplı olmasına
rağmen, su miktarının sadece yüzde üçü tatlı su
alanlarından oluşuyor ve içilebilir su miktarı ise
sadece yüzde bir.
UNESCO'nun hazırladığı ve 22 Mart Dünya
Su Günü’nde açıkladığı 2019 Dünya Su
Raporu’na göre 2 milyar insanın temiz su
kaynaklarına düzenli erişimi yok ve 4,3 milyar
insan da sıhhi tesisat kullanmıyor. Rapora göre,
su kaynaklarına erişimi sınırlı olan insanların
yarıdan fazlası Afrika ülkelerinde yaşıyor.
Birleşmiş Milletler’in 2018 yılında yayımladığı
raporda, son yüzyılda temiz suya olan ihtiyacın
altı kat yükseldiği, her yıl temiz su ihtiyacının
yüzde 1 oranında arttığının altı çiziliyor. Küresel
ısınmanın devam etmesiyle birlikte dünya
nüfusu arttıkça ve şehirler geliştikçe, temiz
suya olan talep de artacak fakat suya ulaşım her
geçen gün daha da zorlaşacak. BM raporunda,
önlem alınmaması durumunda 2030’da
dünyadaki mevcut temiz suyun insanlığın
ihtiyacının yalnızca yüzde 60’ını karşılayacağına
dikkat çekiliyor.
Araştırmalar, gelecek 30 yılda dünyadaki her
dört insandan birinin temiz su bulmakta sıkıntı
yaşayacağını belirtiyor. Dünya nüfusunun 10
milyara ulaşacağı düşünüldüğünde, 2,5 milyar
insanın bu sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını
gösteriyor. Ayrıca kuraklık nedeniyle 2050
yılına kadar tahıl üretimi, yüzde 40 düşebilir.
Bunun en büyük nedeni de, son 50 yılda iklim
değişikliği nedeniyle su alanlarının yok olması.
Araştırmalar, son yüzyılda sulak alanların
yarısından fazlasının yok olduğu ve 1970 ile
2010 yılları arasında tatlı su kaynaklarının yüzde
76’sının azaldığına işaret ediyor.
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Küresel olarak su
kaynaklarının yüzde
69'u tarımsal amaçlarla
kullanılırken, yüzde
19'u sanayi sektöründe
ve yüzde 12’si evsel
kullanımda tüketiliyor.
EKOSISTEM KORUNMALI,
ARITMA TEKNOLOJILERI
DESTEKLENMELI
Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri arasında olan “Temiz Su ve Sıhhi
Koşullar” başlığında gelecek 30 yıl içinde
dünyadaki her dört kişiden birinin temiz suya
erişimde sıkıntı yaşayacağını belirterek, acil
yatırım yapılması gerektiğine dikkat çekiyor:
“2030 yılına kadar herkesin güvenli ve erişilebilir

içme suyuna kavuşmasını sağlamak için,
altyapıya yatırım yapmak, sıhhi tesisleri inşa
etmek ve her düzeyde hijyeni teşvik etmek
zorundayız. Su kıtlığını hafifletmek istiyorsak,
ormanlar, dağlar, sulak alanlar ve nehirler gibi
suyla bağlantılı ekosistemleri korumak ve eski
haline getirmek zorundayız. Ayrıca, gelişmekte
olan ülkelerde su verimliliğini teşvik etmek
ve arıtma teknolojilerini desteklemek için
uluslararası iş birliğine de ihtiyaç var.

TUZSUZLAŞTIRMA
TEKNOLOJISINDE İSRAIL ÖNCÜ
Yeryüzündeki suyun yüzde 97’sinden fazlası,
insanların kullanımına uygun olmayan tuzlu
sulardan oluşuyor. İçilebilir tatlı suların
dünyadaki suya oranı yüzde 3'ün altında ve
temiz suyun büyük bir bölümü kutuplarda yer
alıyor. Kutuplar, barındırdığı enerji kaynakları
kadar sahip olduğu su kaynakları ile de gelecek
dönemde kutuplarda hak iddia eden ülkelerin
gündeminde olacağa benziyor.
Deniz suyundan tatlı su kazanımı ilk akla gelen
çözüm olarak öne çıkıyor. Bu dönüşümü en
yüksek oranda yapan ülke İsrail. 2019 yılında
ciddi kuraklık yaşayan İsrail, aldığı önlemler ve
geri dönüşüm teknolojisine yaptığı yatırımlarla
bugün su sıkıntısını çözmüşe benziyor. İsrail,
geri dönüşüme yaptığı yatırımla, atık suyun
yüzde 85’ini yeniden kullanabiliyor. Ayrıca
içme suyunun yüzde 60’ını da tuzsuzlaştırma
teknolojisi ile elde ediyor. Fakat bugünkü
teknolojilerle üretilen suyun maliyeti oldukça
yüksek. Diğer bir sıkıntı ise, tuzlu suyun saf suya
dönüşümü sırasında oluşan bazı maddelerin
çevre kirletme riskinin olması.
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UNESCO’DAN ALTYAPI VE
TEKNOLOJIYE YATIRIM ÇAĞRISI
UNESCO Komisyonu Başkanı Ulla Burchardt,
2019 Su Raporu’nun lansmansında yaptığı
konuşmasında, insanların temiz suya erişimi
konusunda acil harekete geçilme çağrısı yaptı.
Burchardt, altyapı sistemlerine özellikle de
su ve sıhhi tesisatlara yüksek miktarlarda ve
etkili yatırımlar yapılması gerektiğine dikkat
çekerek, adil ücretlendirmenin yanı sıra, temiz
su konusunda daha fazla araştırma ve yenilik
yapılması gerektiğini vurguladı.

DÜNYA YÜZEYININ %70’I SULARLA KAPLI OLMASINA RAĞMEN,
SADECE %3‘Ü TATLI SU KAYNAKLARINDAN OLUŞUYOR.
İÇILEBILIR SUYUN MIKTARI ISE SADECE %1.

%70

38

%1

112

TÜRKIYE DE "SU STRESLI"
ÜLKE KATEGORISINDE
Türkiye, üç tarafı denizlerle kaplı olması ve çok
sayıda su kaynağına sahip olmasına rağmen
“su stresli ülke” kategorisinde bulunuyor. Bu
nedenle Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
(TSKB), bu yıl yayımladığı su raporunu “Su:
Yeni Elmas” adıyla yayımladı. TSKB Ekonomi
Araştırmaları'nın yayımladığı raporda, 2004
ile 2016 yılları arasında su kullanımında yüzde
50’den fazla artış olduğunun altı çiziliyor.
Nüfus ve ekonomik büyüme oranının
etkileri de dikkate alındığında, mevcut
kaynakların 20 yıl içinde tükenmemesi ön
koşuluyla gelecekte Türkiye'nin su kaynakları
üzerindeki baskının artması bekleniyor.
Türkiye'de sanayide su kullanımının payı,
yıllar ilerledikçe yüzde 11'den yüzde 18'e
kadar yükselirken, en çok su kullanan sanayi
sektörleri arasında kimya, petrokimya, demir
çelik, tekstil, kağıt ve gıda bulunuyor.
TSKB’nin raporuna göre; Türkiye’de
2015 yılında bin 422 metreküp olarak
hesaplanan kişi başına düşen su miktarı,
2017 itibarıyla bin 386 metreküp olarak
hesaplanıyor. Avrupa’daki ve dünyadaki
diğer ülkeler incelendiğinde, Türkiye, kişi
başına kullanılabilir su miktarı açısından su
sıkıntısı çeken ülkelerden biri olarak göze
çarpıyor. Genel bir kural olarak, kişi başına
yıllık 5 bin metreküpten fazla su potansiyeli
olan bir ülke su zengini olarak kabul ediliyor.
2023 yılında 87 milyon nüfusa sahip olması
beklenen su stresli Türkiye’nin, 2023
yılındaki su potansiyeli bin 289 metreküp/
kişi seviyesine düşecek.

%3

MILYAR METREKÜP
DSİ’YE GÖRE TÜRKIYE’NIN
NET SU POTANSIYELI

%50

SON 100
YILDA
YOK OLAN
SULAK ALAN
MIKTARI

%76

1970-2010
ARASINDA TATLI
SU KAYNAK
MIKTARLARINDAKI
DÜŞÜŞ

KÜRESEL OLARAK SU KAYNAKLARININ YAKLAŞIK %69’U
TARIMSAL AMAÇLARLA KULLANILIRKEN, %19’U SANAYI
SEKTÖRÜ, %12’SI ISE EVSEL KULLANIM IÇIN TÜKETILIYOR.
2004 VE 2016 YILLARI ARASINDA SU KULLANIMINDA %50’DEN
FAZLA ARTIŞ GERÇEKLEŞTI.
2023 YILINDA 87 MILYON NÜFUSA SAHIP OLMASI BEKLENEN
SU STRESLI TÜRKIYE’NIN, 2023 YILINDAKI SU POTANSIYELI
1.289 M3/KIŞI SEVIYESINE DÜŞECEK.
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D-MARIN CEO’SU BURAK BAYKAN

D-MARIN, KÜRESEL MARINACILIKTA
İDDIALI OYUNCULARDAN BIRI OLMA
YOLUNDA İLERLIYOR
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2018 yılında Meraas ve Dubai Holding’le imzaladığı sözleşme
sonrası Körfez ülkelerinde ve Orta Doğu’da kaliteli marinacılık
hizmeti vermeye başlayan D-Marin’in CEO’su Burak Baykan, gelecek
dönemde de yeni sözleşmeler yapma hedefinde olduklarını ve bu
sözleşmelerle faaliyet alanlarını genişletmeyi hedeflediklerini söylüyor.
Diğer yandan marinacılık anlamında gelişmiş olan ülkelerde sektörün
devlet politikaları ile desteklendiğine dikkat çeken Baykan, Türkiye’de
de aynı sistemin yürürlüğe girmesi gerektiğini vurgulayıp, “Türkiye’nin
Doğu Akdeniz’de ve Ege Denizi’nde yat turizmi alanında bir merkez
olması, temel strateji olarak değerlendirilmeli. Bu strateji, deniz
turizminde global ölçüde var olan fırsatları kendi lehimize avantaja
çevirmeyi sağlayacaktır” diyor.
Marinacılık sektörünün katma değerinin diğer turizm sektörlerine göre
çok daha fazla olduğunu ifade eden Baykan, D-Marin'in sektördeki
konumunu ve Türkiye’nin dünya marinacılığında geldiği yeri dergimiz
DenizTemiz için değerlendirdi.

Doğuş Turizm Grubu olarak hangi alanlarda faaliyet
gösteriyorsunuz? Bu alanlar içinde en büyük pay
hangisine sahip?
1976 yılında kurulan Doğuş Turizm Grubu, 2014 itibarıyla otelcilik
(D-Hotels ve Resorts), marinacılık (D-Marin), seyahat yönetimi ve
MICE (Antur), mağazacılık (Doğuş Perakende), saat ve mücevherat
(D-Saat) alanlarında faaliyet yürütüyor.
Orta ve uzun vadeli strateji ve planları doğrultusunda, Grubumuzun
bünyesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimiz Doğuş Turizm
ve Yeme-İçme (Hospitality) çatısı altında toplandı. Bu yeni oluşum,
şirketlerimiz arasında sinerji yaratmak, karar alma mekanizmalarını
operasyonlarımızla daha birleşik hale getirmek ve çalışanlarımız için
gelişim fırsatları yaratabilmek amacıyla gerçekleştirildi. Bu doğrultuda
yeme-içme sektörü de grubumuza dahil oldu.

D-Marin, yurt içinde ve yurt dışında kaç marinaya ulaştı?
Yatırımlarınız marina alanında mı yoksa diğer alanlarda mı
devam edecek?
D-Marin olarak, Türkiye, Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ ve son
olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde olmak üzere 10 marina ve
yönetim anlaşması yapılan 8 marina ile birlikte, beş ülkede toplam 18
marina ile hizmet veriyoruz.
D-Marin, 2018 yılında Meraas ve Dubai Holding’le ortaklık
sözleşmesi imzaladı. Körfez ülkelerinde ve genel olarak Orta Doğu’da
marinalara duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Dünya tekne filosunun
yüzde 13’ünü temsil eden bölge, 40 metreden uzun 205 süperyatla, bu
segment için önemli bir pazar oluşturuyor. Bölge, Süper Yat Üreticileri
Derneği (Superyacht Builders Association -SYBA) tarafından
yayımlanan yakın tarihli bir rapora göre, son üç yılda dünyadaki lüks
teknelerin sayısının yüzde 7 oranında artmasına katkıda bulundu.
Sözleşmeyle, bölgeye yeni küresel yatırımların çekilmesine ve marina
sektörünün Birleşik Arap Emirlikleri’nde sürdürülebilir turizme
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dönüşmesine ve GSMH’nin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Bu yeni iş birliği ile Körfez bölgesinde marinaların geliştirilmesi ve
yönetimiyle ilgili giderek artan talebi karşılayarak Dubai’de bölgesel
bir merkez yaratmayı ve Orta Doğu ve Uzak Doğu marina geliştirmeyönetme fırsatlarını tespit etmeyi hedefliyoruz. Bu ortaklık, D-Marin’in
küresel ölçekte başarıyla büyüdüğünün de oldukça önemli bir kanıtı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde dünya standartlarında marinalar yaratmak
için Meraas ve Dubai Holding ile yaptığımız bu ortaklığın, D-Marin’e
daha da güç kazandıracağına inancımız sonsuz.
Sektördeki deneyimimiz ve standartları belirleyen yönetim
anlayışımızla, marina işletmeciliği alanında yapacağımız yeni
anlaşmalar ile önümüzdeki dönemde faaliyet alanımızı genişletmeyi
hedefliyor, bu doğrultuda büyüme stratejimize uygun bölge ve
destinasyonları değerlendiriyoruz.

Türkiye -özellikle Akdeniz çanağında- deniz turizminde ne
kadarlık bir paya sahip?
ICOMIA verilerine göre, küresel tekne filosu anlamında yüzde 70
oran ile ABD'nin hakimiyeti görülüyor. Avrupa yüzde 22, dünyanın
geri kalanı da yüzde 8’lik paya sahip. Bu dağılımın, en az 10 yıl
boyunca tutarlılığını koruyacağı öngörülüyor. Avrupa, sahip olduğu
27 bin kilometreden fazla su yolu ve 70 bin kilometreden fazla kıyı
şeridinde, 48 milyon Avrupalı vatandaşa ve teknecilik faaliyeti olan 36
milyona mükemmel bir ortam sunuyor. Bugün, tekne kiralamalarının
yüzde 70'i Akdeniz'de gerçekleşiyor ve Avrupa'da denizde bağlama
kapasitesi 4 bin 500 marinada toplam 1,14 milyon. Avrupa genelinde
yılda yaklaşık 17 milyar Avro gelir elde eden marina ve deniz ile ilgili
faaliyetler, ekonomileri için önemli bir geliri temsil ediyor.
Dünya üzerinde denizde bağlama kapasitesi toplam 1 milyon 959
bin 732. Bunun yüzde 58’i Avrupa, yüzde 34’ü Amerika, yüzde 8’i de
dünyanın geri kalan bölgelerinde yer alıyor. İspanya (yüzde 8), Fransa
(yüzde 16), İtalya (yüzde 11) gibi ekonomiler, Akdeniz çanağındaki
sektörü domine ediyor. Türkiye, Hırvatistan ve Yunanistan gibi ülkeler
ise yaklaşık yüzde birer pazar payına ulaşıyor.
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Akdeniz çanağı özelinde İspanya yüzde 21, Fransa yüzde 41, İtalya
yüzde 30, Hırvatistan yüzde 4, Türkiye yüzde 3, Yunanistan ise yüzde
2’lik bir deniz turizmi pazar payına sahip.

D-Marin’in de sahip olduğu modern marinalar, Akdeniz
çanağındaki yat turizmi payını yükseltmek adına nasıl bir
avantaj sağlıyor?
D-Marin’in Doğu Akdeniz çanağında yer alan marinaları, Batı
Akdeniz’e alternatif olacak destinasyonlarda ve yatçılığın bu bölgelere
kaymasını sağlayacak kalitede. Geliştirdiğimiz ve yönetimini yaptığımız
marinalar, sadece bir tekne bağlama yeri değil, aynı zamanda tekne
sahiplerinin zaman geçirmekten zevk alacağı üstün hizmet kalitesine
sahip tesislerden oluşan yaşam merkezleridir. Hem Türkiye’de hem de
bu konuda yatırım yaptığımız bölgelerde, D-Marin olarak öncülük
yaptığımızı düşünüyoruz. Bu da bizi bölgesel bir marina zinciri
konumundan küresel bir marina yönetim markası haline getirmektedir.

Türkiye, yat turizmi kapasitesinin ne kadarını kullanabiliyor?
Coğrafi yapısı açısından Türkiye, yat ve tekne endüstrisinde büyük bir
avantaja sahip. Buna işçilik ve malzeme kalitesini, maliyet avantajlarını,
sahip olduğumuz marinaları, çekek yerlerini ve imalatçılarımızın
müşteri isteklerini karşılama yetkinliğini eklersek, sektörün gelişmeye
çok açık olduğunu söyleyebiliriz.
Marinacılık, yat ve tekne imalatında söz sahibi olan ülkelerde, aslında
sektörün bir devlet politikası olarak desteklendiği biliniyor. Türkiye’nin
Doğu Akdeniz’de ve Ege Denizi’nde yat turizmi alanında bir merkez
olması, temel strateji olarak değerlendirilmeli. Bu strateji, deniz

turizminde global ölçüde var olan fırsatları kendi lehimize avantaja
çevirmeyi sağlayacaktır.

Marina ve yat turizmi bir ülke için sizce -diğer turizm
ayakları içinde- neden daha önemli?
Marina ve yat turizminin diğer turizm dallarından en önemli farkı
şudur; diğer turizm dallarında turist ülkede iken döviz kazandırır, yat
turizminde ise teknelerin, sahipleri üzerinde olmadığı dönemlerde
de birtakım bakım, onarım, barınma, mürettebat ihtiyaçları gibi
harcamaları devam eder. Dolayısı ile katma değeri, diğer turizm
dallarından çok daha yüksektir. Ayrıca alım gücü yüksek bir kitle
olan tekne sahipleri, teknelerini götürdükleri yerde, restoran, otel,
taşımacılık, alışveriş, emlak vb. birçok sektörü de beslemektedir. Bu
nedenle ülkemiz turizmi açısından önemli bir yere sahiptir.

Türkiye’deki marinalar için başta gelen şikayetlerden biri yat
bağlama fiyatının yüksekliği ancak son yıllarda Avrupa’da da
bu fiyatlar ve yatlardan alınan vergilerin arttığı görülüyor. Bu
durum, Türkiye adına nasıl bir avantaj sağlıyor?
Teknelerden alınan KDV ve ÖTV konusunda iyileştirme bekleyen
sektör, teknelere uygulanan yüzde 8 oranındaki ÖTV’de ve ayrıca
KDV’de ya tamamen verginin kaldırılmasını ya da oranın minimuma
çekilmesini, denizciliğin gelişimi açısından önemsiyordu. Bakanlar
Kurulu, gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve
teknelerden alınan ÖTV'yi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın
sıfırladı. Alınan bu karar ile sektörde bir canlanma ve avantaj yaşandı.
Marina müşterileri ile yapılan anket çalışmalarında ise tekne
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sahiplerinin bağlama yerlerindeki hizmet kalitesinden memnun
olduğu, temizlik, güvenlik ve güvenilirlik gibi özelliklerin bağlama
yeri seçiminde ön plana çıktığı belirlendi. Tabi “bağlama fiyatı” da bu
memnuniyetin seviyesi için bir kriter oluşturuyor. İşletme giderleri,
mevcut harçlar, kiralar, ciro payları olarak alınan ilave vergiler göz
önünde tutulduğunda, Türkiye’nin en büyük rekabet kozu olan uygun
fiyata kaliteli bağlama maliyetlerini de artırıyor. Bu da yurt içi ve yurt
dışından gelen bağlama taleplerinin Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan
farklı ülkelere kayması ile sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla, verilen kaliteli
hizmetin, hizmetin kalitesini düşürmeden rekabetçi fiyat politikaları
ile desteklenmesi kaçınılmaz. Ayrıca birçok sektörü de besleyen marina
ve yat turizmi tesislerinden doğrudan alınan kirayı artırmak yerine bu
işletmelerin yarattığı istihdam ve katma değer de düşünülerek farklı bir
uygulama geliştirmek ülkemize daha büyük kazanımlar sağlayacaktır.

Doğuş Turizm’in de yatırımlarının büyük bir kısmının yer
aldığı Bodrum, guletleri, mavi yolculukları ve tarihinin de
verdiği destekle, Türkiye’de yatçılığın lokomotifi konumunda.
Kapasite yüklemesi eksileri beraberinde getirmez mi?
Dünyada tekne sahipliği maliyetli olmasına rağmen, genel anlamda
deniz turizmine olan ilgi artmakta. Dolayısıyla charter turizmi de
büyümekte. Örneğin Hırvatistan, Avrupa’da bu konuda öncü ve
charter turizminden ciddi bir gelir yaratmış durumda. Aynı şekilde
charter turizminin Türkiye’de de yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyor
ve sadece Bodrum Yarımadası’nda değil, daha birçok cennet kıyı ve
koylarında bu potansiyelini kullanmasını arzuluyoruz.
Marina yatırımları özelinde ise; marinaları bulundukları bölgedeki
tekneler ile gidilecek alanların taşıma kapasitelerine göre yapmak doğru
bir modelleme olacaktır. Belli bölgeleri, taşıma kapasitesi üzerinde bir
tesisleşme ile hepten kaybedebiliriz. Ayrıca yat turizminin zayıf olduğu
yerlerde yelken sporu ve yat kulüplerinin desteklenmesi gerekmekte.
Denizi sadece bir koyda demir atarak kullanmak yerine, yelken, kürek, sörf
vb. su sporları ile de kullanarak daha geniş kitleler ile buluşturabiliriz.

Türkiye turizmi son iki senedir yine bir yükseliş yaşıyor.
Bunun sürdürülebilir olması adına neler yapmak lazım?
Bunun için sektörlerden gelen öneriler, uzmanlar tarafından
incelenerek sürdürülebilir, uzun vadeli planlamalar yapılmalıdır. Çabuk
ve hızlı değişimler yapmak yerine daha geniş çaplı düşünerek ve tüm
kullanıcıların görüşlerini alarak çevresel, kültürel ve tarihi dokular
korunacak şekilde gelişimler düşünülmelidir.

Turizm sektörü, ülkemizde atıl yatırımın en fazla
yapıldığı sektörlerin başında geliyor. Bu noktada devletözel sektör iş birliği nasıl bir adım atmalı ki, milli
servetin hebası engellensin?
Türkiye’de devlet ve özel sektörün uzun senelerdir ciddi bir iş
birliği içinde olduğuna inanıyoruz. 2016 yılında büyük bir kriz
yaşayan Türkiye turizmi, 2017’de (en azından ziyaretçi sayısında)
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ciddi bir toparlanma yaşadı, 2018 yılında da toparlanmaya devam
etti. 2019 yılında ise taleplerde ciddi bir hareketlilik olacağını
düşünüyoruz, tabi ülkemizin ve turizm faaliyetlerinin dünya
çapında tanıtımı ve sektördeki sivil toplum örgütlerinin çabası
bu anlamda çok önemli. Milli servetin hebasının engellenmesi
konusunda ise mevcut zenginliklerimizin ve diğer turizm
ülkelerinden farklarımızın iyi analiz edilmesi gerektiğini
düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllar için buna göre bir turizm
planlaması yapılmalı, çok turist hedefinin yanı sıra nitelikli turist ve
turizm odaklı çalışılmalıdır.

TURMEPA’nın yaptığı çalışmalarla alakalı olarak neler
düşünüyorsunuz?
TURMEPA, denizler ve kıyılar konusunda Türkiye'nin lider ve bizler
için çok büyük bir öneme sahip olan sivil toplum kuruluşlarından biri.
Bugüne kadar Türkiye’nin deniz ve kıyıları için yaptığı tüm çalışmalar
herkes için büyük bir önem arz ediyor. Geliştirdikleri projeler ile sadece
denizlerin ve kıyıların temizliği değil, gelecek nesillerin bilinçli büyümesi
için verdikleri emek de paha biçilemez. Bir kurumun tüm hassasiyetini
bu denli ortaya koyması bizler için büyük bir gurur kaynağı.

D-Marin denizleri korumaya yönelik nasıl çalışmalar yapıyor?
Bu konuda patent çalışmaları yapıyor musunuz?
Marinalarımızda tekne atıkları için gerekli her türlü donanım ve atık
alma merkezleri bulunuyor. Türkiye’de bulunan tüm marinalarımız
THYA'dan (Yat Limanları Birliği) 5 Altın Çıpa ve TURÇEV’den
(Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) mavi bayrak ödülü sahibi.
D-Marin’in TURMEPA ile iş birliğinde bulunduğu proje
kapsamında, özel olarak hazırlanan atık alım teknesinin çalışmaları
tamamlanmış durumda. 11,7 metre boyunda, 3.80 metre
genişliğinde, 10 bin litre pis su kapasitesi, 400 litre sintine ve 500
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kilo katı atık kapasitesine sahip olan bu özel tekne, yakın zamanda
Marmaris Hisarönü Körfezi’ndeki teknelerin atıklarını toplayacak.
Çevreye zarar vermeden toplanan atıkların geri dönüşüm ve bertaraf
tesislerine ulaştırılması sağlanacak.
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde D-Marin Göcek çalışanları,
Göcek bölgesinde, D-Marin Didim çalışanları bölge halkı
ile birlikte Altınkum bölgesinde, D-Marin Turgutreis
ise Çatalada’da deniz temizliği faaliyetlerinde bulunuyor.
D-Marin’lerde bu gibi faaliyetler düzenli olarak yapılıyor.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) tarafından düzenlenen
“Bayrak Çekme Ödülleri”nde, D-Marin Turgutreis “En İyi
Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü”ne layık görüldü. Yanı
sıra D-Marin Göcek, “En Çok Atık Pil Toplama” yarışmasından
bu sene de yine birincilikle döndü.

KÜRESEL TEKNE
FILOSUNDA ÜLKELERIN
PAYLARI

D-Marin Kids ve TURMEPA iş birliğinde, çocukların denizdeki
yaşamı ve denizlerin geleceğini kurtarmayı öğrendikleri “Fark Ettim!
Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesinin dördüncü yılını
tamamladık. Bu proje kapsamında, dört yıl boyunca toplam 21 farklı
köy okuluna ulaşarak yaklaşık 813 çocuğa eğitim verildi. Eğitimler
sonucunda çocuklar denizlerdeki hayatı, ekosistemi ve deniz
temizliğinin önemini öğrendi. Dördüncü yılında çok güzel işlere
imza atan bu projeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirerek çok
güzel sonuçlara imza atacağımıza eminiz.
Türkiye harici yatırımcı olduğumuz ülkelerde de belirli inisiyatifleri
yerine getiriyoruz. Özellikle son dönemlerde çevre felaketlerinin
sıklıkla yaşanması, çevrenin herkes için ne kadar önemli bir konu
olduğunu ortaya koydu. Çevre konusunda da kurumların üzerine
düşen her türlü fedakarlığı ciddiyetle yapması gerektiğini düşünüyoruz.

DÜNYA DENIZLERINDEKI
TOPLAM BAĞLAMA
KAPASITESI

1.959.732

ABD

%70
AVRUPA

AVRUPA’NIN PAYI

GERI KALANLAR

ABD’NIN PAYI

%22
%8

%58

%34

GERI KALANLARIN PAYI

%8
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DENIZ KORUMA ALANLARI,
EKOLOJIK, SOSYAL, KÜLTÜREL VE
EKONOMIK FAYDALARA SAHIP
OLABILECEK SISTEMLERDEN
BIRI. BU FAYDALARIN
UYGULAMADA NE KADAR
SAĞLANABILECEĞI, BÜYÜK ÖLÇÜDE
ALANLARIN ÖZELLIKLERINE,
KONUMUNA, TASARIMINA VE
DEVAM EDEN YÖNETIMINE BAĞLI.
EĞER DOĞRU ŞEKILDE HAYATA
GEÇIRILEBILIRSE HEM DENIZEL
HEM DE KARASAL PEK ÇOK
TÜRÜN GELECEĞI GARANTI
ALTINA ALINMIŞ OLUR.

D

Deniz Koruma Alanları (DKA), belirlenmiş bir
alanda yaşamın biyolojik çeşitliliğinin korunmasını
ve büyümesini teşvik etmek için insan aktivitesini
ve varlığını kısıtlayan, denizleri ve okyanusları
koruma altına alan bir sistem. Bugün, dünya
deniz ve okyanuslarının sadece yüzde 4’ü yasalarca
koruma altında bulunuyor ve buna rağmen bu
alanlar, kötü şekilde yönetiliyor. Denizlerde oluşan
kirlilik, özellikle okyanuslarda devlet büyüklüğüne
ulaşan plastik ve diğer atıklardan oluşan birikintiler,
devletleri harekete geçirmiş durumda. Bugünlerde
Birleşmiş Milletler bünyesinde bulunan ülkeler,
“Küresel Okyanus Anlaşması” çerçevesinde, 2020
yılına kadar, okyanusların en az yüzde 10’unu
koruma altına alma hedefini gerçekleştirmeye
çalışıyor. Ancak, şu anki durum itibariyle, bu hedefi
gerçekleştirmek pek mümkün görünmüyor.
Oregon Eyalet Üniversitesi’nde Deniz Ekolojisti
ve daha önce ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer
İdaresi Başkanı olan Jane Lubchenco, korunan
ekosistemlerin rahatsızlıklara karşı daha dayanıklı
olacağını ve iyileşmenin hızla geleceğini belirtiyor
ve şöyle diyor: “Deniz ve okyanus koruma alanları,
düzgün şekilde yönetildiğinde denizlerdeki ve
okyanuslardaki sorunları çözmeyecek ancak iklim
değişikliği ve aşırı avlanma gibi sorunlara karşı
savaşma şansı sunacak.” Araştırmalar, okyanusların
ve denizlerin bir bölümünün balıkçılık ve diğer

insan faaliyetlerine tamamen kapatılmasının
vahşi yaşam popülasyonlarını sağlıklı tutmaya ve
biyoçeşitliliği artırmaya yardımcı olacağını ortaya
koyuyor. Araştırmalar, diğer yandan DKA’ların son
20 yılda artan bir eğilim kazandığını da gösteriyor.
Bunun sebeplerinden bir tanesi de yukarıda
bahsettiğimiz BM’nin 2020 hedefi. Uzmanlarca,
bu hedefi karşılamak mümkün görünmese de
2015 yılında başlayan bu çalışmalar doğrultusunda
büyük bir aşama kaydedildi. BM, her ne kadar
dünya okyanuslarının yaklaşık yüzde 6’sını koruma
altına aldığını söylese de geçtiğimiz aylarda
yayınlanan bir makale herhangi bir değişikliğin
henüz yapılmadığı bölgeler çıkarıldığında bu
oranın yüzde 3,6’ya düştüğünü gösteriyor.

DENIZ KORUMA ALANLARI
EKOLOJIK ÇEŞITLILIĞI ARTIRACAK
DKA’lar gelecek için çok önemli olmasına
rağmen, ne anlama geldiklerine dair ortada duran
boşluk ve kavram kargaşası, bu alanlardan elde
edilmesi beklenen faydanın azalmasına neden
oluyor. Genelde ülkeler bireysel olarak, DKA’lar
ile alakalı kendi standartlarını ve yönergelerini
yayınlarlar. Bu standartlar, balıkçılığa tamamen
kapalı alanlardan ticari balıkçılığa kısmen onay
veren alanlara kadar değişebilir. Uluslararası
Doğanın Korunması Birliği ise bir DKA’nın
açıkça koruma altında olduğunun net şekilde
belirtilmesi gerektiğini söylüyor.
Deniz Ekolojisti Jane Lubchenco, “Deniz Koruma
Alanları, her şeyi çözmeyecek ama DKA, az
kullanılmış güçlü bir silah” diyor ve gelecek için en
etkin şekilde kullanılması gerektiğini vurguluyor.
2017 yılında ABD’de yayınlanan Deniz Bilimleri
Dergisi’ndeki bir araştırma, deniz koruma
alanlarının yüksek miktarda balık ve daha fazla
ekolojik çeşitlilik sağladığını ortaya koydu.
Hem ekosisteme hem de topluluklara yönelik
faydaları olan Deniz Koruma Alanları, nesli
tükenmekte olan ve ticari türler için biyoçeşitliliği
korumak için yarar sağlar çünkü insan varlığının
devre dışı bırakılması, birçok farklı türün
antropojenik etki olmadan gelişmesine izin
verir. Ayrıca habitatları, trol gibi tahrip edici
balıkçılık türlerinden zarar görmekten kurtarır.
Her türlü balık avını yasaklayan DKA, bu
bölgelerdeki balıkların üremesine ve yeterli
olgunluğa ulaşmasına olanak sağlar. Bu sayede
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balık sayısında artış yaşanır ve bu artış, balıkların
göç etmesine ve türün daha az olduğu bölgelerde
popülasyonun artmasına olanak sağlar. Bu da
balıkçılığın gelişmesini ve sürdürülebilir olmasını
destekler. Diğer yandan balıkların yumurtlama
alanlarını korumak, büyüme piramidindeki tüm
evreleri yaşamasını sağlamak, bilim dünyasının
deniz canlıları ve bitkiler üzerinde araştırma
yapmasına da imkan sunar.
Deniz Koruma Alanları sadece ekosistemi
etkilemekle kalmaz, aynı zamanda deniz
ortamına bağlı yerel ekonomilere ve geçim
kaynaklarına da yarar sağlar. DKA’ları kullanarak,
scuba dalışı ve şnorkelle yüzme dahil ekoturizm
sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlanabilir.
Avustralya’daki Büyük Set Resifi’nin Avustralya
ekonomisine yılda 1,4 milyar dolar katkıda
bulunduğu tahmin ediliyor.

DKA’LAR İKLIM DEĞIŞIKLIĞI ILE
MÜCADELE EDEBILIR
Diğer yandan Deniz Koruma Alanları,
iklim değişikliğinin yavaşlamasında ya
da esnekleşmesinde de rol oynuyor;
ekosistemlerin geri kazanılması konusunda
yardımcı oluyor. Ancak yine de DKA’lar
iklim değişikliği ile mücadelede tek başlarına
bir çözüm değiller, bunu unutmamak
lazım. Mayıs ayında Doğa İklim Değişikliği
dergisinde yayınlanan makalesinde Kuzey
Carolina Üniversitesi biyoloğu John Bruno,
DKA’ların bile hava sıcaklıklarının ve
iklim değişikliğinin diğer hava koşullarına
dayanamayacağını açıkladı. Bruno, “Biz,
ısınma ile mücadele edene kadar, DKA’ların
başı belaya girebilir. Yapmamız gereken
öncellikli işlerden biri CO2 emisyonlarını
azaltmak” diyerek, DKA’ların iklim
değişikliğini önleyen araçlar değil, yardımcı
araçlar olarak dikkate alınması gerektiğine
vurgu yaptı.
Deniz Koruma Alanları'nın iklim değişikliği ile
mücadelede ne kadarlık bir fayda sunacağı henüz
kesinlik kazanmasa bile farklı türlerin hayatta
kalmasına, sayılarının artmasına ve biyolojik
çeşitliliğin artmasına kesinlikle fayda sağlayacağı
bilim tarafından kabul ediliyor.
Dünyanın 2020 yılına kadar koruma hedeflerine
ulaşma konusunda başarısız olacağı beklentisi
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büyük bir yaygınlık kazandı. Bilim dünyası ve
konunun uzmanları, bundan sonrası için politika
yapıcıların, koruma alanları ile alakalı seviyeler
ve türler belirleyip, bunlara yönelik kurallar net
olarak hayata geçirilmeli diyor. DKA türünün
netleştirilmesi, faydaların ne olacağını ve sonrası
için nasıl bir politika uygulanması gerektiğine dair
daha kesin bilgiler verecektir.

TÜRKIYE KIYILARININ DKA'LARA
ACİL İHTIYACI VAR
Denizel ve karasal biyoçeşitliliğin korunması
adına günümüzün en önemli sistemlerinden
biri olarak görülen DKA’lar, bugün artık tüm
ülkelerin gündeminde yer alıyor. Devletler
kendi oluşturdukları politikalar ile hem
çeşitliliğin artmasına hem de iklim değişikliğinin
yarattıklarına karşı çözümler oluşturmaya çalışıyor.
Dört farklı deniz tarafından sarmalanmış olan
Türkiye de deniz ekosistemlerini korumak için
çeşitli önlemler alıyor ancak şu an için bu önlemler,
pek yeterli değil. Kıyılarında çok az DKA bulunan
Türkiye’nin daha fazla önlem alması gerektiği
özellikle vurgulanıyor.
Gemilerin yarattığı kirlilik, aşırı avcılık ve istilacı
türler sebebiyle denizel biyoçeşitliliği tehlike
altında bulunan Karadeniz’de Türkiye tarafında
bir deniz koruma alanı bulunmuyor ancak
Karadeniz Strateji Eylem Planı 1988 uyarınca
Karadeniz’de iki koruma alanı ilan edilecek. Bu
iki alan, yüksek derecede maruz kaldığı insan
faaliyetleri sebebiyle büyük bir baskı altında.

Hem ekosisteme hem
de topluluklara yönelik
faydaları olan Deniz
Koruma Alanları, ticari
ve nesli tükenmekte olan
türler adına biyoçeşitliliği
korumak için yarar sağlar
çünkü insan varlığının
devre dışı bırakılması,
birçok farklı türün
antropojenik etki olmadan
gelişmesine izin verir.

mavigelecek

Buradaki Zernov Phyllophora (deniz bölgesi)
yatakları her geçen gün yok oluyor. Akdeniz
foklarının sayısı her geçen gün azalırken,
Mersin balıkları yok olma tehlikesi yaşıyor.
Kalkan stokları da hepten azaldı. Tüm bunların
önüne geçmek için Karadeniz’de acil Deniz
Koruma Alanları oluşturulması gerekiyor.
Benzeri görülmeyen bir biyolojik koridor olan
Marmara ise aşırı avcılık, kirlenme ve gemi
trafiği nedeniyle tehlike altında bulunuyor.
IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) ve
MEPC’ye (Deniz Çevresini Koruma Komitesi)
göre Marmara’nın bazı kesimleri, hassas deniz
alanları olarak ilan edilmeli. Akdeniz fokları da
dahil olmak üzere 52 denizel türün Kırmızı Veri
Kitabı’nda yer aldığı Marmara, aynı zamanda
göç türleri için önemli bir yumurtlama alanı ve
hassas bölgelerin Özel Koruma Alanı olması
mevzusu şu an için tartışılıyor.
Akdeniz’in de bir kısmını oluşturan Ege
Denizi’nde iki adet deniz parkı bulunuyor.
Bunlardan Foça, Akdeniz foklarını korumayı
hedeflerken, Gökçeada Deniz Parkı, biyolojik
çeşitliliğin devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.
Ancak her iki bölge de balıkçılık ve kirlilik
tehdidi ile yüz yüze.
Son yıllarda iklim değişikliğinin de hızıyla,
yabancı türler tarafından istila edilen Akdeniz,
diğer yandan da kirlilikle mücadele ediyor. Balık
stoklarını yitirmeye başlayan Akdeniz’deki
yabancıların pek çoğu da Marmara ve Karadeniz’e
geçiş yapmak üzere. Türkiye, Akdeniz’de özel
koruma alanları ve biyolojik çeşitlilik odaklı
“Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin
Protokol”ün taraflarından biri ancak bu
protokolün uygulamaları yeterli seviyede değil.
Diğer yandan Türkiye, denizlerin ve kıyıların
korunmasına yönelik son yıllarda ortaya koyduğu
politikalar ve strateji planları ile bu alanda
yakın zamanda gerekli önlemleri alacağını da
gösteriyor. 2012 yılında Antalya’da düzenlenen
geniş uluslararası katılımlı Deniz Koruma
Alanları (DKA) Yöneticileri Veri Ağı (MedPAN)
Akdeniz Deniz Koruma Alanları Forumu’nda
2020 yılı için belirlenen stratejik hedefler ortaya
kondu. Türkiye’nin de taraf olduğu 2020 yılı
için belirlenen yol haritasında “temsiliyete
sahip ve birbirine bağlı ekolojik DKA’lar ağı
oluşturulması”na karar verildi. Ayrıca Akdeniz
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ülkeleri, etkin ve sürdürülebilir bir yönetimin
sağlanması ve gerekli önlemlerin alınması için
finansal kaynak tahsisinin artırılması konularında
da hemfikir oldu.
Türkiye aynı zamanda ulusal deniz ve kıyı
koruma alanları ağını geliştirmek; Biyolojik
Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) altında belirlenmiş
olan “Aichi Hedefleri”ni gerçekleştirmesine
ve Akdeniz Balıkçılığı Genel Komisyonu
(GFCM) ile Barselona, Bern ve Ramsar
Sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin
yerine getirilmesine, Rio+20 çerçevesinde
belirlenen “Binyıl Kalkınma Hedefleri” ve
taahhütlerinin gerçekleştirilmesine katkı
sağlaması adına, 2014 yılında T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü tarafından Deniz ve Kıyı
Koruma Alanları Stratejisi ve Eylem Planı’nı da
yürürlüğe koydu. Türkiye, bu proje ile ülkemizin
deniz ve kıyı alanlarının etkin yönetimi ve bu
alanlardaki biyolojik çeşitliliğin korunmasının
sürdürülebilirliğini hedefliyor.

2012 yılında Antalya’da
düzenlenen geniş
uluslararası katılımlı
Deniz Koruma Alanları
(DKA) Yöneticileri Veri
Ağı (MedPAN) Akdeniz
Deniz Koruma Alanları
Forumu’nda, 2020 yılı
için belirlenen stratejik
hedefler ortaya kondu.
Türkiye’nin de taraf olduğu
2020 yılı için belirlenen yol
haritasında “temsiliyete
sahip ve birbirine bağlı
ekolojik DKA’lar ağı
oluşturulması”na
karar verildi.
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AKSOY GROUP SAHIBI MUSTAFA AKSOY

“İNSANLARI DENIZE
ÇEKECEK SEBEPLER
OLUŞTURMALIYIZ”
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Aksoy Group’un sahibi Mustafa Aksoy, büyük bir emek
Peki, bir anda tüm işleri çocuklara bırakıp yelkenliyle
ve özveri ile oluşturduğu işini kendisinin tabiriyle “anlık
dünya turuna çıkmanızdaki temel sebep neydi?
bir karar”ın sonrasında bırakıp yelkenli ile dünya turuna
Ailenizin bu karar üzerine tepkisi ne oldu?
çıkmaya karar vermiş. Herkesin gelip geçici bir heves olarak
Her şey anlık bir kararın sonrasında oldu. Çok yoğun
bakıp üzerine çok düşmediği bu kararın sonu, dört senelik
çalıştığım bir dönemde, bir sabah yine işe gitmek için giyinip
bir dünya turuna varmış. Tabii, Mustafa Aksoy’un deyişiyle
kahvaltıya indim... Masaya oturdum ve Sevda Hanım’a
“yarım dünya turu”.
seslendim: “Ben işi bıraktım, çocuklara da söyle”. Tekrardan
“Bugün hâlâ daha iyi ki, bu kararı vermişim,
yukarı çıktım, takım elbisemi çıkardım ve
diyorum” diyen Mustafa Aksoy’a anlık
eşofmanlarımı giydim.
İLK TEKNESINI
kararını ve beraberinde yaşanan gelişmeleri
Kimse inanmadı tabii bana, herkes gelip
SPORTOTO’DAN ÇIKAN
sorduk. O da en keyifli ve samimi şekilde
geçici bir heves olduğunu düşündü.
300 BIN LIRA ILE ALAN
anlatmaya başladı.
Ancak aradan günler geçmeye başladıkça
etrafımdakiler ikna olmaya başladılar. Bu
AKSOY GROUP SAHIBI
Denize olan merakınız nasıl başladı?
kararı vermemin üzerinden yaklaşık sekiz
MUSTAFA AKSOY, UZUN
1949 yılı Mart ayında Çanakkale’de doğdum.
sene geçti. O gün bugündür iş hayatından
YILLAR BOYUNCA EMEK
Ailem 53 senesinde İstanbul’a taşındı. O
uzak duruyorum.
yıldan beri de İstanbul’dayım. Doğduğum
Çocuklarım da yakın çevrem gibi ilk
VERIP, ÜZERINE KOYDUĞU
ve büyüdüğüm şehirler itibariyle, her daim
zamanlar inanmak istemedi, heves olduğu
IŞ YAŞAMINI ANLIK BIR
denizle iç içe oldum. O nedenle, denize olan
fikrine kapıldı ama sonra kabul ettiler
KARARIN SONRASINDA
merakım bir nevi çocukluktan geliyor.
ve beni daha da motive ve teşvik ettiler.
İstanbul’daki ilk evimiz Küçükçekmece,
Çocuklarım benim en büyük şansım. Her
BIRAKIP OKYANUSLARA
Kumsal mevkiindeydi, göl kenarında.
biri her daim işin içinde oldu, işleri ve
AÇILMIŞ. YARISINI GEZDIĞI
15-16 yaşlarındayken Sportoto’dan çıkan
süreçleri yakından takip ettiler. İşleri onlara
DÜNYANIN KALANINI
300 lirayla bir sandal alma imkanım
bırakırken hiç tereddüt etmedim çünkü
oldu. Teksas isimli, ikinci el, kürekli
GÖRMEK IÇIN DE FIRSAT
onlara güvenim sonsuzdu. O nedenle bir
bir sandaldı. Rahmetli abimle beraber,
anda bırakamam da kolay oldu. Ve hâlâ
KOLLUYOR.
Teksas’ı Kumkapı’dan Küçükçekmece’ye
söylerim, hayatımın en doğru kararıydı.
kadar kürekle çektik. Eve geldiğimde
ellerimin su toplayıp patladığını fark
Her şeyi bir anda bırakmanıza
ettim ama inanılmaz bir keyifti. O yıllarda
neden olan sadece deniz
sandalımızla komşuları gölden geçirip
sevginiz miydi?
gezmeye, pazara götürürdüm.
Deniz sevgisi önemli bir etkendi ama
Tekneciliğe, yelkenliye merakım da bu
tek başına bir belirteç değildi. O saatten
sandalla başladı. Motorsuz Teksas ile
sonra artık çalışmanın bir anlamı
maceramız 4-5 yıl sürdü. Bu süre zarfında
olmadığını da düşündüm. Maddi olarak
mali durumumuz biraz daha düzelince
sahip olabileceğim her şeye sahibim ve
motorlu bir teknemiz oldu. Yıllar içinde ben
hayatın tadına daha fazla varmalıyım,
büyüdükçe teknem de büyüdü. Tabii, değişen
dedim. Hayatımda zaten hep var olan
sadece teknenin boyu olmadı, tekneye dair
ama yeterince değerlendiremediğim deniz
zevklerim de değişim gösterdi. Yelkenliye
faktörü de işin içine girince bıraktım.
merak salmaya başladım. 26 metrelik guletimi
satıp, 14 metrelik bir yelkenli aldım. Uzun yıllar kullandığım bu
Dünya seyahatine çıkmaya nasıl karar verdiniz?
yelkenlinin adını da Teksas koydum. Pek çok yeri gezdim onunla.
Bunu bir ekiple mi yaptınız?
Şu an hâlâ kullanılır durumda, daha çok küçük oğlum kullanıyor.
Aslında daha evvelinden kafamda yelkenli ile dünya turuna
Yelkenliyle olan ilişkim biraz romantik başladı, görür görmez
çıkmak vardı ama bunun tarihi, rotası belli değildi.
beğenmek dedikleri. Ancak şık ve zarif bir araç olmasının
Dünya turuna çıkmaya karar verdiğimde etrafımda çok fazla
yanında yelkenli aynı zamanda konforlu ve kullanımı kolay
tura çıkmış arkadaşım yoktu. Şimdilerde çok fazla artık, bunu da
bir tekne. İçine bir litre mazot koymadan, doğayı, rüzgarı
büyük bir sevinçle karşılıyorum.
kullanarak, dünyayı dolaşabilirsiniz.
Tura çıkmaya karar verdiğim dönemde, şu an pek çok kişinin
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deniz tutkusu kazanmasında ve bu tutkusunu ileriye taşımasında
büyük payı olan Sadun Boro ile tanıştım. Onun kitaplarını
okudukça, onunla konuştukça, fikirlerini dinledikçe, dünya
seyahatine çıkma fikrim netlik kazanmaya başladı.
Sadun Abi’ye dünya turu fikrimi açtığımda büyük bir sevinçle
karşıladı ve beni cesaretlendirdi.
Ardından nasıl bir tekne olması gerektiği üzerine araştırmalar
yaptım ve iki senelik bir araştırmanın ardından bir katamaran
almaya karar verdim. Tekne işini hallettikten sonra beraber
seyahat edebileceğim bir arkadaş buldum; Alim Sür. Alim
Bey, eşi Tian ile beraber dünya turundan henüz dönmüştü.
Tecrübeliydiler, bu da benim için büyük bir şanstı.

Nereleri gezdiniz? Nasıl bir maceraydı?
Tekneyi Cape Town’dan teslim almak üzere Afrika’ya uçtuk.
Sonrasında da okyanusa açıldık. Alim Bey ve eşi, tekne ve dünya
turu konusunda tecrübeliydi ama ben de tekne de bu konuda
çok yeni ve deneyimsiz olduğumuzdan aksaklıklar yaşadık. İlk
önce jeneratör ardından su yapıcı, ondan sonra da oto pilot
bozuldu. Oto pilotun bozulmasıyla, dümeni en yakın karaya
doğru kırdık, Namibya’ya. Burada teknenin eksikliklerini ve
bozulan aksamlarını düzelttirmek üzere 4-5 ay geçirdik. Her
şey hallolduktan sonra Brezilya’ya doğru yeniden yola koyulduk.
İlk durağımız Salvador oldu. Burada daha evvel İstanbul’da
tanıştığım Jose ile buluştum. Bize çok yardımcı oldu. Yaklaşık bir
seneyi de Salvador ve etrafını gezerek geçirdik.
Buradan da yukarıya, Trinidad ve Tobago’ya geçtik ve
Karayipler’de en güneydeki adalara kadar yol aldık.
Karayipler’deki Granada Adası’nı çok sevdik ve burada da iki üç
ay kadar zaman geçirdik. Pasifik’i geçmek üzere karar vermişken,
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annemin rahatsızlandığı haberini aldım ve Türkiye’ye döndüm.
2008 yılında çıktığım bu seyahat, 2012 yılına dek sürdü. Gezmek,
yeni yerler, kültürler, lezzetler keşfetmek gerçekten çok büyük bir
keyif ve ben bu turda tüm bunları sonuna kadar yaşadım.
Olumsuz şeyleri anlatmayı seven biri değilim çünkü beni
dinleyen, yazdıklarımı okuyan insanlar neşeli ve onları denize
bağlayacak kısımları bilsinler istiyorum. Bugün artık hepimizin
odağında denizleri korumak, daha temiz ve mavi denizler
oluşturmak var. Bunun için de öncelikle denizleri sevdirmemiz,
insanları denize çekecek sebepler oluşturmamız lazım.
Elbette denizlerin zorluğu var ama bu çok normal; sonsuz gibi
duran bir okyanusun ortasında yalnızsınız, doğayla baş başasınız.
Ancak asıl değerli olan kısım da burası aslında. Okyanusun ortasında
geçirdiğiniz bu süre zarfında, doğayla nasıl anlaşmaya varabileceğinizi
görüyorsunuz. Egolarınızın ve sahip olduğunuz maddiyatın bu
sözleşmede bir geçerliliği olmadığı gerçeği kafanıza dank ediyor.
Denizden alınacak çok ders var; disiplin, terbiye, düşünme yetisi, pratik
olma yetisi sunuyor sana deniz. Bunun en güzel örneği denizlerdeki
taşlardır. Karadakilere oranla pürüzsüzdürler. Taşları bile törpülemeyi
başaran bir şey, insanoğlunu hayli hayli yontar. Deniz, bu taşlarda
olduğu gibi insanın sert taraflarını alır. Denize saygı duymayı öğretir.
Denizi seven biri için denizin üzerinde olmak, teknede olmak
büyük bir keyif, bir nimet. Hele ki, dünyayı dolaşmaya karar
vermişseniz, sizden daha şanslısı yok, diye düşünmeye başlarsınız.
Bu seyahatin bana kazandırdığı en güzel şeylerden biri de her biri
farklı coğrafyalardan, farklı kimliklerden ama hepsi de denize aşık
insanlar oldu. Kimsenin kimseden bir beklentisi, menfaati yok.
Tek derdimiz, ortak paydamız denizdi. Ve her zaman söylüyorum
iyi ki, bu kararı vermişim.
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Türkiye’de nereleri geziyorsunuz?
Türkiye’de gezmediğim yer kalmadı. Şu an için aslında kısmi
olarak Bodrum’a yerleşmiş durumdayım. Altı ay İstanbul’da, altı
ay Bodrum’da yaşıyorum. Bodrum bir cennet, dahası Türkiye
bir cennet. Bu kadar fazla ülke görmüş, kıyı gezmiş biri olarak
söylüyorum ki, gerçekten Türkiye kıyıları kadar güzeli yok. Bizim
kıyılarımız ve güzellikleri sürdürülebilir bir turizme sahip. Dört
mevsim yaşayan ender şanslı ülkelerden biriyiz.
Fakat karşılaştırma şansına sahip olmuş hemen herkes gibi
benim de “ama”larım var. Biz, denize yakın olup sırtını
dönerek oturan bir toplumuz. Ülke olarak denizi layıkıyla
değerlendiremiyoruz, kullanamıyoruz ve kollayamıyoruz. Nasıl
kullanmamız gerektiğini bilmediğimiz için nasıl koruyacağımızı
da bilemiyoruz.
Kıyılarımızın ve denizlerimizin sorunları saymakla bitmez; rant
için yükselen inşaatlar, balık çiftlikleri, kirlilik ve çağımızın
“deniz hastalığı” küresel ısınma ve iklim değişikliği, aşırı avlanma
ve bir sürü daha... Dışarıyı görüp buraya geldiğinizde yaşadığınız
şey üzüntü oluyor. Aradaki fark, gerçekten kalp kırıcı. Tabii,
bunda bizler kadar yöneticilerin de kabahati büyük. Gerçekten
bir an önce işi gücü bırakıp gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Bilinç
ve farkındalık kazanmalıyız. Eğitimi hayatımızın içine almalı,
sürekli eğitimi öğrenmeliyiz.

Türkiye’de amatör denizciliği ve tekne kültürünü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Seyahate çıkan arkadaş sayım benden sonra daha da arttı.
Ben onları da kendim gibi şanslı insanlar olarak görüyorum.
Ancak bunu sadece kendi etrafımdan gözleyerek söylüyorum.
81 milyonluk Türkiye için soracak olursanız, denizci bir ülke
olmadığımız gerçeği bir yana amatör olarak dahi denizleri çok
çok sınırlı kullanıyoruz.
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Şu an bir milyon denizci kampanyası kapsamında insanlarımız
kıyı ehliyeti alıyorlar. Elbette girdikleri sınav ve aldıkları ehliyet
onları denizci yapmıyor ama “hiç yoktan iyidir”. Zorlama gibi
gözükse de bir yerden başlamak gerekiyor. Belki bu 1 milyonun
tamamı denizci olmayacak ama çok fazla kişiye ulaşılmış olacak.
Elbette bunun zorlukları, sorunları olacak. Deniz; eğitim
ister, tecrübe ister ama bu tecrübeyi kazanmak için de bir
yerden başlamak gerek. Ben, bu teşvikin bir yerlere varacağına
inanıyorum. Bu tür teşvikler sayesinde de çok geç kaldığımız
deniz kültürünü kazanabileceğimiz kanaatindeyim.
Bizlerin kafasında denizin lüks olduğuna dair bir kaygı var. Deniz
severleri ya da sevmeye hevesli olanları kıran nedenlerden biridir
bu. Ancak şunu da belirtmeliyim ki, bu sadece bir algı değil,
bunun gerçeklik payı da var. Denize dair aksamların, araçların,
donanımların fiyatları karadaki türevlerine göre gerçekten daha
pahalı olabiliyor. Bunları aştığınızda ise marina ve bağlama
sorunu ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Özellikle son yıllarda, ikinci
el teknelerin de alımına izin verilmesi ile her bütçeye uygun
tekne mevcut oldu ama herkesin kafasında aynı soru: “Nereye
bağlayacağız?” marinaların fiyatları çok fahiş. Pek çok tekne sahibi
arkadaşım, teknesini yurt dışına bağlıyor, fiyatları daha uygun
diye. Anlayacağınız sadece ehliyet vererek olmuyor. Yer sorununu
çözmek için yönetimin devreye girmesi gerekiyor.

TURMEPA’nın yaptığı çalışmaları takip
edebiliyor musunuz?
TURMEPA, çalışmalarından haberdar olduğum ancak henüz
içinde bulunamadığım ama yer almayı istediğim bir kurum.
Yaptığı çalışmalar çok kıymetli. Bu kurumun daha da büyümesini
ve yetkilendirilmesini canı gönülden istiyorum.
Gelecek nesillerin daha fazla deniz sever, doğa sever olması,
mavi-yeşil kültüre sahip olması çok önemli. TURMEPA da verdiği
eğitimlerle bunu başarıyor. Hepimizin TURMEPA ile beraber bir
işin ucundan tutması gerekiyor. Çünkü hedef çok net ve çok doğru.

yakınrota

CENNETTEN BIR KÖŞE
TURKUAZ RENKLI
ÖLÜDENIZ’IN VE BIR
TARIH GEÇIDI SUNAN
LIKYA’NIN ZIRVESINDE
YER ALAN FARALYA,
ULAŞMAK IÇIN BÜYÜK
ZAHMET GEREKTIREN
BIR LOKASYONDA
OLMASINA RAĞMEN,
ZIRVEYE ULAŞTIĞINIZDA
VERDIĞINIZ ZAHMETIN
HAKKINI MISLIYLE
VERIYOR: MANZARA,
SPESIFIK YEREL
LEZZETLER, HUZUR
VE MAVI-YEŞIL BIR
ATMOSFER.
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Akdeniz'i bilenler bilir; dağların denize dikey
olmasından ötürü denizde bir iki adım attıktan
sonra derinleşmeye başlar, bir anda sıcak nemli
havadan kendini soğuk sularda buluverirsin. Bir de
işin içine doğal güzellikler girdi mi, o yerin keyfine
diyecek olmaz. Faralya da işte böyle bir yer. 440
metre denizden yüksekte olan Faralya, Fethiye’nin
en meşhur koyları olan Kabak Koyu’na ve
Kelebekler Vadisi’ne kuş bakışı bakmanızı sağlayan
doğanın içinde huzurlu bir yer. Hisar, Orta ve
Kabak mahallelerinden oluşan köyün yüzü denize
bakarken, gerisinde Baba Dağı yer alıyor. Mavi
ve yeşilin buluştuğu bu efsane cennet köşesi aynı
zamanda sit alanı olarak korunuyor.

BÜYÜLEYEN TARIHI GEÇMIŞ
Dağlık araziye konumlanan Faralya, geçmişten
günümüze Pers Krallığı, İskenderiye, Roma
İmparatorluğu, Bergama Krallığı, Bizans
İmparatorluğu, Menteşeoğluları Beyliği ve
Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük tarihi geçmişi
olan devletlerin hakimiyeti altında kalmış. Likya
Yolu üzerinde bulunan Faralya’da tarihin izlerini
görebilirsiniz. Roma ve Likya döneminden
kalma kalıntılara sıradan bir yürüyüşünüzde
rastlayabilirsiniz. Eğer yürümeyi ve tarih ile iç içe
olmayı seviyorsanız, tarihi kalıntıların olduğu bu
yolda günübirlik yürüyüşler yapmayı unutmayın.

ŞEHIR HAYATININ KAÇAMAK NOKTASI
Sarp dağlara yaslanan bu köy kendi gibi küçük bir
nüfusa sahip; 2018 verilerine göre köyün toplam
nufüsu 547. Ancak az kişi olsa da yıllara göre
bakıldığında nüfus sayısında artış gözlemlenmiş.
Köyü ziyaret edenlerin pek çoğu doğasına hayran
kalıp burada kalmayı tercih etmiş. Nüfus yapısına
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bakıldığı zaman aslen Faralyalı olan kesim,
Anadolu Türk göçebelerinin torunları olan Yörük
köylülerinden. Sonradan arazi ve mülk satın alarak
yazı ya da bütün bir yılı köyde geçirenler var;
genellikle şehir hayatından bıkıp doğaya dönenler.
Son olarak ise köyün cazibesini işe dönüştüren otel
sahipleri bulunuyor.
Yerleşim dağlık bir arazi olmasından kaynaklı
dağınık şekilleniyor. Doğayla baş başa kalmak ve
kafa dinlemek isteyenler için birebir.

GÜNDÜZÜ BAŞKA, GECESI
BAŞKA GÜZEL
Deniz seviyesinden yüksekte olan konumuyla
Fethiye’nin sıcak havasından biraz uzaklaşmanız
mümkün. Bunun dışında zengin bitki örtüsü
ve muhteşem manzarasıyla Faralya, sizi
kendine bağlayacak. Mayıs - Haziran aylarında
yapacağınız ziyaret, Likya Yolu’nu ziyaret etmek
için en uygun zamanlardan biri. Likya Yolu;
dönemi itibariyle düşünüldüğünde son derece
gelişmiş bir medeniyet olarak lanse edilen Likya
Krallığı’nın geçmişi ve değerleri ile ilerleyen
müthiş bir kültür turizmi noktası.
509 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan bu yolu
bir kerede gezmek kesinlikle mümkün değil
ama kendinize etaplar belirleyip bir zamanların
en gelişmiş medeniyetini tanıma adına adım
atabilirsiniz. Bol ağaçlıklı yapısıyla da ağaçların
gölgesinin altında, kuş sesleri içerisinde uzanarak
kitabınızı elinize almış şekilde günün tadını
çıkarabilirsiniz ya da Faralya içerisinde yer
alan işletmeler içerisinde manzarayla birlikte
bir şeyler yiyip içerken temiz havayı içinize

Dağlık araziye
konumlanan Faralya,
geçmişten günümüze
Pers Krallığı, İskenderiye,
Roma İmparatorluğu,
Bergama Krallığı,
Bizans İmparatorluğu,
Menteşeoğluları Beyliği
ve Osmanlı İmparatorluğu
gibi büyük tarihi geçmişi
olan devletlerin hakimiyeti
altında kalmış.

çekebilirsiniz. Akşamları ise gecenin bütün
sakinliğiyle oturduğunuz yerden gökyüzüne
bakarak yıldızları seyredebilirsiniz. Yıldızları
görmek şehirde ne kadar zorsa, Faralya’da
o kadar kolay. Bol oksijenli havasıyla da
mükemmel bir uyku garanti. Sabahları hiç
olmadığı kadar zinde kalkabilirsiniz.

FARALYA’DA GÜNEŞI SELAMLA
Faralya aynı zamanda tatil yaparken yoga
yapmak isteyenlerin de uğrak mekanı. Bungalov
ve pansiyonların dışında ‘yoga oteli’ olarak
adlandırılan oteller de mevcut. Meditasyon ve
yoganın keyfini dışarıdan gelen kuş sesleriyle
çıkarmak isteyenler için bu oteller biçilmiş kaftan.
Gün içerisinde hazırlanmış programlara katılarak
huzura ereceğiniz bir tatil olabilir.
Kabak Koyu. 800 metre yüksekliğindeki sarp
yamaçlar ile çevrili, kanyon biçimindeki vadi,
küçük çakıllı bir plaj ile sonlanmakta. Bu yapısı ile
Türkiye’de ender rastlanan bir jeolojik yapıya sahip.
Faralya’ya gittik, peki gün içerisinde ne
yapacağız diyenler için Kabak Koyu, biraz
sallantılı bir yolculuktan sonra ulaşacağınız
bir cennet. Faralya’dan Kabak Koyu’na ulaşım
için minibüsler mevcut. Ancak dilerseniz
yürüyerek de inebilirsiniz. Minibüsten
indikten sonra biraz yürüdüğünüzde mavi
güzellik karşınıza çıkıyor. Eğer şemsiyeniz
yok ise sahildeki kiralama yerinden temin
edebiliyorsunuz. Yiyecek-içecek için market ve
birkaç yemek yeri bulunuyor sahilin gerisinde.
Tüm günü burada geçirmeyi planlıyorsanız
da ağaçların içine kurabileceğiniz bir çadır
ara sıra güneşten kaçıp yeşillikler içerisinde
soluklanmanıza yarayabilir.
Bitki ve hayvan çeşitliliğiyle de özel bir bölge
olan Kabak Koyu'nda, nesli tükenmekte olan
caretta carettalara, oklu kirpilerilere, deniz
kaplumbağalarına ve hatta Akdeniz foklarına bile
rastlayabilirsiniz. Koy, sit alanı olma özelliğiyle el
değmemiş bakir bir güzelliğe sahip.
Aladere Şelalesi. Kabak Koyu’nda denize girmek
dışında Aladere Şelalesi gibi doğal güzellikleri
görebileceğiniz bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Likya
Yolu’nu takip ederek endemik sandal ağacı, ardıç,
çam ve keçiboynuzlarından oluşan ağaçların
altından geçerek ulaşıyorsunuz şelaleye. İlk
önce karşısınıza çıkacak küçük şelale, sizi hayal

kırıklığına uğratmasın çünkü biraz yürüdükten
sonra asıl şelaleye ulaşıyorsunuz ve kayaların
üstünde kaplan kelebeklerine rastlayabilirsiniz.
Şelalenin soğuk suyuna girerek serinleyebilirsiniz.
Mavi Mağara. Deniz içerisinde yer alan
mağaraya gitmek için iki yol var; biri yüzerek
denizden, diğeri ise kara yoluyla. Eğer deniz, o
gün çok dalgalıysa ya da yüzerek gitmeye cesaret
edemiyorsanız karadan gitmeyi tercih edebilirsiniz.
Kelebekler Vadisi. Kabak Koyu’ndan sonra
Faralya’da görülmesi gereken koylardan bir diğeri
ise Kelebekler Vadisi. Turkuaz bir suya sahip
Kelebekler Vadisi’ne ulaşım genellikle Ölüdeniz’den
kalkan teknelerle yapılıyor çünkü araçla inmek
mümkün değil. Ancak ben biraz çılgınım ve
yürüyerek ineceğim diyorsanız kırmızı noktaları
takip ederek 1-1.5 saatlik bir iniş yolculuğuna hazır
olun. Tabi ayağınızda da iyi bir ayakkabı olmasında
fayda var. İniş sonrasında harika bir kumsal ve doğal
güzellikler sizi bekliyor olacak.
Ölüdeniz. Kabak Koyu ve Kelebekler Vadisi
kadar yakın olmasa da Ölüdeniz de gününüzü
geçirebileceğiniz yerlerden. Faralya’dan
30 dakikada gidebileceğiniz Ölüdeniz, diğer
koyların aksine çok daha kalabalık. Sahil
boyunca uzanan şezlong ve şemsiyelerden birine
oturarak denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca
sabah erken gittiğinizde Fethiye’nin çeşitli
koylarına giden tekne turlarına da katılabilirsiniz.

Likya Yolu; dönemi
itibariyle düşünüldüğünde,
son derece gelişmiş bir
medeniyet olarak lanse
edilen Likya Krallığı’nın
geçmişi ve değerleri ile
ilerleyen müthiş bir kültür
turizmi noktası.
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TRAKYA ÜNIVERSITESI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESI
İLLÜSTRASYON HOCASI BEGONA RODRIGUEZ

"ETRAFIMIZ PLASTIĞIN YERINI
ALABILECEK SÜRDÜRÜLEBILIR
KAYNAKLARLA DOLU"
YAKLAŞIK DÖRT SENE
EVVEL EDINDIĞI IKI KÖPEK
VESILESIYLE, BAŞLADIĞI
NEHIR YÜRÜYÜŞLERI
SIRASINDA, ATIK
PLASTIK MIKTARININ
NE KADAR YOĞUN
OLDUĞUNU FARK EDEN
BEGONA RODRIGUEZ,
ÖĞRENCILERININ VE
YAKIN ÇEVRESININ
BU DURUMUN
FARKINDA OLMADIĞINI
GÖRDÜĞÜNDE ÇEVRE
TEMIZLIĞI KONUSUNDA
BILINÇ OLUŞTURMAK
ADINA ÇALIŞMALARA
BAŞLAMIŞ.
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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde İllüstrasyon
ve Çizim Hocası olarak görev yapan İspanyol akademisyen
Begona Rodriguez, Edirne’de hayata geçirdiği “Plastiğe Hayır”
kampanyası ile bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları
yaparak, plastiğin dünyanın geleceğinde bir “tehlike” olarak var
olmaması için mücadele veriyor.
Bu mücadeleye başladığında, insanların kampanyası ile alakalı
umutsuz, karamsar olduğunu ifade eden Rodriguez, “Bu aralar
plastik toplayan ya da kendi anti-plastik veya “plastiksiz yaşam”
etkinliklerini organize eden gruplar bulmak sıradan oldu”
diyerek, kampanyasında elde ettiği başarıyı özetliyor.
Gezegenin, doğanın geleceği için verilen mücadelelerde
insanların daha cesur adım atabilmesi için yöneticilerin daha
fazla insiyatif alması gerektiğinin altını çizen Rodriguez,
diğer yandan da “İnsanlar olarak bunu
başarabiliriz” diyor ve çok umutlu
olduğunu ekliyor.

Edirne’de başlattığınız su kaynaklarını
plastiklerden arındırma çalışmalarına
nasıl başladınız? Bu proje nasıl hayata
geçti, nasıl organize oldu? Kaç kişilik
bir ekipten bahsediyoruz?

yapabileceğim üzerinde düşünüyordum. Derken BeMed
(Beyond Plastic Med) organizasyonu ile tanıştım.
Öğrencilerin plastik ile mücadele ve farkındalık için
hazırladığı posterleri bastırmak ve bez çanta yapmak için
fon almak üzere kendilerine başvuruda bulundum. Bu arada
BeMed, Monako Prensi 2. Albert Vakfı, Tara Keşifler Vakfı,
Surfrider Vakfı Avrupa, Mava Vakfı ve IUCN (Dünya
Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) tarafından
oluşturulmuş bir organizasyon.
Başvuruyu yapabilmek için EDOSK’a (Edirne Doğa Sporları
Kulübü) katıldık. “Monaco” ismi tüm yerel haberlerde “antiplastik” ile beraber anılmaya başlandı. Ancak aldığımız fona
rağmen, insanları bilinçlendirmek kolay olmadı çünkü insanların
çoğu burun kıvırıp, “Bu iş yürümeyecek, insanlar değişmez,
zamanınızı boşa harcıyorsunuz, size
kimse yardım etmez, bu iş böyle
olmaz...” gibi tavırlar takındılar.
Bunu şikayet etmek ya da olumsuz
gözükmek için söylemiyorum; bunu
iyi şeyler başarmak için umut taşıyan
insanlar için söylüyorum: Olumsuz
eleştirileri dinlemeyin, iyi işler yapmaya
devam edin. Bugünlerde, fırsat
buldukça bize yardım eden, birbirinden
çok farklı kesimlerden destekçilerimiz
var. Ayrıca, Trakya Üniversitesi
Rektörlüğü de kampanyaya duyarlılık
gösterdi ve bize, yeni bir çevre merkezi
olan ÇEVSAM’ı, oluşturmak için
destek verdi.

Yaklaşık dört yıl önce iki sokak
köpeği sahiplendim. Onlarla beraber,
nehir kenarı yürüyüşlerine başladım.
Manzara çok güzeldi fakat plastik
doluydu. Köpeklerim oynarken
ben de plastik toplamaya başladım.
Öğrencilerim bu sorunun farkında
değildi, ben de bu konuda farkındalık
yaratmak ve bilinç oluşturmak adına
Projenin bir sonraki ayağı ne olacak?
illüstrasyon derslerimde, poster ve
Projenin ilk adımı dikkat çekmek
Tasarımcı Gamze Ümit
infografik çalışmaları yaptırmaya
ve bu sorun hakkında insanları
başladım. Bunun plastiğe dair bilinç
eğitmekti. Şimdi ise farklı alternatifler
kazanılmasında iyi bir fikir olabileceğini düşündüm.
sunuyoruz. Etrafımız plastiğin yerini alabilecek sürdürülebilir
kaynaklarla dolu fakat insanlar bunun farkında değil.
Öğrencilerimle plastik kirliliği hakkında bilgi paylaşımı
Öğrencilerle beraber bu kaynakların kullanılabilir olması
yapabilmek üzere bir Facebook sayfası açtım ve sayfaya
adına neler yapabileceğimiz üzerine konuşup, alternatifler
“Plastiğe Hayır!” adını verdim. Sonrasında bir arkadaşım,
yaratmaya çalışıyoruz. “Çeşme” fikri bunlardan biriydi. Tek
plastik temizliği yapmak üzere bir Facebook etkinliği organize
kullanımlık pet şişe kullanımını azaltmak için iki çeşme
etmemi önerdi. Temizlik yapmaya gelen dört kişiydik ancak
yaptırdık. Böylece insanlar yanlarında taşıdıkları mataraları bu
haber hızlıca yayılmaya başladı. Bunda, kullandığımız posterin
çeşmelerden doldurabilirler. Bu arada her iki çeşmenin de aktif
de etkisi büyüktü. Posterimizin üzerinde “Türkiye’yi seviyor
kullanıldığını görmek çok sevindirici.
musunuz? O zaman onu neden kirletiyorsunuz?” yazıyordu.
Öğrencilerle beraber, insanları bilgilendirmek için videolar,
Poster, görsel olarak belki çok etkili değildi ama mesaj yerine
kısa filmler hazırlıyoruz. Daha az plastik oluşması, dahası
ulaşmıştı. Facebook sayfamızda paylaştığımız fikirler ve
hiç oluşmaması için neler yapılabileceği üzerine toplantılar
aktivitelerle yola devam ettik.
yapıyoruz. Gelecek yıldan itibaren bu toplantılar standart
Plastik kirliliği ile mücadele artık hayatımın önemli
olacak ve toplantılarımız herkese açık.
olgularından birine dönüşmüştü. Sürekli araştırıyor, ne
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Başlattığınız bu proje, Edirne’deki kişi, kurum ve
kuruluşlarda nasıl bir farkındalık yarattı?
Edirne’de pek çok farklı oluşum ve grup var, bunlar kendi plastik
koleksiyonlarını oluşturmaya başladı. Bu aralar plastik toplayan
ya da kendi anti-plastik veya “plastiksiz yaşam” etkinliklerini
organize eden gruplar bulmak sıradan oldu. Kurumlar, sorunun
farkında ama vatandaşlara öncülük etmek ve işe girişmek için
yeteri kadar cesur değiller. Örneğin, kamu kurumları; insanlara
PET şişelerde su vermeyi bırakmak, çeşmeler yaptırmak, sosyal
tesisleri tek kullanımlık plastiklerden arındırmak, restoranlarda
müşterilere PET şişede su ve plastik paket içinde ıslak mendil
vermemek gibi kuralları yürürlüğe sokabilir, bunun yerine
insanları geleneksel yöntemlere teşvik edebilir; sabun, bez
mendil, matara kullanmak gibi. Bu şekilde değiştirilecek şeylerin
listesini uzatabilirim.
Edirne Bakkallar Odası ile gurur duyuyorum. Projemize çok hızlı
destek verdiler ve plastik poşet yasağından çok önce anti-plastik
kampanyamız ile iş birliği yapıp 5 bin bez çanta paylaştılar.

Temelde baktığımızda insanlar geri dönüşüm mantığını
kaptılar/kapmaya başladılar. Ancak uzmanlarca, asıl amacın
atık üretmemek olduğu söyleniyor. “Tüketim çılgınlığı” olarak
adlandırdığımız bu dönemde, bunu hayata geçirmek için
minimalize hayata geçişin de adımını atmak gerekiyor gibi.
Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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Ben şahsen geri dönüştürülebilir plastik olayına inanmıyorum.
İspanya, Japonya ve ABD’de yaşadım ve tüm bu ülkelerde
“geri dönüşüm” konusunda kandırıldım. Bizlere atıkların geri
dönüştürülebilmesi için ayırmamız gerektiği söylendi fakat yakın
zamanda “geri dönüşüm” mevzusunun “plastiklerin bir kısmının
Asya ülkelerine gönderilmesi” kıstasını da içerdiği öğrendim.
Bence, cam geri dönüşüm sistemini eski depozito sistemi ile
değiştirmemiz lazım. Niçin soda, süt... şişelerini geri dönüşüme
atmak zorunda olayım ki? Parçalara ayırıp yeniden aynı şişeyi
üretmek için mi? Bence sadece iade etmeliyiz. Son 40 yıldır
yaptığımız gibi yaşamaya, tüketmeye ve atmaya devam edemeyiz!

Sürdürülebilirlik günümüzün en fazla
dillendirilen sözcüklerinden olmasına rağmen
(çünkü bu sadece geri dönüşüm demek değil)
insanlar altını doldurmakta zorlanıyor. Sizce
kurumlar bu kavramı çalışmalarında ne
kadar etkin kullanıyor? Bağlı bulunduğunuz
kurumun (üniversitenin) bu konuya dair
çalışmaları neler?

Bir yabancı olmanıza rağmen, yaşadığınız
bölgede pek çok kişiyi atıklar ve geri dönüşüm
konusunda harekete geçirdiniz. Bu da global
anlamda atık, çevre kirliliği, geri dönüşüm
konularında bir “ortak dil” yaratıldığını
gösteriyor. Bu dilin daha da geliştirilmesinde
vizyon ve stratejiler neler olabilir?

İnsanları geri dönüşüm konusunda değil,
plastik atıkları toplamak ve plastik kullanımını
Yeteri sayıda insanın bu sistemi pratiğe
bırakmaları konusunda harekete geçirdim.
dökmenin ehemmiyetini anlayıp
Aslında bu nasıl oldu ben de bilmiyorum;
anlamadığından emin değilim. Geçenlerde
sanırım laftan çok icraat gerek. Haberlerin
belediye kamyonunun, kaldırımlara böcek
yayılması konusunda da birçok kişiye teşekkür
ilacı banyosu yaptırdığını ve ağaçları dev
etmem gerek. Hareketlerinizi çevre gerçekleri ile
bir kürdan gibi kalana dek budadıklarını
desteklediğinizde, insanlar değişmeye başlıyor.
gördüm. Sürdürülebilir fikirler sunduğumda,
bazı insanlar benim radikal olduğumu
İllüstrasyon Sercan Şahin
düşünüyor. Önerilerimi desteklemek adına
Türkiye’nin 2016 yılında Çevre ve Şehircilik
diğer ülkelerdeki prestijli üniversitelerce
Bakanlığı nezdinde hayata geçirdiği Sıfır Atık
yapılmış çalışmaları gösteriyorum fakat insanlar bu fikirlerin
projesini takip ediyor musunuz? Bu konuda neler söylersiniz?
işe yaramayacağından korkuyorlar çünkü alışkanlıkların
Sıfır Atık projesi kapsamında, plastik torbalara getirilen vergi ve
değişmesinden çekiniyorlar. Örneğin, “toprak işlemesiz tarım”ın
kenevir ekimine yeniden başlanılmaya karar verilmesi uzun zamandır
erozyonu azalttığını, karbondioksit emisyonlarında, gübrede, suda
aldığımız en iyi haberlerdi. Öğrenecek, değişecek çok şey var ama
ve parada tasarruf sağladığını kanıtlayan çalışmalar... Bugünlerde
bir yerden başlamak gerekiyor. Değişimi başarabiliriz, başarmalıyız.
geleneksel yöntemlerle yeniden tarımsal üretim yapılmaya
Sıfır Atık projesi, plastik karşıtı mücadelemizde çok yardımcı oldu.
başlandı. Ancak hâlâ daha pek çok çiftçi, bundan çekiniyor.
Siyasi görüşü, duruşu, kimliği ne olursa olsun, herkes tarafından
Bunun nedeni, çiftçilerin daha önceki nesillerin yaptığı aynı
desteklenmeli. Çünkü bu bir sağduyu.
şeyleri yapmak “zorunda” olduklarını düşünmeleri.
Bir diğer örnek ise, biyolojik çeşitliliğin artabileceği “çayır”
TURMEPA’nın çalışmalarını takip ediyor musunuz?
görünümlerini savunan ve çim bahçelerine karşı yükselen sesin
İleride bir iş birliği yapmayı düşünür müsünüz?
artması. “Mükemmel çim” aslında sadece Amerika’nın beyin
Elbette! TURMEPA’nın çalışmaları hakkında bilgi edindiğim
yıkama sistemidir: Bir çim biçme makinesi, saatte 70 kilometre
için çok mutlu oldum ve eğer iş birliği şansımız olursa
hızla giden sekiz arabanın ürettiği kadar karbon emisyonu üretiyor
mükemmel olur.
ve bu çimlerin su tüketimleri çok fazla! Gürültücüler. Çimler
üzerinde yaşayan tüm böcekleri ve hayvanları öldürüyorlar.
Kurumlar çimleri biçmeyerek ya da alternatif şekilde biçerek, rol
model olabilirler. Ancak çoğu zaman görünüm hakkında çok
endişeliler çünkü “düzenli ve temiz”in sadece yeşil çimenlerin ölü
halı gibi durması anlamına geldiğini düşünüyorlar.
Bizi dinleyen ve çoğu zaman değişim konusunda destek olan
bir rektörlüğe sahip olduğumuz için şanslıyız. Arı ve böcek
popülasyonundaki ani düşüş konusunda yardımcı olmak için
sonbaharda dökülen yaprakların toplanmamasını önerdik. Bu sıfır
maliyet gerektiren bir şey ama bahçe işleri yapan kişileri buna ikna
etmek çok zor. İlkbaharda ise, çimlerin biçilmemesini istiyoruz.
Ben bunu önerdiğimde yöneticiler beni anlasa da insanların
tepkisinden çekiniyorlar. Sadece yöneticilerin değil, insanların da
fikirlerini değiştirmek zorundayız, değişimi normalleştirmeliyiz.
Belki yöneticiler hata yapmaktan korkuyor ama son 50 yıldır zaten
FOTOĞRAF, ŞERIF ASLAN
hata yapıyoruz, hadi artık farklı bir şey deneyelim.
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ÇEVRE, KIYI ALAN YÖNETİMİ VE
SIFIR ATIK ÇALIŞTAYI YAPILDI
ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI HIMAYESINDE, İMEAK DENIZ TICARET ODASI (DTO) EV
SAHIPLIĞINDE, TURMEPA’NIN DA DESTEĞIYLE, MUĞLA - DALAMAN'DA GERÇEKLEŞTIRILEN ÇEVRE, KIYI
ALAN YÖNETIMI VE SIFIR ATIK ÇALIŞTAYI'NDA DENIZCILIK SEKTÖRÜNDEKI MEVCUT CEZALAR, SIFIR
ATIK SEFERBERLIĞI VE KIYI ALAN YÖNETMELIĞI MASAYA YATIRILDI.

Ç

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde, İMEAK Deniz Ticaret
Odası (DTO) ev sahipliğinde, TURMEPA’nın da desteğiyle, Muğla
Dalaman Hilton Sarıgerme Oteli’nde 14-15 Nisan tarihlerinde, Çevre,
Kıyı Alan Yönetimi ve Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin
Birpınar, Muğla Valisi Esengül Civelek, İMEAK DTO Yönetim
Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Kaptanoğlu, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep
Düzgit ile şube başkanları ve sektörden pek çok kişi katıldı.
Çevre ve cezaların mevcut durumunun, Muğla ili bütünleşik Kıyı Alan
Yönetmeliği plan çalışmasının son durumunun, ulusal çevre seferberliği
ve Sıfır Atık başlıklı konuların görüşüldüğü çalıştayın açılış konuşmasını
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptı.

“CEZALAR KİRLETİM ORANININ
BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE VERİLMELİ”
Konuşmasında gemi kaynaklı uygulanan kazalara dikkat çeken
Kıran, sözlerine çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen Bakanlık
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yetkililerine, kurum kuruluşlara ve denizcilik sektörünün temsilcilerine
teşekkür ederek başladı.
Denizcilik alanında ileri olan ülkelerin bir yandan küresel pazar hacmini
genişletmek için filolarını güçlendirdiğini, diğer yandan ise çevresel
zararları minimize etmek için gerekli tedbir ve uygulamaları yürürlüğe
koyduğuna dikkat çeken Kıran, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası
sözleşmelerle, gemi ve teknelerden kaynaklı atıkların yönetimi, balast suyu
yönetim sistemi ve atmosfere salınan karbondioksit konularında önemli
mesafeler kaydettiğini söyledi.
“2872 sayılı Çevre Kanunu’muz, büyük ölçüde tabi olduğumuz
uluslararası müktesebata uygun hale getirildi. Kanunda yer alan deniz
çevresine yönelik ceza kriterlerinin uluslararası normlara uygun, adil ve
uygulanabilir bir sisteme dönüştürülmesi konusunda, Bakanlığımızın
ilgili kurum kuruluşlarının ve Odamızın iş birliği içinde sürdürdüğü
çalışmalar da umut vericidir” diyen Tamer Kıran, Çevre Kanunu’ndaki
para cezalarına ilişkin ise şunları söyledi: “Çevre Kanunu'ndaki
çevre kriterlerinin mevcut haliyle uygulanması konusunda aynı
miktarda ve cinste kirliliğe sebep olan farklı tonajlardaki iki gemiden
küçük olana daha az ceza verilirken, büyük olandan daha fazla ceza

görevleri olduğunu ve denize zarar veren herkesin gerektiği şekilde
alınması durumu, adil olmayan uygulamalara yol açabileceği gibi,
cezaya tabi olması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Çevre
ayrıca kanunlarla getirilen sınırlılık ilkesi ile de çelişkili bir durum
Kanunu’nda yer alan cezalar ile ilgili olarak kasti biçimde çevreyi
yaratacaktır. Groston kriteri üzerinden verilen bazı cezalar, çevreye
kirletenlere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini dile getiren
verilen zararı dahi karşılayamamaktadır. Bizler denizcilik sektörü
Birpınar, “Bir litre, 100 litre ve bin litre de olsa denizi kirletenin
olarak, 'kirleten öder' prensibine kesinlikle katılıyoruz. Bu prensibin
cezasının ağır olması gerektiğini düşünüyorum.
daha adil olması için 'kirleten verdiği zararı
Foça’daki olayda gece yarısı bütün tanker denize
orantılı olarak öder' şeklinde değiştirilmesi
boşaltılmış. Amerikan unsurlarıyla saniye saniye
gerektiğini düşünüyoruz.” Kıran ayrıca, 7153
kirliliği 24 saat uydudan izledik ve gemiyi öyle
sayılı Kanun çerçevesinde 16,5 kat artırılan
tespit ettik. Son teknolojiyi kullanarak cezayı
deniz kirliliği cezalarının, dış ticaretini yüzde 88
verdik. Sıkıntılar varsa bunları düzeltemeye
oranında denizyolu ile gerçekleştiren Türkiye için
hazırız. Ancak şunu belirtmek isterim. Çevre
olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.
Kanunu TBMM’de tüm partilerin oy birliği ile
Çalıştayın bir diğer gündem maddesi olan
geçti. O nedenle cezaları düşürmek de oy birliği
bütünleşik kıyı alan yönetimi konusuna da
ile olabilecek bir şey. Bunun için size teminat
değinen Kıran, Türkiye’nin deniz turizmindeki
veremem. Çevre cezalarının düşürülmesine
payını artırması için sürdürülebilir bir altyapı
meclisimiz karşı çıkıyor. Çevre meselesi ortak
oluşturulması gerektiği ve koy ve körfezlerin doğal
bir meseledir ve siyaset üstüdür. Aynı havayı
güzelliklerinin korunması gerektiğine dikkat çekti.
soluyoruz, aynı suyu içiyoruz” dedi.
Konuşmasını Sıfır Atık Projesi’ni değerlendirerek
Deniz kirliliği kaynağının yüzde sekseninin karasal
tamamlayan Kıran, sektör olarak Sıfır Atık
Prof. Dr. Mehmet Emin
kökenli olduğu ve plastik kirliliğinin artan şekilde
projesini desteklediklerini belirterek, “2019 yılı
gündemde olduğunu ve poşetlerdeki kısıtlamaların
sonuna kadar ülkemizdeki tüm kıyı tesislerinde
Birpınar: "Ülkemizde daha
yürürlüğe girmesi uygulaması ile denizlerde plastik
Sıfır Atık sistemine geçilmesi kararı çerçevesinde
önceki yıllarda beş büyük
marinalarımızdan birçoğunun gerekli hazırlıklarını
marketin yıllık poşet kullanımı kirliliğinin azaltılmasına katkı sağladıklarını söyleyen
Birpınar, “Ülkemizde daha önceki yıllarda beş büyük
tamamlamış veya kısa bir süre içinde bitirecek
600 milyon iken yüzde 75
marketin yıllık poşet kullanımı 600 milyon iken
durumda olduğunu gururla söylemek isterim. Sıfır
başarı ile bunu 150 milyona
yüzde 75 başarı ile bunu 150 milyona düşürdük. Sıfır
Atık eğitimlerinin ülke çapında yaygınlaştırılması
düşürdük.
Sıfır
Atık
projesi
Atık projesi çığ gibi büyüyor ve dünyaya yayılıyor.
ve daha fazla kurum ve kuruluşun bu sistemi
çığ gibi büyüyor ve yayılıyor."
Sıfır atığı sadece çöpler için değil, denizler dahil her
benimsemesi ile ülkemizin Sıfır Atık hedefine
alanda düşünüyoruz” dedi. Çöpün ekonomi için
ulaşmasında büyük bir adım atılmış olacağına
hammadde olduğunu düşünmek gerektiğini anlatan Birpınar, ambalajın
inanıyorum. Bu bağlamda, kurucularından olduğumuz TURMEPA’ya da
geri dönüştürüldüğü zaman ekonomiye katkı sağlayacağının bilinmesi
Sıfır Atık sisteminin kurulması ve eğitimlerinin sağlanması noktasında
gerektiğini ifade etti ve kirlilik meselesinin uluslararası anlaşmalar ile
gösterdikleri gayret ve başarıdan dolayı teşekkür ederiz” dedi.
yönetilmesi gerektiğini ve çevre meselesinde ortak hareket edilmesi
gerektiğini de sözlerine ekledi.
“ÇEVRE MESELESİ SİYASET ÜSTÜDÜR”
Denizlerin mavi vatan olduğunu ve denizcilik faaliyetlerinin
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin
bir ülkenin en önemli kalkınma göstergelerinden biri olduğunu
Birpınar ise konuşmasında denizleri korumak ve kollamanın
vurgulayan Birpınar, denizlerin zarar verilmeden kullanılıp, gelecek
nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

“SIFIR ATIK EĞİTİMLERİMİZ
2020 YILINA KADAR DEVAM EDECEK”
Konuşmasına Muğla’nın tarihi ve doğal güzelliklerden bahsederek
başlayan Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla’nın turizmde öne
çıkmasını sağlayan özel çevre koruma bölgesinde yer alan dünyaca
ünlü alanlarını, diğer korunan bölgelerini ve denizleri koruyup gelecek
nesillere ulaştırmak için valilik olarak gerekli bakanlıklarla en titiz şekilde
çalıştıklarını söyleyerek, “Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum
kuruluşları ile iş birliği içerisinde kıyı alan yönetimine ve çevrenin
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çözümüne yönelik alınan tedbirlerin bölgesel, ülkesel veya küresel bazda
korunmasına önem veriyoruz. Son yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
planlanmış olmasına rağmen yayılmacı, kimi zaman birbirini tetikleyen
ve yerel yönetimlerce çevresel altyapı yatırımlarına önem verilmiş ve bu
ve uzun zamanda kümülatif etkileri de dikkate alındığında, bütünsel
alanda ilerlemeler kaydedilmiştir” diye konuştu.
yaklaşım gösterilmesi gerektiği görülmektedir. Bu kapsamda özellikle
Teknelerde oluşan sintine ve çöplerin toplanması amacıyla yat limanları,
deniz çevresine ve hava sahasına ilişkin çevre sorunları küresel boyutta
limanlar, balıkçı barınakları ve çekek yerlerinde 41 tesiste atık alım
dillendirilmekte ve etkileri insanların geleceğine yönelik sorunlar olarak
sistemi kurulup hizmete açıldığını belirten Vali Civelek, şöyle konuştu:
karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası çevresel konulardan biri olan deniz
“Kara sularımızda 13 atık alım gemimiz bulunmaktadır. Denizlerimizde
kirliliği, ulusal olarak da öncelikli sorunlarımız
kirliliğin önlenmesi amacıyla uygulamaya koyulan
arasında yer almaktadır” dedi.
Mavi Kart uygulaması da ilk kez Muğla’da hayata
Deniz ormanlarının hızla yok olmaya başladığına
geçirildi. Gerek çevresel altyapı yatırımlarının
dikkat çeken Kaptanoğlu, denizlerdeki kirliliğin
artması gerekse uygulamaya koyulan düzenlemeler
TURMEPA Yönetim Kurulu
yüzde 80’inin karasal kaynaklığı olduğunu, en deniz
sayesinde her geçen gün Mavi Kartlı tekne sayımızın
Başkanı Şadan Kaptanoğlu,
karşıtı raporlarda bile gemilerden ve kazalardan
ve mavi bayraklı plajlarımızın, marinalarımızın
denizlerdeki kirliliğin yüzde
kaynaklı kirliliğin yüzde 30’u geçmediğini ifade
sayısının artmasından büyük memnuniyet
80’inin karasal kaynaklı
ederek şöyle konuştu: “Bu oranların düşürülmesi ve
duyuyoruz. Mavi Kart kullanımı yönünde düzenli
olduğunu,
en
deniz
karşıtı
deniz kirliliğinin önlenmesi için hazırlanan ulusal
denetlemelerimiz devam etmektedir.”
Sıfır Atık uygulamasını Muğla’nın geneline yaydıkları
raporlarda bile gemilerden ve plan ve müdahale programlarının tamamlanarak,
yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uygulanması
bilgisini paylaşan Vali Civelek, Çevre ve Şehircilik
kazalardan kaynaklı kirliliğin
Bakanlığı ve MUÇEV ile imzaladıkları protokol
yüzde 30’u geçmediğini ifade gerekmektedir.”
kapsamında 641 okula Sıfır Atık ekipmanları
Kaptanoğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü
ederek, ulusal plan ve müdahale tarafından hazırlanan Denizlerin Gemiler Tarafından
yerleştirdiklerini söyleyerek, “2020 yılına kadar Sıfır
programları oluşturulması
Atık konusundaki eğitimlerimiz devam edecek. Sıfır
Kirletilmesinin Önlenmesi sözleşmesinden
gerektiğini söyledi.
Atık projesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılarak
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
geri dönüşüme kazandırılması ile bir yaşam kültürü
amacıyla hazırlanan Gemilerden Atık Alınması
oluşturulması sürecine, israfın önlenmesine diğer yandan da çevresel ve
ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile devreye alınan online atık takip
ekonomik kazanımlar elde edilmesine katkı sağlıyoruz” dedi.
sisteminin tüm sektör tarafından uygulanmaya başlandığını dile getirdi.
Sıfır Atık hareketine sektör olarak sonuna kadar destek verdiklerini
vurgulayan Kaptanoğlu, “Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Deniz
“ALDIĞIMIZ İKİ NEFESTEN BİRİ DENİZLERDEN”
Çevresi Planlama Komitesi çalışmaları kapsamında balast suyu
Çevre sorununun yarattığı ekonomik, sosyal, toplumsal sorunların,
yönetimi, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonları, gemi
ulusal güvenliğe verdiği tehdidin ve geleceğe yönelik büyük bir endişe
egzozları ile atmosfere salınan karbondioksit, sülfür ve azot kaynaklı
olarak ortada durmasının en önemli küresel meselelerden biri olduğunu
hava kirliliği, deniz çöpleri, enerji verimliliğini geliştirmek için
vurgalayan TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı ve Deniz Ticaret Odası
teknik ve operasyonel uygulamalar, gemilerin enerji verimliliği
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu, “Bu sorunların
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bulundu. Grup toplantılarına; konu başlıklarına ilişkin kurum, kuruluş
ve üniversitelerden ilgili temsilciler katılıp, birer sunum gerçekleştirdi.
Konuşmacıların kendi kurum ve kuruluşlarında hayata geçirdiği
çalışmaları anlattığı Ulusal Çevre Seferberliği- Sıfır Atık başlıklı
üçüncü grup oturumunda, TURMEPA Genel Müdürü Semiha
Öztürk de TURMEPA’nın 25 senedir gerçekleştirdiği çalışmalara,
Sıfır Atık konusundaki öncülüğüne, verdiği eğitimlere ve Sıfır Atık
projesinde STK’ların üstlenebileceği rollere değindi.

“KİRLETMEMEYİ BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ HALİNE
GETİRMEK İSTİYORUZ”
Öztürk, sunumu sırasında şunları söyledi: “Gittiğimiz her yerde
‘aldığımız iki nefesten biri denizlerden’ sloganını her seferinde
yeniden hatırlatıyoruz. TURMEPA olarak bugüne kadar
sayısız atık toplama çalışması gerçekleştirdik, teknelerimizle
yat ve turistik teknelerin sıvı atıklarının alımını yaptık, dip
temizlikleriyle suyun derinine indik. Bununla da gurur
dizel endekse uygun tasarlanması ve inşası konusunda sürdürülen
duyuyoruz. Ancak bizim TURMEPA olarak temel hedefimiz,
çalışmalara, organizasyonun aktif üyesi olarak iştirak etmekte ve
kirletmemeyi öğretmek, çocuklardan başlayarak toplumun
katkı sağlamaktayız. Deniz Ticaret Odamızın ve sektörümüzün
geneline bilinç ve farkındalık aşılamak. Kirletmemeyi, bireyin
deniz çevresinin korunması konusunda bugün ve gelecekte, dünya
davranış biçimine yansıtmak, kültür olarak
standartlarına uygun gemi sahibi olabilmesi için
kabul görmesini sağlayıp gelecek nesillere
de gerekli çalışmalar Odamızca yakinen takip
aktarılmasını sağlamak.”
edilmektedir” şeklinde konuştu.
Konuşmasının sonunda TURMEPA’nın yaptığı
Atıkların kaynağında ayrıştırılması, yeniden
TURMEPA Genel Müdürü
çalışmalara değinen Kaptanoğlu, denizlerdeki
kullanıma sokulup ekonomiye kazandırılması,
Semiha Öztürk: "TURMEPA
kirlilik oranı ve derneğin bu alanda yürüttüğü
doğal kaynakların korunup minimum seviyede
olarak
temel
hedefimiz,
projelerin rakamsal verilerini paylaştı. Kaptanoğlu
atık oluşturulması konularının TURMEPA’nın
kirletmemeyi öğretmek,
konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Hemen harekete
en temel amaçlarından biri olduğunun altını
çocuklardan başlayarak
geçilmezse 2050 yılında denizlerde balıklardan
çizen Öztürk, Sıfır Atık projesi ile ilgili
daha çok plastik olacak. Bu nedenle temizlemekten
dünyada hayata geçirilmiş projelerden örnekler
toplumun geneline bilinç
ziyade atmamayı, attırmamayı öğrenmemiz
sunup, “Bugün dünyanın pek çok yerinde Sıfır
ve farkındalık aşılamak.
ve öğretmemiz gerekiyor. Çevre bilincini
Atık kasabaları, köyleri kurulmaya başlandı.
Kirletmemeyi, bireyin
vatandaşlarımıza ve özellikle çocuklarımıza
Bizim de kendi dinamiklerimizi, toplumsal,
davranış biçimine
kazandırmamız lazım. Her zaman söylediğimiz
ekonomik, kültürel ve sosyolojik değerlerimizi
yansıtmak,
gelecek
nesillere
gibi aldığımız iki nefesten birini denizler sağlıyor.”
dikkate alarak benzeri projeleri hayata
aktarılmasını sağlamak."
geçirmemiz gerekiyor. Dünyadaki örnekler
model oluşturmak adına çok değerli projeler”
DENİZLERİMİZİ TANIYALIM
dedi. Konuşmasının sonunda Sıfır Atık projesi
Çalıştayda son konuşmayı Türkiye’nin önde gelen
kapsamında STK’ların üstlenebileceği rollere değinen Öztürk, şöyle
sualtı fotoğrafçılarından Tahsin Ceylan yaptı. Çalıştayın içinde yer
konuştu: “Halk ile Sıfır Atık projesi arasındaki iletişimin kurulması
almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasına başlayan
ve güçlendirilmesi adına STK’lar köprü görevi görebilirler. Sıfır Atık
Ceylan, “Denizi Tanıyalım” isimli sunumunda, “Suyun altından
hareketinin bir yaşam biçimine dönüştürülmesi için STK’lar projenin
baktığınızda denizin durumu hiç de iç açıcı değil. Türkiye, sık kullanılan
eğitim ve bilinçlendirme ayağını üstlenebilirler. Eğitimler sadece
‘üç tarafı denizlerle çevrili’ sözünün hakkını pek de veremiyor” diyerek,
okullarla sınırlı olmamalı. Diğer STK’lar, platformlar ve oluşumlar da
denizlerin hayatımızdaki önemini ve maruz kaldığı kirliliği anlattı.
bu seferberliğe dahil edilmeli. Diğer yandan medya kanalları da etkin
şekilde kullanılmalı. Özel sektör de üretim süreci içinde harekete
ÇALIŞTAY, GRUP ÇALIŞMALARI İLE DEVAM ETTİ
geçirilmeli. Çünkü temel hedefimiz az atık üretmek üzerine kurulu.
Açılış konuşmalarının ardından Sıfır Atık, çevre cezaları ve Muğla
Bu yüzden üreticilerle de birlikte hareket edilmeli. İl ve ilçelerde
ili Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi Planı başlıklarında üç grup altında
örnek Sıfır Atık merkezleri oluşturulmalı.”
katılımcılar bir araya gelerek, sorunlara yönelik fikir alışverişinde
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ÇOCUKLAR ATIKLARDAN
GÖRSEL BİR ŞÖLEN YARATTI
DENIZTEMIZ DERNEĞI/ TURMEPA, ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI HIMAYESINDE İMEAK DENIZ TICARET
ODASI IŞ BIRLIĞIYLE MUĞLA’DA HAYATA GEÇIRDIĞI SIFIR ATIK MAVI PROJESI EĞITIMLERI ILE 550 ÖĞRENCIYE
ULAŞTI. ÇALIŞTAYIN IKINCI GÜNÜNDE GÖCEK SÜLEYMAN ŞATIR ANADOLU LISESI’NDE DÜZENLENEN BIR
TÖRENLE ÇOCUKLAR SERTIFIKALARINI ALIRKEN, YAPTIKLARI GÖSTERILER BÜYÜK BEĞENI TOPLADI.

Ç

Çalıştayın ikinci gününde, TURMEPA’nın Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Muğla İl Milli Eğitim
Müdürlüğü iş birliği ve D-Marin desteğiyle hayata geçirdiği Sıfır
Atık Mavi Projesi kapsamında "Sıfır Atık" eğitimi alan 550 öğrenciye
sertifikaları takdim edildi. 15 Nisan’da Göcek Süleyman Şatır Anadolu
Lisesi’nde gerçekleşen etkinliğe; Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin
Töre, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran ve
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nun yanı
sıra Göcek Milli Eğitim Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ve TURMEPA yetkilileri ile İnlice Ahmet Nazif
Zorlu İlköğretim Okulu, Yusuf İzzet Gökçe İlkokulu, Göcek Deniz
Temiz İlk ve Ortaokulu, Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nden öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Sertifika töreni öncesi öğrencilerin atıklardan oluşturdukları Sıfır
Atık temalı bilim ve el sanatları sergisi, dans, tiyatro ve defile
gösterisi büyük beğeni topladı.

“21 BİN ÖĞRENCİYE SIFIR ATIK EĞİTİMİ VERDİK”
Açılış konuşmaları ile başlayan törende kürsüye ilk olarak TURMEPA
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu çıktı. Konuşmasına, projede
emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak başlayan Kaptanoğlu,
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öğrencilere hitaben “TURMEPA olarak en büyük misyonumuz,
denizlerimizi sizler gibi pırıl pırıl geleceği olan gençlerimize ve
kardeşlerimize daha iyi bir şekilde bırakmak. Biz büyükler denizleri ve
doğayı ancak ve ancak siz çocukların yardımıyla kurtarabiliriz. Kendinize
inanmaktan asla vazgeçmeyin. Bu eğitimlerle kazandığınız Sıfır Atık
bilincini hayatınızın her alanında kullanın ve asla yitirmeyin. Ailenize ve
çevrenizdekilere bu bilinci aşılayın” dedi.
Ülke genelinde Sıfır Atık projesinin uygulanmasının önemini
anlatan Kaptanoğlu, ardından TURMEPA’nın son üç yılda Sıfır
Atık konusunda verdiği eğitim rakamlarını paylaşarak “TURMEPA
2017-2018 eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrencilerden oluşan
21 bin kişiye Sıfır Atık eğitimlerini ulaştırdı. Bu yıl da yine öğrenci ve
öğretmenlerden oluşan 11 bin 500 kişiye ulaştık. Eğitimlerimiz devam
ediyor, bu sayı yükselecek” diye konuştu.

“TURMEPA’YLA BİRLİKTE PROJE YAPMAKTAN
MUTLULUK DUYUYORUZ”
Şadan Kaptanoğlu’ndan sonra kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü
Pervin Töre de konuşmasına etkinliğin hazırlanmasında ve eğitimlerin
verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başladı. TURMEPA
ile beraber bu projenin paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti
dile getiren Töre, “Denizlerimizi korumak için eğitime bu denli önem

öğretmenleri Üzeyir Çetin gözetiminde atıklardan hazırladığı Sıfır Atık
logosu çocuklar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran’a takdim edildi.
Konuşmasına etkinlikten, sergi ve gösterilerden çok etkilendiğini
belirterek başlayan Kuran, çocukların sıfır atığa gösterdiği
hassasiyetten çok etkilendiğini belirterek, “Ben buraya size sıfır atığı
anlatmaya gelmiştim ancak görüyorum ki, siz zaten hem projeyi çok
iyi anlamış hem de nasıl faydaya dönüştüreceğinizi bile çalışmışsınız.
Sevgili öğrenciler, Sıfır Atık projesini hayatınızın sonuna kadar,
hayatınızın her alanında taşıyın. Başta anne ve babalarınız olmak
üzere hayatınızdaki herkesi bu projeye dahil edin. Kullandığımız her
malzemenin bir dönüşümü olabileceğini söyleyin. Bunu ülkemize,
ekonomimize, doğamıza kazandırmalıyız. Ve bunu sürdürülebilir
veren TURMEPA’yla birlikte proje yapmaktan mutluluk duyuyoruz.
kılmalıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Değerli öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz, dokunduğunuz
Etkinlikte öğrencilerin sahneledikleri tiyatro ve müzik gösterileri
çocuklarda iz bırakarak, çevre bilinci ve farkındalık kazandırdınız” dedi.
bol bol alkış alırken, törene Göcek DenizTemiz İlk ve Ortaokulu
Verdiği rakamlarla, Sıfır Atık hareketinin doğayı
öğrencilerinin atıklardan oluşturdukları
ve Türkiye’nin kaynaklarını korumadaki önemine
elbiselerden yapılan defile damgasını vurdu. Tören,
ve ekonomik değerine dikkat çeken Töre, “Sahip
defilenin ardından proje kapsamında çalışan
olduğumuz kaynakları en verimli şekilde kullanarak,
öğretmenlere sahnede teker teker teşekkür ve gül
Şadan Kaptanoğlu:
minimum atık oluşturmalı ve atıkları geri dönüşüme
takdimi ve öğrencilere sertifikalarının verilmesiyle
sokarak yeniden kullanılabilir hale getirip ekonomiye
TURMEPA olarak en büyük sona erdi.
kazandırmalıyız. Sıfır Atık kültürünü yaygınlaştırmalı,
misyonumuz, denizlerimizi Etkinlikte sahne alan İnlice Ahmet Nazif Zorlu
tüketimi üretime dönüştürmeliyiz” diyerek, bireysel ve
sizler gibi pırıl pırıl geleceği İlköğretim Okulu öğrencilerinden Hakan Söğütlü,
toplumsal bilincin önemine dikkat çekti.
TURMEPA’ya kendilerine kazandırdıkları
olan gençlerimize ve
Töre kürsüden ayrıca çocuklarla birlikte Sıfır Atık'a
bilinçten ve verdiği eğitimlerden dolayı teşekkür
kardeşlerimize daha iyi
yönelik küçük bir de eğitim çalışması gerçekleştirdi.
ederek, “Artık doğayı ve denizleri neden
bir şekilde bırakmak.
Dönüştürme ve Sıfır Atık kazanımlarını çocuklara
korumamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Sıfır
Biz büyükler denizleri ve
yüksek sesle tekrarlatan Töre’nin çocuklarla iletişimi
Atık eğitimleri kapsamında öğrendiklerimizi
tüm katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.
doğayı ancak ve ancak
çevremizdeki insanlara da anlatmaya başladık.
Çünkü aldığımız iki nefesten birini denizlerin
siz çocukların yardımıyla
“25 YILDIR DENİZLERİMİZİ KORUYAN
sağladığını biliyoruz” derken; Sıfır Atık
kurtarabiliriz.
TURMEPA’YA KATKILARINDAN
Defilesi’nde sahneye çıkan öğrencilerden Sena
DOLAYI TEŞEKKÜRLER”
Nur Yumak ise, “Doğaya, denizlere ve doğadaki
Töre’den sonra konuklara ve çocuklara hitaben bir konuşma yapan
canlılara zarar vermenin insanlara zarar vermekten hiçbir farkı yok.
Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan da TURMEPA’nın geliştirdiği
Bunu önlemek için artık çok fazla çaba gösteriyoruz ve bunu da
eğitim projelerine değindi ve “25 yıldır denizlerimizi korumak için
TURMEPA sayesinde öğrendik” dedi.
eğitim projeleri ile kıyı ve deniz temizliği gibi örnek çalışmalarıyla
hem ulusal hem de uluslararası alanda dikkat çeken TURMEPA’ya
katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin burada
gerçekleştirdikleri ile geleceğimizin ne kadar emin ellerde olduğuna olan
inancım daha da gelişti. Gençlerimizin dünyanın kafa yorduğu bu tür
meselelere, bu yaşlarda başlamış olmaları ve başarılı bir şekilde bu projeye
destek olmalarından dolayı mutluyum” dedi.

“SIFIR ATIK’I SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMALIYIZ”
Çocukların hazırladıkları Sıfır Atık temalı sahne gösterileri ve Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Sıfır Atık filminin izlenmesinin
ardından Yusuf İzzet Gökçe İlkokulu 4C sınıfı öğrencilerinin
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mavigönüllü

TURMEPA, OFİS GÖNÜLLÜLERİ İLE
DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞIYOR

T

TURMEPA bünyesinde “Ofis Gönüllüsü” alanında destek sunan gönüllüler;
derneğin hayata geçirdiği etkinliklerde, daha fazla kişi ile iletişime geçilip,
denizler hakkında farkındalığın artırılması konusunda, bilinçlendirme
eğitimlerinde, uluslararası alanda faaliyet gösteren kurumlar ile TURMEPA
arasındaki iletişimin sürdürülebilirliği gibi pek çok konuda destek sunuyor.

TURMEPA’nın daha da görünür olmasında ellerinden gelenin en iyisini
yapan ofis gönüllüleri, bir yandan TURMEPA’nın kendilerine kattığı bilinç
için teşekkürü borç bildiklerini söylerken, diğer yandan sadece kendileri
ile sınırlı kalınmayacak kadar büyük bir tahribatın söz konusu olduğunu
vurgulayarak, herkesi TURMEPA Gönüllüsü olmaya davet ediyorlar.

FATMA AKSU ARIUÇAR

“STANDART MÜFREDATLA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞMASI GÜÇ”
Fatma Aksu Arıuçar, TURMEPA’nın Gönüllü Evi’ndeki destekçilerinden biri.
TURMEPA ile tanışıklığı 10 yıl öncesine, TEGV ile çalıştığı dönemlere dayanıyor.
“Kıyı temizliği ve toplumsal farkındalık konusunda her zaman hassastım” diyen
Aksu, 2017 yılında aktif destek verdiği TURMEPA’da şu an Gönüllü Evi’nde,
Gönüllü Yönetim Birimi’nde hizmet veriyor. Gönüllü projelerini, özel etkinlikleri
ve eğitim programlarını ihtiyaçlar doğrultusunda ele alıp, denizlerin korunması ve
insanların denizlere karşı farkında olması adına çalışıyor.

“EĞITIM SADECE SINIFTA YAPILMIYOR”
Eğitimin hayatın her alanına yayılması ve her yaştan bireyin eğitimi ve
kendini geliştirme hususunu sürdürülür kılması gerektiğini dile getiren
Fatma Aksu Arıuçar, “Bir eğitimci olarak şunu söylemeliyim ki, eğitim artık
sadece sınıfta gerçekleşmiyor. Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ile
bilgiye erişim çok kolay ancak doğru bilgiyi bulmak ve bilgiyi doğru yerde
kullanmak da bilginin kendisi kadar önemli. Bu noktada eğitimle geleceğimizi
şekillendirirken, insanı da doğanın bir parçası olarak konumlandırmak
çok önemli. Gerek örgün eğitimde gerekse okul dışı zamanlarda, yaşayarak
öğrenmek için sivil toplum çalışmaları daha da öne çıkarılmalı.
TURMEPA gibi sahada eğitim veren ve farkındalığı yerinde öğreten
STK’ların yaygınlığının artırılması gerektiğini vurgulayan Fatma Aksu
Arıuçar, “Eğitim seviyesinin yüksek olduğu büyük şehirlerde de kıyı kirliliği
oranlarının yüksek olması, standart müfredatla çevre bilincinin oluşmasının
güç olduğunu ortaya koymakta. Araştıran, sorgulayan bireylerin yetişmesi
için toplumun her bireyine görev düşüyor. Yapılması gerekeni bir başkasından
beklemeden harekete geçmek, ekosistem ve denizlerimiz için çok kritik. Bu
anlamda gönüllülük çalışmalarını hayatımızın bir parçası haline getirmek,
çocuklarımızın eğitiminde de gönüllülüğe yer vermek önemli bir adım.”

“STK’LAR ARASINDAKI İŞ BIRLIĞI
GÖNÜLLÜLÜĞÜ ARTIRACAKTIR”
STK alanında 15 yıllık bir deneyime sahip olduğunu ifade eden Fatma Aksu
Arıuçar, toplumsal sorumluluğun ve doğa için verilen mücadelenin daha
görünür olması ve yerine ulaşabilmesi için STK’ların daha fazla gönüllüye
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ihtiyaç duyduğunu vurgulayıp, “TEGV ile başlayan sosyal sorumluluk
hayatımda, özel sektör alanında da çalışmaya devam ettim. Her iki
sektördeki çalışma tecrübem bana gerek STK’lar gerekse özel sektör ve sivil
toplum arasındaki koordinasyon için daha çok şey yapılabileceğini gösterdi.
STK’lar, misyonları doğrultusunda çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyorlar
ancak STK’lar arası iş birlikleri ile gerçekleştirilecek çalışmalarla toplumsal
fayda daha da artırılabilir. Bu anlamda tekonoloji destekli platformlar ve
devlet teşviki, gönüllülük ve gönüllü çalışmalar için önemli rol oynayacak
düşüncesindeyim” diyor ve STK’lar arasında iş birliğinin artmasının
Türkiye’de gönüllülük kavramını daha da artıracağının altını çiziyor. Ayrıca,
bu konunun yasal mevzuatlarla desteklenmesi gerektiğini de dile getiriyor.

PINAR ASIL

“TURMEPA GÖNÜLLÜSÜ OLDUKTAN
SONRA ÇEVREYE KARŞI DAHA
DUYARLI OLDUM”
TURMEPA ile olan hikayesini “TURMEPA ile ilk tanışıklığım derneğin
çevre dostu temizlik ürünleri ile oldu. Sonrasında ise kıyı temizlikleri
ile ciddi bir toplumsal farkındalık yarattıklarını gözlemledim. Bölüm
Yönetmeni Belgin Hanım ile uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var.
Yaklaşık 20 yıllık çalışma hayatıma bir ara verdikten sonra kendisi ile
iletişime geçtim ve onun yol göstermesi ile ofis gönüllülüğü yapmaya
başladım” şeklinde anlatan Pınar Asil, gönüllü olmaya karar vermenin
hayatında bir evrilmeye sebep olduğunu söylüyor. Bu evrilme sayesinde
çevreye çok daha duyarlı bir bakış açısına sahip olduğunu vurgulayarak,
“Öncelikle yakın çevrenizden başlayıp genişleyerek bu bakış açısını yayma
arzusu duyuyorsunuz. Daha önce belleğinizde sadece rakamsal veri olarak
kalan bazı bilgileri içselleştirip, düzeltmek için çaba harcamak ve bu sürecin
bir parçası olmak istiyorsunuz” diye ekliyor.
TURMEPA ofisinde ihtiyaç duyulabilecek ve derneğe artı olarak
dönebilecek her türlü konuda destek vermeye çalıştığını anlatan Pınar Asil,
“Bu bazen postaları düzenlemek, diğer gönüllülerle iletişim kurmak, bazense
UN, WWF ya da WHO’nun TURMEPA tarafından belirlenmiş konu
başlıkları ile ilgili hazırlamış oldukları yazı ve makaleleri çevirmek de olabilir”
diyerek ihtiyaç duyulan her türlü işe katkı sunabileceğine dikkat çekiyor.
"Diğer taraftan hayatın her alanında deniz ve çevre bilincinin
toplumumuzda yaygınlaşması için çaba göstermek önemli. Öncelikle
kendi çocuklarım için örnek olmak, sonrasında da mümkün olan en fazla
sayıda kişiye bu konu ile ilgili dokunabilmek istiyorum. Bu sebeple, yaz
aylarında yoğunlaşacak bir programımız var, ‘kıyı temizliği’ çocuklarım ile
birlikte sağ kol olmayı düşündüğüm bir program” diyen Pınar Asil, çevre
bilincinin yaygınlaşması, denizlerin ve doğanın korunması için çok daha

fazla insana ihtiyaç olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Çevre ve
deniz-kıyı korumasına duyarlılık gösteren herkesin TURMEPA’da gönüllü
olması gerektiğine inanıyorum. Çevrelerindeki bir iki kişiye dokunabilseler
bile toplumsal bilinçlenmede büyük faydaları olacaktır. Maalesef, çevre
bilincinin oluşması için okullarda verilen eğitim yeterli olmuyor ve günlük
ihtiyaçlar ve çıkarlar, bu gerçekliğin önüne geçiyor. TURMEPA’da etkinlik,
çevrimiçi, eğitim, topluluk, ofis gibi gönüllülük çeşitleri var. Biri mutlaka,
gönüllü adaylarına sıcak gelecektir.”

“TURMEPA GÖNÜLLÜSÜ OLMAK BIR YAŞAM BIÇIMI”
“Yaklaşık 20 senelik yoğun çalışma hayatından sonra bir mola vermek
istedim. Ancak kendi adıma, üretmeden, kendini geliştirmeden yaşam
sürdürmenin çok anlamlı gelmediğine inandığım bir noktadaydım.
Gönüllü olarak çalışmaya bu inanç ile başladım” diyen Pınar Asil, bu
isteğinde gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakma
isteğinin de önemli rol oynadığını ekliyor.
TURMEPA’da ofis gönüllüsü olarak geçirdiği sürenin kısıtlı olmasına
rağmen bunu bir hobi olarak görmediğini ifade eden Asil, bunun
bir yaşam biçimi ve bakış açısı olduğunu söylüyor ve şöyle diyor:
“TURMEPA, buz dağının görünmeyen daha doğrusu, görmek
istemediğimiz kısmını gün yüzüne çıkarıyor. Örneğin TURMEPA’da
gönüllü olarak çalışmaya başladıktan sonra deniz kirliliğinin yüzde 80’den
fazlasının karadan insan eliyle oluşan kirlilik olduğunu öğrendim. Yine
burada yaptığım araştırmalarda gerek belediyelerde gerek tersanelerde
gerekse endüstriyel tesislerde uygulanması gereken katı ve sıvı atık
yönetimine yönelik kanun, mevzuat ve yönetmeliklerin son derece gelişmiş
ve AB standartlarına uygun hale getirilmiş olduğunu gözlemledim.
Maalesef, bizim yaşadığımız sorun denetim aşamasında oluyor. Özel sektör
işletmecileri ya da belediyelerin bu konuda bilinçlenip farkındalıklarının
artırılması ile pek çok sorunun önüne geçmemiz mümkün.”
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BARIŞ GÜÇLÜ

“TURMEPA GÖNÜLLÜLÜĞÜ ÇOK
KIYMETLİ BİR YERDE DURUYOR”
TURMEPA’dan birkaç ay önce haberdar olan Barış Güçlü, tanışır tanışmaz
Gönüllü Projeleri Bölümü ile iletişime geçip gönüllü olmaya karar vermiş.
Burada evrak işlerinde, gönüllüler ile yazışmalarda, raporlama faaliyetlerinde,
gönüllü oryantasyonlarında ve yapılan gönüllü verileri analizlerinde sonuçları
çıkarmak, problemleri tanımlamak, ilerlemeyi değerlendirmek, rol ilişkileri ve
katılımcılık gözlemi eşiklerine girmek konusunda TURMEPA’ ya destek oluyor.
Sosyoloji mezunu olan Güçlü, “Takip edebildiğim kadarıyla özellikle
kamunun da teşviki ile içinde bulunduğumuz sene gönüllülük faaliyetleri
açısından yoğun geçmekte. Gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarının
bir parçası olmanın toplumun farklı katmanlarının etkileşimini artırması,
gönüllü olan kişinin farklı toplumsal sorunlar konusunda farkındalık
kazanması ve dayanışma kültürünü yerleştirmesi açısından önemli olduğunu
düşünüyorum” diyerek, TURMEPA gönüllülüğünün de bu bağlamda önemli
olduğunun altını çiziyor ve ekliyor: “Özellikle iklim değişikliğinin son derece
yoğun tartışıldığı günümüzde deniz ve kıyı temizliği konusunda insanları
bilinçlendirmesi dolayısıyla diğer çevre örgütleriyle beraber TURMEPA
gönüllülüğünün de çok kıymetli bir yerde olduğunu düşünüyorum.”
Gönüllülük faaliyetlerine katılımın artması için sosyo-ekonomik olarak
toplumun belirli bir refah seviyesinde olması gerektiğini vurgulayan Barış
Güçlü, “Bunun yanında sivil toplumun ilgilendiği konular hakkında
gündem oluşturabilmesi ve insanları bilgilendirmesi için erişilebilir
iletişim kanallarının artırılması gerektiği kanaatindeyim. Bu iletişim
imkânları ve sosyo-ekonomik ilerleme sağlanırsa, her bireyin belli
ölçülerde her sorun için çözüm sağlayabileceği düşüncesi teşvik edilerek
gönüllülük faaliyetlerine katılım artırılabilir” şeklinde konuşuyor.

“TURMEPA ILE STK’LARIN ARKASINDAKI
EMEĞIN FARKINA VARDIM”
TURMEPA Gönüllüsü olduktan sonra bir sivil toplum kuruluşunun işleyişini
daha yakından görüp arkasında ne kadar büyük bir emek olduğunun
farkına vardığını ifade eden Güçlü, “Deniz ve kıyıların kirlenme sebepleri,
bu sorunun çözüm yolları hakkında daha detaylı bilgilere sahip oldum ve
bu meselelerle ilgilenen çok sayıda insan olduğunu görerek mutlu oldum.
TURMEPA’da gönüllü olmadan önce derneğin ilgilendiği alanla ilgili
bu kadar fazla insanın gönüllü olmak isteyebileceğini tahmin etmezdim.
TURMEPA beni daha umutlu birisi yaptı diyebilirim” diyor.
Güçlü, son olarak şunları söylüyor: “Dünyamızın geleceği hakkında, bütün
yaşantımızı çok derinden sarsacak iklim değişikliği hakkında ya da en büyük
oksijen ve yaşam kaynağımız olan denizlerimiz hakkında endişeliyseniz ve bir
şeyler yapmak istiyorsanız hiç beklemeden TURMEPA Gönüllüsü olmanızı
tavsiye ederim. Sıcak bir gülümsemeyle karşılanacaklarının teminatını
verebilirim. Gönüllülük faaliyetleri içinde bulundukça kendilerinde ve
çevrelerinde yaşanan olumlu yönde değişimi tecrübe edeceklerdir.”

BURCU ÖZAN

“YAPTIĞIMIZ KIYI TEMİZLİKLERİNİN ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ KURTARMAK
TURMEPA ile 3-4 sene evvel tanışıp, denizler ve doğa için yaptıklarını
OLDUĞUNU FARK ETTİM”

görünce hiç düşünmeden gönüllü olduğunu dile getiren Burcu Özan,
Gönüllü Evi’ne haftada bir kez geldiğini, bunun yanında yaz aylarında
gerçekleştirilen etkinliklere de destek verdiğini söylüyor. Özan diğer
yandan şu anda kurulma aşamasında olan kütüphane için de çalışmalar
yapıyor, kütüphanede yer alacak olan kitapların listelerini hazırlıyor.
TURMEPA’ya verdiği desteklerin her şeyden önce kendisine fayda sağladığını
dile getiren Özan, “Gönüllü olmayı seviyorum. TURMEPA ile tanışıklığım
bana karşılıksız bir şeyler yapmanın ne kadar kıymetli ve huzurlu olduğunu
öğretti. Yaptığımız kıyı temizliklerinin aslında çocukların ve gençlerin
geleceğini kurtarmak olduğunu fark ettim. Biz insanların yarattığı tahribatın,
denizleri ve doğayı ne kadar yıprattığını gördüğümde çok üzüldüm. Biz, hep
denizin mavisini görmüş ya da görmek istemişiz. Gerçeklerden kaçınmışız.
Ancak artık saklanamayacağımız bir eşikteyiz” deyip, daha mavi ve daha yeşil
bir gelecek için herkesi gönüllü olmaya bekliyor.
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TURMEPA SAMSUN ŞUBE BAŞKANI TUNCER ÜÇÜNCÜOĞLU

“DENIZLERIN TURMEPA’YA
TURMEPA’NIN SIZE IHTIYACI VAR”

"SAMSUN HALKI, HER ŞEYDEN ÖNCE DUYARLIDIR. ANCAK DOĞRU SANILAN YANLIŞLAR
VAR TABII KI. BIZIM, SAMSUN’DAKI MISYONUMUZ, SAMSUN HALKINA OLMASI GEREKENI
ANLATARAK; DOĞAYLA AYNI TARAFTA OLMASINI SAĞLAMAK."

T

TURMEPA Samsun Şubesi Başkanı ve Ulusoy Denizcilik Genel
Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu, Samsun’da geçtiğimiz sene
itibariyle 9 bin 409 öğrenciye ulaşılarak, çevre ve deniz farkındalığı
eğitimi verildiğini söylüyor. TURMEPA olarak, bilinçli bir nesil
yaratarak kirliliği en aza indirme hedefinde olduklarını ifade eden
Üçüncüoğlu, dünya denizlerinin büyük bir kirlilik tehdidi ile karşı
karşıya olduğunun altını çiziyor.
Şube olarak sadece Samsun’da değil, tüm Karadeniz’de hatta
gerektiğinde İç ve Doğu Anadolu’da eğitimler verdiklerini belirten
Üçüncüoğlu, hepimiz için değerli olan su ve su kaynaklarını
korumanın bir insanlık görevi olduğunu vurgulayarak, herkesi
gönüllü olmaya davet ediyor.
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TURMEPA ile tanışıklığınız ne zaman başladı?
TURMEPA Gönüllüsü olmaya nasıl karar verdiniz?
Derneğimiz TURMEPA, Samsun’da uzun yıllardır faaliyetlerini
sürdürüyor ancak ilk kurulduğu yıllarda pek aktif değildi.
Derneğimizin Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın Rahmi M. Koç,
Ulusoy Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Ulusoy’dan,
TURMEPA Samsun Şubesi’nin yönetimini yapacak birini bulmasını
rica etmiş, Yılmaz Bey de beni önermiş. Yılmaz Bey benden yeni
bir yönetim kurarak faaliyete geçmemizi rica etti. Bunun üzerine,
Kuyumcu Emniyet Derneği Başkanı Tevfik Sönmez, Lojistik Köy
Genel Müdürü Temel Uzlu ve ben, Samsun’da büyük hizmetleri olan
Samsun Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a

başkanlığı teklif ettik. Sağ olsun bizi kırmadı ve başkanlığı kabul etti.
İlk yönetim kurulumuz Şube Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Başkan
Yardımcısı Tuncer Üçüncüoğlu, Genel Sekreter Temel Uzlu,
Muhasip Üye Tevfik Sönmez şeklinde oluştu.
Yönetime geçtikten sonra ilk iş olarak, Samsun Kıyı ve
Deniz İnceleme Merkezimizi açtık. Samsun Belediyesi ile
gerçekleştirdiğimiz protokol sonrası açtığımız merkez, belediyeye
ait bir binanın içinde yer alıyordu ve laboratuvar, toplantı ve
koordinatör odası olmak üzere üç bölümden oluşuyordu.
O zamandan bu yana Samsun ve Karadeniz Bölgesi’nde ve
talep olması halinde İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgelerinde
koordinatörlüğümüz hizmet vermektedir.

Şubenizde gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan
bahseder misiniz?
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı
ile var olan eğitim protokolümüz neticesinde; Samsun başta
olmak üzere tüm Karadeniz’de, ilkokul, ortaokul ve liselerde
çevre eğitimleri veriyoruz. Gelecek nesillere daha mavi bir
dünya bırakmak gayesi ile “Geri Dönüştürüyorum” ve “Fark
Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” eğitimlerimizi
gerçekleştiriyoruz. 2018 yılında Samsun Şube olarak 9 bin 409
öğrencimize çevre eğitimi verdik ve vermeye devam ediyoruz.
2012 yılında “1 litre atık yağ 1 milyon metre küp suyu kirletiyor”
sloganıyla, Türkiye’deki ilk atık yağ projesini Samsun’da başlattık.
Şehrimizde ses getiren bu projeyi, basının da desteğini alarak
geniş kitlelere ulaştırdık. Bugün hâlâ bu proje, belediyelerce
devam ettiriliyor. “Sıfır Atık” projesi kapsamında, yerel
yönetimlerin desteği ile toplumda farkındalık yaratacak etkinlikler
düzenliyoruz. Gönüllülerimizle kıyı, gönüllü dalgıçlarımızla
dip temizliği gerçekleştiriyoruz. Samsun Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’nde (OMÜ) Ziraat Fakültesi Su Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Yusuf Demir’in akademik danışmanlığında ve 32 gönüllü
öğrencimiz ile Deniz Elçileri Topluluğu kurulumunu tamamladık.
Her biri pırıl pırıl olan gençlerimizin Samsun için çok güzel
adımlar atacağına inanıyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve
OMÜ iş birliği ile belediyelere AB destekli projeler hazırlayıp,
yardımcı oluyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri
ile her 23 Nisan’da Samsun’da yaşayıp hiç deniz görmemiş
çocuklarımızı “Samsunum-1” gemisi ile denizle buluşturuyoruz.
Sabancı Üniversitesi’nin toplumsal duyarlılık projelerinden olan
“Kendini Keşfet” projesine destek veriyoruz.
Dağ köylerinde ikamet eden 120 öğrencimizi her sabah
evlerinden alıp 15:30'da evlerine bırakmak üzere 10 gün boyunca
denizel eğitim alanına ulaştırdık. Sabancı Üniversitesi’nden
15 gönüllü öğrenci, iki proje sorumlusu ve TURMEPA Proje
Koordinatörümüzün katılımıyla gerçekleştirilen projede çocuklar,
deniz ekosistemini eğlenerek öğrendiler.
Diğer yandan 2012 yılında, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı

ve Milli Eğitim Müdürümüzün katılımıyla gerçekleştirilen bir
toplantıda Genel Müdür Yardımcımız Mine Göknar’ın tavsiyesi
ile Karadeniz’de yüzme bilmeyen çocuklara yüzme öğretmek
amacıyla “Geleceğe Kulaç Atıyoruz” projesini hayata geçirdik.

Samsun halkının denize olan yaklaşımını nasıl
buluyorsunuz, gerekli hassasiyeti görebiliyor musunuz?
Yeşil ile mavinin bir arada bulunduğu; birçok doğal güzelliği içinde
barındıran Karadeniz’imizin insanı için deniz, bir tutkudur. Olmazsa
olmazdır. Şüphesiz ki, Samsun halkı için de bu böyle. Samsun’da yedi
adet mavi bayraklı plajımız bulunuyor. Bu özelliği ile şehrimiz, yaz
aylarında civar illerden büyük ölçüde yerli turist alıyor.
Samsun halkı her şeyden önce duyarlıdır. Ancak doğru sanılan
yanlışlar var tabii ki. Bizim, Samsun’daki misyonumuz, Samsun
halkına olması gerekeni anlatarak; doğayla aynı tarafta olmasını
sağlamak. Bu konuda da oldukça mesafe kat ettik. Bu yolda bize
kulak veren duyarlı Samsun halkına teşekkürlerimi sunuyorum.

Yerel yönetimler, okullar, STK’lar ve kurum/
kuruluşlarla nasıl bir iletişiminiz var? Nasıl bir ortak
paydada buluşuyorsunuz?
Şehrimizdeki ve bölgemizdeki hemen pek çok kurum ile iş birliği
içindeyiz, tüm resmi makamlarla ilişkilerimiz üst düzeyde. Bizler
bu dünyada iyiliği, gönüllülüğü, faydayı kendimize kılavuz almış
kuruluşlar olarak; toplum yararına çalışan sivil toplum kuruluşları
ile iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Okullar, bizden talepte
bulunur, biz gider anlatırız. Bizden eğitim talep etmek isteyen
okullarımızın eğitim@turmepa.org.tr’ye mail atmaları yeterlidir.
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Samsun, denizcilik anlamında Türkiye’nin önde gelen
kentlerinden biri. Samsun’un daha da ilerlemesi için
ne gibi yatırımlar ve teşvikler gerekiyor? Bu alandaki
ağırlığı daha da nasıl hissettirilir?
Şehrimizde üç adet liman bulunuyor. Ayrıca limanlarımız
karayolu, denizyolu, havayolu ve tren yoluyla bütün Doğu Anadolu
ve İç Anadolu Bölgesi’ne bağlanıyor. Dördüncü liman ise yolda.
Yeni organize sanayi bölgeleri ve yapılan yatırımlarla, Samsun
denizciliğinin önünün çok açık olduğuna ve ileri zamanlarda
denizcilik anlamında Türkiye’nin en örnek deniz kentlerinden biri
olacağına inanıyorum. Diğer yandan Samsun’da benim de çalışma
grubunda bulunduğum “Lojistik Master Planı” hayata geçti.
Avrupa Birliği’nden alınan 50 milyon Euro hibe ile dört aksın
olduğu Lojistik Köy inşaatı bitti ve hizmete girdi.

Samsun, bir dönem sağlam altyapı yatırımları yaptı.
Bu yatırımların denizcilik tarafına katkısı ne oldu?
Samsun için yapılan altyapı yatırımları merkezden başlayarak
yerele kaymaya başladı, bu bağlamda bazı köyler için altyapı
çalışmalarımız hâlâ devam ediyor. Bu çalışmalar, önümüzdeki
yıllarda Samsun ekonomisine yarar ve kâr olarak geri dönecektir.
Limanlarımız ve altyapı faaliyetlerimiz sayesinde gemi ticaretinde
her sene artış yaşanıyor, konteyner ticaretimiz ve liman trafiğimiz
gün be gün artıyor.
Ayrıca Samsun’da çöplerden biyogaz ve elektrik üretimi, çamur
kurutma, ön ayıklama ünitesi, sterilizasyon, enerji makinaları, katı,
sıvı ve tıbbi atık tesisleri oluşturduk. Bu tesislerle Samsun’un daha
mavi ve yeşil bir geleceğe sahip olmasını hedefliyoruz.

Son yıllarda küresel ısınma, plastik miktarındaki artış
ve balık stoklarındaki azalma gündemdeki konular.
Karadeniz bu açıdan bakıldığında ne durumda?
Bilimsel araştırmalar, raporlar ne gösteriyor?
Plastiklerin küresel ısınmayı hızlandırdığı konusunda bilim insanları
artık hemfikir. Uzmanlara göre, özellikle güneşe maruz kalan
plastikler bozulmaya uğrayınca fazla oranda metan ve karbondioksit
(sera gazı) artışına sebebiyet veriyor. Yapılan araştırmalara göre, bu
gazların artışı küresel ısınmayı artırıyor. Bilim insanlarımız sera
gazının uzaya yansıması gereken ısıyı atmosferde hapsettiği için
küresel ısınma sürecini hızlandırdığı yönünde bilgi veriyor. Yüzyıllar
içinde mikroplastiğe dönüşen plastikler, balıklar ve onu yiyen
canlılar için büyük tehdit haline geldi.
Akdeniz’in hem kirlilik hem de ısınma ile alakalı karşı karşıya
olduğu tehdit, artık herkesçe biliniyor ve basında da geniş yer
almaya başladı. Bu durum sadece Akdeniz’in maruz kaldığı bir
tehlike değil. Tüm dünya sularında olduğu gibi Karadeniz için de
sıkıntılar söz konusu. Akdeniz’e yerleşen bazı yabancı türlerin yeni
durağının Karadeniz olacağı söyleniyor. Bu, ülkemiz balıkçılığının
yüzde 60'ını karşılayan Karadeniz için büyük bir tehlike. Diğer
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yandan raporlar, denizlerdeki plastik miktarının her yıl yüzde
20 oranlarında artığını gösteriyor. Karadeniz'de 10 sene evveline
kadar 150 metrede hayat varken şimdi 80 metreye indi. Karadeniz
de hızla kirleniyor.
Biz TURMEPA olarak, özellikle verdiğimiz eğitimlerle, halkı,
denizler ve çevre konusunda bilinçlendirip, denizlerin geleceği için
farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü o plastikleri denizlere
atan bizleriz. Biz bu konuda kendimizi eğitirsek, farkında olmaya
başlarsak, denizlerdeki plastik miktarı artmaz ve zamanımızı var
olan plastiği ve atığı temizlemeye ayırabiliriz.

Henüz TURMEPA Gönüllüsü olmayanlara
mesajınız nedir?
Susuz bir hayat düşünebilir mi? Hepinizin “hayır” dediğini duyar
gibiyim. Dünyanın, insanların, hayvanların ve bitkilerin yüzde
yetmişi sudan oluşuyor. Şüphesiz toplum yararına çalışan tüm sivil
toplum kuruluşları için gayret çok kıymetli ama su olmazsa hayat
olmaz. Bizim için bu kadar değerli bir varlığı korumak hepimizin
görevidir, diye düşünüyorum.
Denizlerin TURMEPA’ya TURMEPA’nın sizin yardımınıza
ihtiyacı var. Denizlerimiz yaşasın diye siz de gönüllü olun. Çünkü
“Deniz Varsa Hayat Var!”

VİYA
B YLE
Kurumsal
Yayıncılıktaki
Rotanız

www.viyamedya.com
viya@viyamedya.com
0 212 236 00 50

gençmavi
röportaj. Peri Erbul

“HERKESE EĞİTİM PLATFORMU”
BILGIDE FIRSAT EŞITLIĞINI
OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR

R

Robert Kolej öğrencisi İlyas Ata Güzeliş’in hayata geçirdiği “Herkese Eğitim
Platformu”, okul çağında olan ancak çeşitli nedenlerle eğitimde aksaklıklar
yaşayan, bilgiye ulaşımda sorunları bulunan çocuklara destek olmayı
amaçlıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gönüllü ve elçilerle desteğe ihtiyacı
olan çocuklara ulaşmaya çalışan platform, geçtiğimiz Nisan ayında Kastamonu
Ereğli’de ilk kütüphanesini açtı.
Yıl sonuna kadar 17 kütüphaneye ulaşmayı planladıklarını ifade eden
platformun kurucusu İlyas Ata Güzeliş, kendisinin ve gönüllü arkadaşlarının
bu işte emekleri ile var olduklarını söyleyerek, “İsteyen herkes, kitaplar
göndererek; kütüphanelerini yaptırdığımız okulların mobilya ihtiyaçlarını
karşılayarak ve kütüphane laboratuvarlarına koyulmak üzere bilgisayar
göndererek katkı sağlayabilir. Ayrıca büyük şirketleri de bu hareketin arkasında
durmaya davet ediyoruz” diyerek birlikte hareket edilmesi durumunda, her
çocuğun daha eşit şartlarda okuyabileceğine vurgu yapıyor.

Herkese Eğitim Platformu’nu hayata geçiren
motivasyon neydi? Bu platformun nasıl bir
yapısı ve işleyişi bulunuyor?
Bütün dünya, bilgiyi üreten ülkelerin çalışmalarını takip ediyor. Bilgiyi
üretmek için önce bilgiye ulaşmak ve paylaşmak gerekiyor. İşte bu noktada
“fırsat eşitsizliğini” ve özellikle “eğitimde fırsat eşitsizliğini” büyük sorun olarak
görüyorum. Bütün çocukların bilgiye ve kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan
yararlanabilme potansiyellerinin eşit imkanlarla mümkün olmasını diliyorum.
Bunun için sadece yetişkinlerin değil, biz gençlerin de sorumluluk alması
gerektiğine inanıyorum.
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“Herkese Eğitim Platformu”nu da okul yaşında olan ancak çeşitli nedenlerle
bilgiye ulaşmada eşitliğe sahip olamayan çocuklara, bu konuda destek olmak
amacıyla kurduk. Platform, Türkiye’nin farklı illerindeki 11 ile 21 yaş arası
gençlerden oluşuyor. Bizler, bir taraftan yeni çözümler üretirken bir taraftan
da eğitimde fırsat eşitliğini yaratma konusunda gençler arasındaki ilgiyi
artırmayı amaçlıyoruz.
Herkese Eğitim Platformu, dünyada çocuk haklarının en güçlü savunucusu ve
uygulayıcısı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yeni
stratejisi “Generation Unlimited” (Sınırsız Jenerasyon) modeli ile benzerlikler
gösteriyor. Generation Unlimited girişimi; dünyadaki 1,2 milyar ergenin eşit
şartlarda eğitime ulaşmaları ve desteklenmeleri ile küresel çapta kalkınmanın
daha güçlü olacağı misyonu ile ortaya çıktı. Bu programda gençlerin çocuklar
için el ele vermesi de amaçlanan önemli kazanımlardan biri.
Biz de eğitimde eşitlik konusunda sorunların ortadan kaldırılmasında çözüm
ortağı olarak hareket etmenin önemine inanıyoruz ve “Çözüm Biziz, Güç
Biziz, Gelecek Biziz” diyoruz. Yapacağımız çalışmalarla gençlerin kendi
yeteneklerini, güçlerini keşfetmeleri; öğrenme becerilerini geliştirmeleri,
geleceğe hem kendileri hem toplum açısından çok daha donanımlı bir şekilde
hazırlanmaları için ilham vermeyi ve destek olmayı hedefliyoruz.
Bu röportajı okuyan herkes, bize okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise
düzeyindeki kitapları göndererek; kütüphanelerini yaptırdığımız okulların
mobilya ihtiyaçlarını karşılayarak ve kütüphane laboratuvarlarına
koyulmak üzere bilgisayar göndererek katkı sağlayabilirler. Ayrıca büyük
şirketleri de bu hareketin arkasında durmaya davet ediyoruz. Çünkü bizler,
emeğimizle buradayız.

Bu projedeki destekleyicileriniz, paydaşlarınız kimler?
Projeyi hayata geçirmeye karar verdiğinizde ilk tepkiler
nasıldı? Platformun yaş aralığının lise çağında olması bir
ciddiyetsizlik oluşturdu mu, üçüncü kişiler nezdinde?
Projeye ilk olarak, farklı illerde tanıdığım arkadaşlarımla iletişime geçerek
başladım. Projeyi anlattığımda tepkileri çok güzel oldu. Bu da benim
için çok önemli bir motivasyon oluşturdu. Farklı illerdeki arkadaşlarım,
kendi çevrelerine, yapmak istediklerimizden bahsettiler ve hızlı bir şekilde
büyümeye başladık. İnternet sitemiz kurulduktan sonra elçi ya da gönüllü

olmak isteyen çok fazla başvuru aldık. Şu anda 19 ilde 49 elçimiz ve
yüzlerce gönüllümüz var. Her ilde olmayı hedefliyoruz.
Platfom üyeleri; yaş aralığı 11 ile 21 arasında değişen gençlerden oluşuyor.
Şunu görüyorum ki, bu yaş grubu sorunların ortadan kaldırılması için
büyük bir hevesle çalışıyor. Biz, yetişkinlerden büyük destek gördük, çok
güzel tepkiler alıyoruz. Aslında onlar için umut olduk.
Tüm dünyada büyük kuruluşlar gençlerin çözüm ortağı olduğu projeleri,
programları destekliyor. Biz, Türkiye’de bir ilk olarak bu gençlik hareketini
başlattık. Şu anda Türkiye’nin en büyük gençlik hareketiyiz.

Herkese Eğitim Platformu’na üye ya da elçi olmak için ne yapmak
gerekiyor? Bugün itibariyle kaç elçi ve gönüllünüz bulunuyor?
www.herkeseegitim.net internet sitemizden form doldurarak, platforma
elçimiz veya gönüllümüz olarak katılım sağlanabilir. Organizasyon
yapma yeteneği olan ve bunu kendi ilinde/bölgesinde uygulayabilecek
genç arkadaşlar, “Herkese Eğitim Elçisi” olarak görev alabilirler. Ayrıca
platformumuza ve yapacağımız projelere destek olmak isteyen kurum ve
kişiler de bizimle iletişime geçerek destekte bulunabilirler.
Şu anda Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorlu, Denizli, Eskişehir,
Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, KKTC, Konya, Manisa,
Mersin, Rize, Tekirdağ ve Uşak’ta yaşayan 49 elçimiz bulunuyor. Her geçen
gün büyüyoruz. Amacımız bütün illerde elçi ve ayrıca binlerce gönüllü
arkadaşımıza ulaşmak.
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büyüyeceğimizi tahmin etmemiştim. Bu beni çok umutlandırıyor. Biz
gençlerin bu tür konularda duyarlılığı çok fazla ve bunu her yaştan kesime
entegre etmek istiyoruz.

Anneniz Şükran Güzeliş de gönüllülük esası ile çalışmalar
gerçekleştiren TURMEPA'nın yönetim kurulunda yer alıyor.
Kendisinin projeye tepkisi, desteği ne yönde oldu?
Annem; toplumsal, çevresel ve kültürel konulara karşı duyarlı biridir.
Özellikle eğitim üzerine çalışmalar yapıyor. Beni ve çalışmalarımızı sonuna
kadar destekliyor.

Dahil olduğunuz başka STK ya da sosyal sorumluluk
projeleri var mı?
Projenin hedefinde sadece “bilgiyi ulaşılabilir kılma” mı
var, yoksa ilerleyen aşamalarda diğer ihtiyaçların temini
konusunda da çalışmalarınız olacak mı?
Bilgiyi ulaşılabilir kılma hedefiyle yola çıktık. Bu hedef doğrultusunda,
ilk kütüphanemizi Karadeniz Ereğli Atatürk Ortaokulu’nda açtık.
Kütüphaneyi kendimiz boyadık, yerleştirdik. Bu, bizim için çok önemli
bir deneyimdi. Oradaki arkadaşlarla buluşma fırsatımız oldu. 17 yeni
kütüphane daha açma planımız var. Destekçiler buldukça, topladığımız
kitap sayısı artıkça, kütüphane sayımız da artacak. Bunun yanı sıra
ihtiyacı olan bölgelere, kıyafet ve okul gereçlerinin temini konusunda
çalışmalarımız sürüyor.
Ayrıca bölgelerdeki arkadaşlarımız ve velilerin çeşitli konularda bilgiye
ihtiyaçları var. Meslekleri tanıtmak için çeşitli eğitimler verilebilir. Örneğin
mühendislik dalları ile ilgili, konusunda uzman profesyonellerin anlatımı
ile tanıtım seminerleri verilebilir. Başarı, motivasyon odaklı konuşmacılarla
öğrenciler buluşturulabilir. Veliler için “yeni nesil ebeveyn” içerikli
seminerler düzenleyebiliriz.

İlk kütüphane, Zonguldak’ta hayata kazandırıldı.
Diğer bölgeler nereler olacak? Bölge seçimindeki
kriterleriniz neler?
Amacımız, elimizden geldiğince ihtiyacı olan yerlere kütüphaneler açmak.
Planlamalarımız arasında ülkemizin doğu bölgesinde iklim koşulları
sebebiyle eğitimde zorluklar ve aksaklıklar yaşayan arkadaşlarımıza yardım
etmek de yer alıyor. Tüm illeri tek tek inceliyoruz. Çok yakın tarihte
Milas’ta bir köy okuluna kütüphane açacağız.

Hayata geçirdiğiniz proje hem sosyal girişim hem sosyal
sorumluluk hem de gönüllülük kavramlarını bir araya
getiriyor. Türkiye, gönüllülük konusunda sizce nerede?
Gençler arasında gönüllülük zinciri oluşturmak, gençleri
sürece dahil etmek daha mı kolay? Yeni nesil, nasıl bir bilinç
oluşturuyor?
Şu anda Türkiye’nin en genç platformuyuz. Tamamen gönüllü gençlerden
oluşuyoruz. Çok hızlı büyüyoruz. Açıkçası ben de bu kadar hızlı
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10 yaşında T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler’in
birlikte yürüttüğü organizasyon olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Komitesi İstanbul Temsilciliği görevini aldım ve yaklaşık dört yıl kadar bu
görevle birlikte, çocuk hakları üzerine çalışmalar yaptım. Unicef Türkiye
için gönüllü etkinliklerde bulundum.

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

DETAYLI BİLGİ İÇİN
gonulluyum@turmepa.org.tr
0 216 310 93 01

tu r m ep a . o rg. tr

gönüllü olun!

deniztemizdernegi

TURMEPADernegi
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DENİZLERDEKİ ATIK, MAYOYA DÖNÜŞTÜ
TURMEPA, KOM VE DIYETISYEN DILARA KOÇAK IŞ BIRLIĞINDE GERÇEKLEŞTIRILEN “GERI
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SÜRDÜRÜLEBILIR MAYO KOLEKSIYONU”NUN TANITIMI, “DENIZ VARSA HAYAT
VAR!” MOTTOSUYLA YAPILDI. GERI DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KUMAŞLARDAN YAPILAN MAYOLAR ILE
DENIZLERDEKI KIRLILIĞE DIKKAT ÇEKILDI.

T

TURMEPA, KOM markası ve BM Gıda ve Tarım Örgütü,
Sıfır Atık Sıfır Açlık Projesi destekçisi Diyetisyen Dilara Koçak,
“Deniz Varsa Hayat Var!” mottosuyla denizlerin geleceği için bir
araya geldi. 24 Nisan Çarşamba günü, Ortaköy, Feriye Palace’da
gerçekleşen etkinliğe, TURMEPA Genel Müdürü Semiha
Öztürk, TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar,
KOM Yönetim Kurulu Başkanı Ayşenur Cansız, Diyetisyen
Dilara Koçak ve çok sayıda davetli katıldı.
Denizleri korumak ve gelecek nesillere daha iyi ve daha mavi-yeşil
bir dünya bırakmak için gerçekleştirilen organizasyonda KOM,
plastik atık ve balık ağlarından üretilen geri dönüştürülmüş mayo
koleksiyonunu tanıttı. Geri Dönüştürülmüş Sürdürülebilir Mayo
Koleksiyonu, yeni petrol çıkarma talebini ve toplam karbon ayak
izini azaltırken, polyesterden yüzde 75 daha az karbondioksit
emisyonu yaratıyor ve daha düşük bir çevresel etkiye sahip. Her
yaşa ve her cinse hitap eden okyanus dostu koleksiyonun gelirleri
TURMEPA’ya bırakılacak.
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“TEK KULLANIMLIK PLASTIĞI AZALTMALIYIZ”
KOM Geri Dönüşümlü Sürdürülebilir Mayo Koleksiyonu lansmanına
ev sahipliği yapan BM Gıda ve Tarım Örgütü, Sıfır Atık Sıfır Açlık
Projesi destekçisi Diyetisyen Dilara Koçak, etkinlikte yaptığı açılış
konuşmasında, KOM ile gerçekleştirdikleri bu projenin temel amacının
denizlere fayda sağlamak olduğunu ve bu faydanın denizler için
durmaksızın çalışmalar yapan TURMEPA için de yarar sağlaması
gerektirdiğini düşünerek TURMEPA ile iş birliğine gittiklerini ifade etti.
Temel hedefin öncelikle atık üretmemek ve plastik kullanımını
azaltmak olduğunu vurgulayan Koçak, gelecek nesiller için su,
yaşamsal bir ihtiyaç. Denizlerimizi koruyamadığımız için balık
stoklarının azalmasına ve dolayısıyla kaynaklarımızın tükenmesine
neden oluyoruz. İsrafın ve kirliliğin her geçen gün arttığına tanık
oluyoruz. STK Ocean Conservancy'e göre, 2050 yılına gelindiğinde
denizlerde balıklardan çok plastik olacak. Tek kullanımlık plastiği
azaltmak ve denizleri ve çevreyi korumak, gezegenin geleceği için
hepimizin sorumluluğu olmalı” dedi.

“UMARIZ, DIĞER FIRMALARA DA
ÖRNEK OLUR”
TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ise
“Denizlerimiz bizim için çok önemli. Çünkü aldığımız iki
nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. Bize nefes sağlayan
denizleri korumak hepimizin sorumluluğunda. TURMEPA
olarak 25 yıldır yaşam kaynağımız olan denizlerimizi
korumak için mücadele veriyoruz. ‘Sıfır Atık Hareketi’nin
de bir parçası olarak, sürdürülebilir bir gelecek için
çalışmalar yürütüyoruz. Bu nedenle Dilara Koçak ve KOM
ile yaptığımız bu iş birliği bizim için çok önemli ve anlamlı.
KOM’un, yarattığı bu koleksiyonla verdiği mesaj, çok net: Atık
diye denizlere, çevreye attığımız plastiklerin aslında bir atık
olmadığı, farklı bir şekilde yeniden kullanıma sokulabileceği
söyleniyor, örneğin bir mayo olarak. Sıfır atık dediğimiz, dönüşüm
dediğimiz şey, aslında tam olarak bu. Emeği geçen herkese çok
teşekkür ederiz. KOM’u bu örnek projesi için kutluyor ve bunun
diğer markalara da örnek olmasını diliyoruz” dedi.
KOM Yönetim Kurulu Başkanı Ayşenur Cansız ise,
projedeki temel amacın, denizleri korumak ve sonraki
nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu
vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti: “60 yılı aşkın
süredir KOM, sektöre pek çok konuda öncülük etti. Kendi
bünyemizde yer alan ve 1988 yılından beri faaliyette olan Pisa
kumaş ve apre fabrikamız, üç yıldır geri dönüştürülmüş iplik
ve kumaşları yurt dışına ihraç ediyordu. Bu sürecin Türkiye’de
de devreye girmesi adına bu seneki koleksiyonumuza
bir kapsül koleksiyon ekledik, Geri Dönüştürülmüş
Sürdürülebilir Mayo Koleksiyonu. Bu koleksiyon ile hem
Türkiye denizlerine hem de dünya denizlerine karşı sahip
olduğumuz sorumluluğumuzu, bir parça olsun, yerine
getirmek istedik. Bu bağlamda ülkemizin denizleri için çok
önemli bir sivil toplum örgütü olan TURMEPA ile iş birliği
yapmış olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Ancak unutmamalıyız ki, asıl hedefimiz dönüştürmekten
ziyade hiç oluşmamasını sağlamak. Çünkü atığı
dönüştürmek ve yeniden kullanıma sokmak da büyük bir iş,
enerji ve zaman gerektiriyor.”
Programın son etabında Pisa Kumaş Ürün Geliştirme
Koordinatörü Nil Mecit, geri dönüştürülmüş mayoların
nasıl hayata geçirildiğini anlattı: “Denizlerden toplanan
plastik şişeler, önce temizlenip dezenfekte ediliyor.
Ardından büyük dişli çarklar vasıtasıyla ilk olarak iri
parçalara, sonrasında ise pulcuklar haline getiriliyor. Son
aşamada ise, yaklaşık 300 derecelik bir sıcaklıkta eritilerek
granül haline getiriliyor. Granüller de yeniden yüksek
dereceli ısıdan geçirilip ipliklere dönüştürülüyor. Bizler
de bu iplikleri fabrikalarımızda örerek kumaş haline
getiriyoruz. Kumaşlar da mayolar haline geliyor.”
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SIFIR ATIK'IN DÜNYADAKI ÖNCÜSÜ
BEA JOHNSON İSTANBUL'DAYDI
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYIP ERDOĞAN’IN EŞI EMINE ERDOĞAN VE SIFIR ATIK HAREKETININ DÜNYADAKI
ÖNCÜLERINDEN OLAN BEA JOHNSON, TOGEM-DER’IN DÜZENLEDIĞI “CEMRE ÇARŞISI” ETKINLIĞINE KATILDI.
İKI GÜN SÜREN ETKINLIĞE, DEVLET KADEMESINDEN VE IŞ HAYATINDAN ISIMLER DE ILGI GÖSTERDI.

T

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği
(TOGEM-DER), Sıfır Atık Projesi’ne destek amacıyla, 20-30 Mart
tarihlerinde Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otel’de, “Cemre Çarşısı”
etkinliği düzenledi. “Temiz Çevre” sloganıyla düzenlenen etkinliğe,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve sıfır atık
hareketinin dünyadaki öncülerinden olan Bea Johnson’ın yanı sıra devlet
kademesinden ve iş dünyasından pek çok önde gelen isim de katıldı.
Denizleri ve yeraltı su kaynaklarını korumak için atık yağların lavaboya
dökülmemesine özellikle dikkat çekilen organizasyonda, tematik
stantlardan alışverişe, kültür sanattan çevre dostu söyleşilere ve sıfır atık
mutfağına kadar çok sayıda etkinliğe yer verildi.
Paylaşım ekonomisinin öneminin vurgulandığı Cemre Çarşısı’ndan elde
edilecek gelir, Sıfır Atık Projesi’nin yaygınlaştırılması için kullanılacak.
SIFIR ATIK TEMALI ÜRÜNLER, ILGI ÇEKTI
Sıfır Atık Projesi’ne destek amacıyla “Cemre Çarşısı”nı gezen Emine
Erdoğan, sıfır atık temalı ürünleri inceledi. Programda Erdoğan’a; Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, TOGEM-DER Başkanı Saadet Gülbaran,
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in
eşi Revna Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Meltem Demirören Oktay da eşlik etti.
Sıfır atık temalı ürünlerin bulunduğu stantları gezen Emine Erdoğan;
el sanatı ürünleri, yıkanabilir çocuk bezi ve alüminyum folyo yerine
doğa dostu balmumundan üretilen folyoyu yakından inceledi. KADEM
tarafından desteklenen kadın girişimcilerin çalışmalarını ve ürünlerini de
inceleyen Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık” standı
hakkında da bilgi aldı. TOGEM-DER’in ihtiyaç sahibi aileler için dizayn
ettiği “dilek ağacı”ndan kart seçen Erdoğan, ailelere; hava temizleme
makinesi, bilgisayar, bisiklet ve çamaşır makinesi bağışında bulundu.
Etkinliğin Mutfak Atölyesi’ni de ziyaret eden Emine Erdoğan, “sıfır
atık yemeği”nin yapımında ünlü şef Arda Türkmen’e eşlik etti. Yemek
malzemelerinden arta kalan atıklar, kompost gübre olmak üzere
değerlendirilmeye alındı.
Erdoğan, etkinlikte, Amerikalı Bea Johnson ile bir araya gelerek,
Türkiye’de ve dünyada sıfır atık projelerinin gelişimi ve bu konuyla alakalı
olarak neler yapılabileceği üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. İkili birbiriyle
deneyimlerini paylaştı.
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BEA JOHNSON
“SIFIR ATIK, BIR PROJE DEĞIL; YAŞAM ŞEKLI”
Dünyada sıfır atık hareketinin öncülerinden olan ve “Zero Waste Home”
kitabı ile dikkatleri üzerine çeken Bea Johnson, etkinliğin ilk gününde
öğrenciler, çevre dostları ve doğal yaşam meraklıları ile bir araya geldi.
Johnson, sıfır atığın hayata nasıl geçirildiğini, dünyanın geleceğini
kurtaracak ipuçlarını, evde çöp çıkarmadan nasıl yaşanabileceğini kendi
deneyimleri üzerinden paylaşarak, katılımcıların sorularını cevapladı.
Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Bea Johnson, temel amacın
evde üretilen atıkların minimuma indirilmesi olduğunu söyleyerek,
“Yapmamız gereken doğayı kirletmemek, tasarruf yapmak ve geri
dönüştürmek. Sıfır atık hareketinin amacı daha iyi bir gelecek sağlamak.
Bu bir proje değil, yaşam şekli. Çok daha basit ve sade bir yaşamı
destekliyoruz ve bunu da uzun vadeye yaymak istiyoruz” dedi.
2018 yılında kendi evinde sadece bir kavanoz atık ürettiğini belirten
Johnson, “Bunun için beş altın kural var: Reddet, azalt, yeniden kullan,
geri dönüştür ve doğada çözündür. Bu beş kurala uymayan atıklarsa,
kavanozun içinde olanlar” açıklamasında bulundu.
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“AHŞAP YELKENLİ TEKNE YAPIYORUZ”
HERKESIN HATTA HER PROJENIN BIR HAYALI OLMALI

GÖKOVA KADIN ÇEVRE VE KÜLTÜR KOOPERATIFI, GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI’NIN
DESTEĞI ILE 2016 YILINDA BAŞLATTIĞI “AHŞAP YELKENLI YAPIYORUZ” PROJESI ILE
ULA ILÇESINDE ALTERNATIF BIR TURIZM MODELINI HAYATA GEÇIRMEYI PLANLIYOR.

G

Gökova Kadın Çevre ve Kültür Kooperatifi, 2008 yılından bu yana
Gökovalı kadınların ihtiyaç ve önceliklerine hizmet sunmak, kadınlar
arasındaki bilgi ve deneyimin paylaşılmasını sağlamak ve yerel kadın
hareketinin sürdürülebilir olması adına çalışmalar yapıyor. Kadınların
önceliklerini ve ihtiyaçlarını gündeme getirebilmeleri, kadınları
güçlendirmeye yönelik politikaların ve kaynak aktarımlarının
sağlanabilmesi için çalışmalar yürüten Gökova Kadın Çevre ve Kültür
Kooperatifi, bugüne dek pek çok proje üretti, çalışmalarda yer aldı.
Gökova Kadın Çevre ve Kültür Kooperatifi’nin son çalışması ise,
“Ahşap Yelkenli Yapıyoruz” projesi.
Bu projeyi, “Gökova Kadın Çevre ve Kültür Kooperatifi olarak ‘Ahşap
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Yelkenli Yapıyoruz’ projesi ile aktarmak istediğimiz bir hikayemiz var.
Ahşap yelkenli yapmak için yola çıkmamız, aslında dünyanın ilk kadın
amirali olarak tarihe geçen Halikarnaslı Artemis’le başladı. Sonra Azmak
Nehri'nden denize açılan kadın balıkçılar gözümüze ilişti. Tarihin en
acımasız kadın savaşçıları. Amazonların bu bölgede yaşadığı yönündeki
son arkeolojik bulgularla heyecanımız daha da arttı. Orta Asya steplerinin
konargöçer boylarından Amazonların, Ege kıyılarına uzanan öykülerine,
Türkmen oymaklarından yâdigar ‘Ağaç Eri’ olarak bilenen Yörüklerin
zanaatı da eklenince ortaya bu proje çıktı” diye duyuran Kooperatif,
Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın desteği ile iki yıldır sürdürdükleri bu
projenin en sonunda denizlere açılmasını umuyor.

AMAÇ, ULA’NIN ALTERNATIF TURIZM
ILE DESTEKLENMESI
Dünyanın en güzel kıyı şeritlerinden birine sahip olan Ula ilçesinin
çok hassas bir coğrafyaya sahip olmasının yanında doğa ve kültürel
zenginliklerinin titizlikle korunması gereken bir destinasyon olduğunu
dile getiren Kooperatif, “Ula ilçesi sınırları içerisinde yer alan Gökova
Körfezi, taşıdığı cazibe ile ciddi bir yapılaşma ve doğanın geri dönülmez
şekilde tahrip edilmesi ile vahşi turizmin baskısı altına girmiştir. Bu
sürecin bölgenin kapasitesi, sosyal yapısı ve kültürel değerleri ile birlikte
alternatif bir turizm ile desteklemesi gerekiyor” diyerek, bu projeye
neden başladığını anlatıyor. Kooperatif ekibi, ahşap yelkenli tekne
imalatının bölgesel kalkınma anlayışına uygun olarak geliştirilmesinin
hedeflendiği proje doğrultusunda, doğa sporlarına yönelik bölgesel
girişimlerin başlatılması için Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın desteği
ile ahşap yelkenli tekne yapımı konusunda 2016 yılında araştırmalara,
2019 yılında da eğitimlere başladı.
Bölgenin mevcut yapısı gereği, ahşap işçiliği, uzun yıllar Ula ilçesinde
ekonomik ve ticari bir faaliyet olarak sürdürülüyor. Ancak modern
imalat ve hazır mobilya sektörüne yenik düşen birçok ahşap atölyesi,
üretim dar boğazı nedeniyle kapanma noktasına geldi. Gökova Kadın
Çevre ve Kültür Kooperatifi, proje kapsamında, el işçiliği yoğun bu
sektörün, alternatif üretim yöntemleri ve ürünlerle desteklenmesi
halinde yeni açılımlar yapacak kapasiteye ulaştırılmasını öngörüyor.
Kooperatif, küçük tekne imalatının, doğa sporları ile birlikte
bölgeye marka değeri yüksek bir ekonomik değer katmasını ve aile
işletmelerinin bu yönde desteklenmesi ile yerel halkın turizmden daha
fazla pay almasını bekliyor. Böylece sadece yiyecek ve konaklama ile
sınırlı kalan turizm faaliyetleri bölgeye yeni bir açılım getirecek.
Diğer yandan Gökova Kadın Çevre ve Kültür Kooperatifi, yaz
sezonunda bölgedeki turizm işletmelerinde çalışan gençlerin yelken
ve tekne üretimi ile ilgili faaliyetlere katılımlarının mesleki, kişisel ve
sosyal gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.
2020 YILINDA BEŞ ADET AHŞAP YELKENLI
TEKNE ÜRETILECEK
Proje kapsamında ilk olarak, bölgede küçük boyutlu ahşap tekne üretimi
konusunda girişimler başlatıldı ve kooperatif bünyesinde bir ahşap
atölyesi kuruldu. Bölgede gerek yerel halkın gerekse yerel tedarikçilerin
katkıları ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın Teknik Destek Programı
kapsamında 15 kişi, ilk defa sivil bir girişimle başlatılan ahşap yelkenli
tekne imalatı ile ilgili eğitimleri tamamladı ve sertifikalarını aldı.
Teknik Destek faaliyeti, öncelikle bölgedeki yerel dinamiklerin
harekete geçirilmesi ve yelken sporu ile ilgili farkındalık yaratılması
yönünde önemli bir açılım sağladı.
Yerel ve bölgesel dinamiklerin verdiği güçle, gençlerin ve
özellikle çocukların gelişimi konusunda yelken sporunun bölgede
yaygınlaştırılması ve eğitim ile üretim süreçleriyle desteklenmesi
amacıyla 2020 yılında beş adet ahşap yelkenli tekne ve beş adet ahşap
kano imalatı planlandı.
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ZER, SOSYAL SORUMLULUK
ÇALIŞMALARI İLE DE FARK YARATIYOR
2017 YILINDAN BU YANA TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI IÇIN KÜRESEL BIR DAYANIŞMA HAREKETI
OLAN HEFORSHE’YE DESTEK VEREN, BIRLEŞMIŞ MILLETLER KADININ GÜÇLENMESI PRENSIPLERI’NI
IMZALAYARAK BU ALANDAKI ÇALIŞMALARINI GÜÇLENDIREN ZER’IN YELKEN KULÜBÜ, BU YILKI
ILK BALONUNU “HEFORSHE’YI DESTEKLIYORUZ” LOGOSU ILE AÇTI.

K

Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve en büyük
satın alma şirketi Zer A.Ş., sosyal sorumluluk çalışmalarını merkeze
aldığı şirket içi etkinlikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.
Yelken, koşu, futbol, tenis ve müzik kulüpleri ile gerek Zer bünyesindeki
etkinliklerde gerekse de Koç Topluluğu genelinde gerçekleştirilen Koç
Spor Şenliği’nde iddiasını ortaya koyan firma, çalışanları ile sosyal
sorumluluk projelerine her yıl yeni bir halka ekliyor. Bu halkalardan
sonuncusu da Zer Yelken Kulübü’nün bu yılki ilk balonunu “HeForShe”
kampanyası için açması oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliği için küresel
bir dayanışma hareketi olan HeForShe’yi destekleyen ve bu kapsamda
2017’den beri farkındalık çalışmaları yürüten Zer’in Yelken Kulübü,
artık HeForShe logosuyla balon açacak.
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Zer, önümüzdeki dönemde de bu yöndeki çalışmalarını yeni
uygulamalar ile sürdürecek.
Zer Genel Müdürü Mehmet Apak, 4 milyar TL’den fazla satın
alma hacmini, 500’den fazla müşterisi ve 15 binden fazla tedarikçisi
ile yöneten Zer’in tüm koşullarda müşterilerine güvenli hizmet
sunduğunu belirtirken, bir yandan da sosyal sorumluluk çalışmaları
ile farkındalık yaratmaya devam ettiklerini vurguladı. Mehmet
Apak, “Bugüne dek aldıkları pek çok ödül ile göğsümüzü kabartan
yelken kulübümüz, geçtiğimiz günlerde ilk balonunu HeForShe’yi
Destekliyoruz logosu ile açtı ve önümüzdeki dönemde de
katıldıkları tüm yarışlarda HeForShe’ye olan desteğimizi denizlere
taşımayı sürdürecekler” dedi.

ŞAHİKA ERCÜMEN’DEN 19 MAYIS 1919’UN
100. YILINDA SAMSUN’DA SAYGI DALIŞI
DÜNYA DALIŞ REKORTMENI ŞAHIKA ERCÜMEN, SAMSUN VALILIĞI’NIN KOORDINASYONUNDA
HAZIRLANAN “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SILAH ARKADAŞLARININ SAMSUN’A ÇIKIŞININ 100. YIL
KUTLAMA PROJESI” KAPSAMINDA BIR SAYGI DALIŞI YAPTI. DALIŞ, TARIHI MIRASI GELECEK NESILLERE
AKTARMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ETKINLIKLER KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTIRILDI.

M

Milli sporcu Şahika Ercümen, Samsun Valiliği koordinasyonunda
gerçekleştirilen “Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Samsun’a
Çıkışının 100. Yıl Kutlama Projesi” kapsamında 100 metre saygı dalışı
gerçekleştirdi. Ercümen’in 19 Mayıs 2019 Pazar günü saat 11.45’de
Samsun Tütün İskelesi’nde gerçekleşen dalışının sualtı görüntüleri,
kutlamaların yapıldığı tören alanından eş zamanlı olarak izlendi.
Dalışın ardından gerçekleştirdiği konuşmada Şahika Ercümen,
Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak
‘kurtuluş’ yolunu açtığı yerde, 100 yıl sonra aynı tarihte, 100. yıl saygı
dalışını gerçekleştirmekten ve bu programın bir parçası olmaktan
büyük gurur duyduğunu belirtti.
Saygı dalışı kapsamında yapılan çalışmalara; Samsun Valiliği,
Samsun İtfaiyesi dalış timleri, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz
Bölge Komutanlığı DEGAK dalış ekibi, sualtı görüntü yönetmeni
Tahsin Ceylan, dalış eğitmeni Murat Kulakaç ve sualtı fotoğrafçısı
Mustafa Emre Kolbakır destek verdi.
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STEAM LABORATUVARI AÇILDI
“ÇOCUKLAR SUYU
KODLUYOR, H2 OKULLU OLDU”
PROJESI KAPSAMINDA
HAYATA GEÇIRILEN STEAM
LABORATUVARI, TURMEPA
GENEL MÜDÜRÜ SEMIHA
ÖZTÜRK, SARIYER KAYMAKAMI
GÜRSOY OSMAN BILGIN,
SARIYER İLÇE MILLI EĞITIM
MÜDÜRÜ IBRAHIM TAHMAZ’IN
KATILIMI ILE SARIYER MEHMET
AKIF ORTAOKULU’NDA AÇILDI.

İ

İstanbul Kalkınma Ajansı hibesi ve İstanbul Valiliği, Sarıyer
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TURMEPA ve İstanbul Teknik
Üniversitesi’nin katkılarıyla hazırlanan “Çocuklar Suyu Kodluyor.
H2Okullu Oldu!” projesinin bir ayağı olan STEAM çalışmalarının
yapılacağı laboratuvar, 12 Nisan’da açıldı. Açılışa, Sarıyer İlçe Milli
Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, TURMEPA Genel Müdürü
Semiha Öztürk, TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine
Göknar, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Mehmet
Akif Ortaokulu Müdürü Yılmaz Göktepe, projede görevli olan
öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.
1 Kasım 2018 tarihinde hayata geçirilen proje kapsamında
denizel eğitimini tamamlayan 6 bin 630 öğrenci arasından
seçilen 600 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde, randevu sistemiyle
STEAM Laboratuvarı'nı kullanıp, projeler hazırlayıp, bu projeleri
geliştirecekler. TURMEPA tarafından verilen denizel eğitimler
sayesinde denizlerin ve su kaynaklarının önemi hakkında farkındalık
kazanan öğrenciler, gerçekleştirecekleri projelerle, denizlerin ve deniz
canlılarının korunmasını sağlayacak.
Bir STEAM laboratuvarında bulunması gereken tüm araç, gereçlere
ve donanıma sahip olan laboratuvar, proje dahilindeki 29 okulun
tamamının kullanımına açık olacak.
“1450 ÖĞRENCI VE 211 ÖĞRETMENE
ÇEVRE EĞITIMLERI VERDIK”
STEAM Laboratuvarı’nın açılışında konuşma yapan Sarıyer İlçe Milli
Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, projenin önemine dikkat çekerek,
“Proje kapsamında şu ana kadar 20 ortaokuldan bin 450 öğrenci ve 211
öğretmene çevre eğitimleri ve 60 ortaokul öğretmenine de kodlama,
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tasarım ve arduino eğitimi verdik. Şimdi çocuklarımız bu laboratuvarda
aldıkları teknik bilgiyi ekosisteme faydalı projelere dönüştürecek, bu
sayede analitik düşünme, araştırma ve yaratıcılık yönlerini geliştirme
fırsatı bulacak. Projenin başlangıcından bu yana her türlü çalışmayı
titizlikle yürüten çalışma arkadaşlarımıza ve projenin tüm destekçilerine
teşekkür ederim” dedi.
Öğrencilerin, öğretmenlerin de desteği ile yıl boyunca kodlama
projeleri yapacaklarını söyleyen Tahmaz, “Çocukların bilişsel ve
algoritmik becerilerini geliştirerek, sadece tüketen değil, aynı zamanda
üreten, takım çalışmasının bir parçası olabilen, farklı bakış açıları
geliştirebilen, empati kuran, olaylara pratik yaklaşıp çözüm sunabilen
kişiler olmasını hedefliyoruz. Çocukların araştırma alışkanlığını
pekiştirmelerini, bilim ve teknolojinin şekillendirdiği dünyada
teknolojinin nasıl işlediğini bilmelerine yardımcı olmak istiyoruz”
diyerek konuşmasını tamamladı.
“EĞITIME YENI BIR BOYUT KAZANDIRARAK TEKNOLOJI
VE ÇEVREYI BIR ARAYA GETIRDIK”
Açılış konuşmasına, TURMEPA’nın 25 yıldır daha mavi denizler ve daha
yeşil bir Türkiye için yaptığı çalışmaları ve sürdürdükleri mücadelenin
en önemli ayağı olan eğitimde yaptıkları çalışmaları anlatarak başlayan
TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, bu süre zarfında 8 milyon
300 bin öğrenciye ulaştıklarını ifade etti. Her daim eğitim içerisinde yer
alan bir kurum olduklarını ve bununla gurur duyduklarını vurgulayan
Öztürk, bu laboratuvar ile birlikte TURMEPA’nın da eğitimlerini bir
adım ileriye taşıdığını dile getirdi.
Eğitimlerine yeni bir boyut kazandırarak teknolojiyle buluşturduklarını
ve çocuklara kodlama eğitimleriyle kendi çevre projelerini oluşturma

fırsatı sunduklarını aktaran Öztürk, “TURMEPA olarak ilk kez, çağdaş
teknoloji ile şekillendirilmiş ve dünyada büyük gelişmeler gösteren
STEAM sisteminin içinde yer aldık ve bilgi çağına adım atmış olduk. Bu
projede kodlama ile çevrenin önemini birleştirdik. Umuyorum ki, benzeri
laboratuvarları daha da çoğaltıp, tüm öğrencilerimiz için ulaşılabilir
kılacağız. Burada öğrendiklerimizi çoğaltarak, İstanbul, hatta Türkiye
geneline yaymaya çalışacağız. Tüm çalışmalarımız, ülkemizin geleceği olan
çocuklarımız ve gençlerimiz için” dedi.
“DENIZLERIMIZI VE SU KAYNAKLARIMIZI
HIZLA KIRLETIYORUZ”
Suyun canlılar için son derece önemli bir unsur olduğunu anlatarak
konuşmasına başlayan Mehmet Akif Ortaokulu Müdürü Yılmaz
Göktepe, denizlere ve doğaya zarar verenlerin insanlar olduğunu,
bunu önlenmenin yolunun ise eğitimden geçtiğini vurguladı. Eğitimle,
çocukların ve onların önderliğinde insanların bilinçlenmesi ile dünyanın
geleceği için güzel çalışmalara imza atılabileceğini söyleyen Göktepe,
konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye, sanılanın aksine zengin bir su
SERTIFIKA TÖRENININ ARDINDAN
ülkesi değil. Artan nüfusu ve paralel artan su kullanım oranı ile birlikte
LABORATUVAR ZIYARET EDILDI
ne yazık ki, su fakiri bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Denizlerimizi,
Açılış konuşmalarının ardından projede görev alan ve destek veren
su kaynaklarımızı hızla kirletiyoruz. Bu nedenle, öğrencilerimizin ve
öğretmenlere sertifikaları teslim edildi. Öğretmenler, sertifikalarını
öğretmenlerimizin, bu kaynakları korumak için bu laboratuvarda proje
İbrahim Tahmaz, Semiha Öztürk, Mine Göknar, Melek Yaşar ve Yılmaz
üretecek olması bizim için büyük bir mutluluk.”
Göktepe’nin elinden aldı.
Laboratuvarın okula kazandırılmasında emeği
Sertifika töreninden sonra katılımcılar, laboratuvarı
geçen herkese teşekkür eden Göktepe, “AB projeleri,
incelediler. Katılımcılara laboratuvarın sahip olduğu
TÜBİTAK projeleri, Harezmi çalışmaları ve robotik
ekipmanları ve bu laboratuvarda neler yapılacağını anlatan
TURMEPA Genel
kodlamalar alanında önemli başarılar elde etmiş
ve laboratuvarın kurulumunda emeği geçen isimlerden
Müdürü
Semiha
Öztürk,
okulumuzun bu projede de başarı sağlayacağına
biri olan Maker Atölye Kurucusu Zeynep Karagöz,
yürekten inanıyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.
STEAM’in önemine değinerek, “21. yüzyıl becerilerini ve
25 yıllık süre zarfında
Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Başkanı
teknolojiyi araç olarak kullanıp gelecekte, üreten bir nesil
8 milyon 300 bin
Melek Yaşar ise, projedeki temel amaçlarının teknolojideki
ortaya çıkarmak ve dünyamızın da sorunlarına yaratıcı
öğrenciye ulaştıklarını
değişimleri ve gelişimleri öğrencilere ve öğretmenlere
çözümler bulmak için STEAM çok önemli bir araç. Biz
belirterek,STEAM
aktarmak olduğunu söyledi. Çevrenin teknoloji ile bir
de yeni nesil yetiştiren eğitmenlerimizi bu metodoloji ile
Laboratuvarı ile birlikte yetiştirmek için yola çıktık.
araya gelmesinin kendilerini çok heyecanlandırdığını dile
TURMEPA’nın da
getiren Yaşar, “Dünyanın geleceğindeki tehlikelerin ve
Burada dikkat çekilmesi gereken nokta; teknolojinin
denizlerin yok olamaya başladığının farkındayız. Bu çok
eğitimlerini bir adım
amaç değil, araç olmasıdır. Bu laboratuvarda
hassas bir konu. Bu nedenle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
kullanacağımız malzemeler, kitler, kodlamalar;
ileriye taşıdığını dile
olarak bu proje için elimizden gelen her türlü desteği
getirdi. Öztürk, kodlama geleceğin en popüler ve çoğaltılabilir, ölçeklenebilir
sunduk. Bu proje hem öğrenciler hem de öğretmenler için
çözümlerini yaratacak araçlar. Geleceğe uygun
eğitimleri
ile
çevreyi
büyük bir kazanım oldu.
çözümler yaratabilmek için teknolojiyi kullanmamız
bir araya getirdikleri
Çocuklar Suyu Kodluyor projesinin sonunda ortaya
lazım. Biz de denizlerin ve doğanın karşı karşıya
konusuna dikkat çekti. olduğu sorunlarla elimizdeki materyalleri bir araya
çıkacak üretimleri çok merak ediyoruz çünkü işin sonunda
denizlerin temizliği ve çevrenin geleceği var” dedi.
getirdik. Çocuklar bu atölyede IoT (neşelerin
Yaşar, açıklamalarının sonunda “Dünyanın gündemindeki
interneti) dediğimiz projelerle çöp toplayabilen robotlar yapmaktan
bir diğer önemli konu ise ‘sıfır atık’. TURMEPA ile birlikte
tutun da atıkların seviyesini ölçen sistemlere, aplikasyonlara,
gerçekleştirdiğimiz bu çevre projesini bir adım ileri taşıyarak, birlikte
farkındalık projelerine, belki ufak balıkların avlanmasını engelleyen
Sıfır Atık projesi kapsamında çalışmalar da yapmak istiyoruz. Üç
sistemlere kadar proje tasarlayıp, bunların ufak protatiplerini
tarafı denizlerle çevrili olan ilçemiz Sarıyer, pilot bölge olmaya son
üretebilecek nitelikte olacaklar. Biz de eğitmenlerimize, çocukların
derece uygun” ifadelerini kullandı.
bunları yapabilmesi adına eğitimler vereceğiz” dedi.
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MONAKO’DA PRENS
ALBERT II VAKFI’NA
TURMEPA’YI ANLATTIK

The Prince Albert II of Monaco Foundation, IUCN (The
International Union for Conservation of Nature), Tara
Expeditions Foundation, Surfrider Foundation Europe ve Mava
Foundation tarafından kurulan BeMed (Beyond Plastic Med)
İnsiyatifi Akdeniz’de plastik kirliliğinin azalatılmasına yönelik
projeleri fon sağlayarak destekliyor. TURMEPA, Ocak ayında
BeMed İnisiyatifi’ne plastik kirliliğini azaltmayı hedefleyen bir

eğitim projesiyle başvuruda bulunarak fon almaya hak kazandı.
Bunun üzerine Monako’ya davet edilen dernek Genel Müdürü
Semiha Öztürk, 27 Mart’ta Prens Albert II’ye ve Akdeniz’e
kıyısı olan 21 ülkeden katılımcı STK’lara TURMEPA’yı
anlattı. Derneğin atık toplama tekneleri ve deniz süpürgesi ile
yürüttüğü koruma faaliyetleri ile eğitim ve Sıfır Atık konusundaki
çalışmaları katılımcılardan büyük ilgi gördü.

EXPOSHIPPING ULUSLARARASI DENİZCİLİK FUAR VE
KONFERANSI’NDA SEKTÖRÜN SORUNLARI ELE ALINDI
Exposhipping Expomaritt İstanbul, 15.
Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı,
3-4 Nisan tarihlerinde Viaport Marina
Tuzla’da denizcilik sektörünün kilit konularına
odaklanan ‘Global Maritime Summit’
etkinliğine ev sahipliği yaptı. Zirvede,
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Kaptanoğlu moderatörlüğünde, “Gemi
sahipleri ve operatörleri sektördeki hızla
değişen çevreye ve zor piyasa koşullarına nasıl
uyum sağlar?” başlıklı panel gerçekleştirildi.
Uluslararası Deniz Ticaret Odası Genel
Sekreter Yardımcısı Simon Bennet, Türk
Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Cihan Ergenç, Marlow Navigation Türkiye
Direktörü Diederik Legger ve İMEAK Deniz
Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır
panelde konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte,
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2017 yılında yürürlüğe giren Balast Suyu
Yönetimi Sözleşmesi ve 2020 yılında yakıtların
kükürt içeriğinin yüzde 0,5 ile sınırlandırılması
uygulamasının yürürlüğe girmesinin getireceği

mali sıkıntılar ve uyum süreçlerinin zorluğu
ele alındı. Panel, Exposhipping Expomaritt
İstanbul katılımcı ve ziyaretçileri tarafından
ilgiyle takip edildi.

HARRANLI ÇOCUKLARI WISTA
TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİYLE DENİZLE TANIŞTIRDIK
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla
Wista Türkiye organizasyonuyla Harran’ın köy okullarından
İstanbul’a gelen 9-12 yaş arası 26 çocuk, denizle tanışarak İstanbul
Boğazı’nı keşfetme fırsatı buldu. Tur boyunca çocuklar TURMEPA
eğitimleri, bilinçlendirme çalışmaları, balık boyama aktiviteleri ve
oyunlar eşliğinde Boğaz’da unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinliğe

Wista Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nazlı Selek ve TURMEPA
Genel Müdürü Semiha Öztürk de katıldı. Türkiye’de market
poşetlerinin satışından elde edilen gelirin çevre çalışmalarına kaynak
olarak aktarıldığı ilk proje olan “Poşetsiz Dünya Kampanyası” nı
birlikte gerçekleştirdiğimiz Decathlon Mağazaları da çocuklarımıza
sırt çantası ve matara hediye etti.
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İSTANBUL BOĞAZI’NDA 23 NİSAN COŞKUSU
DENIZLERLE ÇEVRILI, IÇINDEN DENIZ GEÇEN İSTANBUL’DA 200 BININ ÜZERINDE ÇOCUĞUN DENIZI HIÇ
GÖRMEMIŞ OLDUĞU TAHMIN EDILIYOR. TURMEPA, “GÖRMEDIĞIM ŞEYI BILEMEM, BILMEDIĞIM ŞEYI SEVEMEM,
SEVMEDIĞIM ŞEYI DE KORUYAMAM” ANLAYIŞINDAN HAREKETLE, GELENEKSELLEŞEN “İSTANBUL’UN
ÇOCUKLARI DENIZLE BULUŞUYOR” ETKINLIĞI ILE BU YIL DA 23 NISAN’DA İSTANBUL ÇOCUKLARINA
UNUTAMAYACAKLARI BIR BAYRAM YAŞATTI. 11 YILDA 12 BINI AŞKIN ÇOCUK, DENIZI TURMEPA ILE TANIDI.

T

TURMEPA’nın gerçekleştirdiği “İstanbul’un Çocukları Denizle
Buluşuyor” etkinliği ile Sarıyer’de yaşayan yaklaşık 300 çocuk,
Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ve TURYOL’un gemi
sponsorluğuyla İstanbul Boğazı’nı tanıma ve deniz sevgisini tatma
fırsatı buldu. Bu yıl 11’incisi düzenlenen etkinlikle çocuklar 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve
mutlulukla denizde kutladı.
Sarıyer’de yaşayan ve bu ilçelerde okullara giden ilk ve ortaokul
öğrencileri, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce belirlendi.
Etkinlik, TURYOL A.Ş. Metin Yılmaz gemisinde gerçekleştirildi.
Çocukların okullardan transferlerini Günalp Turizm’in üstlendiği
etkinliğe Parıltım Yemek de desteğiyle lezzet kattı. Ayrıca Koç
Üniversitesi Hastanesi ve Amerikan Hastanesi etkinlik süresince
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ambulans ve sağlık görevlisi desteği verirken, Ülker ise ürün
ikramında bulundu.
İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, boğaz
turu yaparak denizle daha yakından temas kurmanın, denizle iç içe
olmanın keyfini çıkardı ve şarkılar eşliğinde unutulmaz bir bayram
yaşadı. Etkinlik çerçevesinde 70 TURMEPA Gönüllüsü, çocuklara
çevrelerine ve geleceklerine sahip çıkmanın önemini anlattı, atıkların
denizlere ve çevreye verdiği zararları oyunlar eşliğinde aktardı,
rehberlik etti. Düzenlenen eğitimlerde çocuklar, İstanbul Boğazı’nın
tarihi ve önemi konusunda bilgilendirilerek gönüllü abi ve ablalarıyla
eğlenceli oyunlar oynayarak bilgilerini pekiştirdi.
TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk etkinlikte yaptığı
konuşmada, “TURMEPA olarak bu çok özel ve anlamlı etkinliğin

bu yıl on birincisini düzenlemekten övünç duyuyoruz. Bu yılki
etkinlikle birlikte 12 bini aşkın çocuğu denizle buluşturmuş
olduk; ama daha İstanbul’da on binlerce çocuğumuz denizle
tanışmayı bekliyor. Bunu söylemekten hep gurur duyduk; bizim
etkinliklerimizle birlikte çocuklarımız çevresine ve dolayısıyla
geleceğine sahip çıkmayı öğreniyor. Bizlerden desteklerini
esirgemeyen ve bizimle beraber, bugünü çocuklara gerçek bir
bayram hediyesine dönüştürmek için özveriyle çalışan başta
Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve TURYOL olmak
üzere Günalp Turizm, Amerikan Hastanesi ve Parıltım Yemek’e
teşekkür ediyoruz.” dedi.
Semiha Öztürk’ten sonra söz alan Sarıyer İlçe Milli Eğitim
Müdürü İbrahim Tahmaz da çocukların 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak “Sarıyer’de öğrenim
gören 52 bin 500 öğrenci bulunuyor. Siz de bu öğrenciler
arasındasınız ve bugün burada olduğunuz için çok şanslısınız.
TURMEPA ile bir proje kapsamında sizleri bu özel günde
bu gemide ağırlıyoruz. Sizleri mutlu görmek bizi de çok
mutlu ediyor. Bu eşsiz Boğaz’da daha nice bayramlar geçirmek
istiyorsak denizlerimizi hep birlikte temiz tutmalıyız. Sizlere,

öğretmenlerimize, Şube Müdürümüz Melek Yaşar’a ve bu
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.
TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can ise etkinliğe katılan
çocuklara şu mesajı iletti: “Deniz, İstanbulluların yaşamında önemli
bir yer tutar. Bizler TURYOL ailesi olarak yurdumuzun çeşitli
bölgelerinden İstanbul’a gelen çocuklarımızı, gençlerimizi denizle
bütünleştirmeyi ve onların deniz sevgisine bir parça da olsa katkı
sunmayı ilke edinmiş bir topluluğuz. Bizler, öncelikle çocuklarımızı
çok seviyoruz. Onların geleceğinde denizin de yer alması için gayret
ediyoruz. Çünkü denize sahip çıkmanın öncelikli yolunun denizi
sevdirmekten geçtiğine yürekten inanıyoruz. Bu anlamda sosyal
sorumluluk çerçevesinde verdiğimiz katkıların gelecekte de devam
edeceğini ifade eder, tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı arz ederim.”
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ÇOCUKLAR
MERAK
ETTİKLERİNİ
TURMEPA İLE
TASARLADI
TURMEPA, Sabancı Üniversitesi’nde bu yıl “Merak Edenler”
temasıyla gerçekleştirilen ERG (Eğitim Reformu Girişimi) 2019’da
çocukların liderliğinde “Haydi! Meraklarımızı Tasarlayalım Atölyesi”ni
düzenledi. TURMEPA’nın D-Marin sponsorluğunda Muğla ve
Aydın’daki köy okullarında gerçekleştirdiği “Fark Ettim Denizler
Bizim Oksijen Kaynağımız” projesinde dereceye giren öğrenciler
denizler ve deniz kirliliği hakkında hazırladıkları projeleri ERG
2019’da farklı kurumlardan yaklaşık 50 öğretmene aktardı. Children
First World ile birlikte gerçekleştirilen atölyenin katılımcıları, 3. nesil
öğrenme metodları ile tanışarak çocukların liderliğinde projeler yarattı,
bu projelerini oyunlar aracılığıyla anlattı. Atölye sonunda Muğla ve
Aydın’dan gelen proje birincileri sertifikalarını aldı.

22 MART DÜNYA SU
GÜNÜ’NDE PEPSİ-CO’DAYDIK!
22 Mart Dünya Su Günü’nde Pepsi-Co’nun Çorlu’daki fabrikasında
yetişkin eğitimi verildi. Eğitim kapsamında denizlerin önemi, çevre
kirliliği, su kaynakları, Sıfır Atık, geri dönüşüm gibi konular üzerinde
durulurken, eğitim interaktif bir oyunla sonlandırıldı. Fabrikada verilen
eğitime 50 kişi katıldı.

“SIFIR ATIK VE ATIKLARIN
EKONOMİK DEĞERİ” KONULU
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE KATILDIK
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yaklaşık 300 öğretmenin
katılımı ile gerçekleşen “Sıfır Atık ve Atıkların Ekonomik Değeri”
konulu öğretmen eğitimine TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı
Mine Göknar konuşmacı olarak katılarak karasal ve denizel kirlilik
kaynakları arasındaki bağlantıları anlattı.

ÖZYEĞİN VE ENKA OKULLARI’NDA
EĞİTİMLERE BAŞLANDI

Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi ve ENKA Okulları’nda toplam
466 öğrenciye Sıfır Atık, Geri Dönüşüm ve denizel içerikli
konularda eğitimler verildi. Özyeğin ve ENKA okullarındaki
eğitimlere yıl boyunca devam edilecek.
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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, 2019’U GÖNÜLLÜLÜK YILI İLAN ETTİ
TURMEPA, Ulusal Gönüllülük Komitesi
(UGK) Sekretaryası olarak 20 Mart’ta
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen
toplantıya katıldı. Bakanlık yetkilileri,
kurulacak Danışma ve Yürütme Kurulu’nda
TURMEPA’nın Ulusal Gönüllülük
Komitesi’nin Genel Sektereryası olmasının
yanı sıra örnek bir STK olarak da yer almasını
istediğini belirtti. Toplantıda ayrıca üye

STK’lardan Cumhurbaşkanlığı’na sunmak
üzere fikir ve öneriler talep edildi. 22 Mart’ta
düzenlenen lansmanla, 2019 “Gönüllülük
Yılı” ilan edilirken, TURMEPA da UGK
Sekretaryası olarak üyelerle bir araya geldi.
Kamunun beklentileri, sürecin detay ve
gereksinimlerinin yanı sıra üyelerin görüş ve
iş birliklerinin değerlendirildiği buluşmada,
UGK’nın hedefleri doğrultusunda üyelerin

TURMEPA 9. SUALTI ATIK SERGİSİ
VE EĞİTİM ATÖLYESİ BAŞLIYOR

“Bireysel Sorumluluklarımı Yerine Getiriyor ! Geleceğime Sahip Çıkıyorum projesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.
İçeriğin sorumluluğu tamamıyla DenizTemiz Derneği/TURMEPA’ya aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

destek verebileceği konular ortaya koyuldu.
23 STK’nın temsilcilerinin katıldığı
toplantıda gönüllülük ve sivil toplum alanında
çalışmalarıyla tanınan Avukat Ömer Aykul,
“Gönüllülük, Sivil Toplum Kuruluşları
ve Hukuk” başlığı altında paylaşımlarda
bulunurken, UNV temsilcileri ise UGK’nın
yapısı ve gönüllülükle ilgili yasal mevzuat
hakkında gelişmeleri katılımcılara aktardı.
TURMEPA’nın 2010 yılından
bu yana devam eden “Sualtı Atık
Sergisi ve Eğitim Atölyesi”, 9. yılında
misafirlerini “Mavi Gelecek İçin Bireysel
Sorumluluklarımı Yerine Getiriyorum!”
temasıyla ağırlayacak. AB Sivil Düşün
ana sponsorluğu, Eren Holding Modern
Ambalaj desteğiyle hayata geçirilecek
olan sergi 24 Mayıs’ta açılıyor. Sergi
ve atölye kapsamında 2019 yazında
çocuklar, “sıfır atık”, “geri dönüşüm”,
“tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi”
ve “kaynakların doğru kullanımı”
konularında bilinçlendirilecek ve eğitimler
sonunda birer “Mavi Dedektif ” olacak.
Çocuklar, Türkiye’nin ilk Sualtı Atık
Sergisi’ni ziyaret ederek hem denizden
çıkan nesneleri inceleme imkanı bulacak
hem de bu sayede deniz temizliğinin
önemini daha iyi kavramış 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.
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GÖNÜLLÜLERİMİZ
DÜNYA SU
GÜNÜ’NDE
“KİMSEYİ GERİDE
BIRAKMA” DEDİ

İZMİR, MERSİN VE ANTALYA’DA
GÖNÜLLÜLERİMİZLE BULUŞTUK
TURMEPA, 13 Mart’ta İzmir’de,
14 Mart’ta Mersin’de ve 12 Nisan’da
Antalya’da gönüllüleriyle buluşarak Deniz
Ticaret Odası şubeleri ve üniversitelerin
ev sahipliğinde 2019 bahar dönemi
oryantasyon programını tamamladı. İlk
defa gönüllü çalışmalarına başlanılan
Mersin’de ilgiyle kaşılanan TURMEPA
ekibi, Mersin Üniversitesi Denizcilik
Fakültesi ziyareti sırasında Doç. Dr. Nur
Jale Ece ve Doç. Dr. İzzettin Temiz ve
oryantasyona ev sahipliği yapan Mersin
Ticaret Odası’na topluluk kurulumuna
verdikleri destek için teşekkür etti. Akdeniz
Üniversitesi’nde de uygulanan oryantasyon

programı öncesinde Su Ürünleri Fakültesi
Prof. Dr. Erkan Gümüş, Dr. Öğretim
Üyesi Olgaç Güven ve Öğretim Görevlisi
Şakir Atalay ile görüşmeler yapıldı. Yapılan
toplantılar sonucunda Dokuz Eylül
Üniversitesi, Mersin Üniversitesi Denizcilik
Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi’nde Deniz Elçileri
Topluluğu kurulumu için adım atıldı,
gönüllü ekipler ile oryantasyon süreçleri
tamamlandı. 2019 yılında toplulukların
kapasitelerinin geliştirilmesi için atölye
çalışmaları ve yönlendirmeler devam edecek.
Denizleri ve kıyıları korumak veya destek
olmak için: gonulluyum@turmepa.org.tr

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI
FEDERASYONU ZİYARETİ
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Türkiye Sualtı Sporları
Federasyonu (TSSF) Başkanı
Doç. Dr. Şahin Özen ve
Genel Sekreteri Hakan Aktaç
27 Mart’ta ziyaret edildi.
TURMEPA etkinliklerine
yıllardır destek veren Aktif
Balıkadamlar Spor Kulübü
Derneği dalgıçlarından Kaan
Döşdemir’in de katıldığı
toplantıda, İstanbul ve diğer
illerimizde gerçekleştirilmesi
planlanan dalış etkinlikleri
için iş birliği olasılıkları
konuşuldu.

Birleşmiş Milletler 2015 yılında “temiz
suya erişimi” en temel insan haklarından
biri olarak ilan etti. 2019 BM Dünya
Su Gelişim Raporu’na göre “yakın”
gelecekte su kıtlığı konusunda tüm
dünyada acil önlem alınması gerekecek.
Hızla artan nüfusun ihtiyaçları, yanlış su
politikaları, iklim değişikliği gibi olumsuz
etkenler birleşerek suya erişimi daha da
zorlaştıracak. TURMEPA Gönüllüleri
de Birleşmiş Milletler'in 22 Mart Dünya
Su Günü için belirlediği “Kimseyi Geride
Bırakma” temasını destekleyerek “Herkes
için Su” mesajını paylaştı. Gönüllülerimiz
mesajlarını kartonlara yazarak Çevrimiçi
Gönüllülük Programı kapsamında sosyal
medya hesaplarından kamuoyu ile paylaştı.

GÖNÜLLÜLERİMİZ
İLE KIYILARA İNDİK

Adalar’da yılın ilk kıyı temizliği 13 Nisan’da
Kocaeli Üniversitesi Barbaros Deniz
Elçileri Topluluğu, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi ve Acıbadem Üniversitesi
Deniz Elçileri Toplulukları’ndan oluşan 43
gönüllünün katılımıyla yapıldı. Kınalıada’da
gerçekleştirilen etkinlikte toplam 40 kg atık
toplanarak Adalar Belediyesi’ne teslim edildi.

DAHA MAVİ BİR
GELECEK İÇİN

Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve
Ege’ye uzanan TURMEPA eğitimleri
hız kesmeden devam ediyor. 2019
Ocak ayından bu yana 5.332 km yol
kat ederek 7 il, 30 ilçe ve 115 kurumda
16 bin 311 kişiye yaklaşık 229 saat
boyunca denizlerin önemini anlattık!

GÖNÜLLÜLERİMİZ OKULLARINDA
TURMEPA’YI TEMSİL EDİYOR

Acıbadem Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu, 20 - 21 Mart
tarihlerinde üniversite kampüsünde stant açarak hem kıyı temizliği
etkinlikleri hem de TURMEPA gönüllüğü için kayıt topladı. Dernek
faaliyetlerinin tanıtımının da gerçekleştiği stant yoğun ilgi gördü.
Acıbadem Üniversitesi Dalış Kulübü’nün de destek verdiği stant
çalışmaları sonucunda kıyı temizliği için 100’ü aşkın gönüllü başvurusu
alınırken, 17 kişi de TURMEPA gönüllüsü oldu.

DENİZLİ’DE GÖNÜLLÜ
ÖĞRETMENİMİZDEN DESTEK
TURMEPA gönüllüsü olarak 5. yılını tamamlayan Hamide
Tıpırtın, Denizli Özel PEV Okulları’nda, 1. sınıfta okuyan
73 öğrencisi ile Deniz Eğitim Atölyesi programımızı
gerçekleştirdi; çocuklara denizlerimizin ve gönüllü olmanın
önemini anlattı. Teşekkürler Hamide...
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19. GÖNÜLLÜ
ORYANTASYONU’NU
GERÇEKLEŞTİRDİK
TURMEPA Gönüllü Evi bahçesinde hayat bulan 19.
Gönüllü Oryantasyonu’na 42 TURMEPA Gönüllüsü
katıldı. Eryetiş Denizcilik Meslek Lisesi Deniz Elçileri
Topluluğu gençlerinin idari destek verdiği oryantasyonda
22 etkinlik gönüllüsü, 9 eğitim gönüllüsü, 7 çevrimiçi
gönüllü ve 4 topluluk gönüllüsü aramıza katıldı.

ÖNEMLİ
GÜNLERDE
GÖNÜLLÜLERİMİZ
YANIMIZDA
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nda eş zamanlı
gerçekleşen iki farklı etkinlikte
gönüllülerimiz iş başındaydı. 25
eğitim, 15 idari, 10 temizlik ve
hijyen, 12 Joker ve 8 ilkyardım
gönüllüsünden oluşan 70
gönüllümüz, İstanbul’un Çocukları
Denizle Buluşuyor etkinliğinde
yaklaşık 300 çocuğa abi ve ablalık
yaptı. Aynı gün Bebekliler Derneği
tarafından düzenlenen “Mavi Çocuk”
etkinliğinde ise Bilgi Üniversitesi
Deniz Elçileri Topluluğu’ndan 4
gönüllümüz derneğimizi temsil
ederek ziyaretçilere TURMEPA’nın
faaliyetleri anlattı. Açılan belgesel
çadırında ise TURMEPA gönüllü
ve eğitim filmi şenlik ziyaretçileri ve
çocuklar ile paylaşıldı.
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ŞUBE VE MERKEZLERİMİZDEN HABERLER
EĞITIMLERIMIZ
KIYI TEMIZLEME
ETKINLIKLERIYLE
PEKIŞIYOR

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan Adrasan Mehmet
Akif Ersoy Ortaokulu ile Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip
Ortaokulu’nda 130 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimin ertesi günü
Adrasan sahilinde okul öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin yanı
sıra Adrasan halkı ve turistlerin katılımı ile kıyı temizliği yapıldı.
DTO Antalya Şubesi, Kumluca Belediyesi ve İlçe Jandarma
Komutanlığı’nın destek verdiği etkinlikte 60 kilogram atık toplandı.

SAMSUN’DA EĞITIMLERIMIZ SÜRÜYOR
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri ile
Tekkeköy Mevkii’nde kıyı temizliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte 466 kilogram atık toplanarak Tekkeköy
Belediyesi’ne teslim edildi. Vezirköprü Çocuk
Şenliği’nde ise 1300 çocuğa Sıfır Atık eğitimi verilerek
gönüllüler aracılığıyla atölye çalışmaları yapıldı. 2019
yılının başından itibaren 3 ilçede, 30 kurumda 2297
öğrenci ve 191 öğretmene eğitimlerle ulaşıldı.

MUĞLA’DA EĞITIM
SEFERBERLIĞI

Muğla İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile imzalanan “Mavi
Kuşak Projesi İşbirliği” protokolü
kapsamında TURMEPA Fethiye
Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi,
yılın ilk dört ayında Fethiye,
Dalaman, Seydikemer, Köyceğiz,
Ortaca, Menteşe ve Kavaklıdere
ilçelerinde 1.749 km yol kat
ederek 3466 öğrenci ve 100
öğretmen olmak üzere 3566 kişiye
eğitimlerle ulaştı.

İZMIR’DE SIFIR ATIK
EĞITIMLERI SÜRÜYOR
Bayraklı Nur Atik Anadolu Teknik
Meslek Lisesi’nde 130 öğrenciye
Sıfır Atık eğitimi verildi. Devam
eden eğitimlerle İzmir Özel Türk
Koleji’nin Güzelyalı, Bornova,
Çiğli ve Güzelyalı kampüslerinde
280 öğrenciye ulaşıldı. 2019 yılının
başından itibaren 2 il, 9 ilçe, 20
kurumda 2935 öğrenci ve 27
öğretmen olmak üzere toplam 2962
kişiye eğitimler aracılığıyla ulaşıldı.

MURATPAŞA
ÇEVRE
FESTIVALI’NE
KATILDIK

Muratpaşa Belediyesi tarafından
düzenlenen Çevre Festivali’nin
açılışında gerçekleşen Kaleiçi Yat
Limanı sualtı temizliği etkinliğine
TURMEPA Antalya Şubesi de destek
verdi. Ayrıca festival alanında stant
açılarak derneğin tanıtımı ve çevre
konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

ANTALYA’DA
DENIZLER
YAŞASIN DIYE

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü
ile yapılan Denizler Yaşasın
Protokolü kapsamında toplam
1856 öğrenciye eğitim verildi.

İZMIR’DE KIYILARA
UZANDIK

TURMEPA ve DTO İzmir Şubeleri
koordinesinde, Urla Belediyesi ve Urla
Kent Konseyi ev sahipliğinde, TEMA
Vakfı, TED İzmir Koleji, EGİAD
Ortaokulu, Yaşar Üniversitesi, Ege
Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek
Okulu ve Johnson Controls firması
çalışanlarının katılımıyla kıyı ve
deniz temizliği yapılarak yaklaşık 500
kilogram katı atık toplandı.
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MUTFAĞINDA

DENIZ ÜRÜNLERININ YERI
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ZENGINLIĞIYLE BILINEN OSMANLI MUTFAĞINDA NE ARARSANIZ
BULABILIRSINIZ; SEBZELER, BAKLIYATLAR, TATLILAR, ETLER…
ANCAK BALIK, SONRADAN KATILMIŞ OSMANLI MUTFAĞINA.
BALIĞIN ONCA ZAMAN OSMANLI SOFRASINA GIRMEMESININ
NEDENININ BIR BATIL INANÇ OLDUĞU SÖYLENIYOR; BALIK YEDIKTEN
SONRA SU IÇILDIĞINDE, BALIK MIDEDE CANLANIRMIŞ.

B

Batıl inançlar bir yana,
gerçekten de Osmanlı
mutfağına balığın girişi
İstanbul’un fethiyle başlıyor.
Bizans mutfağında kullanılan
balık Osmanlı’ya da sirayet
ediyor. Böylece Osmanlı
İmparatorluğu, hem güzel
İstanbul’a sahip olurken
hem de Ege’nin gözdesi
balığa sofrasında yer veriyor.
Osmanlı mutfağının
balıkla olan buluşmasından
sonra balığın farklı türleri,
farklı şekilde sofralara
konuk olmaya başlıyor;
balık dolmalarından balık
pastırmasına, tütsülenmiş
balıklardan pilav çeşitlerine
düşünüp de bulamayacağımız
pek çok çeşit ortaya çıkıyor.
Peki, havyarın Osmanlı
mutfağında yeri olduğunu
biliyor muydunuz? Eski
kaynaklara göre Osmanlı
saraylarında havyar, sabahları
ve Ramazan ayında iftar
zamanında yeniyormuş. Hatta
Fatih Sultan Mehmet’in
havyarı çok sevdiği söyleniyor.
Havyarın yanı sıra ıstakoz
ve karides de tüketilirmiş.
Ayrıca, Karadeniz ve
Hazar’dan gelen siyah
havyar, ticari ürün olarak da
kullanılıyormuş.
Evliya Çelebi’nin
Seyahatname'sinde yer verdiği
kadarıyla Osmanlı döneminde
balık, bir o kadar ucuz ve
çokmuş. Ucuz olmasından
ötürü balık, halk tarafından
tüketilirken, saraylılar tatlı su
balıklarını tüketmeyi tercih
edermiş. Balıklar açısından
derya deniz olan İstanbul
Boğazı’na saray erkekleri lüfer
avına çıkarlarmış.
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Malzemeler

LÜFER
KÜLLEMESI

3 adet lüfer, 1 çay
kaşığı hardal, 4 ad
et
soğan suyu, 3 çorb
a kaşığı kıyılmış
maydanoz, yeteri
kadar tuz, 1 adet
limon, 1 çay bardağ
ı zeytinyağı

Yapılışı
Lüferleri bol suyla yıkayıp
temizledikten sonra kurulayın.
Lüferin karın bölgesine önceden tuzla
karıştırılmış soğan suyu sürdükten
sonra, kalanını balıkların üzerine
döküp iki saat marine edin. Sonra
kıvılcımlı küle gömüp pişirin. Pişme
işlemi gerçekleşip, balığı külden
çıkardıktan sonra karın ve sırtını çizin.
Daha sonra derisini başıyla beraber
çıkarıp sunum için tabağa yerleştirin.
Zeytinyağı ve hardalla oluşturduğunuz
sosu dökün. İsterseniz tabağınıza
maydanoz ve limon ekleyebilirsiniz.

Malzemeler
1 adet yumurta,

4 adet uskumru,
at ekmek içi,
1 su bardağı kadar bay
z miktarda tuz,
ini
diğ
iste
an,
1 adet soğ
kekik, karabiber
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USKUMRU
KÖFTESI
Yapılışı

Balıklarınızı fileto şeklinde
kesip kılçıklardan arındırın.
Derisini de aldıktan sonra
kalan balık etlerini ince ince
defalarca doğrayıp kıyma
haline getirin. Daha sonra
galeta unu haline getirdiğimiz
bayat ekmek içini ve püre
haline getirdiğimiz soğanı
ilave edin. İçine istediğimiz
kadar tuz, kekik, karabiber
koyduktan sonra bir adet
yumurta kırıp yoğurun.
Yoğurma işlemi bittikten
sonra köfte haline getirin ve
buzdolabına koyun. Yarım saat
sonra çok az yağda kızartın.

Malzemeler1 adet kuru soğan,

400 gram karides,
ı, 2 diş sarımsak,
2 yemek kaşığı zeytinyağ
on, 3 – 4 dal
1 adet domates, 1 adet lim
, karabiber
doğranmış maydanoz, tuz

KARIDES
PILAKI
Yapılışı
Tavayı ocağa koyup ısıttıktan sonra
içerisine zeytinyağını ekleyin. Soğanı
julyen doğrayıp kavurmaya başlayın.
Soğanlarınız iyice yumuşadıktan
sonra sarımsaklarınızı küçük
küçük doğrayıp tavaya ilave edin.
Domatesin kabuklarını soyup küp
küp doğrayın ve suyuyla birlikte
tavaya ekleyin. Karidesleri tuzunu
ve karabiberini ekleyip hafif sulu
kalıncaya kadar pişirin. Karidesleri
çok fazla pişirmemeye özen gösterin.
Karidesleriniz de piştikten sonra
tabağa alabilirsiniz.

MIDYE
ÇORBASI
Yapılışı

Malzemeler

200 gr midye, 2 çorba
kaşığı zeytinyağı,
2 çorba kaşığı un, 1 çor
ba kaşığı krema,
3-4 dal maydanoz, 6
su bardağı su,
2 çorba kaşığı limon
suyu, tuz, karabiber

Suyu bir tencereye
doldurduktan su
kaynayana kadar
bekleyin. Midyeleri
yıkayıp süzün ve
kaynayan suyun içine
atın. Un, zeytinyağı
ve kremayı ayrı bir
kapta iyice çırparak
karışım haline getirin.
Tencereye unlu
karışımı ekleyip, tuz
ve karabiber serpin. 25
dakika daha kaynatıp,
limon suyunu
ekledikten sonra
maydanoz ekleyin.
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MIDYELI LAHANA
SARMASI
Yapılışı
Soğanları geniş bir tencerede sıvı
yağ ile kavurun. Dolmalık fıstık,
üzüm ve havuç rendesi ilave edip
kavurmaya devam edin. Midyeler
yıkanıp süzüldükten sonra, kavrulan
soğanlara ekleyin. Suyunu çeken soğanlı
midyelere, yıkanmış pirinç ekleyin ve
kavurun. Ölçüsü gereği ilave edilecek
kaynar suyun yarısını pirinçlerin üzerine
ekleyin. Tuz, yenibahar ve karabiber
serpin. Sarmalık lahananın ortasındaki
sert kısmı, keskin bir bıçakla çıkarın
ve geniş bir tencerede sarma yapılacak
kıvama gelinceye kadar haşlayın.
Haşlanan lahanaları iç harçla sarın.
Pişmeye yakın yarım bardak sızma
zeytinyağı ilave edin.

Malzemeler
, iç harcı için;

Palamut, sıvı yağ
demet
1 orta baş soğan, çeyrek
abiber, tuz,
kar
er,
bib
l
pu
z,
maydano
bardağı un
2 adet yumurta, 1 çay
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1,5 su bardağı pirinç
, 2,5 su bardağı su
, 1 paket
doğranmış soğan,
yarım kahve finca
nı kuş üzümü,
yarım kahve finca
nı dolmalık fıstık,
50 adet midye,
1 adet orta boy ha
vuç, 3 tatlı kaşığı to
z şeker, yarım
tatlı kaşığı tuz, 1 tat
lı kaşığı yenibahar,
yarım tatlı
kaşığı karabiber, ya
rım su bardağı sız
ma zeytinyağı,
yarım su bardağı sıv
ıyağ, sarmalık lahan
a

PALAMUT
DOLMASI
Yapılışı

Balığı temizledikten
sonra tuzlayın
ve hazırladığınız
iç harcı balığın
içine yerleştirin.
Harcı doldurma
işleminden sonra
balığı önce una
bulayın, sonra da
yumurtaya bulayın
ve kızgın yağa atın.
Dolmalarımız
kızardıktan sonra
tavadan alarak
servis edin.

mavikitap

DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...

ENOCH
ARDEN

Sinema ve müzik alanındaki birçok yapıma ilham veren “Enoch
Arden”, Türkçe olarak ilk kez VakıfBank Kültür Yayınları etiketiyle
yayımlandı. Viktorya Çağı’nın önemli yazarlarından Kraliyet Şairi
unvanlı Alfred Lord Tennyson’ın kaleme aldığı eser, Arden’in trajik
yolculuğunu okurla buluşturuyor.
Aşık olduğu kadınla evlendikten sonra bir deniz yolculuğuna çıkan
Ardeni, bir gemi kazası geçirir ve 10 yıl boyunca ıssız bir adada
“Robinson Crusoe hayatı” yaşar. Dönebilecek midir belli değil, dönse
bile neyle karşılaşacağını bilememektedir.

SON VOLI

İletişim Yayınları’ndan daha önce Ruhisar, Sarıkasnak, Oltacı, Gladyatör ve
Serseri Standartları Sempozyumu adlı kitaplarını çıkaran Vecdi Çıracıoğlu
yeni kitabı Son Voli’yi edebiyatseverlerle buluşturuyor. Çıracıoğlu, bu
kitabında boğaz kıyısında bir köyde yaşanan hayatları, denizi ve doğayı tüm
sıcaklığıyla anlatırken, kendine has bir edebiyat atmosferi yaratıyor.
Boşa çekilen ağlar, aniden kopan fırtınalar, yakamozlar, deniz aynaları,
balıklar, tuzlu su, akçakuşlar ve deniz insanları ve deniz havası ile dolu
olan bu atmosferin içinde her okuyucu yaşamından izlere rastlayabiliyor.

BIR DENIZ
MACERASI

Beş çocuk Kuzey Yıldızı isimli bir teknede yüzyıllar önce yazılmış bir
defter bulur. Defteri yazan yaşlı tüccar, çok sevdiği bir masalı dörde
bölüp dört ayrı şehre bırakmıştır. Parçaların yerini göstermek içinse
birçok bilmece yazmıştır. Bir balıkçı ve denizkızını anlatan bu eski
masalın rotası, tekneyle şifrelerin peşine düşen çocukları nefes kesici bir
yolculuğa çıkaracaktır.
Redhouse Kidz’in (SEV Yayıncılık) yayımladığı ve Mahir Çipil’in
yazdığı Kayıp Masalın Şifresi ile çocuklar, bilmeceleri çözmeye çalışırken
Ayasofya’nın tarihi ve Karamanlıca dili gibi tarihi bilgiler ediniyor.

KALAMAR
KOKULU
SOKAKLAR

Cenk Gezermiş’in kaleme aldığı Kalamar Kokulu Sokaklar
isimli kitap, okuyucuları geçmişten günümüze mezelerle dolu
sofralara doğru lezzet dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Öncelikle kitap,
cafcaflı meze resimleri ya da merakınızı cezbedecek meze tarifleri
barındırmıyor. Ama okumaya başladığınızda bir film şeridinin
içine dahil oluyorsunuz. Gündüz çorbacı, gece meyhaneci Rıfkı’nın
mekanından Ayvalık’ın kalamar kokan dar sokaklarına, Beyoğlu’nun
mezecilerine uzanan bir serüvene dahil oluyorsunuz.
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