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Yeni yıla ‘sıfır atık’ hedefine ulaşma noktasında önemli bir
uygulamanın hayatımıza girmesiyle başladık. Plastik poşetlerin yarattığı
kirliliğinin azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle alışveriş
poşetleri ücretli hale geldi. Sıfır Atık projesini çevre açısından bir
devrim olarak görüyorum.
Yürürlüğe giren uygulamanın herkes tarafından desteklenmesi gerektiğine
inanıyorum. Atılan bu önemli adımın, ülke ekonomisi ve topluma her
anlamda büyük kazanç olarak geri döneceğini düşünüyorum.
Benzer uygulamayı, dört sene önce zincir mağazaları olan iki marka ile
başlatan TURMEPA’nın kazanımlarını paylaşmak isterim. Decathlon
ve Koçtaş, yaptığımız iş birlikleri ile mağazalarında cüzi bir ücret
karşılığında satmaya başladıkları poşetlerden TURMEPA’ya bağış
yaparak denizlerin korunmasına katkı sağladılar. Mağazalardan
alışveriş yapan müşterilere, elde edilen gelirlerin denizlerin korunması ve
temizlenmesinde kullanıldığı anlatıldı. Çoğu müşteri kendilerinin de bu
işte bir katkısı olmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler.
Bugün Decathlon ile yapılan iş birliği sayesinde 1 milyon 200 bin litre
siyah suyun denize karışması engellendi ve böylelikle yaklaşık 9,6 milyon
litre deniz suyunun temiz kalması sağlandı. Koçtaş ile 18 aydır yürütülen
iş birliğinde ise 460 bin litre siyah suyun denize karışması engellenerek
yaklaşık 3 milyon 680 bin litre deniz suyu kirlenmesi önlendi. Proje ile
poşet tüketiminde de yüzde 60 düşüş sağlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, poşet satışlarından devlete kalan vergi
payı ile sıfır atık için bir fon yaratmaya çalışıyor. Atıkların toplanması,
ayrıştırılması, bertaraf edilmesi veya geri dönüştürülmesi için bir fonlama
sistemi kurulacak. Bu sağlanırsa büyük kazanımlar elde etmiş olacağız.
Her şeyden önce dışa bağımlı olduğumuz plastik tüketimi azalacak ve
kaynaklar korunacak. Atıklar geri dönüştürülerek, ülkemiz için çok
önemli olan daha az enerji ve kaynak kullanımı sağlanmış olacak. Her
zaman vurguladığımız gibi; denizleri temizlemenin en kolay yolu, kirliliğin
önüne geçmektir. Yürürlüğe giren uygulama her şeyden önce yaratacağı
farkındalık ile buna katkı sağlayacaktır.
TURMEPA sadece iki marka ile denizlerimiz adına güzel kazanımlar elde
etti. Gelecek dönemde de daha çok insana ulaşarak “tek kullanımlık plastiğe
hayır” demeye ve “Sıfır Atık” projesini desteklemeye devam edeceğiz.
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HER YIL ORTALAMA BUZUL KAYBININ
EN FAZLA YAŞANDIĞI YERLER

ANTARKTIKA VE GRÖNLAND
1992 ILE 2017
ARASINDA ANTARKTIKA
3,3 TRILYON TONDAN
FAZLA BUZ KAYBETTI.

ANTARKTIKA’DAKI
TÜM BUZULLAR ERIRSE
SU SEVIYESI
61 METRE YÜKSELECEK.

ERIYEN BUZULLAR

DÜNYA HARiTASINI DEĞiŞTiRECEK
Küresel ısınma, ekosistemleri istikrarsızlaştırmaya yönelik en büyük
tehdit ve yıkıcı etkileri saymakla bitmiyor. Tüm dünyanın aynı anda
ısınması ve sıcak iklime yönelmesi başta hayvanlar ve bitkiler olmak
üzere, tüm gezegeni tehdit ediyor. Ancak dünya buzullarının erimesi
küresel ısınmanın en somut sonuçlarından biri. Dünyadaki tüm
buzullar eridiğinde dünya bambaşka bir haritaya sahip olacak.

Dünyanın önde gelen devletleri dünyanın ekolojik dengesini
ve şu anki sıcaklığı koruyabilmek için Paris İklim Anlaşması
çerçevesinde bir araya geldi ve ısı yükselmesini yıllık 2 santigrat
derecenin altında tutmaya karar verdi. Eğer bu olmazsa 100 yıl
içinde milyonlarca insan, hayvan, bitki ölecek, pek çok yer sular
altında kalıp haritadan silinecek ki, zaman çoktan akmaya başladı...

TÜM ZAMANLARIN EN SICAK ÜÇ YILI
1. 2016
2. 2017
3. 2015
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ATMOSFERE HER YIL
ORTALAMA 30 MILYAR TON
KARBONDIOKSIT
GÖNDERIYORUZ.

KUTUP
AYILARININ
SAYISI SON 20 YILDA
%40 AZALDI.

2040 YILINA KADAR
KUZEY KUTBU’NUN
TAMAMEN ERIMESI
BEKLENIYOR.

GRÖNLAND’DAKI
TÜM BUZULLAR ERIRSE
SU SEVIYESI
7 METRE YÜKSELECEK.

DENIZ SEVIYESI
SON 100 YIL IÇINDE
15-20 SANTIMETRE
YÜKSELDI.

SADECE ANTARKTIKA’DAKI
ERIME ILE DENIZ
SEVIYESI 8 MM
YÜKSELDI.

2100 YILINA
KADAR DENIZ
SEVIYESI 50 ILA 95
SANTIM YÜKSELECEK.

ÖNÜMÜZDEKI 35-40 YIL
IÇINDE 150 MILYON
EKO-MÜLTECI OLUŞACAĞI
TAHMIN EDILIYOR.

2100 YILINDA
DÜNYA SICAKLIĞI
1,5-4,5 DERECE
ARTACAK.

KUTUP
AYILARI
20 YIL IÇINDE
YOK OLABILIR.

PENGUENLERIN
SAYISI 1950’LERDEN
BU YANA
%60 AZALDI.

KAYNAK: NASA, WMO VE EPA
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KÜRESEL ISINMA

“KAYIPLARLA”
ARTIYOR

BILIM DÜNYASI, KÜRESEL
ISINMANIN UZUN VADEDE
İNSAN HAYATINI ETKILEYECEĞINI
SÖYLÜYOR. DIĞER CANLILARIN
YAŞAMI ISE DEĞIŞIME
UĞRAMAYA BAŞLADI.
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Küresel ısınma; dünya yüzeyinin, okyanusların
ve atmosferin kademeli olarak ısınması anlamına
geliyor ve özellikle karbondioksit (CO2), metan
ve diğer sera gazlarının atmosfere karışmasına
neden olan fosil yakıtların yakılması gibi insan
faaliyetlerinden kaynaklanıyor.
Bilim insanları, küresel iklim değişikliğinin
göstergeleri olarak, kutup buzullarının erimesi,
deniz seviyesinin yükselmesi, şiddetli fırtınalar
ve doğa olaylarındaki dengesizlikler gibi
dünyadaki ve atmosferdeki fiziksel değişimlere
uzun zamandır işaret ediyor. Ancak mevzuya
daha detaylı bakıldığında iklimdeki değişiklikler,
hayvan ve bitki türleri için yaşam alanı kaybı, göç
ve fiziksel değişiklik anlamına geliyor. Bu iki tür,
değişimlerden daha kısa vadede etkilenirken biz

insanlar için de coğrafi kayıplar ve hastalıklar
kaçınılmaz oluyor. Kaldı ki, daha şimdiden deniz
seviyesine yakın olan yerler alarm vermeye başladı.
Nature Conservancy'de araştırmacı ve
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin üyesi
olan Patrick Gonzalez, “Ekosistemde meydana
gelen değişiklikler, birçok bitki ve hayvan türünün
yaşam koşullarını potansiyel olarak değiştirecek
olan biyolojik seviyedeki daha geniş değişiklikleri
gösteriyor” diyor. İklim değişikliği, kuzeye göçen
hayvanların ve bitkilerin atmosferde biriken
ısıdan kaçması için güzel bir hedef olabilir ama
çoğu durumda, pek çok habitat, doğal yaşam
menzilinden daha uzakta yaşayamaz ya da
vasıflarını büyük ölçüde yitirir. Notre Dame
Üniversitesi Biyolojik Bilimler Fakültesi’de
yardımcı doçent olan Jessica Hellmann ve yüksek
lisans öğrencisi Shannon Pelini, iklim değişikliği
altında, türlerin coğrafi alanları ve bu alanları
değiştirip değiştirememeleri ile alakalı bir çalışma
yaptılar. Ekip, çalışmayı, “iklim değişikliğinin
etkilerini incelemek için amiral gemisi” olarak
adlandırdıkları kelebekler üzerinde gerçekleştirdiler.
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(Kelebekler pek çok hayvana oranla hızlı yaşayıp
hızlı ölüyorlar.) Pelini ve Hellmann, kuzey
sınırında yaptıkları araştırmada, kelebeklerin artan
sıcaklıkta nüfuslarının artacağını düşünmüşlerdi
ancak sonuçlar onları yanılttı. Testler, iklim
sıcaklığı altında olumsuz sonuç verdi. Laboratuvar
ortamında sabit ve ılımlı sıcaklıkların sonucu ise
pozitifti. Ekibin üzerinde çalıştığı türlerden biri
“propertius duskywing” kelebeğiydi. ABD’nin batı
sahili boyunca yaşayan bu tür, tırtıl aşamasında
meşe ağaçlarının üzerinde yaşamak zorundadır.
Artan sıcaklıklar kelebeğin yer değiştirme ihtiyacı
gösterdiğini ortaya koydu ancak yaşadıkları
alanın daha kuzeyinde meşe ağaçlarının
yokluğu, bulundukları yerin ötesine ilerlemesini
engelleyecek. Pelini, meşe ağaçlarının menzil
değişiminin kelebeklerin vardiyasından çok daha
yavaş gerçekleşeceğini söylüyor.
Ekolojik Toplum Derneği (ESA), yıllık
toplantısında, yapılan araştırmaların
sonucunda hem bireysel türlerin hem de
küresel biyomların iklim değişikliğine karşı
kırılganlıklarını ortaya koyduğunu belirterek,
“İklim değişikliği, geniş yaşam alanlarını
değiştirmekle tehdit ediyor" diyor.

DÜNYA HIZLA ISINIYOR
Bilim insanları “küresel ısınma” yerine
genellikle “iklim değişikliği” terimini
kullanmayı tercih ediyor. Bunun nedeni,
iklimin farklı alanlarda farklı şekillerde
yaşanıyor olması. Dünyadaki ortalama sıcaklık
tırmanışları, rüzgarlar, okyanuslardaki akıntı,
dünyanın çeşitli bölgelerini ısıtırken bazı
bölgelerini ise soğutuyor. Düşen yağmur ve kar
miktarı, bazı yerlerde sellere bazı kesimlerde
ise kuraklığa sebep oluyor.
Gezegenin sağlığını değerlendiren bilim
insanları, dünyanın eskiye oranla daha hızlı
ısındığını vurguluyor. Çoğu insan aktivitesinin,
özellikle fosil yakıtların yakılmasının ve sonuçta
atmosferdeki sera gazlarının birikmesinin, bu
ısınma eğilimini artırdığına inanılıyor. İklim
değişikliği ve insan arasındaki ilişki ile alakalı
siyasi tartışmalara rağmen, 27 Eylül 2013
yılında, Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli (IPCC) tarafından yayınlanan bir
rapor, bilim insanlarının insan faaliyetleri ile
iklim değişikliği arasındaki bağlantıdan her
12

Amerikalı araştırmacı
Bill Fraser’ın Antarktika’da,
penguenler üzerine yaptığı
uzun araştırmalara göre
Adelie penguenlerinin
sayısı son 30 yılda
32 bin üreme çiftinden
11 bine düştü.

zamankinden daha fazla emin olduklarını
ortaya koydu. Yaklaşık 200 uluslararası bilimsel
organizasyon, küresel ısınmanın gerçek olduğuna
ve insan eylemlerinden kaynaklandığına inanıyor.
Çünkü artık küresel ısınma ölçülebilir bir etkiye
sahip. Pittsburg Üniversitesi’nden Jeoloji ve
Çevre Bilimi Profesörü Josef Werne bunu
Live Sience’ye verdiği demeçte şöyle açıklıyor:
“Birçok yerde bu olayı gerçek zamanlı olarak
gözlemleyebiliriz. Her iki kuzey kutbunda da
buzullar eriyor, göller ısınıp yok olmaya başladı.
Bitkilerin etkinlik tarihleri değişiyor: Bazı
bitkiler ilkbaharda daha erken yaprak açarken
bazıları sonbaharda daha erken soluyor. Ayrıca
birçok canlı göç etmeye başladı.”
Bilim dünyası, geçtiğimiz son 10 yıl içinde
yüzey sıcaklıklarının rekor düzeye ulaştığını
belgelediler ve gezegenin tümünde başka
değişiklik belirtileri gözlemlediler: Buzun
dağılımı, deniz seviyeleri, sıcaklık…
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi
(NOAA) ve NASA verilerine göre, 1895 yılından
bu yana dünya çapında rekor sıcaklık 2016 yılında
yaşandı. O yıl dünyanın sıcaklığı 20. yüzyılın
tamamındaki ortalamadan 0,99 santigrat derece
daha sıcaktı. NASA’ya göre 2016’dan önceki
rekor sıcaklık 2017 yılındayken, NOAA’nın
araştırmasına göre ise 2015 yılında yaşanmış. İki
kuruluş arasındaki fark ise kullandıkları değişik
araştırma metotlarına dayanıyor. Ancak her iki

Gezegenin sağlığını
değerlendiren bilim
insanları, çoğu insan
aktivitesinin, özellikle
fosil yakıtların
kullanılmasının ve
sonuçta atmosferdeki
sera gazlarının
birikmesinin, dünyanın
eskiye oranla daha
hızlı ısınmasına neden
olduğunu belirtiyor.

yakıntehdit

kuruluş da tarihteki en yüksek beş sıcaklığın 2010
yılından bu yana gerçekleştiğine dikkat çekiyor.
New York’taki NASA’ya bağlı Goddard Uzay
Çalışmaları Enstitüsü'nün (GISS) Direktörü
Gavin Schmidt, “Son 40 seneye baktığımızda
gezegen genelinde hızlı ısınma trendi devam
ediyor” diyerek gezegenin sıcaklığının hızlı
değişimine dikkat çekiyor.
Dünyanın pek çok yerinden raporlar, sıcaklık
değişiminin vahametini ortaya koyuyor.
Yapılan araştırmalara göre Afrika’daki
Kilimanjaro Dağı’nın meşhur karları, 1912
yılından bu yana yüzde 80 azalmış durumda.
Hindistan’daki Garhwal Himalaya’nın
buzullarının erime hızıyla paralel olarak, 2035
yılında yok olacağına inanılıyor.
Bilim insanları, denizlerdeki su seviyesinin
son 10 yılda, dünyanın son birkaç bin
yıllık tarihine nazaran daha hızlı arttığını
söylüyor. Bu yükselişin devam etmesi veya
hızlanması durumunda, dünya sahillerinde
çarpıcı değişikliklerin olacağı belirtiliyor.
Louisiana’nın güney sahillerinde yapılan
incelemeler, okyanusun sahili üç metre içine
aldığını ortaya koyuyor. Mevcut eğilim sadece
Louisiana kıyıları için değil, dünyanın pek
çok yerinde aynı sonuçlara doğru yol alıyor.
Güney Pasifik’te küçük bir ada ülkesi olan
Tuvalu, şimdiden tahliye planlarını hazırladı.
Pasifik Okyanusu’ndaki Kiribati Adaları’nın
ve komşusu Mikronezya’nın 10 seneden kısa
bir sürede haritadan silinmesi bekleniyor.
Ancak durum sadece okyanus ülkelerini tehdit
etmiyor. İnsan popülasyonun yoğun olduğu
New York, Tokyo, Venedik gibi mega şehirler
de risk altında. Deniz sularındaki yükseliş,
Bangladeş gibi deniz seviyesine yakın, yoğun
nüfuslu ve fakir ülkeler için ekonomik ve
insani etkileri fazla bir felaket olarak ortada
duruyor. Senaryolar, Hollanda gibi zengin ve
teknolojik olarak gelişmiş ülkelerde bile büyük
bir rahatsızlık sunuyor.

KURAKLIK TEHLIKESI
Yükselen deniz seviyesinin yaratacağı bir dizi
etki içindeki en önemli konulardan biri de gıda
ve içecek stokuna vereceği zarar. Her ne kadar
şimdiye kadar ciddi bir durum ile karşılaşılmamış
olsa da önümüzdeki yıllarda etkilerini ciddi
14

şekilde göstereceği tahmin ediliyor. Küresel
ısınma ile beraber ortaya çıkacak olan kuraklık,
aşırı hava olayları, zararlı böceklerin artacak
olması, yeraltı sularının azalması ve ekilebilir
arazilerin azalması gibi etkiler, dünyada ciddi bir
gıda kıtlığına sebep olabilir.
Florida International Üniversitesi’nde
araştırmacı olan Bruce Douglas’ın yaptığı
araştırmalara göre, her 2,5 santimlik deniz suyu
yükselmesi, yaratacağı erozyonla 2,4 metrelik
bir şeridi yok edecek. Dahası tuzlu su, tatlı su
akiferlerine girdiğinde içme suyu kaynakları
büyük bir tehditle karşı karşıya kalacak. Bu
durum aynı zamanda tarımın da büyük bir
darbe görmesine neden olacak.
North Carolina State Üniversitesi; CO2,
bitkilerin büyümesini artırabilse de bitkilerin
verimliliğini düşürüp gıda güvenliği kaybına
neden olur, diyor. ABD Gıda Bakanlığı’nın
yaptığı analizlere göre gıda güvenliği, uluslararası
gıda pazarlarında yıkıcı bir etki yaratabilir. Dünya
çapında oluşabilecek kıtlık ve gıda eylemleri, sivil
huzursuzluğa neden olabilir.
Güvenli olmayan gıdaya ek olarak, küresel değişme,
insan sağlığı üzerinde daha ciddi tehlikeler de
barındırıyor. Amerikan Tabipler Birliği, geçtiğimiz
senelerde sıtma ve dang humması gibi sivrisinek
kaynaklı hastalıklarda ve aynı zamanda küresel
ısınmanın doğrudan bir sonucu olarak astım

Yaban hayatı araştırma uzmanı
Martyn Obbard, kutup
ayılarının 1980’lerin ortasından
bu yana, azalan buz miktarı ile
birlikte, hayatta kalabilmek ve
yemek bulabilmek için daha da
ciddileştiğini belirtiyor.

yakıntehdit

Peru’daki Guelccaya Buzulu aynı oranda
erimeye devam ederse 2100 yılına kadar
yok olacak ve bölgedeki binlerce insan içme
suyundan mahrum kalacak.
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Woods Hole Oşinografi
Enstitüsü Başkanı
Robert Gagosian,
okyanus ısısı ve
tuzluluğundaki çok
fazla değişikliğin,
Kuzey Atlantik
termo-halin
sirkülasyonunu
yavaşlatmaya yetecek
kadar bozabileceği
uyarısında bulunuyor.
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gibi kronik rahatsızlıkların ortaya çıkmasında artış
olduğunu bildirmişti. Sivrisinek kaynaklı bir hastalık
olan zika virüsünün 2016 salgını, iklim değişikliğinin
tehlikelerini vurgulayan türdendi. Uzmanlar,
sıcaklığın artışıyla beraber insanların maruz kaldıkları
hastalıkların artacağını ve birçok hastalığın şekil
değiştireceğinin altını çiziyor.

BAZI YAPILAR DENGEYI
BOZMAYA BAŞLADI
Birçok yerde insan mühendisliğinin yarattığı
harikalar da ısınan dünyada yükselen denizlerin
etkilerini daha da kötüleştirdi. Mississippi Nehri
boyunca yapılan kanallar, nehir deltasının çöken
tortulları ile inşa edilmiş durumda. Bu da binlerce
yıllık doğal süreci büyük bir sekteye uğrattı.
1930’lu yıllarda petrol ve gaz şirketleri bataklık
tamponlarını parçalayarak nakliye ve keşif
kanalları açtılar. Bu çalışmalar arazilerin batma
hızını artırdı. Sondaj çalışmalarının yoğun olarak
yapıldığı Louisiana, bu çalışmalar yüzünden
her yıl yaklaşık 25 mil karelik bir sulak alan
kaybediyor. Bunun gibi yerel projeler, uzun vadede
gezegenin başka yerlerinde telafisi mümkün
olamayan değişimlere neden olabilir.

Dev Antarktika buzulunun “Larsen A” ve Larsen
B” bölümleri 1995 ve 2002 yıllarında ana gövdeden
kopup denize karışmışlardı. Buzuldan üçüncü bir
parça ise geçtiğimiz senenin Temmuz ayında koptu.
Ana gövdenin sadece yüzde 10’unu oluşturan
“Larsen C”, 6 bin kilometrekare bir büyüklüğe sahip.
Bugüne dek kıtadan akan buzulların denize inmesini
engelleyen şey Larsen C buz sahanlığıydı. Bilim
insanları, bu sahanın ortadan kalkmasının deniz
seviyesini 10 santimetre yükselteceğini söylüyor.
A ve B buzulu eridiğinde deniz seviyesinde
yükselmeye neden olmuştu. Larsen C ise bu
iki buzuldan çok daha büyük. Buzul tamamen
eridiğinde deniz seviyesinde yarım metrelik bir
yükselişe neden olacak. Bu oran sahil yaşamını ve
deniz kenarındaki şehirleri büyük oranda etkileyecek.

ALDIĞIMIZ IKI NEFESTEN BIRI
OKYANUSLARDAN
Su seviyesindeki yükselme, okyanus ve denizlerin
yaşadığı tek değişiklik değil. Okyanuslar, gezegende
yaşamı sürdüren bir dolaşım sağlıyor. Suyun
sıcaklığı ve tuzluluğu ile değişen su yoğunluğundaki
farklılıklarla harekete geçen okyanus akıntıları
gezegenin karasal yüzeylerini ısıtma, soğutma gibi
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kritik bir göreve sahip. Ekvatordan kutuplara
yapılan ısı aktarımında en önemli aktör.
Okyanusların dünya iklimindeki potansiyel
dramatik değişimlerin anahtarı olduğunu
söyleyen Woods Hole Oşinografi Enstitüsü
Başkanı ve Yöneticisi Robert Gagosian, okyanus
ısısı ve tuzluluğundaki çok fazla değişikliğin,
Kuzey Atlantik termo-halin sirkülasyonunu
yavaşlatmaya ya da durdurmaya yetecek kadar
bozabileceği uyarısında bulunuyor. "Bu da on
yıl kadar kısa bir sürede iklim koşullarında ciddi
değişikliklere neden olacak" diye ekliyor.
Okyanuslar, karbondioksit için önemli emilim
merkezleri. TURMEPA’nın dediği gibi
“aldığımız iki nefesten biri okyanuslardan”.
Bermuda bölgesinde yapılan araştırmalara
göre, okyanustaki karbondioksit miktarı yıldan
yıla artıyor. Okyanuslar ve denizler suyun
asitliğini artıran karbondioksitin yalnızca bir
kısmını emerler. CO2’nin artması, suyun asit
oranın yükselmesi anlamına geliyor. ABD’nin
Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) göre Sanayi
Devrimi'nin başladığı 1700’lü yıllardan bu
yana okyanusların asitliği yüzde 25 oranında
arttı. Bu, okyanusun canlıları için büyük bir
sorun demek. Çünkü mercan, istiridye gibi
canlılar suyun içindeki kalsiyum karbonatı
kullanarak iskelet yapılarını oluştururlar.
EPA’ya göre mevcut asitlenme eğilimleri
devam ederse mercan resiflerinin yoğun
oluğu alanlar bundan büyük zarar görecek ve
mercanlar yok olacak. 2016-2017 yıllarında
Avusturya’daki Büyük Set Resifi’nin büyük
bir kısmı ağarmaya başlamıştı. Ağarma, su
sıcaklığının yükselmesi, pH dengesizliği ve
kirlilikten oluşan bir stres belirtisi.

GEZEGENIN GELECEĞI ULUSAL
ÇIKARLARDAN ÖNCE GELMELI
2015 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te
imzalanan Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Konferansı’nda, 196 ülke bir araya
gelip iklim değişikliğinin önüne geçmek
için birtakım kurallar belirledi. Anlaşmanın
başlıca hedefini küresel ısınmayı yıllık 2
derecenin altında tutmak oluşturuyordu.
Çünkü anlaşma öncesi uygulamaların devam
etmesi ve karbon emisyonunun azalmaması
durumunda ısınmanın yıllık 3 derecenin
18

Dünya Meteoroloji Örgütü, deniz
seviyesi yükselmesinin yıllık ortalama
3 milimetre hıza ulaştığını bildirdi.

üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Anlaşma
2020 yılında hayata geçirilecek.
16 Aralık 2018'de Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar
Konferansı (COP24) adı verilen bir ara toplantı
gerçekleştirildi ve Paris İklim Anlaşması’nın
temel başlıklarının hayata geçirilmesi için
yöntemler belirlendi.
24. İklim Konferansı Başkanı ve Polonya
Çevre Bakan Yardımcısı Michal Kurtyka
toplantıda yaptığı açıklamada, “İklim
değişikliği sorununa ilişkin yalnız metinler
üretmek ya da ülkelerin ulusal çıkarlarını
gözetmenin dışında bir tutum sergilenmesi
gerekiyor” diyerek gezegenin geleceğinin
çıkarların ötesinde olduğuna vurgu yaptı.
Paris Anlaşması’nda verilen taahhütlere sadık
kalmanın tek yolu, fosil yakıtlara olan bağımlılığı
ortadan kaldırmak, yenilenebilir enerjilere daha
fazla destek vermekten geçiyor. Bu da şu an
yeraltında saklı duran doğalgazın ve diğer fosil
yakıtların hiçbir şekilde yer üstüne çıkarılmaması
anlamını taşıyor. AB’nin şu anki miktarda
doğalgaz kullanmaya devam etmesi, küresel
sıcaklıkların 0,6 derece artmasına neden olacak.
Buna diğer fosil yakıtlar da eklendiğinde bu
miktar daha da artacak ve Paris Anlaşması’nın
2 derece kuralı büyük bir darbe yiyecek.

denizci

En güzel coğrafi vaziyette
ve üç tarafı denizlerle
çevrili olan Türkiye,
endüstrisi, ticareti ve sporu
ile en ileri denizci millet
yetiştirme kabiliyetindedir.
Bu kabiliyetten istifadeyi
bilmeliyiz.
“DENİZCİLİĞİ” Türk’ün milli
ülküsü olarak düşünmeli
ve onu az zamanda
başarmalıyız.

millet
denizci
ülke

DENİZ ENDÜSTRİSİNİ VE DENİZCİLİĞİ
GELİŞTİRME DERNEĞİ

Sektörümüzü uluslararası platformlarda temsil eden ve
AB standartlarının ülkemize uyarlanmasını sağlamak için
çalışan, ICOMIA (Uluslararası Denizcilik Endüstrisi Dernekleri
Konseyi)’nın tam üyesi, YATEF (Yat ve Tekne Endüstrisi
Federasyonu)’in kurucu üyesi, sektörün en büyük fuarı olan
CNR AVRASYA BOAT SHOW’un “Düzenleyici Partneri”
ve 300’den fazla tüzel ve kişi üyesi olan bir
sivil toplum kuruluşudur.
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1551 Okmeydanı-İstanbul
T: 0212 320 32 44 ● F: 0212 320 32 08 ● dentur@dentur.org.tr ● www.dentur.org.tr

maviyarış

DÜNYANIN
EN PRESTIJLI
OKYANUS
YARIŞLARINDAN
BIRI OLAN ROLEX
SIDNEY HOBART
YAT YARIŞI, HER
SENE SIDNEY
VE HOBART’TA
CANLI VE RENKLI
BIR KARNAVAL
ORTAMI
YARATIYOR.
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YAT
YARIŞI
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Denizde uykusuz geçen 628 mil. Dinlenmeye
vakti olmayan bir mürettebat. Rüzgar ve
dalgalara karşı verilen zorlu bir mücadele ve
her günün bitiminde akıllarda tek bir hedef
var: Gün sonunda geceyi sağ salim atlatmak.
Buna rağmen kimse pes etmiyor çünkü gri ve
asi sularda mücadele eden bu adamlar, denizci
olmak için doğmuşlar…
Avustralya’nın en popüler ve en uzun süreli
etkinliklerinden biri Rolex Sidney Hobart
Yat Yarışı. Her sene Noel’den önceki ulusal
Boxing Günü’nde başlayıp yılbaşı gecesine
dek devam ediyor. Dünyanın en zorlu okyanus
mücadelelerinden biri olarak kabul edilen yarışın
bu sene 74’üncüsü yapıldı. 26-31 Aralık tarihleri
arasında gerçekleşen Sidney Hobart Yat Yarışı,
Birleşik Krallık’taki Rolex Fasnet Yarışı ve
ABD’nin doğu kıyısındaki Bermuda yarışı ile
birlikte, dünyadaki üç klasik okyanus yarışından
biri olarak kabul ediliyor.
Macera, cesaret, azim, keşif ve sportmenlikle
özdeşleştirilen Rolex Sidney Hobart Yat
Yarışı, 1945 yılından bu yana aralıksız olarak
devam ediyor. Amatör mürettebatlı 9 metrelik
teknelerden profesyonel tayfası ile seyreden
30 metrelik dev yelkenlilere kadar farklı boy
ve teknik donanıma sahip tekneler, zorlu bir
seyir için açık denizlere açılıyor. Ürkütücü
seyir koşullarına sahip olan yarışta, tehlikelerin
üstesinden gelebilmek için akıl yürütme ve hızlı
reflekslere sahip olma hayati önem taşıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ AMA YEREL
Rolex Sidney Hobart Yat Yarışı, önceden
dünyaca ünlü popülaritesine rağmen denize
tutkuyla bağlı olan Avusturyalıların kendi
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arasında gerçekleştirdiği bir yarıştı ama
zamanla araya denize meraklı yabancılar da
girdi. Amatörlerin de katılabildiği bu yarış
aslında "ha deyince" girilebilecek bir yarış
değil. Yarış öncesi hazırlıkları ve güvenlik
prosedürlerini tamamlamak da en az yarışı
bitirmek kadar zor. Özellikle 1998 yılından
bu yana güvenlik son derece önemli. “Sidney
Hobart Felaketi” olarak hatırlanan 98 yılındaki
yarış esnasındaçıkan fırtına sonucu, altı sporcu
hayatını yitirmiş, beş tekne batmıştı. Yarış
başladıktan kısa bir müddet sonra beklenmedik
şekilde fırtınaya dönüşen rüzgar, saatte 70
knot hızla esmeye başlamıştı. 115 tekneden
ise sadece 44’ü yarışı tamamlayabilmişti. Pek
çok denizci helikopter ile tahliye edilmişti.
Ancak zorluk seviyesi yüksek etkinlikler
yelkencileri hep daha fazla cezbettiğinden
ve serüven yaşama dürtüsü sebebiyle, bu
felakete rağmen yarış sekteye uğratmamış ve
popülaritesinden bir şey kaybetmemiş.
Güvenlik konusunda uyulması zorunlu olan
kurallardan biri, can yeleği giyme zorunluluğu.
Yeleklere takılan yer gösterici cihazlar, kişisel
bilgiler içeriyor ve bir nedenden ötürü devreye
girdiğinde, teknenin koordinatlarını yetkili
kişilere iletiyor. Ayrıca yarışçıların “sea survival”
(denizde hayatta kalma) eğitiminden geçmeleri
gerekiyor. Teknedeki ekibin yarısının sea survival
sertifikasına sahip olması zorunluyken, diğer
yarının da en az 150 millik seyir deneyimine

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Amatör mürettebatlı
9 metrelik teknelerden
profesyonel tayfası ile
seyreden 30 metrelik
dev yelkenlilere kadar
farklı boy ve teknik
donanıma sahip
tekneler, zorlu bir
seyir için açık
denizlere açılıyor.

maviyarış

sahip olması gerekiyor. Diğer yandan iki kişinin
radyo haberleşmesi, iki kişinin de ilkyardım
sertifikasına sahip olması zorunlu. Günde iki kere,
telsizle koordinatları vermek ve hava 40 knotun
üzerine çıktığında raporlamak da zaruri.

YARIŞTA ÖDÜL BOL
Yarışa, gelenek olduğu üzere, 26 Aralık’ta saat
13:00’da Sidney Limanı’ndan start verildi.
Avustralya Cruising Yat Kulubü ile yılların
sponsoru Rolex’in ortaklaşa düzenlediği bu
zorlu yarışa bu sene 92 tekne katıldı. Amaç,
628 deniz mili uzaklıktaki Tazmanya’nın
Hobart şehrine varabilmekti. Avustralya’nın yaz
mevsiminin keyfini sürdüğü yarış günlerinde
400 binden fazla izleyici, açık deniz yarışlarının
en göz alıcı başlangıçlarından birine tanık olmak
için bir araya geldi. Zorlu mücadele internet ve
televizyon aracılığıyla da tüm ülkede yayınlandı.
Avustralya’daki her şehrin temsil edildiği yarışa
bu sene Hong Kong, Çin, ABD, Fransa, Rusya,
Macaristan, Almanya, İngiltere ve Polonya’dan
da tekneler katıldı. Tekneler, IRC 0, IRC 1, IRC
2, IRC 3, IRC 4, ORCI 1, ORCI 2, ORCI 3,
PHS 1, PHS 2, Clipper 70, Clipper 70 1 ve
Sidney kategorilerinde yarıştılar.
Tazmanya’da yapılan ödül töreninde sınıf
çokluğundan ve kategorilerden dolayı kupa sayısı
da oldukça fazla. Yarışa katılan tüm teknelerin
tamamı genel kazanana verilen Tattersall Kupası
için yarışsa da Sidney’den ayrılan ilk tekne,
Tazmanya’ya varan ilk tekne, finişe varan en
küçük tekne, en başarılı kadın kaptan kupaları da
yarışın heyecan düzeyini yükseltiyor.
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HOBART YARIŞ KÖYÜ
Rolex Sidney Hobart Yat Yarışı’nın
en eğlenceli taraflarından biri de
Tazmanya’nın Hobart şehrinde kurulan
yarış köyü. Dev ekranlarla çevrili köy,
yarışa festival havası katan etkinliklere
sahne oluyor. Çadırların kurulduğu köyde
yemekler, konserler, oyunlar, havai fişek
gösterileri düzenleniyor. Girişin ücretsiz
olduğu Hobart Köyü’ne evcil hayvanlar da
kabul ediliyor. Köyde konaklama, yemeiçmenin yanı sıra tuvalet, banyo, ATM, ilk
yardım gibi hizmetler de sunuluyor.
Yılbaşında final yapan yarışa katılan
mürettebat, izleyicilerle birlikte Hobart
Constitution Dock Limanı’nda havai fişekler
eşliğinde yarışı ve yeni yılı kutluyorlar.

YARIŞIN KAZANANI TAZMANYA
Altı gün süren heyecanın ardından mini
maxi Alive yarışta ipi göğüsleyerek büyük
kupanın sahibi oldu ve 39 yıl aradan sonra
bunu başaran ilk Tazmanya gemisi oldu.
Yarışı kazanan önceki Tazmanyalı ise 1979
yılında Screw Loose’ydi.
Skipper ve Ocean Respect Racing’in
Kurucusu Stacey Jackson tarafından da
desteklenen ve 13 kişilik ekibinin tamamının
kadın olduğu Wild Oats ise yarışmanın
ikincisi oldu. Yarışa her sene katılan kadın
ekip, yelkenlide güçlü kadını teşvik etmek
ve sürdürülebilir okyanusları desteklemek
için yarışta yer alıyor. Yarışta üçüncülüğü ise
Tazmanya’dan Reichel Pugh aldı.

Dünyanın en popüler
yarışlarından biri olan
Sidney Hobart Yat Yarışı
31 Aralık tarihinde
havai fişek gösterileri
eşliğinde sona erdi.
Yarışın sonunda mutlu
sona ulaşan taraf ise
Tazmanya'dan Alive'ydi.

yakınplan
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ULUSLARARASI DENIZCILIK ÖRGÜTÜ’NÜN (IMO) GEMILERDE KULLANILAN YAKITTAKI KÜKÜRT IÇERIĞININ
YÜZDE 0.5’I GEÇMEYECEĞI YÖNÜNDEKI DIREKTIFI, 1 OCAK 2020 TARIHINDE HAYATA GEÇIYOR. BU KURAL,
DENIZ TICARETINE EKSTRA MALIYET YÜKLEYECEK OLSA DA, DAHA TEMIZ BIR HAVAYA FIRSAT TANIYACAK.
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Dünya ticaretinin yüzde 85-90’ının
taşındığı denizyolu taşımacılığının, küresel
emisyonlardaki payı sadece yüzde 3-4
seviyesinde. IMO Deniz Çevresini Koruma
Komitesi, gemilerden kaynaklanan sera gazı
emisyonlarının, 2050 yılında yüzde 50,
karbon yoğunluğunun ise 2030'a kadar yüzde
40 ve 2050'ye kadar yüzde 70 azaltılmasını
hedefliyor. Uzun vadede ise emisyonlar
tamamen ortadan kaldırılacak.
Bu hedef doğrultusunda önemli bir adım,
1 Ocak 2020’de atılacak. IMO’nun 2015
yılında aldığı bir kararla, gemi yakıtlarında
yüzde 3,5 olan kükürt üst sınırının yüzde
0,5’e indirilmesi zorunlu olacak.
Bu kural, uluslararası ticarette çalışan 55 bin
gemiyi ilgilendiriyor. Gemi işletmeleri, bu
tarihten itibaren düşük sülfürlü alternatif
yakıtlar kullanmak zorunda kalacak. Bir diğer
çözüm de gemilerin scrubber (egzoz gazı
temizleme sistemi) ile donatılması.
Yapılan araştırmalar, armatörlerin scrubber
yerine düşük sülfürlü yakıt seçeneğini daha
çok tercih ettiğini gösteriyor. Çünkü scrubber
maliyeti geminin büyüklüğü ve tipine göre 2 ile
6 milyon dolar arasında değişiyor. S&P Global
Platts Analytics’in tahminlerine göre; bir yıl
içinde scrubber ile donatılan gemi sayısı 2 bin
200’ü bulacak ve yıl sonu itibariyle 3 bin gemiye
ulaşacak. Bu nedenle alternatif yakıtlara talep
çok daha fazla olacak.

TEMIZ YAKITLARA TALEP ARTACAK
Deniz taşımacılığı küresel petrol talebinde yüzde
5’lik paya sahip. Sektörün günlük 4 milyon varil
civarında yakıt talebi bulunuyor. 2020’den sonra
ağır fueloilin yerine düşük kükürtlü HFO veya
deniz gazı yağına (Marine Gas Oil, MGO)
talep artacak. Kısa vadede tercih edilen çözüm
ise gemi yakıt sistemlerinin LNG yakıtlarına
dönüştürülmesi. Şu anda LNG ile çalışan 125
gemi bulunuyor ve 136 gemi de inşa halinde
26

55
BIN

2020’DE YÜRÜRLÜĞE
GIRECEK KURALDAN
ETKILENECEK
GEMI SAYISI

50
MILYAR DOLAR

DÜŞÜK SÜLFÜR
KURALININ DENIZ
TICARETINE
GETIRECEĞI MALIYET

veya siparişi verilmiş durumda.
Yılda yaklaşık 11 milyar ton yük, 55 bin
civarında aktif çalışan gemiyle dünya
denizleri arasında taşınıyor. Gemilerin bu
hareketi sonucunda, yıllık 350 milyon ton
bunker (gemi yakıtı) tüketiliyor.

2020’DE IBRE TERSINE DÖNECEK
Bugün tüketilen bunker ürünlerinin
yüzde 80’ini fueloil, yüzde 20’sini de gasoil
oluşturuyor. 2020’den sonra ise ibrenin
tersine dönmesi bekleniyor. Yeni emisyon
kontrollerinin devreye girmesi ile kullanılacak
bunker ürünlerinin yüzde 70’inin gasoil
(distillates), yüzde 20’sinin fueloil ve yüzde
10’unun LNG olacağı tahmin ediliyor.
Gemi işletmelerinin düşük sülfürlü yakıt için
daha pahalı yakıtları kullanması gerekiyor. Şu
anda kullanılan yüksek sülfürlü yakıtın tonu
limanına göre; 310 ile 380 dolar arasında
bulunurken, MGO’nun tonu 480 ile 670
dolar arasında değişiyor.
Rafineriler, yılın ikinci yarısı ve üçüncü
yarısında sektörün ihtiyaç duyduğu oranda
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2020’DE
GEMI YAKITLARININ
OLMASI GEREKEN
KÜKÜRT
ÜST SINIRI

alternatif yakıt üretebileceğini belirtiyor.
Fakat dünya çapındaki tüm limanlarda
belirtilen tarihe kadar yeterli miktarda uygun
yakıtın bulunup bulunamayacağına dair gemi
işletmelerinin şüphesi bulunuyor.
Diğer yandan OECD Uluslararası
Taşımacılık Forumu, geçen yıl yayımladığı
bir raporda, tüm teknolojiler uygulandığı
takdirde, 2035 yılına kadar karbon emisyon
miktarının yüzde 82 ile yüze 95 arasında
azaltılabileceğine vurgu yaparak, ülkeleri
bu konuda etkin rol almaya davet ediyor:
“Hükümet politikaları sıfır karbonlu deniz
taşıtlarını daha çekici kılabilir ve yatırımları
sürdürülebilir teknoloji ve yakıtlara
yöneltebilir. Böylelikle deniz taşımacılığı daha
sürdürülebilir bir sektör haline gelebilir ve
bu vesile ile özellikle Türkiye gibi gelişmekte
olan ekonomilerde, yeşil kalkınma ve yeşil
istihdam kaynağı olabilir.”
Deniz yakıtları için belirtilen yeni
çevresel kuralların, deniz taşımacılığına
50 milyar doların üstünde ekstra maliyet
getireceği tahmin ediliyor.
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BIMCO: GEMILERIN
ÇOĞU UYUMLU YAKIT
KULLANACAK
BIMCO (Baltık ve Uluslararası Denizcilik
Konsey) Genel Sekreter Yardımcısı Lars
Robert Pedersen ve Baş Gemicilik Analisti
Peter Sand, 2020’de yürürlüğe girecek gemi
yakıtlarındaki kükürt üst sınırı ile ilgili
BIMCO’nun görüşlerini paylaştı.

2020’de gemi yakıtlarına yeni kurallar
geliyor. Sizce denizcilik sektörünün alt
yapısı buna hazır mı?
Takvimler 1 Ocak 2020’yi gösterdiğinde,
gemilerin yakıt ihtiyacı bir önceki yılın
miktarıyla aynı olacak, ki bu da yakıt
altyapısının genel olarak devam edeceği
anlamına geliyor. Gemiler de aynı şekilde yakıt
alıp kullanabilecekler. Asıl mesele, mevcut
yüksek kükürtlü yakıtlardan düşük kükürtlü
yeni yakıtlara geçiş noktasında ortaya çıkacak.
Hem kıyılardaki hem de yakıt bunkerleri
ve gemilerdeki tankların kalıntı ve kirletici
maddelerden arındırılarak, yakıt yüklendikten
sonra uyumsuzluk ortaya çıkmasını
engelleyecek şekilde hazır hale getirilmesi
gerekiyor. Ayrıca, farklı yakıt kaynaklarının
uyumluluğu ve karışım oranındaki artışa
bağlı genel kalite sorunları nedeniyle, düşük
kükürtlü yakıtların mürettebata daha fazla
zorluk çıkarması da muhtemel görünüyor.

BIMCO, IMO’nun düşük sülfür kuralı
ile ilgili ne düşünüyor ve bu konuda
sektöre neler öneriyor?
BIMCO, üyelerine yasa ve yönetmeliklere
uymalarını öneriyor. Uyumlu yakıt
bulunmamasıyla ilgili çeşitli düzenleyici
hükümler söz konusu olmakla birlikte,
diğer tüm seçenekler tüketilmediği
sürece, bu hükümlerin kullanılmasını
öneremeyiz. Bunun nedeniyse, bu tür
durumlarda (para, gözaltı veya farklı
şekillerde) ceza almama garantisinin
bulunmaması ve özellikle de tekrarı
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halinde cezalandırmanın giderek bir norm
haline gelme ihtimalinden korkmamız.
BIMCO hiçbir surette herhangi bir çözüm
için “BIMCO tarafından önerilmektedir”
ibaresini kullanamaz ve kullanmayacak.

Gemi işletmelerinin, yükümlülükleri
yerine getirmede ne gibi alternatifleri
bulunuyor?
Mevcut gemiler için varsayılan seçenek
uyumlu yakıtın yakılması gibi görünüyor.
Son altı ay içerisinde temizlik amacıyla
kullanılan scrubber’ların siparişlerinde bir
artış gözlenmesi ve medya raporlarından
ölçüldüğü kadarıyla, tercih edilen
seçenek olarak konumlanmalarına karşın,
çoğu geminin 1 Ocak 2020’den sonra
da scrubber olmadan uyumlu yakıt
kullanmaya devam edeceği de biliniyor.
Yeni gemiler içinse daha fazla seçenek söz
konusu. Bu noktada cevaplar için 2020’nin
ötesine bakmak daha akılcı olabilir. Binde
50 kükürt limitinin eli kulağında, ancak
gemiler daha uzun süreli operasyonlar için
inşa edildiklerinden karbon emisyonları
da uzun vadede herkesin çözmesi gereken
meseleler arasında yer alacak.

Yeni kurallar, denizcilik sektörüne ve
küresel ticarete ne kadarlık bir maliyet

getirecek? BİMCO’nun bununla ilgili bir
çalışması oldu mu?
Daha pahalı olan yakıtların maliyeti, nihai
aşamada malların taşınması için ödeme
yapanlar tarafından karşılanacaktır. Asıl
soru, yüksek nakliye maliyetinin taşınan
mal miktarını etkileyip etkilemeyeceği. Her
ne kadar küreselleşme geçtiğimiz on yıllar
içerisinde deniz taşımacılığının çehresini
değiştirmiş de olsa bu durumun ucuz
yakıttan kaynaklanmadığı görülüyor ve işte
bu nedenle yakıtın pahalı olmasından da
etkilenmeyebilir. Nakliyeye yönelik talep
esnek değil ve bu da taşıma maliyetleri düşse
de artsa da müşterilerinin aynı miktarda
taşıma hizmeti alacağı anlamına geliyor.
Bu durum muhtemelen büyük ölçüde
taşımacılığın daha verimli gemilerle daha
etkin bir şekilde yapılması ile pazarların
şeffaflaşması ve serbest ticaret gibi diğer
faktörlerden kaynaklanıyor.
Bu nedenle, nakliye talebindeki herhangi
bir değişiklik de otomasyonunun düşük
ücretli ve uzun mesafeli dış kaynaklı üretim
ihtiyacını ortadan kaldırması, ülkelerin
siyasi kararlarından kaynaklanan pazar
bariyerlerinin ortaya çıkması ve üretimle
tüketimi birbirine yaklaştıran döngüsel
ekonomi gibi aynı itici güçlerin bazıları
nedeniyle söz konusu olabilir.

duayenbakış

DENIZ
HAYATTIR
İSMET ÜNER
GEMAK YÖNETIM KURULU BAŞKANI

DENIZLERDEKI DOĞAL DENGE; EVSEL VE ENDÜSTRIYEL ATIKLAR, ZIRAI MÜCADELE ILAÇLARI
VE PETROL ATIKLARI ILE BOZULMAKTADIR. YAPILAN ÇALIŞMALAR SADECE AKDENIZ’E YILLIK
ORTALAMA 100.000-150.000 TON PETROL ATIĞININ BIRAKILDIĞINI GÖSTERMEKTEDIR.
BUNU AZALTMANIN YOLU ISE GERI DÖNÜŞÜMDEN GEÇIYOR.

Y

Yazılı tarihin ilk anından günümüze, seyyahlara ev, şairlere ilham,
insanlığa aş ve uğraş olmuştur denizler. Bilhassa biz denizciler için
ufkun ardını düşleme hevesini sürekli canlı tutmuş, en tabii içgüdümüz
olan merak duygusunu hep körüklemiştir. Deniz taşımacılığı, diğer
taşımacılık metotları arasında en ucuz ve çevre dostu olanıdır. Bugün
de deniz ulaşımı, turizm, sağlık, balıkçılık, gemi inşa sanayii gibi birçok
mavi ekonominin ve mavi büyümenin motoru konumundadır.
Denizdeki biyolojik hayatın verimliliği ve sürekliliği, sudaki oksijen ve
ısı miktarı ile güneş ışığına bağlıdır. Deniz demek, içerisinde yaşayan
canlılar ve mikro organizmaların yaşama tutunması ile oluşan bir hayat
demektir. Denizlerimizin korunması sadece salt suyun korunması
değil, aynı zamanda hassas bir ekosistemin korunmasıdır. Bu yaşamın
devamlılığı için en önemli öğe, deniz suyundaki oksijen seviyesidir.
Deniz suyunda bulunan oksijenin yüzde 70’ini denizlerdeki bitkiler
üretir. Dolayısı ile insan yaşamı için nefes almak neyi ifade ediyorsa,
doğal yaşam için de deniz aynı şeyi ifade etmektedir.
Denizlerdeki doğal denge; evsel ve endüstriyel atıklar, zirai mücadele
ilaçları ve petrol atıkları ile bozulmaktadır. Yapılan çalışmalar
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Kirlilik İzleme Projesi”, ümit ediyorum ki, bu alanda yapılması
2020 yılına kadar Türkiye’nin kıyı ve denizlerinin de yüzde 10’unun
gerekenleri gerçekçi olarak ortaya çıkararak daha aktif hareket
deniz koruma alanı ilan edilmesi gerekmektedir.
edebilmemize olanak sağlayacaktır.
Kendi meslek grubumuzu kapsayan, ülkemizin de üyesi bulunduğu
Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO), kuruluşundan itibaren yaptığı
çalışmalarla uluslararası nitelikte pek çok sözleşme,
“TURMEPA’NIN FARKINDALIK YARATMA
protokol ve kuralın hazırlanmasını gerçekleştirmiş
GAYRETLERINI TAKDIR EDIYORUZ”
ve yürürlüğe konularak uygulanmasını sağlamıştır.
Ulu önderimiz M. Kemal Atatürk, denizlerle ilgili
IMO’nun en önemli komiteleri arasında yer alan ve
olarak “Denizciliği, Türk’ün büyük milli ülküsü
Bugünümüz ve
özellikle deniz kirliliği ile ilgili uluslararası mevzuatın
olarak düşünmeli” diyerek, bizim bu hususta sahip
geleceğimiz için
geliştirilmesinde önemli rol oynayan Deniz Çevresini
olmamız gereken hassasiyeti ve vizyonu çok önceden
çok önemli olan
Koruma Komitesi (MEPC), son yıllarda birçok
belirlemiş ve gayretkeş olarak bu konuya eğilmemiz
denizlerimizin
düzenleme yaparak ülkemiz açısından da önem arz
gerektiğinin altını çizmiştir.
eden konular üzerinde çalışmaktadır. Bunlara örnek
İnanıyorum ki, geleceğe ve gençlerimize daha
korunması hepimiz
olarak, liman kabul tesisleri, gemi atıklarının bertaraf
için elzemdir. Denizin temiz bir çevre ve deniz bırakmak isteyen ve bu
edilmesi hakkında el kitabı hazırlıkları, balast sularıyla
konuda gurur duyabileceği bir katkı sağlamak
insan yaşamı için ne
zararlı sucul organizma ve patojenlerin taşınmasının
herkesin bu konuyu şahsi meselesi olarak
kadar önemli olduğunu isteyen
önlenmesi (BWMS) ile ilgili düzenleme, gemilerde
algılaması ve ortak harekete katılması, bu bilincin
bilen TURMEPA’nın
zehirli (antifoulling) boya kullanılmasının zararlı
en ivedi şekilde kazanılmasında anahtar rol
farkındalık yaratma
etkileri ile ilgili çalışmalar sayılabilir.
üstlenecektir. Bugün görülmektedir ki, TURMEPA
gayretlerini
takdir
gibi birçok sivil toplum örgütünün de bu
Ülkemizde de son yıllarda artan bir ilgiyle takip
konudaki gönüllü katkılarıyla, bu toplumsal bilinç
edilen bu konunun gerek sivil toplum örgütlerince
ediyoruz.
ülkemizde yerleşecek ve temiz eller, temiz denizlere
gerekse de ilgili bakanlıklarımızca yakinen takip
dönüşecektir. Bugünümüz ve geleceğimiz için çok önemli olan
edilmekte olduğunu iftihar ve memnuniyetle takip ediyorum.
denizlerimizin korunması hepimiz için elzemdir. Denizin insan
Bilhassa, TÜBİTAK tarafından geçen yıl başlatılan ve Çevre
yaşamı için ne kadar önemli olduğunu bilen TURMEPA’nın
ve Şehircilik Bakanlığı destekli, üniversiteler ve diğer araştırma
farkındalık yaratma gayretlerini takdir ediyoruz.
kurumları ile iş birliği içinde sürdürülecek, “Denizlerde Bütünleşik

sadece Akdeniz’e yıllık ortalama 100.000-150.000 ton petrol atığının
bırakıldığını göstermektedir. Deniz kirliliği etkenlerinin başında gelen
petrol türevi atıkları azaltmanın yolu ise, geri dönüşümden geçmektedir.
Bizler de bu bilinçle geri dönüşüm çalışmalarına çok önem veriyoruz.

AKDENIZ VE KARADENIZ ÖZEL ALANDIR
Denizlerimizi daha temiz tutmak için ulusal ve uluslararası kanun, kural
ve sözleşmelerin varlığı önemli bir güvencedir. MARPOL 73/78 Ek-1
Madde 10’da, Akdeniz’in ve Karadeniz’in özel alan olarak belirlenmesi,
uluslararası sözleşmelere örnek olarak gösterilebilir. Bu madde ile
atıkların denize atılması yasaklanmış ve Akdeniz’e kıyısı olan her
limanda atık alım tesislerinin bulunması zorunluluğu getirilmiştir.
Deniz koruma alanları bütün dünyada son zamanlarda üzerinde
en çok çalışılan konular arasındadır. Bütün dünya uluslarının 2020
yılında, deniz ve kıyısal alanlarının yüzde 10’unun “Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi Nagoya Kararları” gereğince deniz koruma alanları olarak
ilan edilmesi konusundaki taahhütleri dolayısıyla bu devletler, deniz
koruma alanları konusunda yeni çalışmalara yönelmişlerdir. Buna göre
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1925'TEN 1975'E
KADAR TOPLAMDA
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MAVI BALINALAR VÜCUT
AĞIRLIKLARI KADAR SUYU
AĞIZLARINDA TAŞIYABILIRLER.

MILYON
BALINA AVLANDI.

DÜNYADA

80

BALINA TÜRÜ
BULUNUYOR.

OKYANUSLARIN
ÇÖZÜLEMEYEN SIRRI

BALINALAR
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BALINALAR, SUYUN ALTINDA
EN FAZLA BIR SAATE YAKIN
KALABILIRLER.

BALINALARIN NEDEN
SAHILE VURDUKLARINA
DAIR BILIM DÜNYASI
NET BIR CEVAP
BULABILMIŞ DEĞILSE
DE BUNUN SEBEPLERI
HAKKINDA PEK ÇOK
FIKIR VE SPEKÜLASYON
OLUŞTURMUŞ
DURUMDA.
BU NEDENLERDEN
BIRI DE INSANOĞLU.
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Balinalar deniz yaşamına tamamen adapte olmuş
canlılardır. Tarihsel kayıtlar, bu canlıların MÖ
300’den beri var olduğunu söylüyor. Dünyanın tüm
okyanuslarında var olan bu dev canlıların, bir zamanlar
kara yaşayanı olduğunu gösteren kanıtlar bulunuyor.
Balinalar, doğal yaşam alanlarının tahribatı nedeniyle
evrim geçirdiler ve hayatta kalabilmek için suya
bağımlı hale geldiler.
Balinalar, denizde yaşamasına rağmen yunuslarla
beraber memeli canlılardır. Tüm memeliler gibi
sıcakkanlı olan bu deniz canlıları, akciğerleri sayesinde
solunum yaparlar. Bu nedenle, hava almak ve
vücutlarında biriken karbondioksiti dışarı vermek
zorundadırlar. Balinaların kafasının üzerinde yer alan
solungaç yüzgeçleri sayesinde dışarıya püskürttükleri
su, aslında hava püskürtmesidir. Balinaların büyük
bir cüsseye sahip olması kas kütlesinin de büyüklüğü
anlamına gelir. Bu da kaslarda biriken oksijen
miktarının artmasını sağlar. Bu sayede suyun altında
bir saate yakın bir süre kalabilirler.
Tek başlarına da dolaşabilmelerine rağmen genellikle
gruplar halinde dolaşmayı tercih ederler. Son derece
sosyal canlılar olan balinalar, birbirleriyle çıkardıkları lirik
seslerle iletişim kurarlar. Bu seslerin yüksekliği, türlere
göre değişmekle birlikte, millerce öteden duyulabilir.
Çevrelerini ekolokasyon yöntemi ile algılayan
balinaların görme yetileri son derece gelişmiştir.
Gözyaşı bezlerinin salgıladığı özel bir madde
sayesinde gözleri tuzlu sudan etkilenmez ve çok az
ışıkta dahi görebilirler.
Memeliler gibi canlı doğum yapan balinalar, üreme
döneminde sayıları yüzlere ulaşacak şekilde bir
araya gelirler. Dişi balinalar sekiz, erkek balinalar
ise 5-6 yaşındayken olgunluk dönemine girer.
Çiftleşme ve doğurma dönemi yaz aylarında
gerçekleşir. Gebelik süresi 11-15 ay sürer. Her
çiftleşmeden bir yavru doğar, ikiz doğum çok nadir
görülen bir durumdur. Yavrular iki sene süt içer.
Her yavru günde ortalama 100 kilo alır.
Yaşam süreleri oldukça uzun olan bu hayvanların
ortalama ömürleri, 70-90 yıldır. Ancak 200-300 sene
yaşayanları da bulunmaktadır. 30 metre boy ve 200
ton ağırlığa ulaşabilen balinaların mideleri, 60 adet
fili alabilecek kadar büyüktür. 80 kadar türü bulunan
balinalar içinde en büyük olanı mavi balinadır.
Balinalar da her memeli gibi uyuma ihtiyacı duyar.
Ancak gün içinde maksimum iki saat uyurlar.
Bilinçsiz bir duruma düşmeleri, canlarına mal olabilir.
Bu nedenle kısa aralıklarla uyurlar.
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Migaloo isimli balina,
dünyada yaşayan tamamı
beyaz tek balina.

Yalova

Bilim insanları yunusların zekasının çok yüksek
olduğunu tespit etmiş olmasına rağmen aynı ailede
yer alan balinaların zekasına dair henüz bir tespit yok.
Ancak pek çok makale, balinaların zekasının çok
düşük olduğunu belirtiyor.

Midilli
C

M

BALINALAR IKI SINIFTA TOPLANIYOR
Bir balinanın hangi gruba dahil olduğu beslenme
ve fiziksel özelliklerinden ayırt edilebilir. Yunuslarla
beraber “cetecea” sınıfına ait olan balinalar, balen
balinalar ve dişli balinalar olmak üzere iki alt gruba
ayrılıyor. Balen balinaları, küçük balıklar, kabuklu deniz
canlıları ve planktonlarla beslenirler ve besinlerini, üst
çenelerindeki balen denilen tarak benzeri saçaktan
süzerler. Sayıları dört yüzü bulan ve fanon adı verilen
bu saçaklar, bir balık ağı gibi balinanın ağzının içini
örer. Bu filtreleme sistemi, istenmeyen gıdaların
dışarıda kalmasını sağlar. Dişli balinalar ise normal
dişlere sahip olup balık, kalamar, balinalar ve diğer
deniz canlılarını avlayabilirler. Ancak bu durum dişli
balinaların yemeklerini çiğnediği anlamına gelmez,
onlar da diğerleri gibi yutuyor. Ancak dişleri sayesinde
avlarından büyük parçalar koparabiliyorlar. Bu da
onları balen balinalarından daha avantajlı hale getiriyor.
Çünkü gıda listeleri daha geniş.
İki balina türü arasındaki diğer belirgin özellik ise
fiziksel yapılarından ileri geliyor. Balen balinaları dişli
balinalardan çok daha büyük cüsselere sahip. Diğer
yandan balen balinaları iki soluk deliğine sahipken dişli
balinalarda bir delik bulunuyor.
Balinalar ana iki alt gruba ayrılsa da bu iki grup da
kendi içinde çeşitleniyor. Gri balina, mavi balina,
Grönland balinası, gerçek balina, Kuzey Atlantik
balinası, kambur balina, Fin balinası, minke

Ayvalık
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CM

MY

CY

CMY

Dünyanın tüm
okyanuslarında var
olan balinaların,
bir zamanlar kara
yaşayanı olduğunu
gösteren kanıtlar
bulunuyor. Doğal
alanları tahrip
edildiğinden suya
bağımlı hale geldiler.
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Gri balinalar herhangi bir memelinin
yapabileceği yıllık en uzun göçlerinden birini
yapıyor: Yaklaşık 10.000 mil (gidiş-dönüş).

balinası balen balinasıyken; sperm balina, pilot
balina, katil balina, beluga balinası dişli balinalar
grubunda yer alıyor. Ancak bunların dışında da
balina cinsleri bulunuyor.

BALINA AVCILIĞI YOK OLUŞA
SÜRÜKLÜYOR
Balinaların kemiklerinin içi ve vücutlarının tamamı
özel bir yağ tabakası ile kaplıdır. Bu yağ tabakası
onları soğuktan koruduğundan hem soğuk hem de
sıcak sularda yüzebilirler. Vücudu kaplayan bu yağ
tabakasının kalınlığı ortalama 45 santimdir. Bu yağ,
balinalara yaşam sansı verirken diğer yandan da
avcıların radarına sokuyor.
Balina yağının önemi insanlar tarafından ilk olarak
17. yüzyılda keşfedildi. Balina yağı bu yüzyılda
lambalar için yakıt olarak kullanılmaya başlandı.
18-19. yüzyılda ise balina avcılığı büyük bir rekabet
alanına ve endüstriye dönüştü. 20. yüzyılda ise avlamak
öldürmekle eşdeğer görüldü. Uluslararası Balina
Avcılığı Komisyonu, 1946 yılında modern balina
avcılığı konusunda uluslararası iş birliğini vurguladı ve
herkesi bu konuda yardıma davet etti. Kırk yıllık uzun
bir mücadelenin ardından da 1986 yılında ticari balina
avcılığına yasak getirildi. Ancak bugün, bu canlıların
avlanması, hayvan hakları açısından kabul edilemez
olsa da yapılmaya devam ediyor.
Ticari amaçla balina avcılığı uluslararası alanda
yasaklanmış olsa da Norveç, İzlanda, Japonya gibi
ülkelerde hâlâ avlanmaya devam ediyor. Japonya her yıl
bilimsel çalışma adı altında balinaları avlayıp, etini ve
yağını dört milyon Yen karşılığında satıyor. Uluslararası
tepkilere rağmen, Japonya geniş bir alanda avlanmaya
devam ediyor. Ayrıca bu üç ülke, ticari yasağın
kalkması için de baskılara devam ediyor. Bu yasağın
tamamen kalkması çok yavaş üreyen balinaların
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popülasyonu için çok büyük riskler oluşturuyor.
Eskiden yağının lamba yakıtı, boya, cila, makine yağı,
sabun, araç yakıtı olarak kullanılmasından dolayı çok
sık avlanan balinaların yağı, bugün daha çok kozmetik
sektöründe kullanılıyor. Ancak bugün balinalar daha
ziyade etleri için avlanıyor. Bu da pek çok türün
yok olma ile karşı karşıya kalmasına neden oluyor.
Japonya’da balina eti son derece lüks bir yemek.
Balina yemenin ülkenin bir kültürü olduğunu savunan
Japon hükümeti, son olarak, tüm çevrecilerin ve hayvan
hakları savunucularının tepkilerine rağmen, 30 yıllık
balina avlama yasağını kaldırıp, Temmuz 2019’dan
itibaren balina avcılığına yeniden hız kazandıracak.
Senelerdir bilimsel araştırma adı altında yapılan
avlamalar, artık bir bahaneye gerek duymayacak. Yasağın
kaldırılması, Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu
tarafından koruma altına alınan pek çok balinanın
yeniden serbestçe avlanabileceği demek oluyor.
Tahminlere göre, ilk balina avlama gemisinin
sulara indirildiği 1925'ten 1975'e kadar, toplamda
1.5 milyon balina öldürüldü. Balinaların neslinin
tükenmesi denizdeki ekolojik sistemin hızla
bozulmasına neden olacağı bilinmesine rağmen
avlanmaya devam ediliyor.
İnsanoğlunun balinalara zararı sadece avcılıkla sınırlı
değil. Bugün sırrı hâlâ çözülememekle beraber,
balinaların intihar girişimlerinin bir kısmının insan
faaliyetleri ile alakalı olduğu bilim dünyasınca
tartışılmaya başlandı.

Araştırmacılar ve doğa
uzmanları balinaların
neden intihar ettiğine
dair bazı teoriler
geliştirmiş durumda
ve sırrın çözülmesinin
gittikçe önem kazanan
bir konu olduğunu
vurguluyorlar.
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BALINALAR GERÇEKTEN
İNTIHAR MI EDIYOR?
Araştırmacılar ve doğa uzmanları, balinaların neden
intihar ettiğine dair bazı teoriler geliştirmiş durumda
ve sırrın çözülmesinin gittikçe önem kazanan bir konu
olduğunu vurguluyorlar.
Deniz biyologları ve çevrecilerin benimsediği ortak
nedenlerden biri sonar çalışmaları. Yapılan bu
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için avlanıyor.
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Mavi balina, 35 metreye varan boyu ve 150 tonu geçebilen
ağırlığı ile gezegenin yaşayan en büyük canlısıdır.
çalışmaların, duyma kabiliyetleri son derece yüksek
olan balinaları dehşete düşürdüğü ve güvenli bölge
için kıyılara ve sığ sulara kaçmaya zorladığını ortaya
koyuyor. Diğer yandan ses dalgaları, balinaların
ekolokasyon sitemine zarar veriyor ve yönlerini
kaybediyorlar. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer
İdaresi’ne (NOAA) göre, ABD Deniz Kuvvetleri’nin,
denizaltıları tespit etmek için kullandığı frekanslı sonar
dalgalarından -özellikle şişe burunlu balina ve kavun
kafalı balinalar- çok etkileniyor. 2008 yılında New
York merkezli Doğal Kaynakları Koruma Konseyi
ve birtakım çevreci gruplar, bunun ciddi sonuçlar
yarattığını söyleyerek, ABD Deniz Kuvvetleri’ne
dava açtı. Dava sonrasında sonar teknolojisinin
balinaları ve diğer deniz canlılarını nasıl etkilediğine
dair araştırmalar yapılmasına karar verildi. Yine 2001
yılında Bahamalar Deniz Hayvanlarını Araştırma
Organizasyonu tarafından yapılan bir araştırma,
balinaların kıyıya vurması ile sonar çalışmaları
arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu. Buna
rağmen bazı bilim insanları ve deniz biyologları, sonar
çalışmalarının balinaları nasıl etkilediğini, niye rahatsız
ettiğini ve bazı türlerin bundan diğerlerine oranla daha
fazla etkilendiğinin henüz açıklanamadığını belirtiyor.
Okyanustaki gemilerin sayılarının artması balinalar
için tehlike yaratan bir diğer neden olarak ortada
duruyor. Deniz araçlarının balinalar ile çarpışması, bu
hayvanların yaralanmasına ve geçirdikleri sarsıntı sonrası
yollarını kaybedip kıyıya vurmalarına neden oluyor.
Hava ve su kirliliği, çevresel toksinler, küresel
ısınma ve dünyanın manyetik alanındaki
değişiklikler, araştırmacıların ortaya çıkardığı diğer
olası nedenler. Balinalar, gaz ve asit gibi kirletici
kimyasallar ve günlük yaşamdan kaynaklanan
günlük atık birikiminden dolayı hastalanabiliyor
veya zehirlenebiliyor, bu da onların sahillere
vurmasına neden oluyor. Bazı biyologlar, gezegenin

manyetik alanındaki değişikliklerin neden olduğu
anormalliklerin, balinaların biyolojik navigasyonuna
engel olabileceğine ve bunun da balinaların yönünü
yitirmesine neden olabileceğine inanıyor. Küresel
ısınma ve dünya üzerindeki etkileri pek çok canlıda
olduğu gibi balinalar için de çeşitli sorunlara sebep
oluyor. Gelgitlerdeki değişiklikler, buzdağlarının
erimesi ve yiyecek stoklarının tükenmesi veya yer
değiştirmesi, balinaların da yer değiştirmesine ve sığ
sularda yüzmesine neden oluyor. Besinsel eksiklikler,
balinaların gıdanın peşinden sığ sulara gitmelerine ve
buralarda sıkışıp kıyıya vurmalarına neden oluyor.
Bir başka teori ise, balinalar arasındaki sosyal
bağlara ve akrabalığa dayanıyor. Balinalar topluluk
halinde dolaşan ve birbirleri arasında iş bölümü
olan sosyal hayvanlar. Bazen grup liderinin hastalık
sebebiyle kıyıya sürüklenmesi beraberinde grubun
diğer üyelerinin de kıyıya çekilmesine neden oluyor.
Ekibin herhangi bir üyesinin yaptığı bir hata, bütün
ekibin canına mal olabiliyor. Bazı durumlarda
ise köpekbalığı gibi diğer deniz canlılarının
saldırılarından kaçmak için sığ sulara sürüklenirlerken
bazen ise öldükleri için kıyıya vuruyorlar.
Üzerinde en çok tartışılan hipotez ise balinaların
ekolokasyonlarının sığ ve kıyıya yakın yerlerde
çalışmadığı. Balinalar, avlarını bulmak için ekolokasyon
sistemini kullanırlar. Avlarını kıyıya yakın olarak takip
ettikleri zaman balinalar, şaşırıp derin sulara varmanın
yolunu bulamadıklarından kıyıya vuruyorlar.
Bu teorilerin bazılarının yakın ölçekte ispatlanması
zor duruyor. Ancak bilim dünyası balinaların intihar
etmelerinde insanlığın payının artık yadsınamayacağını
da belirtiyor ve acil koruma sorununa odaklanıp
koordineli bir şekilde hareket etmeye çalışıyor.
Tehdit altındaki ve nesli tükenmekte olan türlerin
canlanmasının uzun vadeli bir sorumluluk olduğunu
belirtip başarının mümkünlüğünün birlikte çalışan
birçok ortağa bağlı olduğunu söylüyorlar.

“RMK MARINE…altyapısı, yetenek setleri, taahhüt gücü, bilgi ve deneyimiyle,
yeni teknolojilerle, yenilikçi çözümleri buluşturan tersane.”

Bazı balina türleri dünyanın en uzun ömürlü
memelileri arasındadır. Grönland balinaları 200 yıldan,
katil balinalar ise 100 yıldan fazla yaşayabiliyor.

www.rmkmarine.com
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TÜDAV BAŞKANI PROF. DR. BAYRAM ÖZTÜRK

DENiZLERiMiZ YABANCI
TÜRLERiN TEHDiDi ALTINDA
"TÜDAV STANDARTLARI YÜKSEK, ULUSLARARASI
KURUMLARLA IŞ BIRLIĞI YAPAN VE BIRÇOK
ULUSLARARASI KURUMUN DA IŞ BIRLIKÇISI
OLAN BIR OLUŞUM. BIZ EVRENSEL VE BILIMSEL
STANDARTLARDA DENIZLER VE ÇEVRE ADINA
YÜKSEK GETIRILI ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ."
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Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı ve
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Bayram Öztürk, son yıllarda iklim değişikliği ve besin
zincirindeki değişimlerin sonucu olarak Akdeniz başta
olmak üzere, Türkiye denizlerinin yabancı türlerin istilası
altında olduğuna vurgu yapıyor. Bu türlere karşı halkın ve
denizcilerin bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk,
bilinçlendirmenin yanı sıra yabancı türlerin girişinin
azalması için koruma alanları oluşturulması ve izleme
programı başlatılması gerektiğini belirtiyor.
Deniz kirliliğine dikkat çekmek için birçok bilimsel
çalışmaya imza atan TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk
ile bir araya geldik. TÜDAV’ın çalışmalarını, iklim
değişikliğinin yarattığı sorunları ve neler yapmamız
gerektiğini konuştuk.

Kurucusu da olduğunuz TÜDAV hangi
prensiplerle çalışıyor, ne gibi çalışmalar
yapıyorsunuz?
TÜDAV, standartları yüksek, uluslararası kurumlarla
iş birliği yapan ve birçok uluslararası kurumun da iş
birlikçisi olan bir oluşum. Biz, evrensel ve bilimsel
standartlarda denizler ve çevre adına yüksek getirili
çalışmalar yapıyoruz. Bir STK’dan öte bilimsel bir
laboratuvar ya da “think tank” gibi hareket ediyoruz.
Ayrıca Boğaz'da izleme yapan tek kurumuz. 22 yıl önce
kurulduk, şimdi ise olgunlaştık diyebilirim.
1997 senesinde kurulan TÜDAV, üç temel prensip
çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor: Birincisi denizlerin
korunması ve gelecek nesillere devredilmesi için koruma
alanları ve koruma konseptlerinin geliştirilmesi. Gökçeada
Koruma Alanı tamamıyla TÜDAV’ın çalışmaları
neticesinde oluşturulmuştur. İkincisi, denizlerin korunması
konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının
yapılması ile alakalı. Başta çocuklar, gençler ve denizciler
olmak üzere eğitimler veriyoruz. Bugüne dek 6 bin kişiye
eğitim verdik ama çarpan etkisi göz önüne alındığında çok
daha fazla insana dokunduğumuza inanıyoruz. Üçüncüsü ve
en etkin olduğumuz alan ise araştırma. Araştırmadan, veri
toplamadan, analiz etmeden bir konu üzerine konuşmanız,
hipotezler oluşturmanız ve koruma, geliştirme planları
yapmanız çok zor. Deniz, çok dinamik bir ortam. Her
gün renginin bile değiştiği bu yapı, bu ekosistem, kendi
içinde sürekli bir devinim içinde. Kaldı ki, son yıllarda
insanoğlu tarafından yaşadığı değişiklikler, daha yakından
incelenmesini zorunlu kılıyor.
Yaptığımız araştırmalar içerisinde iki tanesi ön plana
çıkıyor: Bunlardan ilki, deniz çöpleri ile alakalı.
Türkiye’de adı anılmazken, “Marlisco” projesi ile

mikroplastikler üzerine araştırmalar yapmaya başladık.
Diğeri de “Karadeniz’de Deniz Koruma Alanı
Önerileri” projesiydi. Denizel biyolojik çeşitliliğin
ve sürdürülebilir balıkçılığın geleceği için Karadeniz
kıyısındaki ülkelerle iş birliği içinde hareket ettik.
Her iki projemiz de Avrupa Birliği tarafından
destekleniyor. Bu arada TÜDAV’ın projelerinin yüzde
80’i AB tarafından fonlanıyor, geri kalan kısmı ise
bağışlarla toplanıyor.
Yeni projemiz ise geçtiğimiz sene Antalya Büyükşehir
Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirdiğimiz “Deniz ve
Kıyıların İklim Değişikliğine Adaptasyon Süreci”. Küresel
ısınma ile beraber denizlerde iklim ve dolasıyla yaşam
değişiyor. Son 50 senede denizlerde 0,7 santigratlık sıcaklık
artışı yaşandı ve bunun etkilerini inceliyoruz.
Bu sene 12 köpekbalığı türünün korunması için çaba
sarf ettik ve bu gerçekleşti. Yine Cebelitarık Boğazı’ndan
başlayarak, iki ay boyunca helikopterlerle, Akdeniz’deki
balina ve yunuslarla alakalı sayım ve değerlendirme yaptık.
Önümüzdeki sene ise bu işi tekneyle gerçekleştireceğiz.
Diğer yandan bugüne dek 50’nin üzerinde kitap çıkardık.
Bunların yaklaşık 34 tanesi İngilizce olarak çıktı. Dört
ayda bir yine İngilizce olarak yayınladığımız bir dergimiz
bulunuyor. Bu dergi uluslararası bilim dünyasında geçerliliği,
prestiji ve kabul görürlüğü olan bir yayın.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa
yaptığınız projenin ele aldığı konulardan biri
de iklim değişikliği ile biyolojik çeşitlilikte
meydana gelen değişiklikler. Bu etkiler ne
derece görülmeye başlandı?
Türkiye’de iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek
bölgeler Ege ve Akdeniz. İklim değişikliğine bağlı olarak
özellikle Doğu Akdeniz’deki en büyük tehlike, değişen
iklim ile birlikte özellikle Kızıldeniz’den gelen yabancı ve
tehlikeli türler. Akdeniz’de bine yakın yabancı tür bulunuyor
ve bunların da 450 kadarı denizlerimizde yaşıyor. Bu türlerin
kesinlikle takip edilmesi gerekiyor. Antalya Büyükşehir
Belediyesi ile ortaklaşa çalıştığımız konulardan biri de
bu. Yükselen deniz sıcaklığı ile beraber Kızıldeniz’in ve
Akdeniz’in sıcaklığı birbirine yakın hale geldi. Bu da türlerin
geçişine ve kolayca adaptasyonuna imkan tanıdı. Biz, bu
türlerin insanlar tarafından bilinmesi, görülmesi ya da temas
etmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği ile alakalı
bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. İklim değişikliği bir
tehdittir, o nedenle önlem almak gerekir. Önlem almanın
yolu da bilgilenmekten geçer.
Diğer yandan nehirlerin havzalarının değişmesi ile yılan
balıklarının da giriş çıkışları değişti ve dolayısıyla avcılığı
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azaldı. Taş mercanlarda gözle görülür şekilde ölümler
başladı. Bunu tespit ettik ve yayımladık. İklim değişikliği
ve ısınan su, denizleri ve denizlerin sakinlerini tehdit
ediyor. Bu da dönüp dolaşıp insanlığa temas ediyor. Balık
stoklarının azalması, deniz suyunun yükselmesi, bizler ve
gezegenin geleceği için de büyük riskler oluşturuyor.
Türkiye’nin iklim değişikliği konusunda acilen izleme
projeleri başlatması gerekiyor. Deniz suyundaki
sıcaklığın ve diğer parametrelerin belirli aralıklarla
ölçülmesi şart. Bunu tüm dünya yapıyor, bizim de
yapmamız lazım. Örneğin asidifikasyon konusunda
sularımızla ilgili çok az şey biliyoruz.

FOTOĞRAFLAR: BAYRAM ÖZTÜRK

Balık stoklarının azalması ve deniz kirliliğinin
artması konusunda tavsiyeler, temenniler her
geçen sene artıyor ama ortada hiç icraat yok ki,
stok azalması ve kirlilik her geçen gün artıyor...
Her şeyden önce biz, yapıyor gibi görünmeyi seviyoruz.
Diğer yandan denizleri, balıkları sevdirmek, polisle
jandarmayla, korkutarak yapılabilecek şey değil. Bizim
“sevmeyi” öğrenmemiz lazım. Onun için eğitim şart
diyorum. Onun için TURMEPA her yerde eğitim
çalışmaları gerçekleştiriyor. Onun için dergiler, kitaplar
çıkarıyor, broşürler basıyoruz, araştırıyoruz. Bilgi
üretmeniz için ölçmeniz lazım ama bizde herkes her
şeyi biliyor, her şeyi konuşmaya yetkin zannediyor.
Konuşuyoruz da derinlik nerede?

Geçtiğimiz günlerde Paris iklim Konferansı’nın
devamı niteliğinde olan Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Konferansı yapıldı,
Polonya’da. Paris Konferansı'ndan biliyoruz
ki, yıllık 2 derecenin altında kalabilmek için
pek çok çıkardan vazgeçmek gerekiyor ancak
bu konferans da yine ciddi pazarlıklara sahne
oldu. Bir yanda ülkelerin ekonomik çıkarları
diğer yanda gezegenin geleceği… İkisinin
paralel yürümesi mümkün mü?
2 derece hedefinde zorlandığımız daha şimdiden belli.
Ancak kötümser de olmamak lazım. Kapitalizmin kendi
dinamikleri vardır. Bu dinamikler içindeki en önemli
mesele, büyümenin sürdürülemez olması. Sonsuz bir
büyüme söz konusu değil. Bu nedenle, biz istesek de
istemesek de iklim anlaşmasına uymak zorundayız.
İklim meselesi, pek çok ülkenin çıkarlarını olumsuz
yönde etkiliyor. Bu nedenle de bir uzlaşma bulmak
zorundalar. Bu uzlaşma sağlanamasa, yaşam alanlarının
ortadan kalkacağının farkındalar. Her şey yok olacaksa,
rekabet etmenin anlamı da olmaz.
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İklim değişikliğinin gündeminde olan
yerlerden biri Antarktika kıtası. Siz de burada
araştırmalar yaptınız. Türkiye’nin burada
araştırmalar yapmaması ileriye dönük olarak
bakıldığında ne gibi sonuçlar doğurur?
TÜDAV, Türkiye’nin Antarktika seferlerine çok destek
oldu. İlk seferin lideri bendim ve çok güzel bir sefer oldu.
Daha sonra yeni kadrolar ortaya çıktı. 2014 ve 2015
yılında Japon üssünde bulunurken, kar fırtınalarının
olduğu dönemde, "Neden Antarktika" isimli bir kitap
yazdım. Türkiye'ye dönünce de bastırdım; amacım,
Türkiye’nin orada, neden olması gerektiğini anlatmaktı.
Kıtada üs kurmak önemli değil. Önemli olan
danışman ülke olmak, ancak danışman olabilmeniz
için Antarktika’da bilimsel araştırmalar yapmanız,
makaleler yazmanız gerekiyor. Yaptığınız çalışmaların
uluslararası arenada saygınlık kazanması lazım.
Romanya’nın üssü var ama danışman değil, Hollanda
hiç üs kurmadı ama danışman ülke. Türkiye’nin
Antarktika’da yapacağı iş, “araştırmak” olmalı, kıtanın
nasıl korunacağı üzerine çalışmalar yürütmeli. Bol bol
penguen fotoğrafı çekip, hamasi palavralarla olmaz
bu iş. Üç sefer yapılınca danışman ülke de olunmuyor.
2016 ve 2017'de gidenlerin yazdığı makaleleri merak
ediyorum, varsa tabii.
Ben 2014 ve 2015 senesinde, Japonya’nın davetlisi
olarak Anarktika’ya araştırmalar yapmaya gittim.
Güney Okyanusu’ndaki iklim değişikliğini takip ettim.
Buradaki akıntı sisteminin nasıl çalıştığını gözlemledim.
İklim değişikliğine bağlı olarak gelen yabancı türler
olup olmadığını inceledik ki, incelemeler sonunda

Türkiye’nin
iklim değişikliği
konusunda acilen
izleme projeleri
başlatması
gerekiyor. Deniz
suyundaki
sıcaklığın belirli
aralıklarla
ölçülmesi şart.
Bunu tüm dünya
yapıyor, bizim de
yapmamız lazım.

mavisöyleşi

orada olmaması gereken kara midyeye rastladık. Bir
diğer gözlem konumuz da balinaların yer değiştirmesi
meselesiydi. Özgün çalışmalar yaptık. Bazı örnekleri
analiz etmeye ve yayınlamaya devam ediyoruz.

Son olarak, TURMEPA’nın çalışmalarını
nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye’de deniz ile alakalı çalışmalar yapan, halkı
bilinçlendiren kurumlarının sayısının artması lazım.
Keşke 20 tane daha TURMEPA, TÜDAV olsa.
Başka şehirlerde çalışmalar yapan kurumların çoğuna
bakarsanız o bölge merkezli olmadıklarını görürsünüz.
TURMEPA da TÜDAV da İstanbul merkezli kuruluşlar
ve farklı bölgelerde faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu
bölgelerin kendi içinden çıkan STK’ları olması gerekiyor.
Örneğin, Bodrum, Marmaris, İzmir denizlerle ilgili
neden güçlü bir vakıf veya dernek çıkartamıyor.
Türkiye’nin denize kıyısı olan 172 tane ilçesi bulunuyor.
İç suları ve gölleri dahil etmiyorum buna. Bu ilçede
yer alan çocukların, gençlerin belirli aralıklarla denize
çıkması, denize dokunması lazım. Dolayısıyla bir
kampanya başlatmalıyız. Evet, TURMEPA okullarda
eğitimler veriyor, TÜDAV denizciler için kampanyalar
yapıyor ama bunlar büyük bir bütüne dönüşmüyor.
Çocuklar, halk denize kavuşmalı, denizle barışmalı.
Bilmediğimiz, görmediğimiz şeyi koruyamayız ya
da gerektiği gibi koruyamayız. Bu şekilde, büyük
bir imkanı ve potansiyeli heba ediyoruz. Denizlerin
sevdirilmesi meselesi çok önemli ve dediğim gibi bu,
korkutularak kazandırılamaz.
Bugün Türkiye’de rahat bir şekilde ailenizi, arkadaşlarınızı
alıp denize gidebileceğiniz yer sayısı çok azaldı. Kıyıların ve
sahillerin büyük bir kısmı, oteller, beach’ler, kafe-restoranlarca
kapatılmış, hapsedilmiş durumda. Kamunun kıyının
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korunması konusundaki notu sıfır. Kıyılar, vatandaşlara ait
olmalı. Anayasa da bunu bu şekilde buyuruyor.
Kıyılarımız ile alakalı bir diğer sorun da kirlilik. Bu
sebeple, balık popülasyonu azaldı, ve biz büyük bir
protein deposundan kendimizi mahrum etmeye
başladık. Bu, aynı zamanda orta gelirli bir aile için
büyük bir ekonomik sorun. İngiliz bilim insanları
geçtiğimiz aylarda İngiliz Başbakanı’na bir mektup
yazdılar: “İngilizlerin ilaç masraflarını azaltabilmesi
için yeterli miktarda su ürünleri tüketmesi ve Akdeniz
usulü beslenmesi lazım. Bu gerçekleşirse, İngiliz
ekonomisinin üzerindeki büyük bir yük ortadan
kalkmış olacak.” Aynı şey bizim için de geçerli.
Ancak balığın temiz sularda üremesi ve beslenmesi
lazım. Kirli sular hem gıda güvenliği kaybına hem
de miktarın yetersizleşmesine neden olur. Kıyılar
balıkların yumurtlama alanlarıdır. Biz ne yapıyoruz?
Buldozerlerle kıyıları tahrip ediyoruz. Bugün kişi başı
ortalama 10 kilo bile balık yiyemiyoruz. Avrupa’da
bu oran ortalama 26 kilo civarlarında. Bunun için
su ürünleri üretmeli, avlamalı ve tüketmeliyiz ama
sürdürülebilir olmalı.
Denizlerimizi gerçekten korumalıyız.
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YENI YILIN
YENI TRENDLERI

BOOT
DUSSELDORF’TA
KÜÇÜK BOTLARDAN DEV
MEGAYATLARA KADAR
HER TÜRLÜ TEKNENIN
DEMIRLEDIĞI DÜSSELDORF
BOAT SHOW FUARI, ÇEŞITLI
AKTIVITELERI, SEMINERLERI
VE YARIŞMALARIYLA
FUARDAN ÖTE "TEKNELER
FESTIVALI"NI ANDIRIYOR.
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Dünyanın en fazla ilgi
gören deniz turizm
fuarlarından biri olan
Düsseldorf Boat Show
(Boot Düsseldorf ),
bu sene 50’nci yaşını
kutladı. 19-27 Ocak
tarihleri arasında
gerçekleşecek olan
fuar, 16 salonda, 19
farklı temada, 220 bin
m2 kapalı alanda, 67
ülkeden 2000 firma ve
kuruluş ziyaretçileri ile
buluşacak. 102 farklı
ülkeden 250 bin kişinin
fuarı ziyaret etmesi
bekleniyor. Yat turizmi,
aktivite, tekne ve su
sporları alanında pek
çok ürünün sergileneceği
ve tanıtılacağı fuarda
aynı zamanda çeşitli
aktiviteler, oyunlar,
tanıtımlar ve seminerler
düzenleniyor.
Yeni yılın yeni
modellerinin sergilendiği
fuar, dünyanın pek
çok yerinden olduğu
gibi Türkiye’den de yat
tutkunlarının iştahını
kabartıyor. Denizcilik
endüstrisinin önde gelen
buluşma yerlerinden
olan Düsseldorf ’ta
Türkiye’den de tekneler,
yelkenliler ve megayatlar
görücüye çıkacak. İşte,
onlardan bazıları...
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AVA YACHTS
2005 yılından bu yana denizcilik
mimarisi ve mühendislik şirketi olarak
faaliyet gösteren AvA Yachts, çok çeşitli
lüks explorer yat, motorlu ve yelkenli
yat, çelik, alüminyum, ahşap, grp yapı
yatlar tasarlayıp geliştiriyor. Bu yatlar
içinde öne çıkan serilerden biri de
Kando serisi...
Bu sene Düsseldorf Boat Show
Fuarı’nda tanıtılacak olan Kando serisi;
yüksek donanım, üstün kaliteli işçilik,
mükemmel konaklama ve konfor
sunuyor. Çelik gövde, alüminyum üst
yapıya sahip olan ve uzun menzilli
bu megayatlar, son derece çağdaş bir
görünüe sahip.
28,2 metre uzunluğundaki Kando 90,
iki geniş salon da dahil olmak üzere
beş çift kişilik kabine sahip. İç ve dış
tasarımı AvA Yacht tasarım ekibi
tarafından dizayn edilen Kando 90, son
derece yaratıcı, modern ve fonksiyonel
tasarımlı. Yüksek vitrinli camları
sayesinde hem bol ışık alıyor hem de
başarılı deniz manzaraları sunuyor.
Uzun menzilli bir kaşif megayat olan
Kando 110, 34 metre boyunda, altı çift
kişilik kabinin yanı sıra bir master süite,
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ana güvertede geniş bir salona ve
üst güvertede bir dinlenme odasına
barındırıyor. Son derece etkileyici
duran iç dizaynda kullanılan her ürün
işlevsellik dikkate alınarak özenle
seçilmiş. Boydan boya camları ile
başarılı manzaraları kaçırmamanızı
sağlayan 110, havuz, güneşlenme
terası gibi pek çok sosyal alanı da
barındırıyor. Kando 110’un bir üst
modeli olan Kando 120’nin ise
110’dan farkı daha büyük olması: 37
metre. Kando 130 ise serinin en geniş
olanı. 40 metre boyunda.

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

Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.
Ata Mah. 146 Nolu Sokak No:5 16600 Gemlik/BURSA Tel: +0 (224) 519 00 30 Fax: 0 (224) 519 00 31
www.rodaport.com
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MERCAN YACHTING
1988 yılından bu yana İzmir’de faaliyet
gösteren ve 3 metreden 14 metreye kadar
su sporları, gezi, yolcu, balıkçı, dalış ve
özel üretim tekneler imal eden Mercan,
kaliteli malzemeyi ustalık, özgün tasarım
ve üst düzey mühendislikle birleştiriyor;
geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda
yenilikçi tasarımlar üretiyor.
Bu sene 10’uncu kez Boot Düsseldorf ’a
katılacak olan Mercan Yachting, su sporları
alanındaki deneyimini dört yeni model ile
ortaya koyuyor: Excursion 36, Parasailing
36, Parasailing 32 ve Parasailing 28.
Birçok özelliği, opsiyonu var ve verimlilik,
performans, konfor, esneklik sunan yeni
ticari teknelerin her biri farklı konsept
ve özelliklere sahip. Optimum hız ve
performansıyla kusursuz gezi deneyimi
sunan Excursion 36 modeli, günlük geziler
için ideal bir model. Konfor anlayışını
kalite, tasarım ve yüksek teknoloji ile
birleştiren model, 440 HP dizel motoru
ile denizde mahsur kalmamanız için
tasarlanmış bir ortak. 10.85 metre
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uzunluğundaki tekne, son derece rahat bir
seyir sunuyor ve aşırı yüksek dalgalara karşı
son derece kullanışlı.
Parasailing 36 modeli ise açık denizler
için eşsiz derin V yapısı tasarımıyla,
dalgalı havalarda konforlu ve dengeli bir
seyir sunuyor. Model, Parasailing 32’nin
yenilenmiş versiyonu olarak tanıtılıyor.
Tandem ve harness depolama alanları,
teknede çok geniş bir uçuş platformu
sağlıyor. Parasailing 36’da maksimum
tekne hakimiyeti ise kokpit üzerinden

sağlanıyor. 9,9 metre uzunluğa ve
maksimum 480 HP güce sahip olan
tekne, 12 kişi kapasiteye sahip.
Su sporlarına ilgi duyanların modeli ise
Parasailing 28. Son derece ergonomik
ve üst düzey verimlilik sunan bu yeni
model, 8,65 metre boyunda ve 10
kişilik kapasiteye sahip. Teknenin yakıt
kapasitesi 250 litre, maksimum hız
kapasitesi ise 45 knot. Fiberglas gövde
malzemesi sayesinde çok dayanıklı olan
Parasailing 28, CE sertifikalı.
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MOONDAY YACHTING
1956 yılından bu yana tekne üretimi
yapan Moonday Yachts, üretimlerinin
tamamını kendi bünyesinde
gerçekleştirdikleri 18 modelin seri
üretimini yapıyor. Müşterilerin
talepleri doğrultusunda da teknelerde
istenilen değişiklikleri yapabiliyor.
Tekne ve yat üretimi için gerekli her
türlü teknolojiyi kullanan Moonday,
1995 yılından bu yana Hollanda
için tekne üretimi gerçekleştiriyor.
Her bir teknesi CE sertifikası ve
denize uygunluk belgesi sahibi olan
Moonday, 10 farklı klasik model, 8 de
spor model imal ediyor.
Moonday Yacht, bu seneki
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Düsseldorf Boat Show Fuarı’na
Moonday 480SD, Moonday
540SD ve Moonday 780SD
modelleri ile katılıyor.
Moonday 780SD, günlük geziler ve
balıkçılık için tasarlanmış bir sürat
teknesi. Genişlik ve iç yerleşim
olarak kullanıcıya çok rahat bir
kullanım sağlayan tekne, 7,80
metre boya ve 300 HP güce sahip.
Geniş bir kamaraya ve mutfağa
sahip olan 780SD, kaymaz zemine
ve paslanmaz çelik aksamlara sahip
olduğundan oldukça güvenli. 55
knot hıza ulaşabilen model, altı
kişi kapasiteli. 2019’un yeni seri
modellerinden olan 480SD, özel
dizayn bir sürat teknesi. 4,8 metre
boyundaki 480SD, 54 knot hıza
ulaşabiliyor. Altı kişi kapasiteli
tekne, rahat bir iç dizayna sahip.
Model 540SD, küçük kamarası
bulunan bir sürat teknesi. 5,4 metre
boyunda ve 55 knot hıza ulaşabiliyor.
Altı kişi kapasiteli.
Moonday’in ürettiği tüm modeller
konfor ve güvenlik bakımından
oldukça donanımlı.
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SIRENA MARINE

2006 yılından bu yana yatçılık
endüstrisinde hizmet veren
Sirena Marine, 2008 yılında
İtalyan Azimut-Benetti Grubu
ile bir ortaklığa gitti ve Azuree ve
Euphoria markaları altında bugüne
kadar 250’den fazla motoryat ve 100
yelkenli tekne ile dünyanın önde
gelen yat üreticilerinden biri oldu.
Sirena, Boot Düsseldorf ’a şirketin

ödüllü yelken markası Azuree
yelken, lüks yelken serisi Euphoria
ve Sirena motoryatı ile katılıyor.
Firmanın olgunluk çağını temsil
eden Euphoria serisi, lüks ve
konforun birleşimi. Euphoria 54, 68
ve 84 modellerinden oluşan seriyi
Düsseldorf Fuarı’nda Euphoria 54
temsil ediyor. 2014 Cannes Yatçılık
Festivali'nde de sunulan Euphoria 54,

Design Unlimited tarafından titizlikle
tasarlanmış bir iç mekana sahip.
İnfüzyon teknolojisi kullanılarak
üretilen yat, hem geniş dış yaşam
alanlarına sahip Akdeniz elemanları
hem de yelken keyfini artıran iç
konforu olan kuzey tarzı ile elit ve
şık bir görünüm sunuyor. Euphoria
54'ün lüks yat pazarı segmentine
ilk ilgisi, Boot Düsseldorf'ta her yıl
düzenlenen 2015 Avrupa Yılın Yat
Ödülü'ne aday gösterildiğinde bir kez
daha kanıtlandı.
Teknede her biri kendi banyosuna
sahip üç çift kişilik süit bulunuyor.
Son derece minimalist bir tasarıma
sahip olan teknede her alan
maksimum kapasite ile kullanılmış.
Her türlü hava koşulunda sorunsuz
seyir yapabilen tekne, akıllı güverte
sistemi ve kısa yelkenlileri sayesinde
küçük bir mürettebatla bile harekete
geçirilebiliyor. Euphoria 54,
46 metre uzunluğunda ve 75 HP
Volvo Penta motora sahip.

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ

ÜST DÜZEY PERFORMANS
Azuree yatlarının orta boy modeli
Azuree 41, ilk kez Ocak 2016’da
Boot Düsseldorf ’ta tanıtıldı.
Dış tasarımı Rob Humphreys,
iç tasarımı Tomasso Spadolini,
mühendisliği ise JIB Design
imzasını taşıyor.
Azuree 40’a kıyasla tümüyle yeniden
tasarlanmış yepyeni gövdesiyle
Azuree 41, daha dar ve belirgin
ayrıca daha ağır salması sayesinde
çok yüksek stabiliteye sahip. Toplam
ağırlıktaki artış tamamen salmadan
kaynaklı. Gövde ise daha hafif.
Azuree 41, gerçek hızda bir azalma
olmaksızın daha yüksek deniz
elverişliliği sağlıyor.
Tekne, üç kamaralı, ayrıca kaptan
köşkünde en-suite konaklama ve
iki tuvalet opsiyonu da mevcut.
Kıç tarafta bulunan ikiz misafir
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kamaraları, yüksek tavanları
sayesinde konforlu bir konaklama
sunarken, baştaki ana kamarada
ise iki farklı yatak seçeneği
bulunuyor. Dinlenme alanlarında
geniş hareket alanına sahip. İskele
tarafında U şeklinde bir oturma
alanı ve yemek masası olan
teknenin oldukça lüks bir mutfağı

bulunuyor. Ahşabın doğal rengi,
oturma odasındaki açık renkler
ve gövde pencereleri sayesinde
gün ışığından maksimum fayda
sağlanıyor. Gövdesi vakuminfüzyon teknolojisi ile üretilen
Azuree 41’in iskelet yapısı,
karbon-hibritten yapılmış ve
yüksek kuvvetler altında esnemeyi

engelliyor. 12 metre uzunluğundaki
tekne, havuzluğunun köşelerine
konumlanmış iki dümen sayesinde,
yelkenli yatın istenildiği taraftan
kumanda edilmesine olanak
veriyor. Birçok gezi yelkenlisinin
çok üstünde performansa sahip. 5
knot gerçek rüzgar hızında bile 4
knot gps hızına ulaşabiliyor.

Madde 4
Dernek’in mevzuu ve gayesi: Dernek’e üye olan tersane sahipleri lüzumlu tesanüdü
temin etmek, lokal tesis etmek, Milli gemi inşa sanayiini inkişaf ettirmek, gerek
mevcut tersanelere gerekse Devletin göstereceği mahalde acilen kurulacak
tersanelere Devlet himaye, teşvik ve yardımını temin etmek üzere ilgili bütün
Bakanlıklarla, özel ve kamu kuruluşları nezdinde çalışmalar yapmaktadır.

WWW.GISBIR.ORG

+90 216 446 06 80 (PBX) +90 216 446 06 84

GISBIR@GISBIR.ORG
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YAKITTAN TASARRUF
SAĞLAMAK ISTEYENLERE
Uzun menzilli yat pazarının yeni
oyuncularından olan Sirena 64, dünya
prömiyerini de -geçtiğimiz sene- Boot
Düsseldorf ’ta yapmıştı. Sirena Yachts motoryat
serisinin ilk modeli olan Sirena 64; 20,74 metre
boya sahip. Dış tasarımı ve mühendisliğini
German Frers’in üstlendiği model, kişiye özel
dizaynı, lüks ve konforu ile dikkat çekiyor.
Motoryatın üç farklı yerleşimi de manzaraya
tam hakimiyet sağlayan gövde camları ile bol
miktarda doğal ışık ve geniş alan sunuyor.
Muadillerine oranla yüzde 20 yakıt tasarrufu ile
deniz severlerin takdirini kazanan
Sirena 64, stabilizörler sayesinde seyir halinde
veya demirliyken konforlu bir yaşam alanı
sunuyor. Model, 850’şer HP güce sahip
motorları sayesinde 27 knot hıza ulaşabiliyor.
Üstün üretim teknolojisi yelkenlinin ağırlığını
azaltırken aynı zamanda ne kadar dayanıklı
olduğunu da gösteriyor.
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mavikaşif
röportaj. Peri Erbul
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İş hayatına stajyer olarak başladığı dönemden bu yana,
Setur'un bir parçası olan Setur Marinaları Genel
Müdürü Emre Doruk, denizin içine doğup büyümüş
büyük bir deniz sever. Babasının teknesiyle gezdiği
kıyılar, geleceğinin şekillenmesine büyük katkıda
bulunmuş. Hobi olarak yaşadığı denizler ve kıyılar bugün
profesyonel iş hayatının da bir parçası. 1987 yılından
bu yana Setur Marinaları ailesinin bir üyesi olan Emre
Doruk, Setur Marinaları içinde deneyimlediği pek çok
görevden sonra Ocak 2017 itibariyle, Setur Marinaları
Genel Müdürü görevine gelmiş.
Çok sevdiği denizlerin korunması için herkesin elini
taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Doruk,
denizcilik ve yatçılık işinde olanların ise ekstra hassasiyet
ve saygı göstermesi gerektiğini belirtiyor. Doruk, Setur
Marinaları olarak sahip oldukları bu hassasiyetin
kendilerini TURMEPA’ya ittiğini ve yaşanabilir bir
Türkiye için TURMEPA’ya destek verdiklerini söylüyor.

Setur Marinaları, bugün yurt içi ve yurt dışında
kaç marinaya ulaştı? Türkiye’nin Akdeniz yat ve
marina pazarında payını büyütmesi noktasında
Setur Marinaları nasıl bir rol üstleniyor?

SETUR MARINALARI GENEL MÜDÜRÜ EMRE DORUK

“HER MARINAMIZ TURMEPA’NIN
DOĞAL BIR ÜSSÜ”
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Koç Topluluğu bünyesindeki Setur Marinaları,
faaliyetlerine 40 yıl önce Çeşme Altınyunus Marina
ile başladı. Setur Marinaları Kalamış Fenerbahçe,
Yalova, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Netsel Marmaris,
Kaş, Finike ve Antalya olmak üzere Türkiye’deki
dokuz marinasına ek olarak, Midilli’deki marina ile
birlikte toplam 10 marina ile Türkiye'nin lider marina
zinciri konumundadır.
Setur Marinaları'nın deneyimli kadrosu, alışılmış marina
servisleri dışında; otel ve uçak rezervasyonları, çevre
gezileri, araç kiralama, giriş çıkış formaliteleri ve yat
sigortası gibi birçok konuda da müşterilere yardımcı
oluyor. Setur Marinaları’nın birçoğunda bulunan alışveriş
merkezi, market ve restoran gibi sosyal alanlar da
ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkânı sunuyor.
Setur Marinaları, aynı zamanda operasyonel
gereksinimlere yönelik getirdiği yenilikçi yaklaşımları
ile diğer marina işletmeleri tarafından da takip ediliyor.
Denizciliği, deniz turizmini, yelken ve diğer deniz
sporlarını tanıtmak, sevdirmek ve yaymak, Setur
Marinaları'nın en önemli misyonları arasında. Bu
misyonun bir gereği olarak, Yunanistan anakara ve
adalarını da kapsayan Ege Yat Rallisi’ni düzenleyen
Setur Marinaları, bunun dışında birçok yat yarışı ve
organizasyonlarına, yelken kulüplerine ev sahipliği
yapıyor. Marinalarda dalgalanan Mavi Bayraklar

ise, çevre konusundaki duyarlılığının uluslararası
standartlarını ortaya koyuyor.

Setur Marinaları’nı sektörde ayrıcalıklı kılan ve
diğer aktörlerden ayıran temel faktörler neler?
Tekne sahipleri neden Setur Marinaları’nı tercih
ediyor veya etmeli?
Setur Marinaları’nın denizcilikle harmanlanmış kurum
kültürü, yatçı memnuniyetini birinci plana alması
ve yüksek kalite standartlarını ilke edinmesi tekne
sahiplerinin tercihlerinde önemli bir nedendir. Bu
doğrultuda Setur Marinaları, denizcinin ihtiyaçlarını
anlar ve onlara doğru zaman ve yerde doğru hizmeti
sağlar. Setur Marinaları, denizcilere sunduğu
kampanyalarıyla da yıllık sözleşmeli tekne sahiplerine
eşsiz fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlardan en önemlisi,
herhangi bir Setur Marinası ile yıllık sözleşme yapan
yatçının, diğer Setur Marinaları’nda 30’ar gün ücretsiz
konaklayabilmesi. Zincir marina olmamızın avantajını
sunduğumuz kampanyamızda, yatçılarımız, 30’ar
günden toplamda 270 gün, ek bir ücret ödemeden
diledikleri marinamızda konaklayabiliyorlar.
Geçtiğimiz yıl genişlettiğimiz bu avantajlar, sektörde
ezber bozan yenilikler oldu. Sözleşme kapsamında
yatçılar, ücretsiz ilave süre ve yol yardımı gibi diğer
önemli avantajlardan da yararlanabiliyorlar.

Yurt içinde ve yurt dışında yeni marina alımı
veya açılımı gündemde var mı?
Yat turizmi dünyanın en hızlı gelişen turizm türleri
arasında. Gelişen teknoloji ve dünya ekonomisine
paralel olarak bir zamanlar yüksek gelir grubunun
hobisi olan amatör yatçılık, artık orta gelir grubuna
nüfuz edecek düzeylere gelmiş durumda. Biz de
sektörün lideri olarak bu gelişmeleri yakından takip
ediyor ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeye ve dinamik
tutmaya özen gösteriyoruz. Elbette marinacılığı 40
yıldır sürdüren ve sektörün lideri olan bir grup olarak,
gerek yurt içinde gerekse yurt dışında satışa konu tüm
projelerle yakından ilgilenmeye de özen gösteriyoruz.

"SETUR
MARINALARI’NIN
DENIZCILIKLE
HARMANLANMIŞ
KURUM
KÜLTÜRÜ, YATÇI
MEMNUNIYETINI
BIRINCI PLANA
ALMASI VE
YÜKSEK KALITE
STANDARTLARINI
ILKE EDINMESI,
TEKNE
SAHIPLERININ
TERCIHLERINDE
ÖNEMLI BIR
NEDENDIR."

Setur Marinaları'nın varlık alanı marinacılık
ile sınırlı değil. Örneğin iki yılda bir
düzenlediğiniz Ege Yat Rallisi var. Setur
Marinaları bunun dışında neler yapıyor?
2000 yılından beri her iki yılda bir Setur Marinaları
organizatörlüğünde düzenlenen “Uluslararası Ege Yat
Rallisi”ni 2018 yılında 23 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri
arasında gerçekleştirdik. 25 Temmuz Çarşamba günü
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TURMEPA’nın da kurumsal bir yapıya sahip olması
daha kuvvetli bir iş birliği içinde olmamızda etkendir.
Bazı marinalarımızda ofis tahsis edilmiş olup, kıyı
temizliği yapan ve denizdeki yatlardan çöp toplayan
TURMEPA teknelerine de ihtiyaçları halinde
marinalarımızda konaklama olanağı sunmaktayız.

Kalamış Marina

Önümüzdeki dönemde de TURMEPA ile iş
birliğiniz devam edecek mi?
Elbette. Marinalarımızın, belediyeler ve okullar ile iş
birliği yaparak düzenlediği kıyı temizliği etkinliklerini
TURPMEPA ile birlikte gerçekleştirmeye devam
edeceğiz. Her marinamız TURMEPA’nın doğal bir
üssü ve TURMEPA bölge temsilciliği gibi davranıp,
bu yönde çalışmalar yürütmeye ve köprü vazifesi
görmeye devam edecektir.

marina ile 24 bin (deniz ve kara) kapasiteye sahibiz. Bu
da Akdeniz Çanağı içerisinde yüzde 4’lük bir paya isabet
ediyor. Ancak tekne sayısındaki büyüme, maalesef kapasite
büyümesi ile orantılı değil. Bu da tüm marinaların doluluk
oranlarını ve fiyat seviyelerini bir miktar düşürdü. Öte
yandan marinacılıkta, tekne sahibi gittiği yerde de en
az bir yıllık sözleşme yapıyor, bu süre içinde o bölgeyi
keşfetmek istiyor. Dolayısıyla yabancı teknelerde geri
dönüş beklemekle birlikte bunun hızlı bir ivmede olacağını
da düşünmüyoruz. Yine de geleceğe umutla bakıyor ve bu
bakış açımızı büyüme hedefi koyarak yansıtıyoruz.

Setur Marinaları çevreyi ve denizleri korumak
adına başka ne gibi çalışmalar yapıyor?

Bodrum Milta Marina'dan başlayan rotada, 30 tekne
sırasıyla Kos, Kalymnos, Nsyros, Symi, Rodos ve
Meis rotasını takip ettik. 31 saatlik seyir ile yaklaşık
190 deniz mili kat ederek Setur Kaş Marina’da ralliyi
tamamladık. Setur Marinaları olarak, sosyal ve kültürel
boyutlu bu organizasyonu, Türk turizmine katkı
sağlamanın yanı sıra katılımcıların bilgi ve tecrübelerine
de fayda sağlamak amacıyla büyük bir mutlulukla
gerçekleştiriyoruz. Ege Yat Rallisi dışında, Aquamasters
Yüzme Şampiyonası’na ve Marmaris Yat Yarışları'na da
senelerdir destek olmaya devam ediyoruz.

Setur Marinaları, sektör yatırımlarının
dışında sosyal sorumluluk alanında yatırımlar
yapıyor. TURMEPA ile senelerdir devam
eden bir iş birliğiniz var. TURMEPA’yı tercih
etmenizdeki etkenler neler? Ne gibi çalışmalar
yapıyorsunuz?
Ülkemizdeki kıyı ve denizlerin korunması hepimizin
görevidir fakat denizciliğin ve yatçılığın uyması
gereken en önemli inceliklerin başında gelir. Biz de
Setur Marinaları olarak, TURMEPA’ya kurulduğu ilk
günden bu yana gönül verdik. Marina müdürlerimiz
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bulundukları bölgelerde uzun yıllardır TURMEPA bölge
koordinatörleri veya şube yöneticileri olarak denizlerimizin
korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarında etkin rol
oynamaktadır. Yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için tüm
marinalarımızdaki bilgilendirme panolarına, bilgilendirme
afişleri asıyoruz. Kendi ana direğimizde dalgalanan
TURMEPA bayrağının yanı sıra marinalarımızdaki
yatlarda da DenizTemiz bayrakları dalgalanıyor.
Deniz ve doğa sevgisinin gelecek nesillere aktarılması
ve sürdürülmesi için personelimize, yatçılarımıza ve
çevre okullara TURMEPA materyalleri ile eğitimler
veriyoruz. Denizin ve deniz canlılarının doğal çevrelerini
korumak adına, denize ve kıyıya çöp ve zehirli atık
atılmaması için önlemlerimizi alıyoruz. Bu kapsamda,
geri dönüşüm ve atıkların kontrolü odaklı bilgi ve bilinç
artırıcı yönlendirme, düzenleme ve takip çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Denize duyduğumuz saygının bir uzantısı
olarak, derneğin ilk yıllarından bu yana marinalarımızda
kıyı ve deniz dibi temizliği etkinlikleri, milli park
koylarına tekneyle koy temizliği etkinlikleri, öğrencilere,
personelimize ve yatçılarımıza eğitici materyallerle çeşitli
dönemlerde çevre bilinci eğitimleri düzenliyoruz. Sayın
Rahmi M. Koç’un Kurucu ve Onursal Başkanı olduğu

Deniz ve doğa
sevgisinin gelecek
nesillere aktarılması
ve sürdürülmesi
için personelimiz,
yatçılarımız ve çevre
okulların öğrencilerine
TURMEPA
materyalleri ile
eğitimler veriyoruz.

Koç Holding bünyesinde faaliyet sürdüren “Çevre
Kurulu”nda, Setur Marinaları gibi kurul üyesi
olarak yer alan TURMEPA ile modern çevre
kriterleri kapsamındaki ortak çalışmalarımız ve bilgi
paylaşımlarımız sürmektedir.
EKODOSD'nin (Ekosistemi Koruma ve Doğayı
Sevenler Derneği) kurumsal üyesi olarak doğal hayat,
çevre ve kültürün korunmasına yönelik çalışmalara
destek vermekteyiz. Bu kapsamda, 2018 yılında Milli
Park Çevre Temizliği etkinliğine katılım gerçekleştirdik.
Geçtiğimiz yıllarda ise TURMEPA’nın düzenlediği
tüm kıyı temizliği etkinliklerine de katılım sağladık.
ICC (International Coastal Cleanup) bağlamında,
Finike – Kumluca arası sahil şeridinde bölge
belediyeleri ile personel, öğrenciler, belediye
çalışanları ve iş makinaları desteğiyle kıyı temizliği
etkinlikleri düzenledik.
Bunun dışında ilkokul düzeyindeki çocukları
marinalarımıza davet ederek, TURMEPA
faaliyetleri ve geri dönüşüm uygulamaları hakkında
eğitimler veriyoruz.

Türkiye’nin daha çok marinaya ihtiyacı
olduğu belirtiliyor fakat son beş yılda marina
kapasitesinde yüzde 24 artış sağlanmasına
rağmen pazardan hizmet alan tekne sayısı yüzde
beşle sınırlı kaldı. Bu konudaki yorumunuzu ve
değerlendirmenizi merak ediyorum.
Türkiye’de marinacılık sektörü, 2014’e kadar hızlı bir
büyüme performansı gösterdi. Bugün 50’nin üzerinde

Netsel Marmaris Marina
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ESKININ DENIZ ÜSSÜ
BUGÜNÜN TURIZM MERKEZI

SiNOP
TARIHIN EN ÖNEMLI LIMAN
KENTLERINDEN BIRI
SINOP. DENIZ TICARETININ
GELIŞMESINDE BÜYÜK
PAY SAHIBI. BUGÜNLERDE
DENIZCIDEN ÇOK BUTIK
OTEL SAHIBI GIBI GÖRÜNSE
DE DENIZ BU ŞEHRIN
VARLIĞININ, DÜNÜNÜN,
BUGÜNÜNÜN BIR PARÇASI.
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Tarihi boyunca kale-şehir olarak hayat bulan
Sinop, dünden bugüne önemli bir liman kenti oldu.
Anadolu’nun kuzey sahilleri ile Kırım Yarımadası
arasında gerçekleşen deniz ticaretinin bir numaralı
merkeziydi. Karadeniz’in tek doğal limanı olması,
“denizcilik” misyonu kazanmasında en büyük etken.
Antik Çağlardan bu yana sıkça kullanılan bu doğal
liman, tarih boyunca işlek bir liman yaşantısı ve tersane
faaliyetleri ile iç içe oldu. Antik Çağlardan beri parlak ve
yoğun bir ticaret hayatı yaşaması şehrin kültürel olarak da
gelişmesine katkıda bulunmuş.
Tarihi boyunca birçok değerli ve güçlü medeniyete
mesken olan ve “hakimiyet” savaşlarına sebep olan
Sinop, denizcilik ve ticaret alanındaki başarılarını ve
değerini Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde
de sürdürmüş. Selçuklu idaresindeyken yeni baştan
imar edilen kent, Selçuklu ve Osmanlı döneminde
de liman şehri özelliğini korumuş ve tersanede gemi
yapımına devam edilmiş.
Kalesi, surlarla çevrili olması ve tersanesi sebebiyle,
Osmanlı döneminin en önemli askeri üslerinden
biri olan Sinop, 1853 yılında, Kırım Savaşı sırasında
gerçekleştirilen "Sinop Baskını" ile üs özelliğini
yitirip, kentleşmenin surların dışına yayıldığı bir
gelişim sürecine girdi.
Ancak tarihsel geçmişinde deniz ticaretinde önemli
bir paya sahip olan Sinop Limanı, son yıllarda hem
kabotaj hattında hem de uluslararası deniz taşımacılığı
alanındaki önemini kaybetti ve denizcilik alanında
alması gereken payın çok az bir kısmını kullanıyor. Sinop
Limanı, doğal bir liman olması nedeniyle Karadeniz’de
sıkça görülen kötü hava koşullarından dolayı çok sayıda
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geminin korunmasına olanak sağlayabiliyor ancak bu
avantaj tam anlamıyla kullanılamıyor. Karadeniz’e kıyısı
olan diğer ülkeler ve şehirler göz önüne alındığında,
deniz ve yat turizminin gelişmesi bakımından uluslararası
yat giriş çıkışları için oldukça uygun bir konumda. Rus
uyruklu pek çok yat sahibi Akdeniz’e inmeden önce
kendilerine yakın ve korunaklı olan Sinop Limanı’nı
tercih ediyor ancak bu taleplerin büyük bir çoğunluğu,
çeşitli yetersizliklerden dolayı karşılanamıyor. Sinop
Limanı’nın diğer limanlara göre, geniş bir ulaşım ağına ve
demiryoluna sahip olmaması ve ağır sanayinin yokluğu,
bu yetersizliklerin ortada durmasına sebep oluyor.
Devlet kontrolünde olduğu dönemlerde,
özelleştirilmesi durumunda eski güçlü denizci
günlerine döneceği düşünülen Sinop Limanı, 1997
yılında satıldı. Ancak aradan geçen bunca zaman
içinde beklenen gelişme henüz sağlanamadı ve
birçokları bu satın almayı “ölü yatırım” olarak
tanımlıyor. Diğer yandan Karadeniz’deki Samsun ve
Trabzon limanları ile kıyaslandığında düşük kapasiteli.

MUTLULUĞUN RESMI SINOP
Bir dönem, ticaretin en işlek limanlarından olması
Sinop’u tarihi değerler, kültür ve yüzyıllar içinde
şekillenen mutfak konusunda da geliştirmiş. Buna doğal
güzellikleri, etkileyici bitki örtüsü, mesire alanları ve doğal
kumsalları da eklenince Sinop, bugün Türkiye’nin önde
gelen turizm destinasyonlarından birine dönüştü.
Son derece sakin ve butik bir görüntüye sahip olan
Sinop’un en güzel yanlarından biri mutlu bir şehir
olması. Altyapı olarak birçok şehirden daha geride
olmasına rağmen, Sinoplular bunu sorun etmiyorlar.
Birçoklarına göre de bu işin sırrı, Eski Yunan Filozofu
Diyojen’in felsefesini devam ettirmelerinde: Doğanın
kurallarına göre yaşamak, elde var olanla yetinmek.
Caddede trafik ışıkları çok az ama İstanbul’un trafiği
yok ve araçlar son derece uyumlu hareket ediyor. Şehir
halkının acelesi yok, koştur koştur hareket etmiyor.
Hatta burada bürokrasi kısmının çarşambadan sonra
tatile çıktığı söylenir, ne kadar sakin olduğunu siz hayal
edin. Kimse kimsenin görüntüsünden, bakış açısından,
dininden rahatsız olmuyor. Zengin fakir arasında bir
uçurum yok. Mekanlar cepteki paraya göre ayrışmamış.
Tüm bu artılar şehrin her geçen gün gelişen turizm
popülaritesinde de rol oynuyor. Çünkü mutluluk,
günümüzün en değerli kriterleri arasında yer alıyor.
Diğer yandan şehrin az bir nüfusa sahip olması ve
çok fazla göç almaması beton yapılaşmanın buraya

mağazalar bulunuyor.
Balatlar Kilisesi. MS 660 yılında yapılan
ibadethane, şehrin en önemli tarihi yapılarından
biri. 2000 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
devredildikten sonra ziyarete açılmış.
Erfelek Şelalesi. Sinop’un onlarca doğal
güzelliğinden sadece biri. Güzelliği sayesinde yoğun
bir turizm hayatı yaşıyor.
Hamsilos Koyu. Bugün mesire alanı olarak kullanılan
koy, dünyada kendi başına oluşan tek koy olma
özelliğine sahip.
İnaltı Mağarası. Ayancık İlçesi’nin İnaltı
Köyü’nde yer alan mağara, zor bir ulaşımı
olmasına rağmen görülesi bir yer.

SINOP’UN SIMGESI GEMI MODELLERI

uğramamasını ve tarihi, doğal güzelliklerin hep
devam etmesini sağlamış.
Sinop Kalesi. 2013 yılında UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesi’ne giren kale, MÖ 7. yüzyılda Gaskalılar
tarafından kurulmuş. Bugün tamamı olmasa bile büyük
bir kısmı ayakta ve ziyaret edilebiliyor. Kale, Osmanlı
döneminin en büyük tersanelerinden biriydi.
Sinop Müzesi. Müzecilik faaliyetlerinin ilk başladığı
yerlerden biri olan Sinop’un bu önemli müzesi, 1941
yılında ziyarete açılmış. Tunç Dönemi’nden günümüze
ulaşan eserleri ile Sinop Müzesi, şehri gezmeye başlamak
için en ideal noktalardan biri.
Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi. Çok sayıda mahkuma ev
sahipliği yapan, şiirlere, şarkılara, kitaplara, filmlere konu
olan meşhur Sinop Tarihi Cezaevi, 1999 yılında kapatılıp
müzeye dönüştürülmüş. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve
tarihi kale duvarlarının içinde yer alan cezaevi bugün müze
olarak görev görüyor. 28 koğuş ve 300’den fazla hücrenin
yer aldığı müzede, çeşitli atölyeler, eski mahkum nakil
aracı, eski yataklar bulunuyor.
İnceburun. Türkiye’nin en kuzey ucu olan bölge,
şehirden 19 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Burada 1860’lı
yıllarda Fransızlar tarafından yapılan tarihi deniz feneri
bulunuyor. İlk kurulduğu günden bu yana gemilere
kılavuzluk eden feneri, 1863 yılından bu yana aynı
ailenin üyeleri yakıyor. Ancak fotosel sistemi sayesinde
artık kimseye ihtiyaç duyulmayacak.
Pervane Medresesi. 1262 tarihli yapı içinde,
bugün restoranlar, kafeler, hediyelik eşya satan

Kozmopolit bir havaya sahip bir tatil kasabasını
andıran Sinop, binlerce yıllık tarihinde kazandığı
“ticaret limanı” unvanı mirasını şehrin dört bir yanına
yayılan dükkanlarda satılan gemi modelleri üzerinden
devam ettiriyor. Bir rivayete göre, Sinop’taki ilk gemi
modellerini 1940’lı yıllarda Sinop Cezaevi’nde yatan
iki mahkum yapmış. Mahkumlar, cezaevinden
tahliye olduktan sonra Sinop’ta kalıp gemi
modeli sanatına başlamış. Bir başka anlatıma
göreyse, gemi modeli sanatı şehrin tersanecilik
dönemlerinden yadigar kalmış. Bugün ise Sinop
ile anılan geleneksel bir mesleğe dönüşmüş. Şehrin
her yerinde, hediyelik eşya satan her dükkanda bu
modellere rastlamak mümkün. Şehirdeki pek çok
atölyede bu sanatın gelecek kuşaklara da aktarılması
için gemi modeli yapma eğitimi veriliyor.

Tarihi boyunca birçok
değerli ve güçlü
medeniyete mesken
olan ve “hakimiyet”
savaşlarına sebep
olan Sinop, denizcilik
ve ticaret alanındaki
başarılarını ve
değerini Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinde de
sürdürmüş.
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D-MARIN GÖCEK MÜDÜRÜ ONUR UGAN

“TURMEPA, TÜRKIYE’NIN
LOKOMOTIFLERINDEN”

T

TURMEPA ve D-Marin iş birliğinde hayata
geçirilen “Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen
Kaynağımız” projesi, dördüncü yılını tamamladı.
Proje kapsamında Göcek, Didim ve Bodrum'daki
köy okullarında çocuklara eğitimler veriliyor,
denizlerin önemi anlatılıyor.
Projenin nasıl ilerlediğini konuşmak üzere projenin
paydaşlarından Türkiye Marinaları Operasyon Direktörü
ve D-Marin Göcek Müdürü Onur Ugan ile bir araya
geldik ve projeyi konuştuk. Alınan teorik eğitimin pratiğe
dönüşmesi ayağında hizmet sunduklarını dile getiren
Ugan, eğitimin önemine ve bunun en küçük yaşlardan
başlaması gerektiğine inandıklarını söyledi.

“Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen
Kaynağımız” projesi kapsamında dört yıldır
TURMEPA ile birlikte köy okullarında
çocuklara deniz sevgisi aşılıyorsunuz. Bu
projeden bahseder misiniz?
Çevre ve deniz, her geçen gün daha da önem kazanan
ve insanların dikkatini çeken kavramlar. Hem dünya
nüfusunun artması hem de teknolojinin varlığını
her geçen gün hissettirmesi, ister istemez yıkımı da
beraberinde getirdi. Tabii, bunda bilinçsizlik ve bilgiden
yoksunluk da var. Bugün dünyamızı en fazla tehdit
eden unsurların başında plastikler geliyor. 60’lı yıllarda
plastik, belki bu kadar büyük bir tehdit değildi ama
80’lerle beraber hayatımızdaki yoğunluğu ve bizim
vurdumduymazlığımız, onu en büyük tehditlerden birine
dönüştürdü. Yine de birçoğumuz hâlâ bundan haberdar
değil. O yüzden sürekli öğrenmemiz gerekiyor.
Eğitim, sonu olmayan bir uğraş. Bu nedenle,
önümüzdeki senelerde de bu projeye devam etmeyi ve
bu bağlamda daha fazla çocuğa ulaşıp, deniz ve doğa
sevgisini aşılamayı hedefliyoruz. Bu projede çocukları
hedef almamızın nedeni de eğitimin en temelden
ve küçük yaşlardan alınması gerektiğine inanmamız.
Türk eğitiminin en büyük sorunlarından biri teoride
alınan eğitimin pratiğe dönüştürülememesi ya da
bunun yeterli olamaması. Biz, D-Marin olarak bu
projenin pratik kısmında yer alıyoruz. TURMEPA’nın
okullarda verdiği eğitimin ardından çocukları
marinalarımızda ağırlıyoruz. Çocuklara, çevre ve deniz
için neler yaptığımızı gösteriyoruz. Geri dönüşüm
ünitelerinden yenilenebilir enerji kaynaklarına ve yağı
emen maddelere kadar sistemin sürdürülebilir olması
adına yaptıklarımızı ve bir ürünün geri dönüşüme
nasıl sokulacağını anlatıyoruz. Riskleri doğal ortamla
buluşturup, nasıl engellenebileceğini öğretiyoruz.
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Böylece süreç, kafalarında daha net şekilleniyor. Bu
sayede yaptıkları, ürettikleri şeyin doğal ortama zarar
verip vermeyeceğini kendileri anlıyorlar.

Seçtiğiniz okulları hangi kriterleri baz
alarak belirliyorsunuz?
Özellikle marina ve deniz yaşamına uzak olanları, bunu
deneyimleyebilmek için daha kısıtlı imkanı bulunan
çocukları tercih ediyoruz. Bu nedenle de köy okullarını
ziyaret ediyoruz. Diğer yandan da denize uzak olmanın,
ona zarar vermeyeceği anlamına gelmediğini göstermek
istiyoruz. Onlara denizlerdeki en büyük tehdidin denizin
içinden değil, karadan geldiğini anlatarak, herkes kadar
sorumlu olduklarını anlatmaya çabalıyoruz.

Projede okul yönetimleri dışında başka kurum
ve kuruluşlarla iş birliğiniz var mı?
Okullarda gördüğünüz gibi geri dönüşüm kutuları
belediyelerce sağlanmış durumda ancak belediyeler bu
projeye dahil değil. Bizim verdiğimiz eğitimler sayesinde
bunları belediyeden talep etmişler. Bizim de hedefimiz
tam olarak bu aslında. Öğrencilerin, okulların deniz
ve çevre konusunda kendi paydaşlarını üretmeleri. Bu,
bilinçli olmanın gerekliliği. Sorunu nasıl çözebileceğini
bilen bir nesil üretmek istiyoruz, sadece TURMEPA
veya D-Marin’e bağlı bir topluluk olsun istemiyoruz.
Projenin ve eğitimin sürdürülebilir olması da buna bağlı
zaten. Bunu yapabilmişsek, yol almışız demektir.

Üç bölgede devam eden bu proje, başka
bölgelerde de hayata geçirilecek mi?
Bu bölgeler özellikle mi tercih edildi?
İlk etapta ulaşım ve okulların koşulları göz önünde
bulundurularak bu bölgedeki okullar tercih edildi. Ancak
elbette hedefimiz bunu yaygınlaştırmak. Bunu ülke
geneline aynı şekilde yaymamız mümkün olmayabilir
ama TURMEPA bu eğitimlerin sonuçlarını bir
kitapçığa dönüştürerek tüm okullara gönderebilir. Okul
öğrencilerinden çok güzel fikirler çıkıyor. Bu fikirler, diğer
çocuklara da ilham olabilir, belki kendi su kaynaklarında
bu projeleri hayata geçirirler veya kendilerine uygun
projeleri üretebilirler. İlla su olmasına da gerek yok. Biz
en başta doğaya çöp atmayın diyoruz. Çünkü bu çöpler,
dediğimiz gibi, dönüp dolaşıp denize gidiyor.

EĞITIM, SONU
OLMAYAN
BIR UĞRAŞ.
BU NEDENLE,
ÖNÜMÜZDEKI
SENELERDE DE
BU PROJEYE
DEVAM
ETMEYI VE BU
BAĞLAMDA
DAHA FAZLA
ÇOCUĞA ULAŞIP,
DENIZ VE DOĞA
SEVGISINI
AŞILAMAYI
HEDEFLIYORUZ.

Projenin ilerleyeşini nasıl ölçüyorsunuz?
Proje dört yıldır devam ediyor ama bu süre, böylesi bir
proje için aslında kısa. Şimdilik okulları ziyaret edip
öğrettiklerimizi ve ne kadar öğrendiklerini ölçüyoruz.
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Çocuklara verdiğimiz eğitimler sonrasında onlardan
denizler ve çevre için projeler üretmelerini, hayal
güçlerini harekete geçirmelerini istiyoruz. Sonrasında
gidip projelerini dinliyoruz. Ayrıca ziyaret ettiğimiz
okulların fiziksel durumlarında bir değişiklik olup
olmadığını kontrol ediyoruz: Geri dönüşüm kutuları
edindiler mi, bu atıklar düzenli olarak toplatılıyor mu,
bunun takibini yapıyorlar mı?
Bundan 10 sene sonra yaptıkları eylemler ve attıkları
adımlar bize daha net sonuç verecektir. TURMEPA
gönüllüsü olmak, bir çevre kulübüne üye olmak, çevre
için bir kampanya başlatmak gibi yapacakları hareketler
bize ne kadar başarılı olduğumuzu gösterecektir.

D-Marin Kids olarak çocuklara ve onların
deniz ve doğa sevgisi kazanmasına yönelik
başka çalışmalarınız var mı?
Çoğu zaman küçük oldukları için pek çok ortamda
çocukları ikinci plana itiyoruz ama her yerdeler, bu
hayatın bir parçası onlar. Bu nedenle biz, marinadaki
hayatı çocukların da yaşamını kolaylaştıracak şekilde
dizayn ediyoruz. Diğer yandan çocukları deniz yaşamı
ile buluşturan projelerimiz var. Onlara kitapçıklar
dağıtıyoruz, oyunlar düzenliyoruz, denizci bağlarını
öğretiyoruz, hediyeler veriyoruz. Katıldığımız fuarlarda
stantta bir çocuk köşesi hazırlıyoruz. Çocuklar için
düzenlediğimiz şenliğimiz var.

TURMEPA iş birliği ile devam eden bir
projeniz daha var: Mavi Dalga projesi.
Bu proje nasıl ilerliyor? Devam edecek mi
önümüzdeki dönemde?
Projenin adı gibi olması için elimizden geleni
yapıyoruz, dalga dalga yayılsın istiyoruz. Seyahat
Vakfı, Fethiye Belediyesi ve TURMEPA’nın yanı
sıra geçtiğimiz sene İMEAK Deniz Ticaret Odası
Fethiye şubesi de projeye dahil oldu. Fethiye
Belediyesi’nin destek vermesi çok önemli bizim için
çünkü yasal bir güce sahip, özellikle de atıkların geri
dönüştürülmesi için bertaraf merkezlerini harekete
geçirmek konusunda.
Mavi Dalga projesi kapsamında eğitimler veriyoruz.
Farklı deniz kullanıcıları üzerinde projeler yaptık.
Örneğin günübirlik tur tekneleri için anons sistemi
başlattık. Tur tekneleri tura başlamadan önce
katılımcılara bölgede korunması gereken yerler,
sit alanları, doğal yaşamın nasıl destekleneceği ve
çöplerin nasıl ayrıştırılması gerektiği ile alakalı bilgiler
veriyor. Bunu Türkçe ve İngilizce anons ediyorlar.
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Bölgemizdeki koylarda bulunan restoranlarla bir araya
gelerek bazılarını geçici depolama alanı olarak belirledik.
Sistem bu sene devreye giriyor. Seçilen restoranların
bilgilendirme levhaları ve geri dönüşüm üniteleri olacak.
İnsanlar ve tekneler, atıklarını buralara bırakabilecek.
Diğer yandan kitapçıklar hazırladık. Kitapçıkta,
teknelerin temizliğinde deterjanlar yerine doğal
ürünlerin kullanımı, kaynağında ayrıştırma, daha az
enerji kullanımı gibi konulardan bahsettik. Kitapçıktaki
bilgilendirme haritaları sayesinde, koylarda geri dönüşüm
ünitelerinin nerelerde yer aldığını gösterdik.

O nedenle bizim önceliğimiz, bulunduğumuz
şehirlere deniz kültürünü aşılamak, ardından da şehrin
taleplerine kulak vermek. Çünkü marinamıza gelen
konuklar sadece marinayı değil, şehrin kendisini ve
yaşamını da öğrenmek istiyor. Bu yüzden de dışarıdaki
yaşamın da marina hayatını destekler şekilde olması
lazım. Bu bağlamda halkın dahil olacağı etkinlikler
gerçekleştiriyoruz. Yelken yarışları düzenliyoruz, ağaç
dikme kampanyaları yapıyoruz, kıyı temizliği çalışmaları
yapıyoruz. Konserler, sergiler, atölyeler, kurslar, spor
müsabakaları düzenliyoruz. Göcek Marina’da 161 adet
bitki türü bulunuyor ve bunların bir kısmı endemik.
Bu bitkilerin tanıtımı ve korunması için de etkinlikler
düzenliyoruz. Bölgenin kendine has bitkilerini dikiyoruz.
Balık avlama yarışmaları ile hangi balığın ne zaman
ve kaç santimken avlanacağını öğretiyoruz. Kadınlar
Günü’nde kadın haklarını, 1 Temmuz’da denizlerin
önemini vurguluyoruz. Yaptığımız her etkinliğe bir
amaç koyuyoruz. Tüm bunlarla hem şehrin daha sosyal
olmasını sağlıyor hem de turizmine katkı sunuyoruz.

TURMEPA ile başka projeler de
olacak mı yakın tarihte?
TURMEPA ile yeni projeler yapmaya her
zaman açığız. Ancak çevre konusunda sadece

TURMEPA ile iş birliğimiz yok. Biz yaşayan bir
marinayız. Yaz kış eğitimlerimiz ve çalışmalarımız
devam ediyor. Bizim her marinamız Mavi
Bayraklı ve çeşitli çevre ödüllerine sahip. Bunları
almak ve devam ettirmek için birtakım kuralları
yerine getirmeniz gerekiyor. Şimdilerde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Sıfır
Atık” projesi kapsamında çalışmalar yapıyoruz ki,
altyapı olarak buna hazırız ve bu konuda örnek
olmak istiyoruz.

TURMEPA’nın çalışmalarını nasıl
değerlendirirsiniz?
TURMEPA, ülkemizdeki en yaygın çevre
organizasyonu. Yayın organlarını, gönüllüğün gücünü
ve özel sektörün desteğini en doğru şekilde kullanarak,
son derece başarılı ve anlamlı işlere imza atıyor. Çevre
ve deniz konularında Türkiye’nin lokomotiflerinden
biri. TURMEPA ile anlamlı işlere imza atıyoruz.
TURMEPA için bir atık toplama teknesi yaptırdık.
Yakın zamanda kendilerine teslim edeceğiz. Tekne,
Marmaris Hisarönü bölgesinde hizmet verecek.
TURMEPA’nın paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz
ve daha fazla yaşamın içinde olmak için de her türlü
desteği vermeye hazırız.

Projeye katılım nasıl?
Proje, Göcek Fethiye’de başladığından, ilk etapta o bölgede
profesyonel olarak çalışan deniz insanlarını hedefledik
ama ardından bu sınırı kaldırdık ve isteyen herkes katıldı.
Bölgemiz özellikle yazın hem yurt içinden hem de yurt
dışından gelen pek çok tekne sahibini barındırıyor. Bu
nedenle de yabancı ve dışarıdan katılımcı sayımız da
oldukça fazla. Ayrıca son altı aydır kaptanlık ehliyeti veren
okullarla da çalışıyoruz. Dolayısıyla ehliyet sahibi olmaya
gelenler de eğitimlerimize katılıyor. Böylece hem kaptanlığı
hem de çevreci ve “temiz denizci” olmayı öğreniyorlar.

D-Marin Göcek, aynı zamanda sosyal
faaliyetleriyle ve farkındalık yaratan
etkinlikleriyle de adından söz ettiriyor…
Evet, çünkü biz burada hayatın bir parçası olmaya
çabalıyoruz. Göcek’in bir parçasıyız; onunla ve
yaşayanlarıyla birlikte hareket ediyoruz. D-Marin
marinaları olarak, gittiğimiz her yere deniz ve marina
kültürünü aşılamayı hedefliyoruz. Yaptığınız işin
gereğini şehre taşıyamazsanız halk sizi benimseyemez.
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DENIZCILIK

LONDRA’NIN
MiSYONU
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LONDRA, ÖYLE BIRKAÇ
GÜNDE GEZILIP
DÖNÜLECEK BIR ŞEHIR
DEĞIL. TARIHLE IÇ IÇE
YAŞAYAN LONDRA,
YAŞAM TARZI,
KÜLTÜR, TICARET
VE TÜM BUNLARI
BIR ARAYA GETIREN
“DENIZCILIK” DEMEK.
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Denizcilik Londra’nın tarihinde olduğu gibi
günümüzde de yaşamında önemli bir yer tutuyor. Deniz
ticaretiyle büyüyen bu şehir, bu alanda yüzyıllardır
stratejik bir öneme sahip. Deniz ticaretinin yarattığı
bolluk ve refah, bu liman şehrinin sürekli göç almasına,
Avrupalı tüccarların sık sık uğramasına neden oldu.
Thames Nehri’nin kıyısında yer alan Londra, İngiliz
Kraliyet Ailesi’nin, denizciliğin ve ülkenin finansal
merkezinin başkenti. Romalıların şehre hakim olduğu
dönemde, önemli bir ticaret merkezine dönüşen Londra
Limanı (o zamanki adıyla Londinium Limanı), Orta
Çağ’da ülke ticaretinin üçte ikisini döndürüyordu.
Londra, Krallık içindeki ayrıcalıklı yerini, nüfusunu
ve zenginliğini hep bir avantaj olarak kullandı.
Geçmişinde ve bugününde önemli bir ayrıcalığa sahip
olan denizcilik sayesinde sürekli gelişen bu liman
kenti, özellikle 14. yüzyılda, Avrupa’nın denizcilik ve
ticaret merkezi haline geldi. 16 ve 17. yüzyılda Thames,
büyük gemi yapım merkeziydi. Dünya pazarlarına
ve ürünlerine açılan kapı olan Thames, pek çok ticari
şirketin kurulmasına da vesile oldu. Gerçekten küresel
bir limana dönüşen şehir, gemilerin sayısı ile başa
çıkmak için mücadeleler de verdi. 19. yüzyılda Londra,
dünyanın gemi atölyesiydi ve uluslararası ticarete
hükmediyordu. Şehir, 20. yüzyıla gelindiğinde büyük
bir uluslararası ticaret ve finans merkezine dönüştü. Bu
merkezileşmenin arkasındaki güçse kesinlikle denizdi.
Denizcilik sektörü, Londra’nın ve İngiltere’nin küresel
ticaretinin en temel araçlarından biri ve kendi yenilikçi
ürün ve hizmetlerini her daim yaratmayı ve ihraç etmeyi
bildi. Üstün teknoloji ve yüksek kaliteli tasarım ve
üretim, hizmetlerde eşsiz uzmanlık ve büyük yatırım
fırsatlarıyla Londra, denizcilik sektörünün doğal yeri.
Bugün ülkenin en büyük endüstrilerinden biri olan
denizcilik, İngiltere’nin GSYİH’ine yaklaşık 40 milyar
Sterlin katkı sunuyor.

DENIZCILIKTE
KAHVEHANELERIN ÖNEMI
Londra’nın denizcilik, finans ve ticaret merkezi
olmasında kahvehanelerin çok ayrı bir yeri var.
Oxford ve Cambridge gibi üniversitelerde insanlığın,
bilimin ve tarihin seyrini değiştiren bilim insanları,
17. yüzyılda, kahvehanelerde bir araya gelerek bilim,
ticaret, felsefe ve denizcilik üzerine akademik olarak
tartışmalar yaptılar. Buralarda entelektüel faaliyetler,
aktif bir şekilde ilerliyordu.
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UYUŞMAZLIKLARIN PEK ÇOĞU
LONDRA’DA ÇÖZÜLÜYOR

17. yüzyılın sonuna doğru popülaritesi iyiden iyiye artan
kahvehanelerde gerçekleştirilen dersler, ticari ve bilimsel
çıkarlara hızla hizmet ediyordu ayrıca denizciler, bu
dersler sayesinde denizcilikte bilimin ilerlemesi ve ticari
başarıya ulaşmasındaki önemini kavradılar.
Bu kahvehanelerde, her alanda, pek çok başarılı
projeye imza atıldı. Bu başarılardan bir tanesi de
1688’de Edward Llyod tarafından Londra’daki bir
kahvehanede hayata geçirildi. Bu kahvehane; denizcilik
ile ilgili en yeni haberleri duymak isteyen, gemi-kargo
ihalelerine katılmaya gelen denizcilerin, kaptanların,
gemi sahiplerinin ve tüccarların toplandığı bir lokale
dönüştürüldü. Londra ve İngiltere'deki denizcilik
haberlerine yabancılardan gelen haberler de eklendikten
sonra bu bilgiler bir bültene dönüştürülüp dağıtılmaya
başlandı. Lloyd’s kahvehanesi zamanla, gemi sahiplerinin
ve gemi sigortacılarının iş yapma ortamlarına dönüştü.
Hatta bazı sigortacılar kahvehanenin bazı bölümlerini
daimi olarak kiralamaya başladı ve 1771 yılında, 79
sigortacı bir araya gelerek bugün dünyanın en büyük
sigorta pazarı olan “Lloyd’s of London”ı, “Society of
London” olarak kurdu.
Londra Lloyd’u bugün, deniz ticareti ve deniz hukuku
konusunda, dünyadaki en büyük otorite olarak kabul
ediliyor. Her gün binlerce broker’ın etkileşim halinde
olduğu Londra Lloyd’unda 200’den fazla ülkeden
aktörler işlem görüyor. Dünyanın dört bir yanında
sigorta çözümü sağlayan Londra Lloyd’u çok güçlü bir
finansal desteğe sahip.

Dün olduğu gibi bugün de deniz hukuku ve denizcilik
finansının merkezi Londra olarak kabul ediliyor.
Denizcilik sektörü uzmanlarına göre Londra, pek çok
kriteri oldukça yüksek düzeyde karşılayabildiği için
dünyanın en önemli denizcilik merkezi. Ayrıca, dünyanın
en önde gelen Lloyd’s Sigorta Borsası gibi kuruluşların,
kuru yük navlun bedellerini gösteren bir endeks olan
Baltic Exchange’nin merkezinin burada olması ve
İngiliz Deniz Hukuku’nun denizcilik itilaflarında
oldukça sık uygulanması nedeniyle, deniz hukuku ve
sigorta hizmetleri açısından Londra, dünyada birinci
sırada geliyor. Diğer yandan dünyada en fazla deniz
hukukçusunu barındıran şehir de Londra. Denizcilik, iş
ortamı ve güçlü bir rekabet sahası olması nedeniyle de
çok cazip bir deniz kenti.
Birçok uluslararası denizcilik şirketinin ve denizcilik
örgütlerinin merkezinin Londra’da olması onu bu
sektörün liderliğine oturtuyor. Sigortacılık, denizcilik
finansmanı, deniz ticareti, gemi kiralama ve brokerlik
iş alanları da Londra’da yerleşik ve merkezileşmiş
durumda. Diğer yandan jeopolitik konumu ve denizcilik
alanındaki tarihi önemi, bu çok gelişmiş ve birbirlerine
yakın konumda bulunan organizasyonların da etkisiyle,
denizcilik tahkimi alanında da ilk akla gelen yer. 1996
yılında kabul edilen Tahkim Kanunu ve Londra Deniz
Hakemleri Birliği (LMAA) kuralları, Londra'da
gerçekleşen tahkimin başarılı olmasında önemli
bir husus ve uyuşmazlıkların yüzde 80’inde başarı
gösteriyor. LMAA’nın devlet tarafından ciddi şekilde
desteklenmesi de uluslararası tahkim alanında merkezi
konumda olmasında büyük rol oynuyor. Bugün denizcilik
alanındaki pek çok uyuşmazlık burada çözüme kavuşuyor.

iNGiLTERE ULUSAL
DENiZCiLiK MÜZESi

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneydoğusundaki
Greenwich semtinde yer alan Ulusal Denizcilik
Müzesi, dünya sularında hızlı bir tur atmak
gibi. Müze, dünyanın bugününü şekillendiren
araştırmaların, çabaların, mühendisliğin ve Britanya
İmparatorluğu’nun denizdeki dünya ile karşılaşma
hikayelerine ev sahipliği yapıyor.
1937 yılında kurulan Ulusal Denizcilik Müzesi,
dünyanın kendi türündeki en büyük müzesi. Sadece
Britanya denizciliği değil, tüm Avrupa ve dünya
denizciliğinden kesitler sunuyor.
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“ÇEVRE DUYARLILIĞININ STEM
ILE ÖĞRETILECEK OLMASI FARKLI
BIR YAKLAŞIM”

“ÇOCUKLAR
SUYU KODLUYOR.

H2OKULLU OLDU!”
PROJESI BAŞLADI

GELECEK NESILLERE TEMIZ DENIZLERIN KUCAKLANDIĞI YAŞANABILIR BIR TÜRKIYE BIRAKMAK
IÇIN ÇALIŞAN TURMEPA, İSTANBUL KALKINMA AJANSI HIBESI ILE İSTANBUL VALILIĞI, SARIYER
İLÇE MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ VE İSTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI’NIN KATKILARIYLA
“ÇOCUKLAR SUYU KODLUYOR. H2OKULLU OLDU!” PROJESINI HAYATA GEÇİRDİ.

T

TURMEPA Proje yürütücüsü, Proje ortakları İstanbul
Valiliği, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Proje
İştirakçisi İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile hayata
geçirilen "Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!”
projesi kapsamında İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki 29
okulda öğrenim gören 6 bin 630 öğrenciye ve 400
öğretmene suyun öğrenimine dair eğitimler veriliyor.
Toplam 18 ay sürecek olan proje, beşinci ve altıncı sınıf
öğrencilerini kapsayacak olup “denizlerin önemi” ve
“kodlama” eğitimlerini içerecek. Ayrıca proje kapsamında
Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda bir STEM
laboratuvarı inşa edildi. STEM laboratuvarı için gerekli
olan ve mal ve hizmet alımı ihalesi 26 Aralık tarihinde
İstanbul Deniz Ticaret Odası’nda gerçekleşti.
Proje süresince çocuklara, denizlerin ve suyun yaşamımızdaki
önemi aktarılırken, bu konuda deneysel STEM (Bilim,
teknoloji, mühendislik, matematik) çalışmalarına yönelmeleri
ile dünyanın oksijen kaynağının yüzde 50-70 oranında
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Proje kapsamında bir araya geldiğimiz İstanbul Valiliği
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosundan Abdulcelil Gök,
yapılan başvuru sonucunda paydaş olarak TURMEPA’yı
tercih etmelerindeki temel nedenin, derneğin yaptıkları işe
gönül vermesi, istikrarlı olması ve TURMEPA’nın projeyi
hayata geçirmede sorun yaşamayacaklarına olan inançları
olduğunu söyledi.
Çevre probleminin tüm dünyada her geçen gün ciddi
ve tehdit edici bir boyuta ulaştığını ifade eden Gök, bu
tür hassas konularda eğitimin erken yaşta başlamasının
önemli olduğunu dile getirdi. Projenin hedef kitlesinin
çocuklar olmasının bu anlamda çok önemli olduğunu
vurgulayan Gök, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu
tür hassas konuların çok erken yaşta öğretilmesi ve
bir bilince dönüştürülmesi çok değerli. Bu projede
biz sadece çocuklara değil, çarpan etkisi ile ailelerine
ve çevrelerine de ulaşacağız. Böylece büyük bir gruba
hitap etmiş olacağız. Aslında hedeflediğimiz de ilerleyen
süreçte bu şekilde yaygınlaştırmanın sürekliliği. Çünkü
gerçekçi olarak bakılacak olursa, bizim tüm İstanbul’u
bu projeye birebir dahil etmemiz mümkün değil.
Beklentimiz, eğitim alanların edindiği bilgi, bilinç ve
becerileri çevrelerine aşılamaları. Bu proje bir model. Bu

modeli geliştirebilirseniz değerli olur. Sürdürülebilirlik
bu şekilde sağlanır. Projenin içeriği ve partnerlerin
donanımı, gerekli ekipmanların sağlanmış olması,
sürdürülebilirlik için yeterli görünüyor. Talep
edenler ve projeyi başka yerlerde hayat geçirmek
isteyenler, projenin sonunda verileri ve sonuçları alıp
değerlendirebileceklerdir. Çevreye duyarlılığın STEM
ile öğretilecek olması da bir başka önemli husus, farklı
bir yaklaşım. Bizim için en farklı duran nokta da
buydu açıkçası. STEM eğitimi, dünya üzerinde hızla
yaygınlaşıyor. Çocukların bilgiyi anında somutlaştıracak
olması istediğimiz verimin daha hızlı şekilde alınmasına
katkı sunacak. Sadece bilgiye dayalı eğitim artık çok
klişe kaldı ki, günümüz çocukları için yetersiz bir
eğitim şekli. İşin içinde inovasyon olması gerekiyor. Bu
proje de bunu sunuyor olması açısından önemli. Aynı
zamanda sadece çocuklara değil, öğretmenlerimize de
eğitimler veriyoruz. Öğretmen eğitimi sayesinde de
milli eğitim içindeki öğretmen eğitme kapasitesine de
destek sunmuş oluyoruz.”
Projenin çok kurumlu bir model olmasına da değinen
Gök; STK, kamu, özel sektör ve üniversitelerin bir
araya geldiği modellerin başarılı sonuçlara ulaştığını
belirtip “Bir kurum tek başına; eğitim, teknik ekipman,
alan ve proje görevlisi sağlamakta yetersiz kalabilir. O
nedenle bu tür ortaklık modelleri çok değerli” dedi.
İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa
Birliği Bürosu’ndan Abdulcelil Gök

denizlerden sağlandığı bilgisi aktarılacak. Burada aldıkları
STEM eğitimi sonrasında öğrenciler, öğretmenlerin mentörlüğü
eşliğinde kendilerine sağlanan materyallerle kendi projelerini
üretecek. Tasarlanan projelerden seçilecek 60 proje, İTÜ
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sergilenecek. Üniversite
hocaları da seçilen projeleri değerlendirecektir.
Çocuklar Suyu Kodluyor projesinde temel hedef; çocukların
yaratıcılık, sorgulama, araştırma ve yenilikçi yönlerini
geliştirmeye yönelik STEM eğitimleri ile suyun ve
denizin önemini kavramalarını sağlamak. Böylece çevresel
duyarlılığı yüksek, sorumluluk duygusuna sahip bireylerin
yetiştirilmesine katkıda bulunulacak.
Kamu-STK ve üniversite iş birliği modeli ile hayata geçirilen
Çocuklar Suyu Kodluyor Projesi, çevre duyarlılığının STEM ile
birleştirilerek öğretilmesi noktasında da örnek bir proje. Projenin
paydaşları, bu projenin pilot bir çalışma olduğunu belirtip, tüm
İstanbul hatta Türkiye genelinde hayata geçirilmesinin en büyük
temennileri olduğunu belirtiyor.
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Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü
İbrahim Tahmaz

“TURMEPA EĞITIM-TEKNOLOJI DENGESI
HEDEFINI YAKALAMIŞ DURUMDA”
Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, projede
yer almalarındaki temel sebebi şöyle açıklıyor; “Çocuklar
Suyu Kodluyor projesi, çocukların denizi koruması bilincini,
dünyada hızla önem kazanan kodlama eğitimiyle birleştiriyor.
Eğitim sonunda ortaya çıkacak bireysel projelerle, ekosisteme
katkı sağlanacak. Deniz ve çevre temizliğinin, teknoloji
eğitimiyle anlatılması oldukça ilgi çekici. Ülkemizin üç tarafı
denizlerle çevrili olduğundan dünyada deniz kirlenmesinden
en çok etkilenen ülkelerden biri olduğumuz bir gerçek.
Özellikle hem Boğaz’a hem de Karadeniz’e kıyısı olan bir
bölgede olduğumuzdan bu bizi daha da ilgilendirmektedir.
Projeyi desteklememizdeki asıl amaç, Sarıyer’deki
çocuklarımızın denizlerin korunması konusundaki bilinçlerini
artırmak ve farkındalıklarını yükseltmektir. Tabii, bunun
kalıplaşmış bilgilerden sıyrılıp analitik düşünmeyi sağlayan
STEM eğitimleri yoluyla geliştirilmesi, projenin en farklı
noktalarından biridir bana göre.
Bakanlığımızın yayınladığı 2023 Eğitim Vizyonu’nda
da belirttiği gibi İnsan ve teknoloji etkileşiminde bir
denge oluşturulması gerekiyor. STEM eğitimleri bu
işin teknoloji ayağı. Çocuklar Suyu Kodluyor projesi ile
TURMEPA bu etkileşimin sağlanmasında ve eğitimteknoloji dengesi hedefinin yakalanmasında başarı elde
etmiş durumda. Bu açıdan baktığımızda bizim eğitim
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kurumu olarak bu projeyi desteklemekte ne kadar yerinde
bir karar aldığımızı görüyoruz” dedi.
insanların farkında olmadıkları bir soruna çözüm
önerisi geliştirmelerinin önemini dile getiren Tahmaz,
bu proje sayesinde denizlerin kirliliğinin hayatımızı
nasıl etkileyebileceği konusundaki farkındalık bilincini
yükseltmeye çalışacaklarını söyledi. Teknoloji çağının
yeni yönelimi yapay zeka ve sanal gerçeklik alanındaki
gelişmeleri yakalama yönünden büyük fayda sağlayacak
olan kodlama eğitimleri ile çocukların durumun ciddiyeti
konusunda daha hızlı bir farkındalık kazanacağını ifade
eden Tahmaz, “Kalıplaşmış düşüncelerle baktığınızda
birbirinden çok farklı gibi görünen iki konunun yani çevre
temizliği ve teknolojinin bir arada uyum içinde öğrencilere
sunuluyor olması onların ufuklarını açacak bir şey” dedi.
Toplumsal refahın artırılması adına çalışan kurumların
bir araya gelip farklı çalışma modelleri oluşturulmasının
önemine de değinen Tahmaz, kurumların tek başlarına
yaptıkları çalışmaların, kurumsal düzeyde sosyalleşmeye
erişemediğinde sınırlı bir kitleye hitap ettiğini
vurgulayarak, birlikteliklerin yapılan işin kalitesini
artırdığını ve kurumsal iş kültürünü geliştirdiğini
dile getirdi. Tahmaz, son olarak, Türkiye’nin önde
gelen çevreci STK’larından TURMEPA, Türkiye’de
bilimsel gelişmenin öncüsü İTÜ ve İstanbul Valiliği ile
çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

“PROJENIN DENIZLERI VE ÇEVREYI
HEDEF ALMASI BIZIM IÇIN ÖNEMLIYDI”
İTÜ Bilgisayar Bilişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Tolga Ovatman, çoklu iş birliklerine önem veren bir
üniversite olduklarını belirterek, “Bu tür çalışma modelleri
dünyada hızla artan bir trend. İş dünyası, akademi, sadece
kendine içine kapanıp çalışmalar yapmamalı. Topluma,
toplum bilincinin geliştirilmesine katkı sunmalı. Çünkü
herkesin temel isteği üretilenin kullanılabilir hale gelmesi.
Bu nedenle bu modelin oluşturulmasında başta TURMEPA
olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederim” dedi.
Bir Mudanyalı olarak deniz ve çevre hassasiyetinin
yüksek olduğunu, bu nedenle de projenin kendisini
heyecanlandırdığını söyleyen Ovatman, “Projenin
denizlere ve çevreye yönelik bir bilinçlendirmeyi hedef
almış olması bizim için çok önemliydi. Projenin diğer
bir önemli yanı ise, ortaokul seviyesindeki öğrencilere
yönelik olması. Üniversite olarak, eğitimin temelden
başlaması gerektiğine inanıyoruz; hele ki, toplumsal
duyarlılıkları ve çevre bilincini temel hedef alan
eğitimlerin. Diğer yandan projenin STEM eğitimi
içermesi de bizim çalıştığımız alan ile çok uyumlu.
Kısacası proje, bizim yaptığımız pek çok şeyi aynı
anda içinde barındırıyor. Bu nedenle de çok sıcak
baktık. Kaldı ki, bu proje, üniversitemizin “sahiplenici”
misyonu ile bağdaşıyor” dedi.
İTÜ olarak, Eğitimci Eğitimleri kısmında hizmet
vereceklerini belirten Ovatman açıklamasına şöyle devam
etti: "Sarıyer ilçesi içinde bulunan okullarda verilecek
bu eğitimler, teknik içerikli. Yoğun programımız
nedeniyle bu eğitimleri bizim bire bir öğrencilere
vermemiz mümkün değil. O nedenle biz öğretmenleri
eğiteceğiz. Hocalarımıza konu başlıklarını sunup, bu
başlıkları eğitime nasıl dönüştürebiliriz diye görüş
alışverişinde de bulunacağız. Bir nevi bir çalıştay gibi
olacak. Spesifik olarak anlatacağımız konular; veri analizi
nasıl yapılır, bir deneyden veriler nasıl toplanabilir, deney
yapılırken kullanılacak bilgiler, ekipmanlar nelerdir vb.
olacak. Proje ile ortaokul seviyesindeki öğrencilere denizle
veya çevreyle ilgili bir sonuca varmak için arkası dolu bir
deney yapma yeteneğini kazandırmak istiyoruz. Örneğin
Boğaz, bu aralar çok kirlendi derken bunu altı boş bir
şekilde söylemektense daha bilimsel bir bakış açısı ile
deniz suyundan aldığınız numuneler ya da topladığınız
atıklarla, deneyler ya da çalışmalar yapıp söyleminizi
güçlü ve arkasında durulur bir hale getirebilirsiniz. Felsefi
olarak gençlerimize aşılamak istediğimiz bakış açısı bu
aslında. Bunu yapabilmek için de deney ortamının nasıl
kurulacağı, numunelerin nasıl alınacağı, bunların bilimsel

İTÜ Bilgisayar Bilişim Fakültesi
Dekan Yardımcısı Doç. Dr.
Tolga Ovatman

veriye nasıl dönüştürüleceğini ve bu analizin sonuçlarının
nasıl okunacağının bilinmesi lazım. Biz de bunları
nasıl yapabileceklerini öğretmeye çalışacağız. Tabii tüm
bunları yaparken, denizlerin temiz tutulmasının önemi,
denizlere atılan atıkların doğaya ve dolayısıyla insanlığa
nasıl zarar verdiğini de anlatmış olacağız. Bu kısımda
ise en büyük görev TURMEPA’ya düşüyor. Denizlerin
temiz tutulması ve denizlerin korunması konusunda
bizlerin neler yapması gerektiği için de TURMEPA’nın
yoğun bir trafiği olacak. Çünkü deneyi yapmakla iş
bitmiyor, deneyi en başta neden yapması gerektiğini
bilmesi gerekiyor. Hedefimiz bu bilince yönelik
projelerin ortaya çıkması.”
Projenin en önemli amaçlarından birinin sürdürülebilirlik
olduğunu söyleyen Ovatman, Sarıyer’de hayata
geçirilecek olan projenin bu ilçede ile sonlanmayacağını
ve başka bölgelerde de hayata geçirilmesi için çalışmalar
yapılacağını da ekledi.
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AMATÖR SANATÇI ŞINASI YELKENCI

DENİZDEKI
ÇÖPLER
SANATA
DÖNÜŞÜYOR

Y

Yaptığı çalışmalarla, Birleşmiş Milletler’in
denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat
çekmek için yürüttüğü kampanyalardan
çok daha etkili oldu ve Türkiye’de daha çok
insanın dikkatini çekmeyi başardı. “Keşke
daha çok olsaydık ve daha fazla insana
ulaşabilseydik” diyor Şinasi Yelkenci ve
ekliyor: “Tek isteğim farkındalığın daha çok
artması ve denizlerin kirletilmemesi.”
Burgazada Martha Koyu’nda ilk olarak
deniz kabuklarından mandala tarzı
çalışmalar yapmaya başlayan Sanatçı Şinasi
Yelkenci, sahilde deniz kabuğundan çok
plastik çöpler olduğunu fark etmiş. Zaman
içinde denizden topladığı çöpleri de deniz
kabuklarıyla harmanlayarak çalışmalarına
devam etti. Yaptığı çalışmalar en çok Martha
Koyu’na gelen ziyaretçilerin dikkatini
çekiyordu. Yelkenci, bu çalışmaların
fotoğraflarını çekerek farkındalık
yaratabileceğini düşündü ve sosyal medya
hesaplarından paylaşmaya başladı. Yurt içi ve
yurt dışından binlerce takipçiye ulaştı.
Yaptığı çalışmaların fotoğrafını çektikten
sonra bozan Yelkenci, daha sonra kalıcı eserler
yapma nedenini şöyle açıklıyor: “Koya ziyarete
gelen insanlar ve takipçilerim en çok da
yaptığım çalışmaları, fotoğraf çektikten sonra
bozduğuma üzülüyorlardı ve bunları kalıcı
hale getirmemi istiyorlardı. Bir iki deneme
yaptıktan sonra olabileceğini gördüm ve kalıcı
eserlere döndüm.”
Kalıcı eserlerin tek kötü tarafının çok uzun
zaman alması olduğunu söyleyen Şinasi
Yelkenci, hafta içi bir ilaç firmasında çalıştığı
için sadece bazı akşamlar ve hafta sonları
zaman bulabildiğini dile getiriyor ve bu
nedenle çöp plastiklerden bir gitar yapmak
için altı ay uğraştığını belirtiyor.

MEDYA ILE DAHA ÇOK FARKINDALIK
YARATABILIYORSUNUZ
Kalıcı eserler yapmaya başladıktan sonra
çevresindeki insanların “kesinlikle bir sergi
açmalısın” önerilerini dikkate alan Yelkenci,
geçen sene Burgazada’da ‘Denizden Gelen’
sergisi ile daha çok insana ulaşmayı başardı.
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BURGAZADA’DA DENIZDEN TOPLADIĞI PLASTIK AĞIRLIKLI OLMAK
ÜZERE ÇEŞITLI ÇÖPLERI EVININ BODRUMUNDA BIRIKTIREN
AMATÖR SANATÇI ŞINASI YELKENCI, BU ÇÖPLERI ENSTRÜMAN VE
HAYVAN FIGÜRLERI YAPARAK SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR.

İlk olarak deniz
kabukları ile
çalışmalar yapan
sanatçı daha
sonra plastik
çöplerin daha
fazla olduğunu
görmüş ve
malzemesini
değiştirmiş.
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VİYA
B YLE
Kalıcı eserler
yapmaya başladıktan
sonra çevresindeki
insanların “kesinlikle
bir sergi açmalısın”
önerilerini dikkate
alan Yelkenci, geçen
sene Burgazada’da
‘Denizden Gelen’
sergisi ile daha çok
insana ulaşmayı
başardı.
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çocukların denizlerdeki kirliliğe dikkatini
çekebilmek” diyor Yelkenci.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
Aralık 2018’de düzenlenen İstanbul
Uluslararası Çevre Zirvesi’ne davet edilen
Şinasi Yelkenci, fuarda yaptığı atölye çalışması
ile gençlere kısa bir eğitim verdiğini söylüyor.
Yelkenci, birçok yerden benzer davetlerin
geldiğini fakat çalıştığı için katılamadığından
dolayı üzüldüğünü dile getiriyor.

DÜNYADA 200, TÜRKIYE’DE BIR
Serginin yazılı, görsel ve sosyal medyada
çok geniş yer bulduğunu söyleyen Yelkenci,
adada yapılan bir sergi olmasına rağmen gelen
ziyaretçi sayısının ve profilinin kendisini
şaşırttığını belirterek “Sergiyi biraz da buruk
tamamladığımı söyleyebilirim. Bunun nedeni
de kendimi yalnız hissetmemdi. Çevreci bir
kuruluşun, STK’nın da sergide bulunup bir
broşür dağıtmasını isterdim” diyor.
Şinasi Yelkenci, medyada fazla yer bulmanın
en güzel tarafının daha fazla insana ulaşıp,
denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek olduğunu
düşünüyor ve bir öğretmenin güzel sanatlar
okulunda öğrencilerine eserlerini göstermesinin
kendisini çok mutlu ettiğini ifade ediyor. “En
çok önemsediğim de bir deniz çöpçüsü olarak

Türkiye’de benzer çalışmalar yapan birilerinin
olmasını çok istediğini söyleyen Yelkenci, tek
olmanın gurur verici olmadığını belirterek
benzer çalışmalar yapan sanatçıların üye olduğu
SplashTrash ArtExpo platformunda 40’a yakın
ülkeden 200 sanatçı olmasına karşın Türkiye’den
bir tek kendisinin üye olduğunu dile getiriyor.
Şinasi Yelkenci, hafta sonları hala Martha
Koyu’na gittiğini fakat açık havadaki
çalışmalara ara vermek zorunda kaldığını
söylüyor. Çünkü soğuk ve rüzgardan
dolayı bir ay fizik tedavisi görmüş. Martha
Koyu’ndan topladığı çöpleri evin bodrumunda
dönüştürmeye devam ettiğini söylüyor.
Pipet, mandal ve palet çöplerinden yaptığı son
çalışması balık figürünü de ilk olarak bizim
fotoğraflamamıza izin veriyor.

Kurumsal
Yayıncılıktaki
Rotanız

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

ZAMANI
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SÜRÜLER HALINDE YAŞAYAN
MEZGITLER, TAVUK ETINI ANDIRAN
LEZZETINDEN DOLAYI “TAVUK
BALIĞI” OLARAK DA BILINIYOR.
DIĞER BALIKLAR GIBI PEK ÇOK
FAYDASI BULUNAN MEZGIT,
ÜLKEMIZDE TAZE TÜKETILEN
BALIKLARDAN BIRI.

P

Pek çok kişi, küçük
balığın her zaman
daha lezzetli olduğunu
düşünse de ortalama
bir boya sahip olan
mezgit bu kuralı bozan
balıklardan biri. Lezzet
olarak tavuk etini
andırdığından “tavuk
balığı” da deniliyor.
Et kapasitesi de fazla
olduğundan çok tercih
edilen balıklardan biri
olan mezgit, ülkemizde
taze tüketilme fırsatı
sunan bir balık. Mezgit,
Avrupa’da konserve
şeklinde tüketiliyor.
Anavatanı Atlas
Okyanusu olmasına
rağmen, ülkemizin her
denizinde bulunuyor.
Kışın avlanan bu balık,
özellikle Karadeniz ve
Marmara’da çok yaygın
bulunuyor.
Birçok balık gibi sürü
halinde dolaşan mezgit,
Kasım ve Mayıs aylarında
yumurtlama dönemine
giriyor. 50 santim

boya, 2-3 kilo ağırlığa
ulaşabiliyor. Genellikle
kahverengi ve sarı
renklerde görülen balığın
en bilinen iki türü bayağı
mezgit ve sarı mezgit.
Ülkemizde Karadeniz’de
bulunan mezgitlerin
boyları normal
mezgitlere oranla daha
küçük. Bu nedenle
“Karadeniz mezgiti?”
olarak adlandırılıyor.
Sardalya boylarındaki
bu mezgitin lezzeti ise
normal boylardaki mezgit
ile eşdeğer. Mezgit,
genellikle gırgır ve
trolle avlanıyor. Avlama
dönemlerinde kıyıya fazla
yaklaştıklarından olta ile
avlanmaya da müsait.
Eti beyaz, yumuşak ve
lezzetli olan balığın
özellikle tava ve
buğulaması oldukça
lezzetli. İçeriğinde bol
miktarda B vitamini
bulunan mezgit, vücut
gelişimini yüksek oranda
destekliyor.
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BEŞAMEL
SOSLU MEZGIT
Yapılışı
Mezgitleri ayıklayıp yıkadıktan sonra
kurulayın ve balıkları kuşbaşı olarak
doğrayın. Biberleri irice doğrayın.
Bir şişe, biber ve domatesleri geçirin.
Tüm malzemeler bitene kadar
işleme devam edin. Beşamel sos
için tereyağını bir tavaya alıp kısık
ateşte eritin. Unu azar azar ekleyerek
kavurun. Sütü yavaş yavaş ilave
ederek birkaç dakika karıştırın. Kaşar
peyniri rendesi, tuz ve karabiberi de
ekleyerek muhallebi kıvamına gelene
dek çırpın. Sosu oval bir güvece
döküp şişleri üzerine yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında
üzeri hafif kızarana dek pişirin.

Malzemeler

antar,
0 gram karışık m
4 adet mezgit, 25
ı
ğan, 4 yemek kaşığ
4 adet arpacık so
kırmızı şarap,
zeytinyağı, 1 litre
,
eyağı, limon suyu
ter
ı
şığ
2 yemek ka
r
be
rabi
taze kekik, tuz, ka

Malzemeler

4 adet mezgit, 3 ad
et sivri biber,
10 adet kiraz, dom
ates, tuz, karabib
er
Beşamel sos için:
2 çorba kaşığı ter
eyağı, 2 çorba kaşığ
ı un,
2 çay bardağı süt,
150 gram kaşar pe
yniri,
tuz, karabiber

MANTAR
SOSLU
MEZGIT
Yapılışı

Mezgitleri yıkayıp kurulayın.
Mantarları temizleyip irice
doğrayın. Arpacık soğanları
incecik doğrayın. Tavaya bir yemek
kaşığı zeytinyağını alıp mantarları
tavada soteleyin. Şarabı tavaya
ilave edip birkaç dakika pişirin.
Limon suyu, tuz ve karabiberi
karıştırarak balıkların üzerine
gezdirin. Kalan yağı bir tavaya
koyarak kızdırın ve balıkların her
iki yüzünü tavada kızartın. Kekiği
doğrayarak mantarların üzerine
serpin. Balıkları ve mantarı tabağa
koyarak servis edin.
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Malzemeler

yumurta, mısır
Bir kilo mezgit, 2
ı tereyağı, 1 çay
unu, 2 yemek kaşığ
yarım limon
ı,
ağ
bardağı zeytiny
mızı toz biber
kır
,
kik
suyu, tuz, ke

MEZGIT
TAVA
Yapılışı
Balıkları yıkadıktan sonra
içindeki kılçığı çıkararak
fileto şeklinde hazırlayın
ve iki eşit parçaya bölün.
Kağıt havlu ile kuruladıktan
sonra üzerlerine tuz, kekik
ve toz biber serpin. Tereyağı
ve zeytinyağını tavada
kızdırın. Yumurtaları mısır
unu ile karıştırın. Balıkları
mısır ununa bulayıp
fazlalıkları attıktan sonra
tavaya dizin. Pişen tarafını
çevirdikten sonra üzerine
limon suyu sıkın. Diğer
tarafı da piştikten sonra
salata ile servis edin.

AMARANTLI
MEZGIT
Yapılışı

Bir tencereye yağı alıp içine
ince ince doğradığınız soğanı
alın. Ardından kırmızı biber ve
sarımsağı da ekleyip biberler
yumuşayana kadar pişirin.
Tencereye amarantları, tuzu ve
kekiği koyup biraz karıştırın.
Suyu ekleyip orta derece
ateşte 10 dakika pişirin. Su
yerine eğer varsa sebze suyu da
kullanabilirsiniz. Domatesleri
bütün veya ortadan ikiye bölerek
tencereye ekleyin ve 10 dakika
daha pişirin. Eşit parçalara
böldüğünüz mezgitleri ilave edip
üç dakika daha pişirin. Sıcak
olarak servis edin.

Malzemeler

Yarım kilo
mezgit, 2
çorba kaşığ
1 adet soğ
ı zeytinya
an, 1 adet
ğı,
kırmızı bib
3 diş sarım
er,
sak, ½ su
b
ar
d
200 gram
ağı amaran
çeri domat
t,
es, 1 tatlı k
2 su bardağ
aşığı kekik
ı su, tuz
,
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KREM PEYNIRLI
ISPANAKLI
MEZGIT

mavikitap

Malzemeler

4 adet mezgit fileto
, 100 gram krem
peyniri,
2 diş sarımsak, tu
z, karabiber, 1 ad
et limon
suyu ve kabuğunu
n rendesi, 100 gram
ıspanak, 3 yemek
kaşığı krema, 5 ye
mek
kaşığı ekmek kırın
tısı, maydanoz, ro
ka

DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...

Yapılışı
Kremayı orta derece ateşte bir tencerede
ısıtın. İçine kabaca doğranmış ıspanak,
ince doğranmış sarımsak, tuz ve
karabiberi ekleyip ıspanakların rengi
soluncaya kadar, 1-2 dakika pişirin. Krem
peyniri, ekmek kırıntılarının yarısı ve
limon suyunu bir kapta iyice karıştırın.
Pişirme kabına kremalı ıspanakları yayın.
Balıkları yerleştirip üzerlerini krem
peynirli karışımla örtün. Geriye kalan
ekmek kırıntıları, limon kabuğu rendesi,
tuz ve maydanozu karıştırıp balıkların
üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 200
derece fırında 12-15 dakika pişirin.
Yanında roka ile servis edin.

Malzemeler eto, 3 yemek kaşığı

5 adet mezgit fil
kaşığı
limon, 2 yemek
tereyağı, 2 adet
yu, 5 adet
su
on
lim
ı
kaşığ
kapari, 2 yemek
turp,
otu, roka, 3 adet
taze soğan, dere
tuz, karabiber
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DENIZ DUASI

Uçurtma Avcısı romanıyla iki kez “Penguin Orange Reader's
Group Ödülü”nü alan yazar Khaled Hosseini'nin, Eylül 2015’te
ailesiyle birlikte Yunanistan'a gitmeya çalışırken Akdeniz’de kaçak
botun batması sonucu hayatını kaybeden üç yaşındaki Suriyeli
Aylan Kurdi’nin hikâyesinden esinlenerek yazdığı “Deniz Duası”,
Everest Yayınları etiketiyle raflarda yer alıyor.
Yazar, bu kitabı ile mülteci sorununa bambaşka bir pencereden
bakıyor ve herkesi duyarlı olmaya davet ediyor.

TÜRKLERIN
TARIHINDE
30 BÜYÜK
DENIZ
SAVAŞI

Gökhan Atmaca ve Doğan Tanrıverdi’nin kaleminden çıkan Türklerin
Tarihinde 30 Büyük Deniz Savaşı isimli kitap, dokuz yüzyılı aşan Türk
Deniz Tarihi’nde yapılan savaşları ve deniz harekatlarının tarihimizin
dönemsel geçişlerindeki kritik dönüm noktalarını anlatıyor. Denizler
Kitabevi etiketiyle raflarda yerini alan çalışmada, Akdeniz’den Hint
Okyanusu’na kadar açılan Türklerin kazandığı zaferlerin yanı sıra
teknolojik yetersizlik, eksik personel eğitimi ve stratejik hatalar
yüzünden kaybedilen yenilgi ve başarısızlıklara da yer veriliyor.

LIMON SOSLU
MEZGIT
Yapılışı
Bir tavaya tereyağını alıp eritin. İçine
halka halka doğranmış limonları
koyup karamelize olana kadar pişirin,
sonrasında limonları bir tabağa alın.
Balıkların her iki tarafına da tuz ve
karabiber serpin. Filetoları tavaya alıp
her iki tarafını da 2-3 dakika pişirin.
Balıkları sıcak tutmak için piştikten sonra
alüminyum folyoya sarın. Kalan tereyağını
tavaya koyup doğradığınız soğanları
ve kapariyi ilave edin ve bir iki dakika
karıştırın. Limon suyu ve doğranmış
dereotunu da ekleyerek bir dakika daha
karıştırın. Balıkları tabaklara alın ve
üzerine hazırladığınız sostan dökün.
Dilimlenmiş turp, roka yaprakları ve
karamelize limon dilimleri ile servis edin.

ÜSTÜMÜZDE
GÖKYÜZÜ
ALTIMIZDA
DENIZ

Jojo Mayes’in kaleminden Pegasus Yayınları etiketiyle yayınlanan
Üstümüzde Gökyüzü Altımızda Deniz, 1946 Avustralya'sında Kraliyet
Donanması gemisi Victorious'a binip, İngiltere'ye sevdiği erkeklerin yanına
gitmeye çalışan dört kadının altı haftalık yolculuğunu konu ediniyor.
Yaşlı bir kadının torunuyla yaptığı Hindistan seyahati ile başlayan kitap,
kadının hurdaya ayrılmış bir gemiyi görüp ağlamaya başlamasıyla devam
ediyor. İsmi bilinmeyen bu kadının kim olduğunu anlamaya çalışırken
bir anda geminin içindeki insanlardan birine dönüşüyor ve oradaki
insanların hayatını anlamaya çalışıyorsunuz.

DENIZLER
YILDIZI

Yazar Robin PriorJoseph O’Connor’un yazdığı ve Sel Yayıncılık etiketiyle
yayınlanan Denizler Yıldızı, "Büyük Kıtlık" döneminin İrlanda’da yol açtığı
yozlaşma ve sosyal adaletsizliğin pençesinden kaçmaya çalışan bir grup
insanı, yeni bir yaşam ve vatana kavuşturacak olan Deniz Yıldızı isimli
gemiyi anlatıyor ve bu geminin içinde kol gezen ölüm ve ıstırabı anlatıyor.
26 günlük bir yolculuk için 1847 yılında İrlanda’dan son kez demir alacak
olan Deni Yıldızı, yolcularına bir yandan New York’ta yeni ve refah bir
başlangıç vadederken diğer yandan sefer süresince ağırladığı gizemli katili
sebebiyle pek yolcunun ölümüne sebep olacaktır.
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mavihobi

Balık avı bir tutku, bambaşka bir heyecan ama bunların
ötesinde farklı bir kültür. Dünyanın neresine giderseniz
gidin karşılaşabileceğiniz, deneyimleyebileceğiniz türden.
Teknikler, inanışlar, davranışlar, balığın türü, yılın hangi
ayında olunduğu, hangi denizin kıyısında olta attığınızı,
hangi denizde açıldığınızı bilmeyi gerektirir. Sabır ve
emek ister. Denize ve balığa saygı gerektirir. Sonra
zamanla gelişirsiniz. Hangi balık için hangi malzemeleri
kullanmanız gerektiğini, hangi kıyıda ne tür balıkların
olduğunu, balığı çekerken oltaya ne şekilde hakim
olmanız gerektiğini öğrenirsiniz...
Balıkçılık gıda sektörünün en önemli ayaklarından
birini oluşturmakla beraber tutkulu bir spor, rahatlama
ve stres atma yöntemidir. Sabahın ilk ışıkları ile
birlikte yağmur, soğuk hava demeyip sahil kenarlarına
koşanlar, denizin dalgaları ve sabır eşliğinde şehrin
stresinden uzak saatler yaşıyor.
Bir zamanlar oldukça pahalı bir hobi olan olta balıkçılığı;
teknolojinin gelişmesi, malzemenin çeşitlenmesi ile 7’den
70’e herkese hitap eder oldu. Şu anda 20-30 liraya bir olta
takımı alıp balık tutmaya başlayabiliyorsunuz. Ancak olta
takımı deyip geçmemek lazım. Çünkü denizin durumu,
balığın türü ve mevsim kadar kullandığınız takım da
oldukça önemli. Oltaya bağlanan ağırlık, yem ve iğne
seçimi başarı oranı üzerinde etkili.

GEREKLI EKIPMANLAR

BIR MAVI TUTKU

OLTA

BALIKÇILIĞI
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Yeni başlayanlar için asıl dikkat edilmesi gereken her
şeyin eksiksiz tamamlanmasından ziyade mevsimine göre
avlanacak olan balığın neleri gerektirdiğini bilmek. Olta
malzemeleri tekneden balık avcılığı, kıyıdan balık avcılığı,
kıyıdan uzak atış (surf kamış 4.20), tekneden jig avcılığı,
tekneden trolling, tatlı suda avcılık ve kıyıdan at-çek
avcılığı için farklılık gösterir.
Misina. Misinanızı çantaya koymadan önce
deformasyona uğrayıp uğramadığını kontrol etmelisiniz.
Avlanma sırasında kopma ihtimaline karşılık çantada
yedek bulundurulmalı. Misinanın pahalısını almak
yerine tatlı su ya da tuzlu suya göre dayanıklı olanı tercih
etmelisiniz. Düğüme dayanıklı olan her misina uzun
ömürlü olmaz. Gam yapmayan, çok sert ve fazla esnek
olmayan misinaları tercih etmelisiniz.
İğne. Av yapılacak bölgeye göre ve misina kopmalarına
yönelik çantada bir iğne stoku bulundurulmalı.
• İstavrit: Siyah sinek 11 numara iğne tüylü çapari
• İzmarit: Siyah sinek 10- 11 numara iğne
• Çinekop: Düz kalaylı beyaz 3 numara iğne
• Zargana: Siyah sinek 10-11 numara iğne
• Çipura: Balığın boyuna göre düz kalaylı 4-6-7-8 numara iğneler
89

mavihobi

• Levrek: Çapraz veya düz 2-3 numara beyaz iğne
• Karagöz: Çapraz veya düz 2-3 numara beyaz iğne
Şamandıra. Farklı yapı ve ağırlıkta birkaç tane
bulundurmak gerekir. Şamandıra seçimlerinde
ağırlık ve yapı önemlidir.
Kurşun. Bazen şamandırayı dengelemek bazense sahte
yemin dalış derinliğini ayarlamak için gerekir.
Balık yemi. Farklı renklerde ve boyutlarda
satılan plastik solucan ve sahte balıklar, çantada
bulundurulması gereken malzemeler arasında yer
alıyor. Solucanlar turna ve levrek gibi balıkların
avlanmasında vazgeçilmezdir. Ancak her balıkta sahte
yem işe yaramaz. Çinekop, lüfer, sarıkanat ve kofana
aynı tür balıklar olup avlanmaları zahmetlidir. Çinekop
üç çatallı kaşık iğnesi ile tutulur; taze ve canlı yem ister.
Sarıkanat ve lüfer ise üçlü veya ikili zoka ile avlanır ve
onlar da daha çok taze yeme gelirler.
Fırdöndü ve klips. Fırdöndü, olta misinasının
dönmesini ve burkulmasını engellemek için
kullanılırlar. Bunlarla beraber kullanılan klipsler
sayesinde de takım ya da yem kolaylıkla değiştirilebilir.
Misina makası. Misina gibi gerilim oranı yüksek ipleri
elle kesmek yaralayıcı olabilir.
İğne çıkarıcı. Balıkların zedelenmeden çıkarılmasını
sağlar. Ayrıca avlanma boyunun altında bir balığın
yakalanması durumunda zarar vermeden yeniden
doğaya bırakılması adına da önemlidir.
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Yağmurluk. Sonbahar ve kış mevsiminde
yağmurlardan korunmak ve hastalanmamak için
mutlaka çantada bulundurmak gerekir.

OLTA BALIKÇILIĞI
DENINCE İSTANBUL
İstanbul’u vazgeçilmez kılan nedenlerden biri de
denizle olan kopmaz bağı. Ortasından deniz geçen
bu şehrin ve Boğaz’ın, İstanbul halkı üzerindeki etkisi
sonsuz ve her daim pozitif olmuştur. Bu şehirde deniz
sadece manzara seyretmek değil; iş, yemek, stresten
arınma, bir de hobi demek. İstanbul kıyılarını,
köprülerini, Boğaz’ı oltalarıyla hareketlendiren
balıkçılar, İstanbul’u anlatan en güzel karelerden.
1980’li 90’lı yıllarda Boğaz’da oltayla kasa kasa balık
tutanların öyküsü artık güzel bir anı olarak kalsa
da Boğaz’da atılan oltalar hâlâ baki. Balık türlerinin
azalması ve denizlerdeki kirlilik, bu balıkçılık türünü
meslek olmaktan çıkardı ama bugün bile büyük bir
stresi barındıran bu şehrin tüm hengamesine kısa bir es
vermenin en iyi yolu.
Karadeniz, Ege ve Marmara denizleri arasında bir
bağlantı noktası olan İstanbul Boğazı, balık türleri
açısından zengin bir nokta. Bu durum, şehrin hemen
tüm kıyılarını hobi alanı haline getiriyor. İstanbul’da
olta balıkçılığına mekan olmuş pek çok nokta var:
Beykoz-Çubuklu-Kanlıca sahilleri, Kandilli-Vaniköy-

İstanbul kıyılarını,
köprülerini,
Boğaz’ı oltalarıyla
hareketlendiren
balıkçılar,
İstanbul’u
anlatan en güzel
karelerden.

Kuleli sahilleri, Sarayburnu, Galata-Unkapanı
köprüleri, Üsküdar-Şemsipaşa sahili, Arnavutköy
Akıntı Burnu, Kartal-Maltepe-Pendik sahilleri,
Albatros-Gürpınar-Büyükçekmece sahilleri, ŞileAğva sahilleri ve Adalar… Özellikle balıkların göç
mevsiminde bol balığa ev sahipliği yapan İstanbul’da
sonbahar ve kış mevsiminde istavrit, palamut,
uskumru, tekir, lüfer, levrek, barbun, kefal, çinekop
kolyoz gibi pek çok balık türü bulunuyor.
Tarihi yarımadada ikamet eden balıkçıların adresi
Galata ve Unkapanı köprüleri. Yakındaki Karaköy
Hırdavatçılar Çarşı’ndan her türlü malzemeyi temin
etmek mümkün. Yalnız buralarda yer bulabilmek için
sabah çok erken saatlerde uyanmak gerekiyor. Öğle
saatlerinde burada yer bulmanız neredeyse imkansız.
Boğaz’ın en dar ve en fazla rüzgar alan bölgesi olan
Akıntı Burnu'nda, göç sırasında balıklar kıyıya
yakın yüzdüklerinden, balık yakalamak nispeten
kolay. Kandilli, Kuleli, Vaniköy sahilleri de Boğaz’ın
dar kısımlarında yer alıyor. Gayet verimli avlanma
sunduklarından çok rağbet gören yerler. Sarayburnu
İstanbul’un en işlek balık avlama noktalarından
bir diğeri. Bolca balığa sahip ancak bölge, kayalık
olduğundan fırlatma olta kullanılmasında fayda var.

balıkçılık deniyor. Ancak amatör balıkçılık için de
belge gerekiyor. Belge, Türkiye vatandaşları için beş,
yabancılar için iki yıl süreyle geçerliliğe sahip. İzinsiz
veya belgesiz avlanmanın cezası 200 TL.
Amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ,
kullanılacak balık ağı, balık yemi, çapari, olta, zıpkın
gibi araçların tanımlamasını yapıp amatör balıkçılıkta
hangi yöntemlerin kullanılamayacağını tanımlıyor.
Buna göre, özellikle iç ve sığ sularda doğayı katleden
bir yöntem olan tırıvırı ve ışık kaynağı ile balıkları
savunmasız hale getirip katliama sebep olan nargile
yöntemi kesinlikle yasak. Ayrıca gün doğumundan
batımına kadar denizaltı av tüfeği de kullanılamıyor.
Amatör balıkçılar, en fazla dört olta takımıyla
avlanabilirler ve her olta için en fazla üç misina
kullanılmasına izin veriliyor. Çok oltalı misinaların
denize bırakılıp bir gün sonra toplanılmasını
tanımlayan parakete yöntemi de serbest.

AMATÖR BALIKÇILIKTA YASAKLAR
Nisan ayı ile beraber avlanma yasağı başlayacak. Ancak
bu yasak, amatör ve olta balıkçılığını değil, trol ve gırgır
tekneleri ile yapılan avlanmayı tanımlıyor.
Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla
yapılan; maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen,
avlanılan ürünün satılmadığı balık etkinliğine amatör
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MITSUI TÜRKIYE GENEL MÜDÜRÜ TAKESHI HOKARI

Çevre kampanyaları için bir yıl boyunca tahsis
edilen fonun miktarı nedir?

“TURMEPA ILE YENI PROJELER
GELIŞTIRMEK İSTERIZ”

2017 yılında toplamda 10 projenin hayata geçirilmesi için
tahsis edilen “mali faaliyet desteği” miktarı, 63 milyon 73
bin Japon Yeni’ydi; altı projenin araştırmalarına ayrılan
“mali araştırma desteği” miktarı ise 54 milyon 431 bin
Japon Yeni’ydi.

90 ülkede faaliyet gösteren Japon Mitsui & Co.,
ekonomik anlamda yaptığı çalışmaların yanı sıra
dünyanın dört yanında desteklediği çevre projeleri
ile de dikkat çekiyor. Mitsui & Co. Çevre Fonu ile
desteklediği projelerle ekosistemlere ve insan ile
toplum arasındaki ilişkiye katkı sunmaya çalışan
Japon devinin destek verdiği çevre kuruluşları
arasında TURMEPA da yer alıyor.
2013-2015 yılları arasında Mavi Kuşak Hareketi'nde,
2016 ile Mart 2018 arasında “Çanakkale Deniz Aşıkları”
projesinde hibe desteği sağlayan Mitsui’nin Türkiye
Genel Müdürü Takeshi Hokari, TURMEPA’nın
ekosistem ve okyanusların sürdürülebilirliği konusundaki
farkındalığının kendilerini iş birliği yapmaya ittiğini
söyleyerek, TURMEPA ile yeni projeler geliştirmekten
memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Mitsui & Co. Çevre Fonu, her bir yurt dışı şubesinden
yurt dışı baz projesi için başvuru alır. (İşletim sistemimizi
yeniden gözden geçirmek için şu anda herhangi bir
başvuru alamıyoruz.)
TURMEPA ile ilgili teklifler, İstanbul şubemiz tarafından
önerildi ve şirketimizin Türkiye'deki faaliyetlere verdiği
önemden dolayı hibe projesi olarak seçildi.
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TURMEPA'nın ekosistem ve okyanusun sürdürülebilirliği
konusundaki farkındalığı artırarak her iki proje için de harika
sonuçlar almasını takdir ediyoruz.
Projelerde hayata geçirilen faaliyetleri sürdürerek ve
geliştirerek,daha fazla paydaşın sürdürülebilirlik konusundaki
anlayışlarını ve ilgilerini artırmasını ve çevre korumasına
katkıda bulunmasını bekliyoruz.

Mitsui & Co. Çevre Fonu; Japonya, ABD, Kenya,
Endonezya, Türkiye, Fas, Brezilya, Filipinler, Hindistan,
Avustralya, Güney Afrika, Tayland, Moğolistan gibi
dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin projelerini
destekliyor. 90 ülkede faaliyet gösteren Mitsui, bu fon
aracılığıyla her yıl, çevre konusunda seçkin projeleri
değerlendiriyor, destek oluyor.

Türkiye'de iş birliği yaptığınız başka kurum veya
STK'lar var mı?
Konya- Karapınar bölgesindeki çölleşme karşıtı çevre projesi
için TEMA (Türkiye Toprak Erozyonu ile Mücadele,
Ağaçlandırma ve Doğal Yaşam Alanlarının Korunması
Vakfı) ile de iş birliği yaptık.

Mitsui'nin Türkiye'de yaptığı yatırımların
temeli nedir? Yeni yatırım planları var mı?
Türkiye'deki yatırımlarımızın arkasında çok sayıda
neden var. Öncelikle, biz stratejik yatırımcıyız ve
yatırımlarımız, küresel stratejimizin bir parçası.
İkincisi, Türkiye, demografik yapısı ve eşsiz coğrafi
konumu ile büyük bir pazar. Mitsui & Co., Ltd., 60
yıldan fazladır bu pazarda ve burada yatırım ve iş
fırsatları aramaya devam edecek.
Mitsui & Co., Ltd. farklı alanlarda da faaliyet gösteren
bir şirket ve iş birimlerinin öncelikleriyle ilgili olarak
Türkiye'de yeni yatırımlar arayacağız.

Yakın gelecekte TURMEPA ile başka
projeler olacak mı?

Ne tür projeler bunlar?
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Türkiye'de birçok STK ve dernek var.
TURMEPA'yı seçmenizin ana nedeni neydi?

TURMEPA ile Mavi Kuşak Hareketi'nde ve
“Çanakkale Deniz Aşıklar” projesinde iş birliği
yaptınız. Peki, bundan sonrası için ne olmasını
bekliyorsunuz? Sonucu takip edecek misiniz?

Öncelikle Mitsui'nin çevre politikası ile
başlamak istiyorum. Mitsui kaç ülkede çevresel
projeler yürütüyor?

Projeler, küresel çevre sorunlarına ve sürdürülebilir bir
toplumun kurulmasına katkı sağlayan “somut önerileri
içeren araştırma” ve “pratik faaliyet” projeleridir ve bu
projeler şu dört sorunun çözümüne yönelik ortaya
somut veriler koymalıdır, sorunun giderilmesi için
çalışabilmelidir:
• Küresel çevre
• Kaynak dolaşımı
• Ekosistemler ve simbiyotik toplum
• İnsanlar ve toplum arasındaki ilişki

Çanakkale Deniz Aşıkları Projesi
kapsamında açılan sergi.

TURMEPA ile yeni projeler geliştirmekten memnuniyet
duyarız. Mitsui & Co., Ltd. Türkiye ilgili faaliyetleri her
zaman desteklemektedir.

Mitsui, Türkiye'deki çeşitli firmalarla anlaşma ve
ortaklık imzalayan bir firma. Türkiye'de hangi
sektörlerde yatırımınız var?
Mavi Kuşak Hareketi projesi kapsamında İstanbul Boğazı’ndaki kirliliğe ve
ekosistemin karşılaştığı tehditlere dikkat çekilerek, eğitim faaliyetleri aracılığıyla
yaklaşık 50 bine yakın çocuğa ulaşıldı.

Sağlık, otomotiv, paketleme, hayvansal gıda katkı
maddeleri, hizmetler ve teknoloji geliştirme
yatırımlarımız mevcuttur.

Çanakkale Deniz Aşıkları bilgilendirme tabelaları.
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BUSYİSTANBUL AJANS BAŞKANI BATU CANATAN DEDEOĞLU

“BiZ TURMEPA’YI
TASARLAYARAK ANLATIYORUZ”
“HEPIMIZIN ORTAK AMACI TURMEPA’NIN DEĞER VE HEDEFLERI IÇIN EMEK VERECEK
GÖNÜLLÜLERE ULAŞMAK VE INSAN KAYNAĞIMIZI BÜYÜTMEK.”

Gönüllülük esasına uygun olarak kolektif bir çalışma yapıyoruz. Hepimizin
ortak amacı, TURMEPA’nın değerler ve hedefleri için emek verecek
gönüllülere ulaşmak ve insan kaynağımızı büyütmek. Bu yüzden de bunu
bir müdahale olarak değil, bir sinerji olarak adlandırmak daha doğru olur.

TURMEPA gönüllüsü olarak destek olduğunuz işleri
tamamladığınızda, bu size ne hissettiriyor ve bu hislerinizin
yaptığınız işteki yansımasını görebiliyor musunuz?
Öncelikle TURMEPA’nın bir parçası olmak bizim için çok değerli.
Yarattığımız insan kaynağı ile daha çok gönüllüye ulaşmak ve
misyonumuz doğrultusunda çalışmak, bizi motive ediyor. Denizlerimizde
temiz ve sürdürülebilir bir yaşam yaratmaya çalışıyoruz ve bu hedef
için atılan her adıma, bir katkımız olduğunda yüzümüz gülüyor, içimiz
rahatlıyor. Diğer taraftan yapacak daha çok işimiz var ve bu da bizi daha
iyisi ve daha fazlası için kamçılıyor.

TURMEPA’nın hedef kitlesi 7’den 70’e herkes. 80 milyonluk bir
iş. TURMEPA, çok aktif çalışan ve alanında etkinlik, tanıtım ve
eğitim çalışmaları da olan bir dernek olduğundan sürekli yeni
şeyler talep etmek zorunda. Bu durum sizi zorluyor mu?

B

Busyİstanbul Ajans Başkanı ve aynı zamanda tasarımcılık da yapan Batu
Canatan Dedeoğlu ve ekibi üç yıldır TURMEPA'nın gönüllülük konusundaki
tasarım çalışmalarına katkıda bulunuyor. Çalışmalarına ve tasarımsal işlerini
yaptıklarını söyleyen Dedeoğlu, yaptıklarıyla insanların daha bilinçli olmalarına
ve denizleri sevmesine, korumasına katkı sunmaya çalıştıklarını belirtiyor.

TURMEPA’nın Gönüllü Programı’nın gönüllü
ajansı olmaya nasıl karar verdiniz?

ve tamamladık. TURMEPA’ya görsel tasarım konusunda destek veriyoruz.
Özellikle yeni gönüllüleri derneğe kazandırmak adına yapılan çalışmalar için
katkı sunuyoruz. Bazen yeni birilerini kazanmak ya da ikna edici olmak;
çizerek, tasarlayarak, göstererek daha kolay olabiliyor.

TURMEPA’ya yaptığınız çalışmalarda derneğin tasarımsal
talepleri dışında siz kendinizden neler katıyorsunuz?

TURMEPA’nın hem Busy’de hem de bende çok özel ve önemli bir yeri var.
Bir deniz aşığı olarak, derneğin misyonuna gönülden inanıyor ve elimden
geldiğince destek olmaya çalışıyorum. TURMEPA Gönüllü Bölümü Yöneticisi
Belgin Hanım, TURMEPA’ya yeni gönüllüler katabilmek için destek
istediğinde seve seve ve hiç düşünmeden dahil olduk.

TURMEPA için yepyeni bir dünya yaratıyoruz. Bizden istenen işle ilgili
bilgileri aldıktan sonra, insanların derneğe dair bilgilenmesi, deniz ve
çevreye daha sorumlu ve bilinçli yaklaşması ve bu insanların gönüllü olarak
derneğe katılması için parmaklarımızı, yaratıcılığımızı harekete geçiriyoruz.
Yaptıklarımızla insanların görsel hafızasında yer edinebiliyorsak, TURMEPA’yı
akıllara kaydettirebiliyorsak ne mutlu bize.

TURMEPA için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz, hangi
ürünlerin tasarımını gerçekleştiriyorsunuz?

Tasarımcılar genellikle işlerine müdahale edilmesinden pek
hoşlanmazlar. Peki işin içine gönüllülük girince durum değişiyor mu?

TURMEPA Gönüllü Programı’nın kurumsal kimlik çalışmasına başladık

Buradaki çalışma anlayışımızı “işimize karışmak” gibi tanımlamamak lazım.
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Aksine, bu talepler yeni çalışma şekilleri ve farklı çözümler konusunda
kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. Türkiye’de ve dünyada yapılması
gereken çok iş var. Son 100 - 150 yılda çok büyük partiler verdik, çok
eğlendik ama etrafı da çok dağıttık ve kirlettik. Şimdi sorumluluk alarak
bu kirliliği temizleme zamanı. Ancak eğer etrafı siz kirletmediyseniz “bana
ne, yapan düşünsün” duygusunu da yenmek gerekiyor. Gerçek şu ki,
geldiğimiz noktada yarattığımız kirlilik göz ardı edilebilir veya kafamızı
çevirebileceğimiz bir boyutta değil.
İletişimciler olarak bizim görevimiz, göz ardı edilen bu sorunlarla insanları
yüz yüze getirmek, olanları anlatmak ve bilgilendirmek. Biri “Evet,
denizler kirli ama ben ne yapabilirim ki?”, dediğinde şunu söylüyoruz:
TURMEPA’da gönüllü olabilirsin, denizlerin temizlenmesinde veya
daha az kirletilmesinde gönüllü olabilirsin, kirliliğin temizlenmesine veya
daha az kirletilmesine destek verebilirsin, etrafını, çevreni bu konuda
bilgilendirebilirsin.
Bizim görevimiz de bu iletişimi en ilgi çekici şekilde hazırlamak ve
insanların mesajlara hassasiyetle yaklaşmasını sağlamak.

TURMEPA ile olan iş birliğiniz size ne ifade ediyor?
Gönüllü olarak TURMEPA’ya destek vererek “Biz de çözümün bir
parçasıyız” diyebiliyoruz ve geceleri rahat uyuyoruz. Bu ailenin bir parçası
olmaktan çok mutluyuz.

TURMEPA’da, gönüllü olarak tasarım yapmak dışında
derneğin başka etkinliklerine de katılıyor musunuz?
Sosyal medyada paylaşımlar yapıyoruz, sahil şeridinde veya yolda
gördüğümüz plastikleri topluyoruz, evde çöplerimizi ayrıştırıyoruz,
TURMEPA ürünlerini kullanıyoruz ve tabii ki, sürekli kendi çevremizi
bilgilendiriyoruz.

Ajans olarak, TURMEPA yönlendirmesi ile dahil olduğunuz
başka sosyal sorumluluk projeleri var mı?
TURMEPA’nın genel sekretaryasını yürüttüğü, Ulusal Gönüllülük
Komitesi’nin projesi için çalıştık. Ayrıca Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve
Tohum Otizm Vakfı ile de çalışıyoruz.

Henüz TURMEPA Gönüllüsü olmayanlar için
mesajınız nedir?
Denizler temiz değil, sen bu konuda ne yapacaksın? Hadi gel,
bir el at, beraber çalışalım.
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TURMEPA İZMIR ŞUBESI YÖNETIM KURULU BAŞKANI YUSUF ÖZTÜRK

“DENIZLERIN TURMEPA’YA, TURMEPA’NIN
GÖNÜLLÜLERE İHTIYACI VAR”

binlerce öğrenciye, canlı varlıklara ve çevreye karşı saygılı
olma öğretiliyor, ekolojik denge ve denizlerin, su yollarının
korunmasına yönelik eğitimler veriliyor. Son üç yılda yaklaşık
15 bin kişiye, 2006 yılından bu yana ise 50 bin kişiye deniz
ve çevre eğitimleri verildi. Bu eğitimler bazen denize kıyısı
olmayan veya denize yüzlerce kilometre uzaklıktaki yerlerde
veriliyor. Geçtiğimiz yıl 14.’sünü düzenlediğimiz resim ve
kompozisyon yarışması gibi etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yaz
aylarında gerçekleşen TURMEPA’nın Masmavi Deniz Eğitim
Kampı'na destek veriyoruz. TURMEPA, Arkas Holding desteği
ile Çeşme’de denizlerin ve kıyıların biyolojik çeşitliliğinin
korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla çalışmalarını
sürdürüyor. Atık alım teknesi Arkas TURMEPA II, haftanın
her günü çalışıyor. Gönüllülerimizle yaptığımız kıyı ve deniz
temizliği ile toplumda farkındalık yaratıyoruz. Mavi Kart atık
alım sistemi ve Mavi Bayrak konusunda da çalışmalar yapıyoruz.

İki önemli kurumun İzmir Şube Başkanı olma
sorumluluğu, denizler için nasıl bir fayda sağlıyor?

2

2013 yılından bu yana İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı ve TURMEPA İzmir Yönetim Kurulu Başkanı olan Yusuf
Öztürk, Ege Genç İşadamları Derneği Onur ve Danışma Kurulu
Üyeliği, Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve
ayrıca Deniz Ticaret Odası Deniz Turizm Çalışma Grubu ve Gemi
Acenteliği Eğitim Komisyon Üyeliği görevlerini de sürdürüyor.
Aynı zamanda İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ekonomik Kalkınma
Koordinasyon Kurulu gibi İzmir’in kalkınması ve gelişmesi için çaba
gösteren kurullara da üye olarak hizmet veriyor.
Bir deniz sevdalısı olduğunu ifade eden Öztürk, denizlerin
korunması, biyolojik çeşitlilik ve geleceğimiz için herkesin harekete
geçmesi gerektiğini belirtip, ilk adım için herkesi TURMEPA
Gönüllüsü olmaya davet ediyor.

TURMEPA ile tanışıklığınız ne zaman başladı?
TURMEPA üyesi olmaya nasıl karar verdiniz?
Bizzat denizciliğin içinde yer alan biri olduğumdan TURMEPA’yı
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Denizleri en çok seven ve koruyan, denizden ekmeğini çıkaran
denizcilerdir. Bize göre üyelerimizin deniz ticareti ve deniz
turizminden daha fazla gelir elde etmesini sağlamak ile denizleri
korumak birbiriyle iç içe geçmiş faaliyetlerdir. Mavi denizler olacak
ki, deniz turizmi ve balıkçılık gelişecek. Denizler var olacak ki,
gemiler yüklerini bir limandan diğerine taşıyacak. Bu iki büyük
sorumluluğu bir arada taşımak elbette kolay değil ancak denizcilik
ile deniz temizliği faaliyetlerini aynı çatı altında gerçekleştirmek
hızlı, verimli ve etkin bir çalışma imkanı sunduğu gibi iyi sonuçlar
alınmasını da sağlıyor. Sorumluluk sahamızda meydana gelebilecek
olası bir çevre felaketine veya denizlerimize yönelik tehditlere karşı,
daha çabuk ve kesin şekilde müdahale fırsatı buluyoruz.
kurulduğu günden bu yana tanıyor ve takip ediyorum. 2006
yılında TURMEPA İzmir Şubesi’nin kurulmasıyla da hem üye
hem de gönüllü olmaya karar verdim. 2013 yılında İMEAK Deniz
Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı seçilmem ile
birlikte, aynı zamanda TURMEPA İzmir Şubesi’nin de Yönetim
Kurulu Başkanı oldum. Hem gönüllü hem de bir deniz sevdalısı
olmanın bilinciyle, bu görevimi halen yürütmekteyim.

Şubenizde gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan
bahseder misiniz?
TURMEPA İzmir Şubesi, 2006 yılından bu yana İMEAK
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi çatısı altında faaliyetlerini
sürdürmektedir. Denizi ve denizciliği sevdirmek, farkındalık
yaratmak ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla
çeşitli sürdürülebilir eğitim projeleri, kıyı, deniz ve deniz dibi
temizliği etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. İlkokul ve ortaöğretim
okullarıyla, liselerle, üniversitelerle çalışarak her yaştan on

duruyor; ya “Büyük Körfez Projesi” ile İzmir Körfezi taranarak
daha büyük gemilerin İzmir’e yanaşması ve limanın büyütülmesi
sağlanacak ya da körfez alüvyonlarla dolup İzmir’in denizle bağı
kopacak. Bu nedenle, “İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon
Projesi”nin en yakın takipçisiyiz. Böylece İzmir yeniden mavi
denizine kavuşacak, yüzülebilir körfez hedefine ulaşılacaktır.
Ekonomik ve ekolojik bir devrim vadeden bu projenin bir an önce
tamamlanmasını istiyoruz.

İzmir halkının denize olan yaklaşımı nasıl, gerekli
hassasiyeti görebiliyor musunuz?
Son yıllarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin İzmir’deki denizciliği geliştirmek için gerçekleştirdiği
projeler ile her geçen gün, güzel İzmir’in “deniz şehri” kimliği
güçleniyor. İzdeniz’in modern yolcu gemileri geçen yıl Körfez’de
16 milyon yolcu taşıdı. İç körfezin yanı sıra Urla, Foça seferleri
ile daha fazla İzmirli'ye denizyoluyla seyahat seçeneği sunuluyor.
İzmirlileri denizle buluşturacak kıyı düzenleme projeleri, büyük
beğeniyle karşılanıyor. Kıyı Emniyeti İzmir Müdürlüğü’nün,

İzmir, Türkiye’nin en önemli turizm
destinasyonlarından bir tanesi. Bu da denizi kendisi
için çok değerli bir yere koyuyor. Peki, İzmir’in
denizlerle alakalı yaşadığı en büyük sorunlar neler?
İzmir binlerce yıllık bir liman şehri. Varlığını limanına ve denizine
borçlu olan dünyadaki sayılı şehirler arasında yer alan İzmir’de
denizcilik alanında faaliyet göstermek, denizle bir arada yaşamak
çok büyük sorumluluk ve özveri gerektiriyor. İzmir’in ilk çağlardan
bu yana deniz ticaretinin ve turizminin merkezinde yer aldığı
bilinciyle kentimizin ve bölgemizin liman ve denizcilik kimliğini
güçlendirmek için çalışıyoruz.
Bugün İzmir dünyanın önemli şehirlerinden biri olarak sosyal
ve ekonomik varlığını sürdürüyor. Ancak ne yazık ki, yine tüm
dünyanın bildiği Efes'in varlığı binlerce yıl önce sona ermiş, ölü
bir şehir. Bize göre deniz ve liman medeniyet demektir. Ne zaman
Efes’in deniz ile bağı kesilmiş, bu kadim şehir zamanla unutularak
toprağın altına gömülmüştür. İzmir’in önünde de işte bu seçenek
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İzmir’de bir ilke imza atarak, şehrin tarihi kalbi Pasaport’ta
“teknepark” projesini hayata geçirmesi, amatör denizcilik açısından
çok önemlidir. Hayalimiz yelkenlilerin ve teknelerin bir kuğu gibi
İzmir Körfezi’nde süzülmesidir. Türkiye Yelken Federasyonu ve
yerel yönetimler iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Rüzgar Sörfü
Türkiye Ligi ve Şampiyonası, Türkiye Yüzme Federasyonu ile
beraber yaptığımız 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda
açık su yüzme yarışı ve geçtiğimiz yıl 30 Aralık’ta
ilkini düzenlediğimiz Kış Yüzme Kupası gibi
projelerle denizciliği insanlarımıza sevdirmek
için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.
Kuşadası’ndan Çeşme’ye, İnciraltı’ndan
Pasaport’a kadar İzmir’in dört bir yanında
gerçekleştirdiğimiz kıyı ve deniz temizliği
projeleri ile insanlarda denizleri koruma bilincini
yerleştirmeye gayret ediyoruz. Geçmişe göre
denizi daha fazla benimsemiş, denizden daha
fazla yararlanan ve deniz kirliliği konusunda daha
duyarlı bir İzmir tablosu var. Fakat bu duyarlılığın
daha da geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Şubesi ile fikir alışverişi yapıyor ve ortak hareket ediyor. Çeşme’de
sezon öncesi günübirlik gezi teknelerinin mola noktalarındaki
kıyı ve deniz temizliği, her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde
Çiğli Sasalı Kuş Cenneti’ndeki kıyı temizliği, Urla’da sezon öncesi
ve sonrası yapılan kıyı ve deniz dibi temizliği, yerel yönetimlerin
iş birliği ile gerçekleştiriliyor. Projelerimizin önemli bölümünü
oluşturan eğitim projelerine il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri
ile eğitim iş birliği protokolü çerçevesinde
devam ediyoruz. TEGV, TEMA, TOG,
LÖSEV, HAYTAP gibi birçok sivil toplum
kuruluşu ile ortak etkinliklerimiz söz konusu.
Dünya Gönüllüler Günü, Uluslararası
Kıyı Temizliği Günü, Dünya Çevre Günü,
İzmir’de İyilik Var gibi bazı özel günlerdeki
etkinlikleri birlikte düzenliyoruz. Ayrıca
140 STK’nın üyesi olduğu İzmir Sivil
Toplum Ağı’nın kurucu üyesiyiz ve yürütme
kurulunda yer alıyoruz.

Yerel yönetimler, okullar, STK’lar

ve kurum/kuruluşlarla nasıl bir
iletişiminiz var? Nasıl bir ortak paydada
buluşuyorsunuz?
Yerel yönetimler ile iyi bir iş birliğimiz var.
Gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe
belediyeler ile çeşitli faaliyetler doğrultusunda
sürekli iletişimdeyiz. Öyle ki, deniz ile ilgili en
küçük bir sorun olduğunda Çevre Koruma ve
Kontrol Dairesi Başkanlığı birçok kurumdan
önce Deniz Ticaret Odası ve TURMEPA İzmir
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Geçmişe göre denizi
daha fazla benimsemiş,
denizden daha fazla
yararlanan ve deniz kirliliği
konusunda daha duyarlı bir
İzmir tablosu var.

Henüz TURMEPA Gönüllüsü
olmayanlara mesajınız nedir?
Denizleri seven ve denizcilikle ilgilenen hiç
kimse, deniz kirliliği konusunda duyarsız
kalamaz. Aldığımız oksijenin dahi büyük
bölümünün denizlerden geldiğinin farkında
olan herkesin denizlerimiz ve su yollarımız
konusunda harekete geçmesi ve gönüllü olması
gerektiğini düşünüyorum.
Denizlerimiz için bir an önce gönüllü
olmalarını temenni ediyorum çünkü
denizlerin TURMEPA’ya, TURMEPA’nın
da onlara ihtiyacı var.

SAYIYA ULAŞMAMIZA
REKLAMLARIYLA KATKIDA BULUNAN
DEĞERLI PAYDAŞLARIMIZA
TEŞEKKÜR EDERIZ

D

mavihaber

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE
DENTUR’DAN EĞİTİM DESTEĞİ
YENI DENIZCI GENÇLER YETIŞTIREREK
DENIZCILIK ENDÜSTRISININ VE DENIZ
SEKTÖRÜNÜN KALIFIYE ELEMAN IHTIYACINA
DESTEK OLMAYI HEDEFLEYEN DENTUR, “DENTUR
LABORATUVARI” PROJESIYLE YENI MEZUN
GENÇLERE STAJ VE IŞ IMKANI SUNARKEN,
KENDI OKULLARINDA YÜKSEK OKULA GITMEK
ISTEYENLERE DE FIRSAT SAĞLIYOR.

D

Deniz endüstrisinin önde gelen dernekleri arasında yer alan Deniz
Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) ile
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan
“DENTUR Laboratuvarı” projesi protokolü ile denizcilik sektöründe
kalifiye personel ihtiyacına destek sağlanması amaçlanıyor. DENTUR
Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu ile Haydarpaşa Lisesi
Müdürü Lütfü Cevahir’in imzaladığı protokol töreninde, DENTUR
Yönetim Kurulu üyeleri Cem Hüroğlu, Uğur Aksan ve Korhan Öztürk
ile Haydarpaşa Müdür Baş Yardımcısı Ülkü Çalık ve Motorlu Araçlar
Teknolojileri Alan Şefi Mehmet Emin Yaman da hazır bulundu.

DENIZCILIĞIN TEKNIK ELEMAN
IHTIYACINA ÇÖZÜM OLACAK
DENTUR Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu konuşmasında bu girişim ile
ülkenin önemli sorunları arasında yer alan “teknik eleman” ihtiyacına
katkı sunacaklarını dile getirerek, “Bu girişimimiz ile amacımız
sadece teknik eleman yetiştirmek değil, üniversiteye devam edecek
öğrencilerimizin denizcilik endüstrisinde neler yapabilecekleri, nasıl bir
pozisyon alabilecekleri hususunda daha bilinçli bir seçim yapmalarına
katkıda bulunmaktır. Deniz endüstrisi sadece erkek öğrencilere değil, kız
öğrencilerimize de büyük imkanlar sunmaktadır” dedi.

MODERN VE IHTIYAÇLARA CEVAP VEREBILECEK
BIR LABORATUVAR KURULACAK
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Lütfü Cevahir,
DENTUR ile gerçekleştirdikleri bu iş birliğinin kendilerini çok mutlu
ettiğini belirterek, “DENTUR ile yapılacak olan iş birliğimiz deniz
endüstrisindeki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasında çok önemli
bir rol oynayacaktır. Bu iş birliğinin okulumuzda gerçekleşmesi ile sadece
motorlu araçlar teknolojisi alanı öğrencilerinin istihdamı değil, elektrik ve
elektronik, metal, mobilya ve iç mekan teknolojisi gibi deniz endüstrisi ile
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ilgisi olan diğer alanlarımızın da bu sektörü tanıması ve bu sektöre teveccüh
göstermesi açısından önem teşkil etmektedir. DENTUR yetkilileri
okulumuz ile sürekli dirsek temasında olup, modern ve ihtiyaçlara cevap
verebilecek bir atölye laboratuvarın kurulması, eğiticilerin eğitilmesi ve
sektörün öğrencilerimize tanıtılması konusunda gerekenleri en iyi bir
şekilde yapacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.
DENTUR'DAN EĞİTİME BÜYÜK DESTEK
DENTUR'un 2008 senesinde ilk temellerini Şişli Motor Meslek Lisesi ile
atmış olduğu DENTUR Laboratuvarı projesinin ikinci büyük ayağı olan
Haydarpaşa projesi, 2019- 2020 eğitim-öğretim yılında 10. sınıf öğrencileri
ile başlayacak ve 2023’te ilk mezunlarını verecek. Sosyal sorumluluk
projesinin tüm maliyeti DENTUR tarafından karşılanacak.
Projeye katılan öğretmen ve öğrenciler, ICOMIA (Uluslararası Denizcilik
Endüstrisi Dernekleri Konseyi) üyesi de olan DENTUR’un Yönetim
Kurulu, üyeleri ve eğitmenleri tarafından da özel olarak eğitilecek.
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dentur Laboratuvarı
öğrencileri 11 ve 12. sınıflarda DENTUR üyesi iş yerlerinde staj,
sonrasında da iş imkanına sahip olacaklar.
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dentur Laboratuvarı
öğrencileri, aynı zamanda DENTUR'un desteklediği CNR Avrasya Boat
Show’a da katılacaklar. DENTUR Laboratuvarı’nı başarı ile tamamlayan
öğrencilere, özel imkanlar sağlayan DENTUR Sertifikası da verilecek.

DENIZDEN
HEDIYE DEĞIL,
PLASTIK ÇIKTI
DENIZLERE SAYGI TOPLULUĞU, CADDEBOSTAN SAHILINDE
NOEL BABA KIYAFETLERI GIYEREK DENIZDEN PLASTIK
ATIK TOPLADI VE "2018 PLASTIKLE MÜCADELE YILI"
KAPSAMINDA DENIZLERDEKI KIRLILIĞE DIKKAT ÇEKTI.

Derinlere Saygı Topluluğu üyeleri, Kadıköy
Caddebostan sahilinde buluşarak hem 2018’i uğurlamak
hem de denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış
gerçekleştirdi. 30 Aralık tarihinde gerçekleşen etkinlikte
Noel Baba kıyafetleri giyen dalgıçlar, denizin altından
plastik atık topladı.
Birleşmiş Milletler’in (BM) 2018 yılını “Plastikle
Mücadele Yılı” ilan etmesi sebebiyle, Türk Balık Adamlar
Dalış Okulu’nda bir araya gelen “Denizlere Saygı
Topluluğu” üyeleri, deniz kirliliğine karşı farkındalık
yaratmak için Noel Baba kıyafeti giyip dalış yaptı. Denizin
altında yarım saat kalan ekip üyeleri, denizden plastik atık
topladı. Dalgıçlar, Caddebostan sahilinden topladıkları
plastik atıkları sırtlarındaki torbalara doldurarak kıyıya
çıkardılar. Denizlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi Yener
Kuşçuluoğlu, sahilde kendisini karşılayan çocuklara, “Size
güzel bir hediye vermek isterdim ama denizin içi çöplerle
dolu” diyerek çocuklar nezdinde herkesi denizlere ve
çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti.
Denizlerin dibinin, çıkardıklarından çok daha fazlasıyla
dolu olduğunu ve insanların plastikler konusunda çok fazla
duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Kuşçuoğlu, “Aşağısı
plastik poşet dolu. Bu sene aslında hediye aradık fakat
plastik poşetten başka bir şey bulamadık” dedi.
PLASTIK DOĞRU KULLANILDIĞINDA
INSAN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIR
Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ,
yaptığı açıklamada, plastiğin doğru kullanıldığında
zararlarının çok azaltılabileceğini söyleyerek, “Plastik
aslında kötü bir malzeme değildir. Ucuzdur ve insanın
hayatını kolaylaştırır ama doğaya atılmak için değil. Bizim
karşılaştığımız en büyük kötülük, doğada çözülmeyen
plastiğin denizlere inanılmaz miktarlarda atılması.
Çok kısa bir dalışta bir sürü plastik topladık. Bunlar
karşılaştıklarımızın çok az bir kısmı. Tabii aşağıda çok güzel
şeyler de var. Bir tane deniz atı gördük, deniz iğnesi vardı.
Küçücük canlı bir deniz yıldızı bulduk, çöplerin arasında.
Bizim görevimiz bunları korumak. Dünya bizim değil, biz
misafiriz” şeklinde konuştu.
Deniz altında yapılan temizleme çalışmasını kaydeden
Cumhur Ayar ise, yarım saatlik çalışma esnasında
durumun vahametinin ne denli ciddi olduğunu
gördüklerini belirterek, “Buradan çıkardığımız plastikler
bin sene boyunca yaşayacaklar. Bin sene boyunca biz kaç
nesil değiştireceğiz ama onlar hâlâ orada olacak. Önemli
olan onları oraya atmamak” dedi.
Derinlere Saygı Topluluğu’na, Denizde Arama Kurtarma Örgütü
(DAK-SAR) ve Moto Bahriye Grubu üyeleri de destek verdi.
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TURMEPA KOCAELİ’DE 8’İNCİ ŞUBESİNİ AÇTI
DENIZTEMIZ DERNEĞI/ TURMEPA KOCAELI ŞUBESI, 20 KASIM’DA GERÇEKLEŞTIRILEN GENEL KURUL ILE FAALIYETE
GEÇTI. İMEAK DENIZ TICARET ODASI (DTO) KOCAELI ŞUBE BAŞKANI VEDAT DOĞUSEL’IN OY BIRLIĞIYLE TURMEPA
KOCAELI ŞUBESI KURUCU BAŞKANI SEÇILDIĞI GENEL KURULA, YÖNETIM KURULU BAŞKANI ŞADAN KAPTANOĞLU,
YÖNETIM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI İBRAHIM YAZICI VE GENEL MÜDÜR SEMIHA ÖZTÜRK KATILDI.

ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKAN YARDIMCISI
PROF. DR. BIRPINAR’A ZIYARET
DenizTemiz Derneği/
TURMEPA Yönetim Kurulu
Başkanı Şadan Kaptanoğlu 9
Ocak’ta, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakan Yardımcısı Mehmet Emin
Birpınar’ı makamında ziyaret etti.
Toplantıya TURMEPA Denetim
Kurulu Üyesi Cengiz Kaptanoğlu,
Genel Müdür Semiha Öztürk
ve İMEAK Deniz Ticaret Odası
Genel Sekreterleri Faruk Doğan
ve Mustafa Karslıoğlu da katıldı.
Yeni çevre yasası çerçevesinde
yürürlüğe giren uygulamaların ele
alındığı ziyarette, TURMEPA’nın
Bakanlığın yürüttüğü Sıfır
Atık Projesi’ni desteklediği
vurgulandı. Bakan yardımcısı
Birpınar, TURMEPA’nın Sıfır
Atık Projesi’ne verdiği destekten
memnuniyetini belirtirken
dernek projelerinde “Sıfır atık
logosu”nun kullanımını uygun
bulduklarını ve kullanıma severek
izin vereceklerini ifade etti. Şadan
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Kaptanoğlu da Bakan Yardımcısı
Birpınar’a teşekkür ederek,
TURMEPA’nın son yıllarda
ağırlıklı olarak ‘tek kullanımlık
plastiklere dur de’ kampanyasını
yürüttüğünü ve bu kapsamda
eğitim ve seminerler düzenlediğini
belirterek bu çerçevedeki
eğitimlerle Bakanlığa destek
verebileceklerini söyledi. Ziyarette
Sıfır Atık Projesi çerçevesinde
dernek ve Bakanlığın el ele vererek
kamuoyuna verilecek mesajları
güçlendirilebilecekleri üzerinde
duruldu.
Şadan Kaptanoğlu Bakan
Yarıdımcısı Birpınar’dan sonra
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürü Mehmet
Ali Kahraman’la da görüştü.
Görüşmede ülkemizin koruma
alanları ve kıyı yönetimi sorunları
değerlendirildi. Bu konuda
yapılabilecek iş birlikleri olanakları
ileriki toplantılarda belirlenecek.

Yönetim kurulu üyelerinin de belirlendiği seçimin ardından hatıra fotoğrafı
çektirildi. Tören sonrası konuklara Deniz Ticaret Odası’nın binasını
gezdiren DTO ve TURMEPA Koceali Şube Başkanı Doğusel, çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Kongre, davetlilerin katıldığı kokteylle son buldu.
TURMEPA, Kocaeli’nde DTO binası içinde çalışmalarını sürdürecek.
Derneğin Kocaeli’ndeki eğitim merkezi de 2019 bahar aylarında yine aynı
binanın içinde faaliyete geçecek.
TURMEPA Kocaeli Şubesi Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek
Üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

YÖNETIM KURULU
DTO Kocaeli Şube binasında yapılan kongre ve genel kurulda konuşma
yapan Kaptanoğlu, “Etrafı denizlerle çevrili olan, denize kıyısı bu kadar
fazla olan bir kentte, Deniz Ticaret Odası’nın şubeleşmesi kaçınılmazdı.
Bütün enerjisini yaşadığı kente ve bölgesine faydalı olmak için harcayan
bir başkan, bir yıl içinde bunu başardı. Kocaeli’nde şimdi bir de
denizlerimizin korunması için mücadele veren TURMEPA’yı kuruyoruz.
Bu, hem doğal güzellikleri hem de sanayiyi aynı coğrafyada barındıran
bir şehir için çok önemli bir adımdır. Bu açılışın derneğimizin 25. yılına
denk gelmesi de ayrıca anlamlı” dedi ve TURMEPA Kocaeli Şube
Başkanı seçilen Vedat Doğusel’i tebrik etti. Doğusel ise konuşmasında
şunları söyledi: “Denizleri korumak bir eğitim işidir. Denizleri korumak
için denizi seven, denizin önemini kavramış nesillere ihtiyacımız var.
Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Rahmi M. Koç’un dediği gibi,
‘baştan kirletmemek daha sonra temizlemeye çalışmaktan hem daha
ekonomiktir hem de zaman açısından daha tasarrufludur’. Bu ilkeyle
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Vedat Doğusel – Yönetim Kurulu Başkanı
Bilgin İşler – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Can Özgülenç – Yönetim Kurulu Sayman Üye
Şevki Mete – Asil Üye
Erkan Modoğlu – Asil Üye
Kürşat Bal – Asil Üye
Görkem Mergenay – Sekreter Üye

YÖNETIM KURULU YEDEK ÜYELERI
Ali Keskin, Ali Sarı, Mustafa Kaşif Aygen, Bahri Kaya, Hande Bahadır

DENETIM KURULU
Aykan Karademir - Denetim Kurulu Başkanı
Abdullah Köktürk - Asil Üye
Sadi Vatan – Asil Üye

DENETIM KURULU YEDEK ÜYELERI
Emre Tokel, Attila Bayramoğlu, Salih Zeki Şirinoğlu
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SIFIR ATIK ZİRVESİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İSTANBUL ULUSLARARASI
ÇEVRE ZİRVESİ’NE KATILDIK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen İstanbul
Uluslararası Çevre Zirvesi, 6 – 8
Aralık’ta Avrasya Gösteri ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kamu
kurum ve kuruluşlarına, STK’lara,
sanayicilere, şehir plancılarına,
akademisyenlere, öğrencilere ve sektör
temsilcilerine platform oluşturan
zirvede çevre eylem planı, atıkların geri
kazanımı, atıktan enerji üretimi, küresel
iklim değişikliği, hükümetlerin ve
şehirlerin çevre vizyonları, biyoçeşitliliğin
korunması, deniz temizliği gibi konular
ile çevre dostu çözümler tartışıldı.
Sıfır Atık Projesi’ne öncülük eden
Emine Erdoğan zirvede yaptığı
konuşmada, “İstiyoruz ki, çocuklarımız
gelecekte berrak gökyüzünü, mavi
okyanusları ve yemyeşil ormanları
sadece kitaplarda görmesin. İşte, bu
sebeplerle geçtiğimiz yıl “Sıfır Atık”
seferberliğini başlatarak önemli bir adım
attık. Bu konuyla alakalı çalışmalarımıza
aralıksız devam edeceğiz” dedi. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal ise, “Çevre, suların arıtılması
ve atıkların toplanması adına önemli
sorumluluklarımız olduğunun
bilincindeyiz. Haliç Çevre Koruma
Projesi ile Haliç’in çehresi değişti. Bugün
İstanbul’da kullanılan suyun yüzde 99’u
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arıtılıyor. Hedefimiz, önümüzdeki beş yıl
içerisinde, yüzde 45 olan ileri biyolojik
arıtmayı yüzde 95 seviyesine çıkarmak”
ifadelerini kullandı.
DTO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve TURMEPA Yönetim
Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da
zirvede yaptığı konuşmada, “Uluslararası
çevre sorunlarından biri olan deniz
kirliliği, kuşkusuz ulusal olarak da
öncelikli sorunlarımız arasında.
Çünkü aldığımız iki nefesten birini
denizlerimiz sağlıyor. Denizin altındaki
oksijen kaynağını, ormanlarımızı
korumak hepimizin sorumluluğunda.
Denizlerimizin kirlenmesinin önlenmesi
için hazırlanan ulusal plan ve müdahale
programlarının tamamlanarak yerel,
bölgesel ve ulusal düzeyde uygulanması
gerekiyor. Bu çerçevede ülke olarak
gerekli altyapının oluşturulması
çalışmalarını bizler de yakinen takip
ediyor ve destekliyoruz” dedi.
Sektördeki kurumların, çevre
sorunlarına stratejik çözümler
üretmek amacıyla bir araya geldiği
zirvede, çevreci projeler ve çevre dostu
uygulama örnekleri, fuar alanında
sergilenerek ziyaretçilere tanıtıldı.
Fuarda TURMEPA ve İMEAK Deniz
Ticaret Odası stantları da katılımcılar
tarafından yoğun ilgi gördü.

Atık yönetiminin çevresel, sosyal ve etik boyutunun
yanı sıra döngüsel ekonomiye katkısının anlatıldığı
Sıfır Atık Zirvesi, 1 Kasım’da Beştepe Millet Kültür
ve Kongre Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla
gerçekleşti. Zirvede konuşan Erdoğan, Ekim 2017’de
başlatılan projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
gayretli çabalarıyla güzel bir aşamaya geldiğini
söyledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve bakanlık binalarında başlatılan
çalışmaların dalga dalga tüm ülkeye yayıldığına
dikkat çeken Erdoğan, “Sevinerek ifade etmeliyim
ki, uzun süredir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çöp
kamyonu girmiyor. Personelimizi eğittik, sistemimizi
kurduk, tüm atıklar kaynağında ayrıştırılarak
azami geri dönüşüm sağlanıyor. Proje çerçevesinde
bir yıl boyunca toplumun tüm kesimlerinden
çok güzel destekler aldık. Sanayicilerimiz, iş
adamlarımız, üniversitelerimiz kendi kurumlarında
örnek sistemler kurdular. Şimdi iş, büyük ölçüde
belediyelerimizde” dedi. Vatandaşların evlerinde
ayrıştırdıkları atıkları belediyelerin aynı mantıkla
toplayıp dönüştürmesi gerektiğini vurgulayan
Erdoğan, belediyelerin depolama ya da yakma
yerine geri kazanıma odaklanması gerektiğinin
ve atıkları enerjiye ve komposta dönüştüren
entegre tesislerin tüm şehirlerimizde kurulmasının
önemine işaret etti. Zirveye TURMEPA’yı
temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp
ve Genel Müdür Semiha Öztürk katıldı.

DÜNYA GEMİ TEDARİKÇİLERİ İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİ
Uluslararası Gemi Tedarikçileri birliği (ISSA) 63’üncü kongresini 23-24
Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirdi. TURSSA (Türkiye Gemi Tedarikçileri
Derneği) iş birliğiyle düzenlenen kongre, 100’ü aşkın ülkeden sektör
temsilcilerini bir araya getirdi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı
Tamer Kıran, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Başkan Yardımcıları
Şadan Kaptanoğlu ve Recep Düzgit’in katıldığı programda Kıran ve
Kaptanoğlu söz aldı. Kıran, dünya ticaretinin yüzde 84‘ünün deniz
yoluyla gerçekleştiğine dikkat çekerek, “TURSSA’nın Türkiye’yi bölgesel
ticaret üssü yapmak için sürdürdüğü çalışmalar sebebiyle, geleceğe
umutla bakıyoruz” dedi. Dünyanın daha temiz makineleşme ve karbon
kısıtlamalarına doğru gittiğini belirten Kaptanoğlu da 2020 yılında
devreye girecek yeni düzenlemelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

LONDRA’DAN ÇEVRE İÇİN BERABERLİK ÇAĞRISI
11. Uluslararası Denizcilik Forumu, Eylül ayında gerçekleşti.
Forumda konuşan Şadan Kaptanoğlu, denizcilik sektörünü
yakından ilgilendiren kükürt üst limiti düzenlemesi konusunda,
sektöre birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Kaptanoğlu,
2020 yılında devreye girecek olan düzenleme için sektörün yeni
yönetim planları oluşturma ve personel eğitme gibi birçok konuda
hazırlık yapması gerektiğini ifade ederek, “Herkesin anlaması
gereken bir konu var. Bu, bizim çevre ile imtihanımız. Bu konuda
elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Bu yüzden
kiracılar, armatörler, yakıt ikmalciler, yani herkes başarabilmek
adına el ele vermeli ve sorumluluklarını yerine getirmeli” dedi.
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İSO 2018 ÇEVRE ÖDÜLLERİ, ÇEVRE BAKANI MURAT
KURUM’UN KATILIMIYLA SAHİPLERİNİ BULDU
Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarının “sürdürülebilirlik ve çevre
yönetimi” konusundaki çalışmalarının yarıştığı İstanbul Sanayi Odası
(İSO) 2018 Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. İSO Yönetim Kurulu
Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde, Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşen geleneksel İSO
Çevre Ödüllerinde Büyük Ölçekli İşletme kategorisinde birinci Tofaş
Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., ikinci Unilever Sanayi ve Ticaret
Türk A.Ş., üçüncü ise Ülker Bisküvi olurken, Jüri Özel Ödülü’nün
sahibi ise Sütaş Süt Ürünleri oldu. Ödül törenine TURMEPA’yı
temsilen Genel Müdür Semiha Öztürk katıldı.

TURMEPA,
DECATHLON
VE KOÇTAŞ İŞ
BİRLİĞİYLE
POŞET
KULLANIMININ
AZALTILMASINDA
ÖNCÜ OLDU

TURMEPA, Türkiye’de 32 mağazasıyla hizmet veren Avrupa’nın
en büyük spor perakende zinciri Decathlon ile 1 Aralık 2015’te
denizlerin korunması konusunda yeni bir proje başlattı. Kampanya
çerçevesinde, Türkiye’deki tüm Decathlon mağazalarında, poşet
tüketimini azaltmak ve çevreyi korumak için doğada çözünebilen
poşetler belirli bir ücret karşılığı satılmaya başlandı ve firma, sattığı
poşetlerden elde edilen kazancın yarısını denizlerin temizlenmesi
için TURMEPA’ya bağışladı. Proje dâhilinde başta Decathlon
çalışanları olmak üzere, bölge halkı ve mağaza müşterileri denizler ve
çevre konusunda bilinçlendi. Küçük miktarlarda bağışlar birleşerek
denizlerimizi korumak adına büyük bir adıma dönüştü. Binlerce
insanı bir amaç etrafında bir araya getiren projede üç yılda toplanan
bağış miktarı ile 1 milyon 200 bin litre siyah suyun denize karışması
engellendi. 1 milyon 200 bin litre su, yaklaşık 63 bin damacanaya
eşit. 63 bin damaca kadar pis suyun denizlere karışması engellenerek
yaklaşık 9,6 milyon litre deniz suyunun temiz kalması sağlandı.
Böylece deniz canlılarına daha mavi sularda yaşama fırsatı verildi.
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TURMEPA
8. SUALTI ATIK
SERGİSİ VE EĞİTİM
ATÖLYESİ SONA ERDİ!

Koçtaş’ın naylon poşet tüketimini azaltmak amacıyla TURMEPA
iş birliğiyle başlattığı “Doğayı Çok Seviyorum” projesi ise 1,5
yılda büyük başarı yakaladı. Tüketicilerine naylon poşetleri cüzi
bir ücret karşılığında sunan Koçtaş, projeden elde ettiği kaynakla
denizlerin korunması için TURMEPA’ya yaptığı bağışlar ile
18 ayda 460 bin litre siyah suyun denize karışmasını engelledi.
Proje ile poşet tüketiminde yüzde 60 oranında düşüş sağlandı.
TURMEPA’nın Koçtaş Genel Müdürlüğü çalışanlarına yönelik
gerçekleştirdiği “Plastik Gezegen mi, Mavi Gezegen mi?” semineri
öncesinde konuşan Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu,
kampanyanın yakaladığı başarıyı büyük bir mutlulukla takip
ettiklerini belirterek, “Bu bağış sayesinde 460 bin litre siyah suyun,
denizlerimize karışmasını engelledik. 460 bin litre su, yaklaşık 24
bin damacana suyun hacmine eşit. 24 bin damacana kadar pis suyun
denizlere karışmasını engellenerek, yaklaşık 3 milyon 680 bin litre
deniz suyunun temiz kalmasını sağladık. Bu başarı, böyle küçük bir
adımın ne kadar büyük fark yaratacağının göstergesidir” dedi.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen ve “Suyun
Yolculuğu” temasıyla hayata geçirilen
Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi,
Clariant Türkiye ana sponsorluğu ve
Canbaz Denizcilik/Io's desteği ile "Suyun
Yolculuğu" temasıyla bu yıl sekizincisi
gerçekleştirilen Sualtı Atık Sergisi ve
Eğitim Atölyesi, Haziran-Kasım ayları
arasında 1432 ziyaretçiyi ağırladı. Sergi
ve eğitim atölyesi, Clariant Türkiye ana
sponsorluğunda ve Canbaz Denizcilik / Io’s
desteğiyle gerçekleşirildi.

DAHA MAVİ BİR
GELECEK İÇİN...
Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege’ye uzanan
TURMEPA eğitimleri, hız kesmeden devam ediyor.
2018 yılında 30 bin 199 kilometre yol kat ederek 26
il, 85 ilçe ve 219 kurumda 47 bin 344 kişiye yaklaşık
822 saat boyunca denizlerin önemini anlattık! Siz de
egitim@turmepa.org.tr’ye ulaşarak eğitim ve eğitim
etkinlikleri için taleplerinizi iletebilirsiniz.
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“ÇOCUKLAR
SUYU KODLUYOR.
H2OKULLU OLDU!”
PROJESİ TAM GAZ!
"İstanbul Kalkınma Ajansı hibesi ile TURMEPA'nın
proje sahipliğini, İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü'nün proje ortaklığını ve İstanbul
Teknik Üniversitesi'nin proje iştirakçiliğini yaptığı
"Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” projesi için
STEM laboratuvarı mal ve hizmet alımı ihalesi, 26
Aralık’ta İstanbul Deniz Ticaret Odası’nda gerçekleşti.
Projenin ikinci etkinliği olan Çocuk Komitesi Tasarım
Atölyesi, Children First World iş birliği ile 9 Aralık’ta
Joint Idea / Levent’te yapıldı. Atölyede çocuklara hem
denizel hem de kodlama ve yazılım içerikli eğitimler
verildi. Eğitimin ardından çocuklar, STEM ve veri analizi
tekniklerinin yardımıyla yaratıcı projeler geliştirdiler.
Proje kapsamında, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki 29 okulda
öğrenim gören beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinden
yaklaşık 6630 çocuğa ve 400 öğretmene suyun önemine
dair eğitimler verilecek. Çocukların yaratıcılık, sorgulama,
araştırma yönlerini geliştirmelerini teşvik eden projede
çevre eğitimlerinin ardından deneysel STEM çalışmaları
yapılarak yaşayarak öğrenme fırsatı sunulacak. Proje ile
çevresel duyarlılığı yüksek, sorumluluk duygusuna sahip
bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak hedefleniyor.

MUĞLA IL MİLLİ EĞİTİM
PROTOKOLÜ İMZALANDI
TURMEPA, 22 Kasım’da Muğla İl Milli Eğitim
Müdürü Pervin Töre’yi ziyaret etti. Deniz ve
kıyılarımızda yaşanan sorunlara çözüm yolları
üretmek adına Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
TURMEPA ortaklığında yürütülecek “Mavi Kuşak
Projesi” için iş birliği protokolü imzalandı.

TURMEPA EĞİTİM’DEN
KISA KISA...
*Bilimsel Proje
Hazırlama Rehberi,
Ankara Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
desteğiyle 71
sayfalık yayın olarak
hazırlandı. ISBN
numarasına sahip
olan rehbere kolayca
ulaşılabiliyor.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) onayı
ile Ocak 2018’de başlatılan “Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen
Kaynağımız” ve “Geri Dönüştürüyorum” eğitimleriyle, ülke çapında 25
bin 20 kilometre yol kat edilerek 25 il, 71 ilçede, 122 kurumda 31 bin 899
öğrenci ve 873 öğretmene 22 bin 200 dakika eğitim verildi. Denizlerin
önemi, deniz canlıları ve denizel kirliliğin yanı sıra plastiklerin deniz
ve deniz canlılarına olan olumsuz etkilerinin de anlatıldığı eğitimlerde
çocuklar tüm dünyanın oksijen kaynağı planktonla tanıştı.

MİNİKLER TEMİZ DENİZLER
İÇİN PROJE ÜRETTİ
TURMEPA ve D-Marin Kids iş birliğiyle yürütülen “Fark Ettim!
Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesinde verilen eğitimler ve
marina gezilerinin ardından üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri;
programla edindikleri yaratıcı ve akılcı düşünme, sorgulama, çözüm
odaklı olma, keşfetme ve paylaşma becerilerini hayata geçirerek,
hazırladıkları projelerle denizlerin temiz kalması için fikirlerini bir
yarışmada jüriye sundular. Toplam 14 projenin değerlendirildiği
yarışmada üçüncü sınıf kategorisinde Güvercinlik Sudi Özkan
İlkokulu öğrencileri “Balık Billboard” projesi ile birinci olurken,
dördüncü sınıflarda birinciliği “Atıklar Değil, Canlılar Yüzsün”
projesi ile Elcik İlkokulu ve “Denizlerin Kurtarıcısı: Atık Avcısı”
projesi ile Yalıköy İlkokulu paylaştı. Seçilen projelere deniz temalı
yap-bozlar hediye edildi. Ana proje kapsamında dört yılda üç
bölgede 813 öğrenciye ulaşıldı.
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YEĞİTEK EĞİTİMLERİYLE 25 İLDE
32 BİN 655 ÖĞRENCİYE ULAŞTIK

*Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü ziyaret edilerek,
TURMEPA projeleri hakkında bilgi verildi, 2019 iş
birliği olanakları hakkında görüşme sağlandı.
*Sabancı
Üniversitesi’nde,
YÖK Kalite
Kurulu Dış
Değerlendirme
Süreci’ne
katıldık.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARIYLA
KIYILARI TEMİZLEDİK
TURMEPA, “Kıyı Temizleme Hareketi” ile şirketlerin ve okulların kurumsal
duyarlılığını, deniz ve kıyıların korunması yönünde enerjiye dönüştürmeyi
hedefliyor. Bu etkinliklerle, temizlik yapılan alanda fiziksel olarak olumlu
bir değişiklik yaratmanın yanı sıra bölge halkının farkındalığının artması da
sağlanmış oluyor. TURMEPA, 2018 yılında özel sektörden 10 kurumdan
686 çalışan ile İstanbul, Adana ve Antalya kıyılarında bin 206 kilogram atık
toplayarak belediye ekiplerinin desteğiyle geri dönüşüme kazandırdı.
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TURMEPA GÖNÜLLÜLERİNDEN
TÜM DÜNYAYA “5 ARALIK” MESAJI

ŞEHRİN İYİ HALİ İÇİN EL ELE
Birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, üniversiteli gençleri
gönüllülüğe özendirmek amacıyla düzenlenen “Akbank Şehrin İyi
Hali” projesi, dördüncü yılını geride bıraktı. 28. Akbank Caz Festivali
kapsamında düzenlenen etkinlikle 2 bin üniversiteli genç; eğitim, çevre,
hayvan hakları gibi pek çok konuda toplumsal katkı sağlayacak projeyi
hayata geçirdi. TURMEPA’nın kıyı temizleme etkinlikleri ile dahil
olduğu proje, Şehrin İyi Hali - Kalben konseriyle gönüllüleri buluşturdu.
Proje son olarak, Toplum Gönüllüleri Vakfı, HAÇİKO, Yedikule
Hayvan Dostları, Hayat Sende, DEM, Darülaceze Başkanlığı, Çorbada
Tuzun Olsun, Down Sendromu Derneği ve Özel Olimpiyatlar Türkiye
Dernekleri’nin de bir araya geldiği Akbank Genel Müdürü Hakan
Binbaşgil’in tüm paydaşlara teşekkür ettiği toplantı ile sona erdi.

“DENIZLER YAŞASIN DIYE, ÖNCE GÖNÜLLÜLER HAREKETE GEÇER!”

TURMEPA GÖNÜLLÜ
AİLESİ BÜYÜYOR
TURMEPA GÖNÜLLÜLERİ KIYILARDAYDI
2018 yılında TURMEPA gönüllülerinin
katılımıyla altı farklı ilde kıyı temizliği
etkinlikleri gerçekleştirildi. İstanbul,
Denizli, İzmir, Van, Kırklareli ve
Mersin’de Mayıs ayında “Dünya Balık
Göçü Günü” ile başlayan etkinlikler,
Clean Up The Med, Dünya Çevre Gün

ve ICC ile devam etti. 505 gönüllü bin
504 kilogram atığı kıyılardan uzaklaştırdı.
Bu süreçte gönüllü katılımları için Aktif
Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği,
AKUT, Doğa Derneği, Soroptimist
Kulübü, TEGV ve Young Presidents
Organization’a teşekkür ederiz.

TOFD’NİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞTAYINDA YERİMİZİ ALDIK
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği
(TOFD) ile İstanbul Valiliği İl Sivil
Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Gönüllü İhtiyacı Belirleme
Çalıştayı, 6 Kasım’da gerçekleşti. Toplantıda;
gönüllülük, sivil toplum örgütleri için
gönüllülüğün anlam ve önemi, Türkiye›deki
STK›ların gönüllülüğe bakış açıları,
Türkiye’de bireylerin gönüllülük ve gönüllü
çalışmalara yaklaşımı gibi belirli gündem ve
oturum başlıkları üzerinde duruldu.
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Vehbi Koç Vakfı desteğiyle sürdürülen “10 ilde
13 Üniversite Deniz Elçileri Topluluğu Projesi”
ile TURMEPA gönüllü toplulukları oluşturma
çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi, Su Ürünleri ve Denizcilik Fakültesi
öğrencilerinden oluşan 250 katılımcı ile “Deniz
Kıyı Ekosistemi ve Sürdürülebilir Gönüllülük”
başlıklı konferans gerçekleştirildi ve 35 öğrenciden
oluşan Deniz Elçileri Topluluğu ile oryantasyon
programı tamamlandı.
Yılda üç defa düzenli olarak gerçekleştirilen
gönüllü oryantasyonlarının 18’incisi ise 24
Kasım’da yeni gönüllü adaylarıyla tamamlandı.
Deniz Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen etkinlikte, 98 katılımcı ile denizkıyı ekosistemi ve gönüllü programı hakkında
paylaşımlar yapıldı.

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) koordinasyonunda 1985’ten bu yana, 5
Aralık’ta 136 ülkede kutlanan Dünya Gönüllüler Günü, her yıl olduğu gibi bu
yıl da TURMEPA tarafından geniş gönüllü katılımıyla kutlandı. TURMEPA
Gönüllüleri İstanbul, İzmir, Samsun ve Van’da eşzamanlı gerçekleştirilen
etkinliklerde ortak çağrı için buluştu. Dünya Gönüllüler Günü’nün bu yılki
teması ise “Gönüllüler Güçlü Toplumlar İnşa Ediyor” oldu. İstanbul Beşiktaş
İskelesi’nde başlayan etkinlik, DENTUR’un desteğiyle etkinlik için hazır
bulunan Aytepe teknesinde devam etti. İstanbul Boğazı’nın güzellikleri arasında
tekne gezisi devam ederken, TURMEPA Gönüllüsü ve CNN Türk Meteorolji
Mühendisi ve Editörü Bünyamin Sürmeli’nin katılımıyla destek verdiği etkinlikte
uzun yıllardır dernekte gönüllü olanlara sertifikaları takdim edildi. TURMEPA
gönüllüleri İzmir’de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren
deniz süpürgesinin konuğu oldu. Geniş katılım sağlanan etkinlikte İzmir
Körfezi’nde çalışmalarını sürdüren deniz süpürgesi kaptanı Gazi Barındık ve
İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sema
Uzun’a teşekkür belgesi takdim edildi. Samsun’da ise gönüllüler Samsun Kıyı ve
Deniz İnceleme Merkezi’nde biraraya geldi. Çeşitli atölye çalışmalarıyla başlayan
program, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14. Madde Sudaki Yaşam” maddesinin
okunmasıyla devam etti. Etkinlik, sosyal medyada paylaşılacak mesajların
okunmasıyla tamamlandı. Van’da tamamen TURMEPA gönüllülerinden oluşan
ekip tarafından gerçekleştirilen etkinlik, afiş ve bildiri hazırlama atölyelerinin
ardından gönüllülük ve Van Gölü Ekosistemi ile ilgili mesajlar yayınlanmasıyla
sona erdi. Ayrıca bu yıl sekretaryasına kabul edildiğimiz Ulusal Gönüllülük
Komitesi olarak Dünya Gönüllüler Günü’nde 32 STK ile birlikte sosyal medya
üzerinden “Gönüllüysen Renk Ver” diyerek herkesi gönüllü olmaya davet ettik.
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ŞUBELERDEN HABERLER

KIYI TEMİZLİKLERİ
DEVAM EDİYOR
ÖZEL AYVALIK LİSESİ
ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞMA

TURMEPA VE AYBEGEM'DEN
KIYI TEMIZLIĞI

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Özel
Ayvalık Lisesi öncülüğünde, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi
iş birliği ile YEĞİTEK protokolü kapsamında öğrencilerle bir araya
geldi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte “Denizlerin kirliliği ve geri
dönüşüm” konulu konferans gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde (AYBEGEM)
öğrencilere denizlerimizi koruma ve geri dönüşüm konulu eğitim verildi.
Eğitimin ardından öğrnecilerle Altınova sahilinde temsili kıyı temizliği
etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte toplanan plastik ağırlıklı atıkların
doğada yok olma süresi hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

Yeğitek Eğitimi alan İstek Özel Antalya Manavgat
Yeditepe Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri ile Side
Batı Plajı’nda kıyı temizliği yapıldı. Etkinlikle
öğrenciler, eğitimde öğrendikleri bilgileri kıyıda
uygulamalı olarak öğrenme fırsatı yakaladı.

ANTALYA'DA YEĞİTEK EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

ANTALYA’DA “DENİZLER
YAŞASIN” DİYE

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol
kapsamında beş ilçede yaklaşık 4 bin çocuğa
“Denizler Yaşasın” eğitimi verildi. Aksu, Döşemealtı,
Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa merkez ilçelerinde
beş ilkokul ve beş ortaokulda gerçekleşen eğitimlerle
3 bin 839 öğrenciye ulaştı.

TURMEPA, ERASMUS+THINK
GREEN ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA tarafından “Erasmus+ Think Green”
isimli Uluslararası AB Projesi kapsamında ülkemize gelen ziyaretçi
öğrencilere “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” ve Fethiye’de gerçekleşen
çevresel faaliyetler hakkında eğitim verildi. Fethiye Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü önderliğinde gerçekleşen buluşma,
Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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TURMEPA FETHİYE ŞUBESİ’NİN
MİNİK ZİYARETÇİLERİ
Fethiye Seydikemer Ata Okulları, TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz
Merkezi atık sergisini ziyaret etti. Deniz Merkezi’nde bulunan sualtı
atık sergisinde çocuklara etkileşimli eğitimler verilirken, müzenin
tanıtımı gerçekleştirildi. Sergideki motosiklet, buzdolabı, ekmek
kızartma makinesi gibi ilginç atıklar çocuklardan yoğun ilgi gördü.

YEĞİTEK eğitimleri
kapsamında İstek Özel
Antalya Manavgat
Yeditepe Koleji Anadolu
Lisesi, Kaş Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi,
Isparta Merkez Şehit
Koray Akoğuz Ortaokulu,
Özel Bilfen Antalya Fen ve
Anadolu Liseleri, Antalya
Özel Medikal Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi (Medikal Koleji), Adana Yüreğir Çağırkanlı İlkokulu, Adana
Ceyhan Mithatpaşa İlkokulu, Adana Seyhan Karayusuflu İlkokulu ve Ortaokulu’nda
bin 446 öğrenciye “Denizlerimiz Olmasaydı ve Geri Dönüşüm” ve “Fark Ettim Denizler
Bizim Oksijenimiz Kaynağımız” eğitimi verildi.

SAMSUN’DA “FARK ETTİM DENİZLER BİZİM OKSİJEN KAYNAĞIMIZ
VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUM” EĞİTİMLERİ HIZ KESMİYOR
TURMEPA Samsun Şubesi, Aralık ayında
Samsun Arıburnu İlkokulu’nda bin 240 ilkokul
öğrencisine “Fark ettim Denizler Oksijen
Kaynağımız ve Geri Dönüştürüyorum” eğitimleri
ile ulaştı. YEĞİTEK kapsamında gerçekleştirilen
“Geri Dönüştürüyorum” eğitimiyle ise Trabzon Of
Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde 350 öğrenciyle buluştu.
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