DENİZ KÜLTÜRÜ VE ÇEVRE DERGİSİ

İSTILACI
DENIZANALARININ
GÖÇÜ BAŞLADI

MAYIS I HAZİRAN 2018 SAYI: 46

Denizin ve Mavi’nin Dostları...

ŞADAN KAPTANOĞLU
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Yönetim Kurulu
Kurucu ve Onursal Başkan Rahmi M. Koç
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Yazıcı
Geçmiş Dönem Başkanı Tezcan M. Yaramancı
Sayman Üye Jonathan Beard
Sekreter Üye Turgut Konukoğlu
Üyeler Aldo Kaslowski, Ali Ülker,
Başaran Ulusoy, Erdal Bahçıvan,
Eşref Cerrahoğlu, Hamdi Akın,
Metin Kalkavan, Şükran Güzeliş,
Vera Bulgurlu
Genel Müdür M. Akşit Özkural
Nakkaştepe, Aziz Bey Sokak No: 32
34674 Kuzguncuk - İstanbul / Türkiye
Telefon: 0216 310 93 01
Faks: 0216 343 2177
www.turmepa.org.tr

Deniz, onu anlayabilene çok şey anlatır aslında. Asırlar boyu merak
uyandırmış ve kaşiflerin yeni buluşlarına sahne olmuştur.
Hayatıma sınır koymamam gerektiğini denizden öğrendiğimi söyleyebilirim.
Çünkü her ne kadar, ülkelerin bir kıta sahanlığı olsa da denizin hiçbir zaman
sınırı olmadı. Gerçek başarı da bizleri engelleyen sınırları aşabilmektir.
Bu nedenle, TURMEPA'da göreve geldiğim günden beri, sınırları olmayan
mavinin hepimizin evi olduğunu ve onu ancak hep birlikte koruyabileceğimizi
vurguluyorum. Bunun için de uluslararası diyalogu güçlendirmeye gayret
ediyorum. Çünkü deniz temizliği evrensel bir eylemdir. Sadece kendi
kıyılarımızı temizleyerek maalesef denizleri temiz tutamıyoruz. Artık dünya
da bunu fark etti ve denizlerin, okyanusların ortak bir değer olduğunu anladı.
Bu nedenle deniz kirliliği ve sürdürülebilir mavi ekonomi için dünya ülkeleri
arasında iş birlikleri kurulmaya başladı. Denizden öğrenebileceğimiz bir diğer
mevzu da bu birleştirici özelliği olsa gerek.
Denizi korumaya yönelik atılacak adımların, ülkeler, şirketler ve STK’lar
arasında sınırları kaldırıp, önemli iş birliklerini harekete geçireceğine
inanıyorum. Avrupa Komisyonu’nun Mayıs ayında ilk kez düzenleyeceği
#BlueInvest de bunu amaçlıyor. Avrupa Komisyonu, bu kampanya ile
balıkçılıktan yenilenebilir enerji ve biyoteknolojiye kadar iş birlikleri kuracak
aktif girişimciler arıyor.
Çevreye yönelik bir diğer adım ise “Dünya Limanları Sürdürülebilirlik
Programı (WPSP)” ile liman işletmeleri tarafından atıldı. WPSP Programı,
limanları daha çevreci hale getirerek BM Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’ne katkı sağlamayı amaçlıyor.
Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin, küresel iş birliği
ve güçlü taahhüt ile gerçekleştirilebileceğini düşünerek hedeflere ulaşmak için
ortaklıklar kurulmasını tavsiye diyor.
Türkiye’nin de bu iş birliklerinde daha çok yer alması için çalışmalar
yürütmesi gerektiğine inanıyorum. 2019’da ‘Gümüş Yılı’na girecek
TURMEPA’nın da bu vizyonla, küresel hedefler doğrultusunda, tam yol
ilerlediğini söyleyebilirim.
Bizler TURMEPA olarak sınırları olmayan denizlerimizin uluslararası
gündem maddeleri hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Keyifli okumalar,
İyi seyirler.
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ISTILASINI ARTIRIYOR

DENIZANASI

DENIZ KIRLILIĞI

mavicanlı

SUYUN, GÜNEŞ IŞIĞINDAN MAHRUM KALDIĞI EN KARANLIK NOKTADA, RENGARENK
PIRILTILAR SAÇARAK YÜZEN DÜŞSEL ŞEKILLER… VARLIKLARI 650 MILYON YIL
ÖNCESINE DAYANAN, DINOZORLARDAN DA ESKI, KADIM DENIZ CANLILARI… ZARIF VE
GÖRKEMLI GÖRÜNÜŞLERIYLE YILLARA MEYDAN OKUYAN DENIZANALARINA AIT SEKIZ
FARKLI TÜR, UZUN ZAMANDIR ÜLKEMIZIN DENIZLERINDE HÜKÜM SÜRÜYOR.
9

mavicanlı

Y

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, üç
tarafı denizlerle çevrili ülkemizde tatil planları
yapılmaya başlandı. Soğuk bir kış mevsiminin
ardından, gündelik hayatın yoğun temposunun
getirdiği yorgunluğu üzerinden atmak isteyen pek
çok insan için deniz kıyıları tatilin en vazgeçilmez
alanları olsa da günümüzde sayıları artan
denizanaları, denize giden insanların korkulu
rüyası haline gelmiş durumda.
İklim değişikliklerine bağlı olarak deniz suyunun
ısınması, fosfor ve azot gibi besleyici elementlerin
fazlalığından dolayı meydana gelen kirlilik
(ötrofikasyon), aşırı avlanma ve deniz taşımacılığı
gibi etmenler, çok sayıda farklı türün, ülkemizin
denizlerine göç etmesine neden oldu. Deniz
suyunun ısınması ve ötrofikasyon, denizanalarının en
önemli besin kaynağını oluşturan plankton sayısını
artırırken; aşırı avlanma, denizanalarıyla beslenen
balıkların sayısının azaltarak, denizdeki dengeyi
denizanaları lehine bozdu.

TÜRKIYE’NIN SULARINDA SEKIZ
FARKLI DENIZANASI TÜRÜ YAŞIYOR
Denizin güneş ışınlarının ulaşamadığı en karanlık
noktasında, avının dikkatini çekmek amacıyla beyaz,
kahverengi, mavi ve mor renkleriyle, ışıl ışıl parlayan
denizanaları, fiziksel görünüşleriyle büyüleyici
10

bir güzelliğe sahip olsalar da bir tür savunma ve
saldırı mekanizması olarak vücutlarında var olan
zehir, ciltle temas ettiğinde insan sağlığı açısından
tehlike oluşturabilecek önemli problemlere yol
açıyor. Denizanalarının vücutlarının uç kısmında,
çok sayıda zehir hücresinin bulunduğu uzantılar yer
alıyor. Kapsül biçimindeki bu hücrelerin içinde ise
nematosist adı verilen, kıvrılmış tüp şeklinde yakıcı
bir yapı bulunuyor. Canlıyla temas gibi herhangi
bir uyaran ile karşılaştığında, denizanasının içinde
bulunan zehir, hücrelerin patlamasıyla karşı tarafa
geçiyor. Ülkemizdeki denizanalarının sahip olduğu
zehrin insan üzerinde etkileri ölüme yol açmasa da
bölgesel ağrı, şişme, kaşıntı, anjiyoödem gibi önemli
alerjik problemlere neden olabiliyor.

DENIZLERIMIZDE YILLARDIR
HAKIMIYETINI SÜRDÜREN BAŞLICA
DENIZANASI TÜRLERI
Ay Denizanası (Aurelia Aurita): Genelde renksiz
olmasına karşın üreme döneminde, üreme organları
pembeye dönüşür. Vücudunun şemsiye kısmı hafif
bombeli bir disk şeklindedir. Eni 5-17 santimetre
arasında değişkenlik gösteren ay denizanasının boyu
3-15 santimetre arasındadır. Tüm denizlerde dağılım
gösteren kozmopolit bir tür olan ay denizanası,
açık deniz sistemlerine göre küçük, sığ, kapalı veya

İklim değişikliklerine
bağlı olarak meydana
gelen kirlilik, aşırı
avlanma ve deniz
taşımacılığı gibi
etmenler çok sayıda
farklı türün ülkemizin
denizlerine göç
etmesine neden oldu.

mavicanlı

yarı kapalı alanlarda daha sık görülür. Ayrıca,
Karadeniz gibi kirli ve ötrofik sistemlerde de
yoğun olarak bulunabilir. Tüm denizlerimizde
bulunan ve özellikle yaz aylarında aşırı artan ay
denizanası, nematosistleri (savunma ve saldırıda
kullanılan yakıcı yapı) zayıf ve rahatsız edici
olmayan zehir içermesine karşın, hassas deriye
ve dudak, göz gibi mukozalara temasları halinde
hafif kaşıntıya neden olur.
Beyaz Benekli Denizanası (Phyllorhiza
Punctata): İlk kez 2010 yılında, İskenderun
Körfezi’nde tespit edilen beyaz benekli
denizanası, 50 santimetre çapa ve yedi buçuk
kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. Saydam beyaz ve
kahverengi arasındaki tonlara sahip renklerde
bulunan bu türün, büyük bir çanı andıran gövde
kısmında beyaz lekeler bulunur. İnsanlara temas
ettiğinde zarar verse de bu acı fark edilmez.
Avustralya benekli denizanaları olarak da bilinen
bu tür, Avustralya yakınlarındaki Indo-Pacific
Okyanusu'na özgü bir canlıdır.
Deniz Ciğeri (Rhizostoma Pulmo): Oldukça
büyük bir tür olan deniz ciğerinin çapı 12 ila 75
santimetre arasında değişiklik gösterir. Şemsiyeyi
andıran gövdenin kenarında çok sayıda menekşe
rengi loblar yer alan bu türün dört üreme organı
bulunur. Üreme organları, torba şeklinde sarkar.
Gövdesinin ritmik hareketleri sayesinde, akıntıya
karşı aktif şekilde yer değiştirebilen deniz ciğeri,
Atlantik, Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’de
yayılım gösterir. Türkiye’de ise Marmara Denizi,
Karadeniz, Ege ve Akdeniz sahillerinde yaygınlık
gösterir. Deri ve göz, dudak gibi mukozalara
teması halinde ülser tipinde yaralara neden
olur. Dudaklarda yanma, hapşırma ve nezle gibi
sorunlara yol açar.
Göçmen Denizanası (Rhopilema Nomadica):
Dış görünüşü ile bir çana benzeyen göçmen
denizanasının vücut kenarlarında uzantılar
bulunmaz. Nematosistler, ağız kolları üzerinde ve
gövde çevresinde yer alır. Ergin bir bireyin çapı 10
ila 80 santimetre arasında değişirken, ağırlığı 40
kilograma kadar ulaşabilir.
Göçmen denizanası, deri bölgesine temasından
iki gün sonra, temas ettiği bölgede yanma, acı ve
kızarıklığa neden olur, isilik benzeri oluşumları
meydana getirir. Türkiye kıyı sularında özellikle
Haziran-Eylül ayları arasında daha fazla görülen
bu tür, kalp ve solunumla ilgili önemli problemlere
12

yol açması sebebiyle uzak durulması gereken
tehlikeli denizanası türleri sınıfına girmektedir.
Maviş Denizanası (Cotylorhiza Tuberculata):
Akdeniz'e özgü endemik bir tür olan maviş
denizanası, oldukça büyük olmasına rağmen
zararsızdır. Temas etmesi halinde, cildi yakma gibi
etkileri bulunmayan bu tür, oldukça hassas yapıya
sahiptir. Öyle ki, denizanasının zarar görmemesi
için ona dokunmamak gerekir.
Boyu 40 santimetreye kadar ulaşabilen maviş
denizanasının gövdesi sarı veya kırmızıya yakın
renklerdedir. Yuvarlak gövdesinin etrafında
hareketi sağlayan kısa uzantılar bulunur. Ağız
kollarının ucunda mavi-mor renkte tomurcuklara
sahiptir. Tıpkı tropik mercanlar gibi dokusunda
simbiyotik tek hücreli yosunlar barındırır. Balıklar
için de oldukça zararsız olan maviş denizanası,
küçük balıklar içinse bir barınak işlevi görür.

Efsane Denize İndi!

Emsalleri arasında kusursuz dizaynı ile öne çıkan
inovasyon harikası “BRIG EAGLE 10”

YAMAHA SUPER JET

BRIG EAGLE 10

YAMAHA GP 1800

Hidrolik Direksiyon Sistemi Kiti, İki Kişilik Kapalı Konaklama İmkânı, Duş Sistemi, WC Sistemi, Mutfak Ekipmanı, Mini Buzdolabı,
Çıpa Sistemi, Masa, Ön Güneşlenme Alanı, Arka Güneşlenme Alanı, Komple Bot Örtüsü, Konsol Örtüsü + Pilot Koltuk Örtüsü,
Arka Gölgelik Tentesi, SeaDek Set (OPSİYONEL) (Teak / Gri / Siyah Renk Alternatifleri)
KoçFinans Kredi Marine ile 24 Aya Varan UYGUN Kredi Fırsatları!

Tüm Eagle Modellerinde, 2018 Yılı İtibari ile
Üç Farklı Renk Konspeti Uygulanmaktadır.

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

www.burla.com
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Mor Sokar Denizanası (Pelagia Noctiluca):
Üç santimetre boyunda, beş santimetre çapında
olan tür, mantar şeklindedir. Gövdesinde
bulundurduğu lob ve uzantılarıyla, hoş bir
görüntüye sahip olsa da mor sokar denizanası,
oldukça zehirli ve tehlikelidir.
Ege ve Akdeniz’de yaygınlık gösteren mor sokar
denizanası, özellikle yaz aylarında görülür. Bin
dört yüz metre derinlikte yaşayan mor sokar
denizanasına, kıyısal alanlarda, planktonun yoğun
bulunması nedeniyle, daha sık rastlanır.
Zehrini boşalttıktan sonra, birkaç gün
içerisinde yeniden zehir oluşturma yeteneğine
sahip olan mor sokar denizanasının zehri;
deride kızarıklık, ödem, kabarcık ve bunların
yanı sıra devam eden acıya sebep olmaktadır.
Ağrı, kaşıntı, ödem, kurdeşen benzeri doku
bozuklukları, aşırı pigmentleşme gibi deride
bölgesel olarak seyreden tepkiler oluşturur.
Bronş düz kasının kasılmasına bağlı olarak
solunum güçlüğüne neden olur.
Pusula Denizanası (Chrysaora Hysoscella):
Pusula Denizanasının yarı küreye benzer
vücudunda, tepeden kenara doğru uzanan sarıkahverengi 16 adet V şeklinde bantlar bulunur.
Kahverengi, sarı ve kırmızı tonlarda renklere sahip
olan pusula denizanası, kenarları kıvrımlı dört
adet uzun ağız koluna sahiptir. Boyları vücudunun
üç-dört katı uzunluğundadır.
Tüm dünya denizlerinde bulunan bu tür
öldüğünde rüzgâr ve dalgalarla sürüklenerek
sahillerde birikir. Akdeniz ve Ege Denizi’nde
yaygın görülen pusula denizanası, ülkemizde
ilk kez 200 yılında, Erdek Körfezi’nde
görüldü. Bu türün Marmara Denizi’ne ya
akıntılarla ya da gemilerin balast suları ile
taşındığı tahmin edilmektedir.
Ters-düz Denizanası (Cassiopea Andromeda):
Ters-düz denizanası genelde lagün, sığ kıyısal ve
kumluk alanlarda, gövdesi zemine değerek, ağız ve
ağız kolları yukarı gelecek şekilde ters durur.
Sarı-kahverengi, beyaz veya soluk çizgiler ile
noktalar bulunan gövdesi, solunum ve yiyecek
elde etmek için suyun kollarından akmasını
sağlamak amacıyla titreşir. Akdeniz’e Süveyş
Kanalı’ndan geçerek girmiş olan ilk türdür.
Akdeniz’de Malta’ya kadar yayılım gösteren
ters-düz denizanası, Türkiye kıyılarında Muğla
sahillerine kadar ulaşmıştır.
14
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HEYECANI iÇiN GERi SAYIM BAŞLADI
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maviyarış

EN AMATÖRÜNDEN EN PROFESYONELINE KADAR, DENIZI DOYASIYA YAŞAMAK
ISTEYEN TÜM DENIZ TUTKUNLARI, BRITANYA'NIN EN BÜYÜK YARIŞLARINDAN
OLAN ROUND THE ISLAND RACE'DE BIR ARAYA GELIYOR.

B

Britanya ve dünya yelkenciliği için simgesel öneme sahip
Round the Island Race için nefesler tutuldu. Geleneksel
olarak her yılın Haziran ayında düzenlenen Round the
Island Race yarışlarının 2018 sezonu, 7 Temmuz'da
gerçekleşecek. İngiltere’deki Wight Adası'nın en büyük
kasabası Cowes’da, ada yelkencilik kulübü Island
Sailing Club (ISC) tarafından düzenlenen yarışta
rekabet edecek ekipler, adayı çevreleyen 50 deniz mili
uzunluğunda bir rotayı izleyecek.
Yaklaşık 15 bin yelkencinin bin 400 tekneyle katıldığı
yelken yarışı, Birleşik Krallık'ta düzenlenen Londra
Maratonu: Büyük Kuzey ve Güney Koşusu’ndan
sonra ülkedeki en büyük spor etkinliği. Cloudy Bay,
Raymarine gibi köklü markalar tarafından desteklenen
yarış, en amatör deniz tutkunlarıyla profesyonel
yelkencileri bir araya getiriyor.

AMATÖR DENIZCILER
PROFESYONELLERE KARŞI!
Deniz tutkusunun üç kişilik spor teknelerinden devasa
yelkenlilere dek uzanan farklı boyutlarda yaşanacağı
Round the Island Race yarışları, bu yıl da bir şölen
havası yaratacak. İngiltere, Avrupa ve Amerika'dan
gelen tüm yarışçılar, Wight Adası'nda 50 deniz mili
mesafede kıyasıya rekabet edecek.
Cowes'daki Royal Yacht Squadron çizgisinden start

18

alacakları yarışta denizciler, Yarmouth'un batısındaki The
Needles noktasından St. Catherine'ya ilerleyecek ve buradan
Bembridge’e dönerek Cowes'daki bitiş çizgisine ulaşacak.
Üstelik yarışa katılan yarışçıların aileleri de, eğer isterlerse,
yarışçıların yanında yer alarak bu heyecana ortak olabilirler.

YILLARDIR İNGILTERE’NIN EN BÜYÜK
SPOR ETKINLIKLERINDEN BIRI
Round the Island Race, ISC üyesi Cyril Wendeler'in daha
küçük teknelere de hitap edebilecek bir yarış önerisini
sunduğu 1931 yılından beri, geleneksel olarak her yıl
düzenleniyor. Zaman içinde, dünyanın dört bir yanından
gelen sporcuların katıldığı bir etkinlik haline gelen Round
the Island Race, her yıl bu heyecana ortak olmak isteyen
binin üzerinde tekne ve 16 binin üzerinde denizciyi Wight
Adası'nda ağırlıyor.
ISC asıl üyelerinden Cyril Windeler, 1930'lu yıllarda 5 ila
25 ton ağırlığındaki tekneler için Wight Adası etrafında
bir engelli yarış düzenlenmesini önerdi. Bu önerisiyle
Windeler, üyelerinin minimum 30 tonluk bir yata sahip
olmalarını şart koşan Wight Adası'nın yat kulübü Royal
Yacht Squadron’u alaya alıyor olsa da 1931 yılında 25
başvuru ile gerçekleşen ilk yarışın kazananı gerçekten de en
küçük botlardan biriydi. Başarılı Kaptan Peter Brett, Merry
Conceit adını koyduğu bir balıkçı teknesiyle mücadele
etmiş ve ilk mücadelenin galibi olmuştu.

KIRILAN REKORLAR HEYECANI
DAHA DA ARTIRDI
1950 ile 1980 yılları arasındaki dönemde,
yarışa katılım sayısında büyük artışlar
yaşandı. 1950 yılının yarışlarına 105 başvuru
gerçekleşirken bu sayı, 1980'lerin ortasına
doğru bin 309'u buldu. Başbakan olarak
görev yaptığı dönemde İngiliz politikacı,
Edward Heat de yelkencilik sporunun
tutkulu bir destekçisiydi. Round the Island
Race yarışlarına katılım göstermiş, bu
yarışların dördünün kazananı olmuştu.
Galibiyetlerinin üçü art arda "Morning Cloud
II" ve "Morning Cloud III" adlı yelkenlilerle
yarıştığı 1970 yılının başlarında gerçekleşti.
1980'de ise "Morning Cloud IV" ile verdiği
mücadelenin sonunda bir kez daha, üst
kupanın sahibi oldu.
1954 yılında "Barbar" isimli teknenin kaptanı
Helen Tobin ve 1984 yılında "Glass Onion"
isimli teknenin kaptanı Julia Dane, Round
the Island Race yarışlarında ödül kazanan ilk
kadınlar olarak tarihe geçti. Kırılan rekorlar,
yarışı daha da ön plana çıkardı. 1962 yılında,
Don Robertson, yarışı 5 saat 50 dakika ile
bitirerek, yeni bir rota rekoruna imza attı.
1986'da etkinliğin 50. yıl dönümünde
olaylar iyiden iyiye hız kazandı. Kaptan Mike
Whipp ve olimpik madalya sahibi Rodney
Pattison'un kaptanlığını yaptığı "Paragon",
deniz üzerinde adeta uçtu. Yarışı 3 saat, 55
dakika, 28 saniyede tamamlayan Whipp ve
Pattinson, yeni bir rekora imza attı.
1986 yılında kırılan bu rekor ise Francis
Joyon'un kaptanlığını yaptığı Idec tarafından
bir üst mertebeye taşındı. Joyon'in 2001
yılında yarışı 3 saat, 8 dakika, 29 saniyede
tamamlayarak imza attığı rekor, Ben Ainslie'nin
yarışı 2 saat, 52 dakika 15 saniyede tamamladığı
2013 yılına kadar geçilemedi. Üç yıl sonra
yeni rekor, Llyod Thornburg tarafından 30
dakika farkla kırıldı. Seyircilerin nefesini kesen
heyecanlı dakikalar içerisinde kırılan bu rekor
da geçtiğimiz yıl 60 saniye farkla, Ned Collier
Wakefield tarafından bir üst seviyeye taşındı.
Wakefield, yarışı 2 saat 22 dakika, 23 saniyede
tamamlayarak, yeni rekora imza atmıştı.
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duayenbakış

DENİZLERİMİZ…

U

ADİL GÖKSU
İMEAK DENİZ TİCARET ODASI MECLİS ESKİ BAŞKANI

Uzun yıllar öncesini, çocukluk günlerimi hatırlıyorum… Türk
insanının, aile yapısı olarak, temizlik konusunda ne derece hassas
ve titiz olduğu tartışılmazdır. “Temizlik imandan gelir” sözü,
insanlar üzerinde kalıp gibi durmaktaydı. Deniz sahilindeki
yalıların iç temizliği ve sahiller, billur gibi parıldar ve seyredene
ayrı bir haz verirdi. Bugünkü imkanların olmamasına rağmen,
sahiller büyük bir titizlikle korunur ve kirliliğe meydan vermemek
üzere çok hassas davranılırdı.
Zaman geçti, teknoloji gelişti ve bunun getirdiği kötülüklerin
içinde, deniz kirliliği de fevkalade yer aldı. Eldeki imkanlarla,
maalesef, denizlerimizin arzu ettiğimiz ölçüde temiz
tutulabilmesinin imkânı kayboldu. Deniz temizliği konusunda,
insanımızın da çok hassas davranmaması ve çeşitli hatalar
neticesinde, uzun yıllar bahis konusu kirlilik devam etti.
Neticede, tüm ülkelerin gösterdiği hassasiyet ve teknolojinin el
verdiği imkânlar, denize temizlik kazandırma yolunda avantajlar
sağladı. Daha sonraları, Türk Yunan İş Birliği Konseyi sebebiyle,
Atina’ya yapmış olduğumuz bir seyahat esnasında, Sayın Rahmi
20

Koç, ünlü Armatör Livanos ve benim de içinde bulunduğum
heyet mensupları arasında deniz kirliliği konusu gündeme
geldi. Livanos, Yunanistan’da kurdukları “HELMEPA” Deniz
Temiz Derneği yanında bizim de “TURMEPA” adı altında
teşkilatlandırılmamızı istedi ve denizlerimizi temiz tutabilmemiz
konusunda gayretlerimizi gösterebileceğimiz çalışmalara
girmemizde ısrar etti. Ülkeye dönüşümüzde, Sayın Rahmi
Koç’un önderliği ve ciddi çalışmalar neticesinde, “Deniz
Temizliği/ TURMEPA” derneği kuruldu.
Çalışmalar, yıllar boyu, en iyi ölçüde yürütüldü ve bugün de arzu
edilen neticeye varma yönünde gayretler devam etmektedir.
Bu konuda çok yol alındı ancak gene de kâfi değil. Denizlerimizi
temiz tutma yönünde, eğitim sistemimizde yer alacak esaslar
gündeme getirilmelidir. İnsanımız temiz bir denizi yaşamanın
hasreti içindedir, önce kendimiz bu inancı yaşayacak ve sonra
çevremize örnek olamaya çalışacağız. İnancımız odur ki; yakın
bir gelecekte bu çabalar semeresini verecek ve başarılarımız
vesilesiyle gurur duyacağız.

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

mavikaşif
röportaj. Peri Erbul
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AKFEN HOLDING YÖNETIM KURULU BAŞKANI

HAMDI AKIN

İŞ DÜNYASININ ÖNDE
GELEN ISIMLERINDEN
AKFEN HOLDING
YÖNETIM KURULU
BAŞKANI HAMDI
AKIN ILE DENIZLERI, IŞ
DÜNYASINI VE NELER
YAPTIĞINI KONUŞTUK.

DENİZLERİ
KORUMANIN
YOLU ONA
DOKUNMAKTIR
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mavikaşif

H

Havalimanı işletmeciliğinden altyapı projelerine,
enerjiden inşaata, turizmden deniz otobüsü
işletmeciliğine kadar birçok farklı alanda faaliyetleri
olan Akfen’in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın,
sürekli faaliyette olmasından dolayı, iş dünyasınca
“işkolik” olarak lanse ediliyor. Kendisi de bu durumu
inkar etmiyor ama en azından “artık kendime de
zaman ayırıyorum” diyor. Teknolojinin nimetlerini
işinde olduğu kadar kendisi için de son derece
efektif kullanıyor. Böylece senenin iki ayını
denizde geçirebildiğini söylüyor.
Denizcilik sektöründe gerçekleştirdiği
işlerden sonra “mavi”yi keyif için de
kullanmaya başlamış Hamdi Akın ve
zaman geçirdikçe, denizlere daha fazla
ilgi gösterilmesi gerektiğini fark etmiş.
Yönetim kurulunda da bulunduğu
TURMEPA’nın başarılı işlere imza
attığını ancak TURMEPA'nın tek başına
yetemediğini belirtip; insanları, denizi daha
iyi anlayabilmeleri için ona daha yakın
olmaya davet ediyor.

Siz iş dünyasının işkoliklerinden biri olarak
lanse ediliyorsunuz. Gerçekten işkolik misiniz?
Son beş senedir, kendime daha fazla zaman
ayırıyorum. Her sene, iki ayımı denizde
geçiriyorum; 1 Temmuz’da denize açılıp 1
Eylül’de karaya geri dönüyorum. Ama bu,
işten uzaklaştığım anlamına gelmiyor.
“Teknolojinin nimetleri” gerçeği uzakta
olduğunuzda dahi, duruma bir şekilde
müdahale edebilmenize veya müdahil
olmanıza imkân tanıyor. Teknolojiyi
efektif kullanabildiğim için daha uzun
süre tatil yapabiliyorum.
Çoğu kişinin beni işkolik olarak
tanımlamasının nedeni ise baktığım
pek çok şeyi, aynı zamanda iş
potansiyeli olarak görebilmem yani
ne kadar çalıştığınız değil, ne kadar
düşündüğünüzle alakalı.

Deniz tutkusu çocukluktan
mı geliyor?
Ben, Fatih doğumluyum, Ankara’da
büyüdüm. Bu nedenle, çocukken
denizle pek haşır neşir olduğum
söylenemez. Ancak 1986’dan bu
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yana, Setur’un Marmaris’teki marinasını açtığından
beri, yelkenli kiralayıp kıyı kıyı geziyorum.
Neden yelkenli, diye soracak olursanız, deniz araçları
içinde en fazla yelkenliyi seviyorum. İnanılmaz zarif bir
duruşu var. Bilhassa, yelkenlerin motorları kapandıktan
sonra sadece rüzgarla gitmesi, hakikaten herkesin
tatması gereken bir duygu. İnanılmaz bir sessizlik ve
huzur veriyor insana.

Kendiniz mi kullanıyorsunuz?
Ehliyetim olmasına, teknenin teknik özelliklerine
ve iç aksamlarına hakim olmama rağmen hiç tekne
kullanmadım, hatta yeltenmedim. Bu durum, sadece
tekneler için değil, diğer motorlu araçlar için de söz
konusu. Bir iş adamının kafası her zaman bir şeylerle
meşguldür, dalgın oluruz çoğu zaman. Bir sürücünün ise
tüm kontrolünün yolda olması gerekir.
O nedenle, ben bir denizci değilim, deniz severim.

Tercih ettiğiniz rotalar var mı?
2011’den 2015’e kadar Fransa’nın Cote D’Azur
kıyılarında dolaştım. Oradan İspanya’ya kadar gidip,
aşağıya İtalya’ya kadar indim. Son üç senedir ise tamamen
Adriyatik’te ve Ege İyon Denizi'nde geziniyorum.
İnsan denizde dolaşmaya başladıkça, daha fazla
kıyı görme isteği duyuyor. Bir ara, arkadaşlarla
Atlantik’i geçmeyi dahi düşündük. Tabii, kaptanla da
konuştuktan sonra bunun iyi bir fikir olmadığına karar
verdik. Kaldı ki, Atlantik’i geçmenin keyfi dümenin
başında olmaktır, biz de dümene geçmediğimiz için
vazgeçtik ama ileride neden olmasın.
Deniz de bitmiyor, denizdeki lokasyonlar da. Daha
görülecek çok kıyı var; denize açılacak çok zaman var.

TURMEPA’da Yönetim Kurulu Üyesi'siniz.
Neden TURMEPA?
TURMEPA, denizlere daha fazla yardımcı olabilmek
adına, deniz sektöründe olanları yönetim kurulunda
görmeyi istiyor. Ben de İDO’nun yönetim kurulunun
başında bulunduğumdan, teklif İDO kaynaklı geldi.
Bir şeye ne kadar zarar verdiğimizi görmenin en etkili
yolu ona yakın olmak, dokunmaktır. TURMEPA’nın
denizler ve çevre için ne kadar önemli bir kurum
olduğunu, özellikle, denizlerde dolaşmaya başlayınca
daha iyi anlıyorsunuz. Takdir etmemek mümkün
değil. TURMEPA, temasa geçtiği tüm kişilere
muhteşem bir deniz ve çevre bilinci aşılamış ancak hâlâ
yeterli değil. Denizlerin daha fazla korunmaya ihtiyacı
var; daha iyi olabiliriz, olmalıyız.

mavikaşif

Yunanistan, İspanya, Fransa kıyılarında dolaştığınızda,
oraların daha korunmuş olduğuna tanıklık ediyorsunuz
çünkü denizci toplumlar. Bu nedenle daha kıymet
biliyorlar, koruyorlar ama en önemlisi seviyorlar. Biz,
maalesef, denizci bir millet değiliz, o nedenle yeni yeni
başladık kıymet bilmeye.

Bir şeye ne kadar
zarar verdiğimizi
görmenin en etkili
yolu ona yakın
olmak, dokunmaktır.
TURMEPA’nın
denizler ve çevre
için ne kadar önemli
bir kurum olduğunu,
özellikle, denizlerde
dolaşmaya
başlayınca daha iyi
anlıyorsunuz.

Akfen Holding birçok farklı alanda faaliyet
gösteriyor. Holdingin faaliyet alanlarında,
amiral gemisi hangi sektör?
TAV, holding içerisindeki en büyük şirketimizdi, orada,
artık misyonumuzun dolduğuna karar vererek çıktık.
Aynı şekilde en büyük iştirakimiz olan Mersin Uluslararası
Limanı’ndaki hisselerimizi de devrettik. Şu anda, en
büyük alanımız “yenilenebilir enerji”. Bu sektörde
oldukça iddialı ama aynı zamanda tamamen çevreye zarar
vermeden ilerliyoruz. Sürdürülebilir bir politika izliyoruz.
Üç sene önce Çanakkale’de bir rüzgar santralinin inşasına
başladık, inşallah, bu sene faaliyete başlayacağız. Bu
santrali devreye alırken sadece bürokratik kuralları yerine
getirmekle kalmadık aynı zamanda kamunun da istekleri
doğrultusunda hareket ettik. Çünkü artık kamunun da
bir bürokrasisi var ve bunu yadsıyamayız. Halkın, çevresel
konulardaki duyarlılığına pek çok kere medyadan tanık
olduk, oluyoruz; bu sebeple, onları da dinlemeliydik.

Önümüzdeki dönemlerde de ana faaliyet
alanınız yenilenebilir enerji mi olacak?
Yenilenebilir enerjide aynı performansta devam edeceğiz.
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Maden ve çevre konularıyla yakından ilişkiliyiz. Çoğu
zaman, maden konusunda faaliyet gösteren firmalar
sıkı eleştirilere maruz kalıyor. Ancak şunu belirtmek
isterim ki; çevre konusu sadece ulusal yasalarla değil,
uluslararası norm ve kurallarla da denetleniyor. Bugün
“iş” amacıyla bir ağaç kesecek olursanız, yerine 10
misli ağaç dikmek zorundasınız. Kimse doğaya istediği
şekilde zarar veremez, verirse de bedelini öder. Tabii,
burada, denetim mekanizmalarının da bu konuya gerekli
hassasiyeti gösterip, firmaları olduğu kadar, insanları da
bilinçlendirmesi gerekli.

Son beş yılda kendinize daha fazla zaman
ayırabilmenizde, şirketi kurumsallaştırmanız
mı etkili yoksa dümeni çocuklara bırakmış
olmanız mı?
Biz, her zaman kurumsal yapıda çalıştık. Holding olarak,
tüm şirketlerimizde kurumsal bir yapı söz konusudur.
Ben, yalnızca yönetim kurulu toplantılarına dahil
oluyorum. Onun dışında işleyişe karışmıyorum. Her işin
belirli kademelerinde, işinde yetkin insanlar yer alıyor.

Zor bir seneye girdik, iş dünyasını
2018 yılında neler bekliyor?
Ekonomide dalgalanmalar her daim olacaktır. Bugünkü
durum, ne ilk ne de son olacak. O yüzden, bu olumsuz
durumun rehavetine kapılmak yerine çalışmak, çözüm
bulmak ve uygulamaya koymak gerekiyor. Çünkü
çırpınırsanız, su üzerinde kalırsınız.

yakınplan

OKYANUS CANLILARI

GÜRÜLTÜ
TEHDIDI
ALTINDA
28
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yakınplan

OKYANUSLARDAKI DENIZ CANLILARININ YAŞAMINI RISKE ATAN, GERI DÖNÜLMEZ ZARARLAR VEREN
SES KIRLILIĞININ NEDEN KAYNAKLANDIĞI UZUN SÜREN ARAŞTIRMALAR SONUCU TESPIT EDILSE DE
ÇÖZÜMÜ ZOR GÖRÜNÜYOR. ÇÜNKÜ SES KIRLILIĞININ BÜYÜK KISMI YASAL OLARAK ÇALIŞAN KARGO
GEMILERI VE ENERJI ARAYAN OFFSHORE PLATFORMLARINDAN KAYNAKLANIYOR. ULUSLARARASI
DENIZCILIK ÖRGÜTÜ, GEMILERIN DAHA SESSIZ INŞA EDILMESI IÇIN BIR REHBER YAYIMLASA DA
DENIZ MEMELILERINI KORUMAK IÇIN DAHA FAZLASINA IHTIYAÇ DUYULUYOR.

G

Gürültü kirliliği sadece insan hayatını ciddi derecede etkileyen
ve yaşam kalitesini düşüren bir olgu değil. Özellikle, ses
dalgalarıyla yönlerini bulabilen ve iletişim kuran deniz canlıları
için gürültü kirliliği ölümcül olabiliyor. “İnsan kaynaklı oluşan
gürültülerin öldürücü olabileceği hiç aklımıza gelmezdi” diyor
20 yılını deniz altındaki sesleri dinlemeye ve incelemeye adayan
Katalonya Teknik Üniversitesi Uygulamalı Biyomekanik
Laboratuvarı Müdürü Michel Andre ve bu gürültülerin
öldürücü olduğunu kıyıya vuran balinalar üzerinde yaptıkları
araştırmalardan tespit ettiklerini söylüyor.
Okyanuslarda yaşayan deniz canlılarını gürültü kirliğinin
de plastik çöpleri, küresel ısınma ve aşırı avlanma riskleri
kadar tehdit ettiği yapılan araştırmalarla ortaya çıktı. Yıllar
geçtikçe, okyanuslardaki gürültüler adeta bir şehrin gürültüsü
ile eş değer bir vaziyet aldı. Çünkü bu gürültüyü oluşturan
kaynakların sayısı her geçen gün artıyor. Bu kirliliğin temel
sebebinin gemiler olduğu biliniyor. Michel Andre 20 yılını
deniz altındaki sesleri dinlemek ve ayırt etmeye adamış. Bunun
için de ‘akıllı kulaklar’ dediği bir dinleme cihazı geliştirdi. Bu
cihazla balinalar ve yunuslar başta olmak üzere deniz canlıların
ses dalgalarıyla kurdukları iletişimi çok net şekilde tespit etti.
Tabi sadece tespit ettiği bu sesler olmadı. Gemi pervanelerinin
de düşünülenin üstünde gürültü yarattığını tespit etti. Özellikle
offshore platformlarının yaydıkları gürültü yüzlerce mil uzaktan
duyulabiliyor. Ticari gemilerin motor ve pervanelerinden
yayılan ses dalgaları, okyanusların derinliklerine yayılıyor. Yine
bu kirliliğe ikinci sebep olarak petrol ve doğalgaz aramaları
gösterilebilir. Zira okyanuslarda bu aramalar için yapılan sondaj
çalışmaları, adeta ses bombası etkisi yaratıyor.

BALINA VE YUNUSLAR, SES KIRLILIĞINDEN
KARAYA VURUYOR
Okyanuslarda meydana gelen gürültü kirliliği en fazla
denizlerdeki memeli canlıları etkiliyor. Okyanuslarda yaratılan
ses kirliliği, balinaların ve yunusların hayatta kalmak için
kullandıkları iletişi duyularını etkileyerek, üreme ve hayatta
kalmak için yiyecek bulma duyularına zarar vererek, balina ve
yunusların ölmelerine neden oluyor. Özellikle son yıllarda toplu
halde kıyıya vuran balina ve yunusların karaya vurmalarının
30
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en büyük nedenini, ses kirliliği oluşturuyor. Michel Andre,
plajlara vuran balinaların kulaklarından doku örnekleri alarak
yaptığı araştırmada, duyu organlarının hasar gördüğünü tespit
etmiş. Böylelikle gemilerin yaydığı sesleri duymadıkları için de
gemilere çarparak ölüyorlar.

IMO, “SESIZ GEMILER” IÇIN BIR REHBER YAYIMLADI

MICHEL ANDRE

Küresel ısınma,
aşırı avcılık, plastik
çöpler ve gürültü
kirliliği deniz
canlılarının varlığını
tehdit eden risklerin
başında geliyor.

Michel Andre’ye göre, nakliye rotalarının istatistiksel olarak
memelilerle daha az karşılaşma rotalarına yönlendirilebilir.
Bir diğer koruma çözümü ise, gemilerin 10 knotlık hızın
altında gitmesi. Çünkü bu hızda giden gemiler balinalara
çarpsa dahi öldürücü yara veremezler.
Bilim adamlarının önerdiği bu çözüm önerileri, gemi
operatörleri tarafından kabul edilmesi pek mümkün
görünmüyor. Fakat Uluslararası Denizcilik Örgütü, 2014
yılında gemilerin daha sessiz inşa edilmesi ve yönetilmesine
yönelik bir rehber yayımlamıştı. Birleşmiş Milletler,
bu rehberler denizcilik ve iş dünyasında bir farkındalık
oluşturmayı hedefliyor. Çünkü deniz canlılarını tehdit
eden gürültü kirliliğinin azaltılması için iş ve denizcilik
dünyasının iş birliğine ihtiyaç duyuluyor. Çünkü bugün,
dünya denizlerinde 52 binin üstünde kargo gemisi ve
bin 200 civarında petrol ve gaz araması yapan offshrore
platformu bulunuyor. Sadece Kuzey Denizi’nde 184,
Meksika Körfezi’nde ise 175 adet offshore gemisi okyanus
diplerinde derin aramalar yapıyor.
Bilim insanları, denizlerdeki gemi sayıları ve enerji kaynağı
aramaları ve deniz üstündeki askeri tatbikatlar artıkça,
deniz canlılarını tehdit eden ses gürültüsünün de artacağına
dikkat çekiyor. Bu da okyanustaki deniz canlılarının yok
olması anlamına geliyor.
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DAK-SAR BAŞKANI SERDAR ARGIÇ:

BiLGiSiZLiK

BUGÜNE KADAR MAVININ DERINLERINDE DÜZENLEDIĞI IKI BINE YAKIN OPERASYONDA, 500’Ü AŞKIN
INSANIN HAYATINI KURTARAN DENIZCILER DAYANIŞMA DERNEĞI'NIN (DAK-SAR) BAŞKANI SERDAR
ARGIÇ, DENIZDE MEYDANA GELEN KAZA, MAHSUR KALMA VE BENZERI DURUMLARIN TEKNIK
ARIZALARDAN ÇOK BILGISIZLIKTEN KAYNAKLANDIĞINA IŞARET EDIYOR. DAK-SAR BAŞKANI SERDAR
ARGIÇ ILE YAPTIĞIMIZ RÖPORTAJDA MAVI YOLCULUKTA DIKKAT EDILMESI GEREKEN ÖNEMLI
ANCAK KARANLIKTA KALMIŞ KONULARA IŞIK TUTTUK.
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DAK-SAR, İngiltere’nin ünlü
denizde kurtarma kuruluşu Royal
National Lifeboat Institution’ın
modeline benzer yapıda çalışan bir
kurum. Nasıl bir model izliyorsunuz,
kendinizden bahseder misiniz?
Denizciler Dayanışma Derneği
DAK-SAR, 1993 yılında, profesyonel
denizciler tarafından kuruldu. 1998
yılının sonunda DAK-SAR olarak,
Kurucu Başkanımız Varol Atalay’ın Kıyı
Emniyeti Genel Müdür Yardımcılığı ve
bahriye tecrübelerinden faydalanarak,
İstanbul ve civarındaki denizlerde yardım,
kurtarma zafiyeti tespit ettik ve “Kıyıdan
Ufka Emniyet” projesini başlattık.
Bu proje kapsamında, İngiltere’nin
arama kurtarma yapan en önemli
sivil toplum kuruluşu Royal National
Lifeboat Institution ile iletişime geçtik.
Ardından yönetim kurulu üyesi olarak
gönderildiğim Uluslararası Cankurtarma
Federasyonu (ILF) toplantısında çeşitli
çalışmalara, workshop'lara katıldım.
Bugün hâlâ her türlü hava şartlarında
kurtarma yapabilmemize olanak sağlayan
iki adet Atlantik 21 tipi botu ILF'den
hibe aldık. İki eğitmenimizi eğitim
alması için İngiltere’ye gönderdik.
Eğitmenlerimiz, İngiltere’de aldığı eğitimi
tamamladıktan sonra, hibe aldığımız
botlar da gelince, gönüllülerimize amatör
denizci belgesi alacak ve can kurtarma
botlarını kullanabilecek seviyede denizci
eğitimi vermeye başladık. Böylece DAKSAR "hızlı botla kurtarma" konseptini
Türkiye’ye ilk getiren kuruluş oldu.

Hızlı bot geldikten sonra en kör
noktada bir olaya müdahale etme
süresi ne kadar değişti?
Biz görev sahamızı denizde 10 mil olarak
belirledik. Özellikle kış aylarında yaşanan
hipotermi, bugün, herkesçe bilinen tıbbi
bir gerçek. Hipotermi süresi 30-35 dakika
civarında. Bizim hedefimiz de denizde
mahsur kalma ihbarını aldıktan sonra,
20 dakika içerisinde fiziki olarak ihbar
sahasına ulaşabilmek. Artık botlarımız,

bizim reaksiyon kabiliyetimizle birlikte
20 dakikada oraya ulaşabiliyor.

Yurt dışında, katıldığınız
toplantıların yanında arama
kurtarma çalışmalarınız da
oluyor mu?
Sadece bilgilendirme toplantılarına
katılıyoruz. Üyelerimizden yurt dışında
olanlar, devamlı o ülkeleri ziyaret
ediyorlar. İspanya'da Sınır Tanımayan
Doktorlar Örgütü ile irtibatımız var.
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü
büyük ana kurtarma gemileriyle son
zamanlarda Libya sınırlarından İtalya'ya
göç eden mülteciler için görev yapıyor.
Kurumun, Türkiye'de ve Suriye'de
çalışan ekipleriyle devamlı temastayız.
Pasifik 22 tipinde iki kurtarma botunu
bize hibe ettiler. Şu anda, dört kurtarma
botumuz, üç yardımcı botumuz, bir tane
de palamar botumuz var.

Gönüllülük esasına dayalı olarak
çalışıyorsunuz. Ancak isteyen
herkes gönüllü olabiliyor mu yoksa
insanların gönüllü olabilmek için
belli bir donanıma sahip olmaları
mı gerekiyor?
Dernekler Kanunu’na göre ancak 18
yaşından büyük olan gönüllülerimiz
aramıza katılabiliyor. Denize çıkma
üst sınırımız ise 65 yaş. Çünkü
denize çıkabilmek, belli bir fiziki güç
gerektiriyor. Bunun dışında istediğimiz
hiçbir kriter yok. Gönüllü olmak
isteyen insanların denizi sevmesi yeterli.
Gazeteci, doktor, emekli öğretmen, ev
hanımı, fotoğrafçı, yelkenci, profesyonel
denizci gibi farklı meslek alanlarından
gelen pek çok gönüllümüz bulunuyor.
Gönüllülerimizi biz eğitiyoruz.

Verdiğiniz eğitimler hangi konuları
kapsıyor? İş birliği yaptığınız başka
kuruluşlar var mı?
Gönüllülerimizi, amatör denizci belgesi
alacak donanıma sahip olabilecekleri
şekilde eğitiyoruz. Bu eğitimler, harita
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bilgisi, pusula, radar, kıyıya yanaşma,
denizden hareket etme, telsizle konuşma
gibi konulardan oluşuyor. Bununla
birlikte, bot kullanma eğitimi veriyoruz.
Çünkü hızlı bot kullanmak, gemi
kullanmaktan çok daha farklı, özel
tekniklere dayanıyor. Kurtarma işlemi,
genellikle kötü hava şartlarında yapıldığı
için stresle baş etmek oldukça önemli. Bu
nedenle, psikolojik danışmanlık alıyoruz.
Marmara Üniversitesi’nden bir doçent
dostumuz bize stresle baş etme, kendimizi
kontrol altında tutma eğitimleri veriyor.
Doktor gönüllülerimizden ilk yardım
eğitimleri alıyoruz.

Kurulduğunuz günden bugüne
kaç kurtarma operasyonu
yaptınız ve kaç hayat kurtardınız?
Paylaşabileceğiniz güncel sayısal
veriler var mı?
Bugüne kadar, yaklaşık 2 bin operasyon
düzenledik. Bu operasyonların 561'i can
kurtarma operasyonu. 561 hayat kurtardık.
Geri kalan operasyonlarımız, teknik
yardım, yedekleme gibi yan destekler.
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Bugüne kadar gerçekleştirmiş
olduğunuz arama kurtarma
çalışmalarından hareketle, bizim
denizlerimizde insanları zor durumda
bırakan en önemli etkenler nelerdir?
Denizde nelere dikkat etmeliyiz?
Denizde meydana gelen kazaların en büyük
sebebi, bilgi eksikliği. Karşılaştığımız en
sık sorun mazotun bitmesi. Denizde seyire
çıkmadan önce mazotun olup olmadığı
kontrol edilmiyor veya araca gerekli bakımlar
yapılmadığı için seyir halindeyken dümenin
kırılması, motorlu araçlarda akünün basmaması
gibi durumlar yaşanabiliyor. Sonuçta denizde
mahsur kalıyor insanlar. Cep telefonuna
güvenerek telsiz kullanmıyorlar, ancak
cep telefonları seyir halinde çekmeyebilir,
telefonun şarjı bitebilir, bizim cep telefonu
hattımız meşgul çıkabilir… Halbuki, telsiz
kullandığınızda, 16. kanaldan “imdat, beni
kurtarın” dediğinizde cihazınız zarar görse
bile; biz kim tarafından, hangi noktadan, ne
zaman arandığımızı görebiliyoruz. En büyük
sponsorumuz Kalamış Marina ile birlikte,
Piri Reis Üniversitesi ve İTÜ Denizcilik
Fakültesi’nden hocalarımızın da katkılarıyla

TOPLAM

777 TON
ÇEKME
Ç
EKME
GÜCÜ

mavidestek

her sezon, tekne sahiplerine uygulamalı
denizde yardım, can salı açma, işaret fişeği
kullanma ve telsizle konuşma gibi uygulamalı
eğitimler verip, uyarılarımızı yapıyoruz ama
hâlâ pusulaya bakamama, haritayı anlamama,
şamandıra ve fenerleri anlamama gibi çok
önemli bilgi eksikleri var.

Maddi destek görüyor musunuz?
En büyük destekçimiz, sponsorumuz
Kalamış Marina. Pek çok hizmeti
bize ücretsiz olarak sağlıyor. Bununla
birlikte, gönüllü üyelerimizin ve yönetim
kurulu üyelerimizin destekleriyle ayakta
duruyoruz. Profesyonel denizcilik
kuruluşlarından, ihtiyaç duyduğumuzda,
yardım alabiliyoruz. Ancak çok büyük
maddi destekler görmüyoruz. Geçen
seneye kadar, yakıtımız İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından
sağlanıyordu. Bu bizim için çok büyük bir
nimetti ancak bu sene yakıt desteğimiz
kesildi. Motor bakımları ve yakıt çok
pahalı. Benzinlerimiz için ismi deniz
olan bankalardan ve petrol şirketlerinden
sponsorluk istedik ancak geri dönüş
alamadık. Bu yüzden biraz sıkıntılıyız ama
kendi yağımızda kavruluyoruz.
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Kurtarma çalışmalarınız dışında
başka faaliyetleriniz var mı? Örneğin
deniz temizleme etkinliği gibi… Bu
konuda TURMEPA ile yaptığınız iş
birlikleri var mı veya olacak mı?
Balıkadamlar, Gezgin Korsanlar,
TURMEPA gibi sivil toplum
kuruluşlarının çağrılarına cevap
veriyoruz. Bununla birlikte, 23 Nisan'da,
Bebek Koyu'nda yapılan kutlamalarda,
dört bot, 30 kişi ile güvenlik önlemi
aldık. Yaptığımız en önemli iş, Milli
Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği
Boğaz yarışının ana emniyet ekibi
olmamız. Yarışa, kendimize ait sekiz
botun yanında ekstradan 4-5 bot ve
en az 40 kişilik bir ekiple katılıyoruz.
Moda Deniz Kulübü, Marmara
Yelken Kulübü ve birçok marinadan
gelen yardım taleplerini karşılıyoruz.
TURMEPA kurulduğunda, şahsi olarak,
Eşref Cerrahoğlu'nun başkanlığında
düzenlenen, deniz süpürgesi
projesinin ilk bağışçılarından biriydim.
TURMEPA'nın çocuklara, çevre
bilincini aşılamak için yaptığı çalışmaları,
saygıyla ve sevgiyle karşılıyorum.
Biz, her zaman onların yanındayız.
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CYCLONE

Cyclone, Tansu Yachts tarafından Türkiye'de inşa edilen ve 2017 yılında
teslim edilen 43,7 metrelik lüks bir yat. 16 knotlık seyir hızı olan yatın
maksimum hızı 21.7’ye kadar çıkabiliyor. Gücünü iki Caterpillar C-32
dizel motordan alıyor. Görkemli iç ve dış tasarımı Tansu Yacht tarafından
yapılan Cyclone, bir master kabin, bir VIP kabin ve iki misafir kabine
sahip. Süper yat sekiz kişiyi misafir edebiliyor. Tekne, Boat International’s
Design and Innovation Awards 2018 yarışmasında, kendi kategorisinde
Golden Neptune ödülüne layık görülmüştü.
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LYONS PRIDE

34,10 metre uzunluğundaki motor yat Lyons Pride, Westport tarafından, ABD'de
inşa edildi. Yapımı 2017'de tamamlandı. İç tasarımı Taylor Olson tarafından yapılan
Lyons Pride; bir ana süit, bir VIP odası, bir çift kişilik kabin ve bir ikiz kabin içeren dört
kamarasında en fazla sekiz kişiyi rahatça ağırlayabiliyor. Aynı zamanda lüks ve konforlu yat
deneyimi yaşatmak için beş kişilik mürettebatı taşıyabiliyor.
2 MTU, iki bin Hp dizel motorla çalışan ve çift pervaneli motorlar ile güçlendirilen Lyons
Pride, 25 knot hıza kadar çıkabiliyor.

ANDREIKA

32,3 metre
uzunluğundaki özel
motor yat Andreika,
Alfa Custom Yacht
tarafından Yalova’da
bulunan ICT Yachts
Tersanesi'nde inşa
edildi ve 2017 yılında
sahibine teslim edildi. İç
ve dış cepheleri H2 yat
tasarımı ile tasarlanan
yat, altı lüks kamara ve
bir misafir kabininde,
12 kişiye konaklama
imkânı sunuyor. İki
MTU dizel motoru,
çift pervaneli motorlar
ile güçlendirilen yat, 20
knotlık hıza sahip.
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NINITAS A

İspanya'da Astondoa
tarafından inşa edilen 30,45
metre uzunluğundaki
motorlu yat Ninitas A,
2017 yılında sahibine
teslim edildi. Sofistike dış
tasarımı ve mühendisliği
Astondoa'nın eseri olan
yatın iç cephesi Cristiano
Gatto Design tarafından
tasarlandı. Beş kamarasında
10 kişiyi rahatlıkla
ağırlayabilen Ninitas A,
lüks ve konforlu bir yat
deneyimi için, dört kişiden
oluşan bir mürettebatı da
taşıyabiliyor. Bu lüks yatta,
özellikle sabit sularda, yat
dururken, araç içi rahatlığı
artıran, çapa üzerinde çalışan
'sıfır hız sabitleyicileri'
bulunuyor. Çift pervane
tarafından güçlendirilen
Ninitas A, 24 knotlık
hıza sahip.

MIA

29,26 metre uzunluğunda,
MCY 96 motorlu yat
Mia, Monte Carlo Yachts
tarafında İtalya'da inşa
edildi. Göz alıcı yatın iç
ve dış tasarımı Nuvolari
& Lenard tarafından
beş kamarada 10 kişiye
rahatça konaklama imkânı
sunabilecek şekilde yapıldı.
Yat aynı zamanda lüks
bir deneyim sunmak için
beş kişilik mürettebatı
da taşıyabiliyor. İki
MTU 2.200 Hp dizel
motoru, çift pervaneyle
güçlendirilen yat,
maksimum 27 knotlık
hıza sahip.
43

mavisöyleşi
röportaj. Elif Nur Bilgiç

MARMARA DENİZİ

GÜNDEN GÜNE

YENİLENİYOR

TÜRK BALIKADAMLAR
KULÜBÜ BAŞKANI
NEZIH SARUHANOĞLU
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Kurulduğu günden bugüne başarılı dalgıçlar yetiştiren, aynı zamanda
1980’lerden bu yana düzenlediği çevre etkinlikleriyle, denizlerdeki
kirlilikle ilgili toplumun geniş kesimlerinde farkındalık yaratan Türk
Balıkadamlar Kulübü'nün Başkanı Nezih Saruhanoğlu, Marmara
Denizi’ndeki kirliliğin son zamanlarda azaldığını, kirlilik nedeniyle
yok olan canlıların Marmara Denizi’nde yeniden görülmeye
başladığını söylüyor. Saruhanoğlu ile başarılı dalgıçlığın sırlarını ve
denizlerimizdeki kirliliği konuştuk.

gerekiyor. Beklemediğinizde damarlarınızdaki azot birdenbire
gaz haline geçer. Damarlarda hava kabarcıkları oluşturur. Bu
kabarcıklar, beyinde bir bölgeyi tıkar ve vurgun dediğimiz hadise
meydana gelir. İyi bir dalgıcın sualtında yaşayan bazı zehirli canlılar
hakkında da bilgi sahibi olması gerekir. Verdiğimiz eğitimlerde
bunları öğretiyoruz. Çok iyi bir eğitim alınmadığında, kurallara
uyulmadığında her spor tehlikelidir. Fizik kanunlarını bilmeden
dalarsanız, ölümcül kazalar meydana gelir.

Türk Balıkadamlar Kulübü’nü tanımayan
okurlarımız için kulübünüzden bahseder misiniz?

Geçtiğimiz yıl, 24-27 Ağustos arasında, Marmara Sualtı
Görüntüleme Festivali düzenlemiştiniz. Festival bu sene de
düzenlenecek mi? Festival hakkında bilgi verir misiniz?

Türk Balıkadamlar Kulübü, 1954 tarihinde, daha üniversite
Marmara Denizi, 1980 yılından itibaren, hızla kirlenmeye başladı.
yıllarındayken dalışa meraklı olan Av. Ziya İnan ve İdris Başaraner’in
Bundan en fazla etkilenenler arasında, bir müddet de olsa, denizde
öncülüğünde kuruldu. Kulübümüzün kurulduğu ilk günden bu yana
yaşayan balıkadamlar da var. Sahil ve koylarımıza yaptığımız
yetiştirdiği balıkadamlar, yurdumuzda sualtıyla ilgili başarılı çalışmalar
dalışlarda adeta çöplükle karşılaşıyorduk. Sularımızın berraklığı
yaptı. Metin Sütuna, İtalya’da 1958 yılında ikincisi düzenlenen Dünya
da kaybolduğundan, yaşayan canlıları göremiyorduk. Bu kirliliğe
Sualtı Kongresi’ne “Türkiye’de Sualtı Arkeolojisi” konulu bildirgesiyle
dikkat çekmek amacıyla 1988 yılında, suyun altında çöp toplama
katılarak, ülkemizi temsil etti. 1959 yılında Metin Ülman, İspanya’da
yarışı düzenledik. Caddebostan Koyu’nda düzenlenen bu yarışa
düzenlenen dünya şampiyonasına katıldı. 1977 Polonya Dünya
50 dalgıç katıldı. Sualtından 10 tona yakın çöp çıkardık. Yatak,
Şampiyonası’nda, spor takımımız, 28 ülke arasında dördüncü oldu.
karyola, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, araba lastikleri,
Bodrum Sualtı Müzesi’nin kuruluşunda büyük emeği geçen, dünyanın
Son zamanlarda
kovalar çıkardığımız
çöpler arasındaydı ve bu çöpleri sergiledik.
sayılı sualtı arkeologlarından George Bass, yazdığı bir kitabında,
dalış
Marmara'da büyük
bir
Etkinliğimiz basında geniş bir şekilde yer aldı. Büyük ilgi gördü. Bir
tecrübelerini bizim kulübümüzde kazandığını anlatır. 1960 yılında,
yenilenme görüyoruz.
sonraki sene, Anakent Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Marmara
dört eğitmenimizi, eski usul ile dalış yapan süngercilerimize nargile
Aşınmayla
mil Birliği’nin de katılımıyla, 5 Haziran Dünya Çevre
Belediyeler
dalışını öğretmesi için Bodrum’a gönderdik. Dalgıçlarımız tarafından
tabakası kalktı.
Şimdi,düzenlediğimiz ikinci etkinlikle, çevre bilincini yurt
Günü’nde
Bodrum’daki süngercilere deniz kazaları ve denizde dikkat edilmesi
görüyoruz
geneline yaydık. Zaman içinde etkinliğimizi daha da genişleterek,
gereken her şey öğretildi. Böylece, can kayıplarımız azaldı vekırlangıçlar
devlete
temizlik çalışmalarının yanında, kirliliği daha etkili bir şekilde
çok önemli katkılarımız oldu.
Marmara’da, ıstakozlar
gözler önüne serebilmek amacıyla, sualtında fotoğraf ve video ile
yeniden görülmeye
kirliliğini görüntüleme yarışları düzenlemeye başladık. Böylece
“GEREKLİ EĞİTİM ALINMADIĞINDA,
başladı. Sonsubirkaç
bu sorunu basın ve televizyon yoluyla daha çok insana anlatabildik.
HER SPOR TEHLİKELİDİR”
senedir yeniden
İnsanların kirlilik konusunda umutsuzluğa düşmemesi, kirliliğe
İyi bir dalgıç olmanın sırrı nedir?
uskumru
tutabiliyoruz.
rağmen, denizde canlıların hâlâ yaşadığını ve onları korumak
Suyun altında nelere dikkat etmeli?
adına yapabileceklerimizi göstermek için yarışmanın adını “Her
Sualtı fizyolojik açıdan çok farklı bir ortam. Dalgıcın dikkat etmesi
Şeye Rağmen Yaşayan Marmara” koyduk. 2001 yılından beri bu
gereken birtakım fizik kanunları var. Örneğin, basınç artıkça hacim
yarışmayı “Uluslararası Marmara Sualtı Fotoğraf ve Video Festivali”
azalır. Dalış esnasında her 10 metrede bir, tüpten hava çekilmeli.
kapsamında sürdürüyoruz. Sualtında fotoğraf çeken yerli ve yabancı
Eğer havayı tüpten birdenbire çekip hızla yukarı çıkarsanız, Gazlar
sanatçılar eserlerini yolluyor. Bu eserler de uluslararası jüri üyeleri
Kanunu’na göre basınç azalıp hacim artacağı için ciğerleriniz patlar.
tarafından değerlendiriliyor. Derece alanlara hediyeler veriyoruz.
Bu durumda ölüm kaçınılmazdır. İkinci olarak, havanın yüzde 80’i
Bu sene de festivali gerçekleştireceğiz.
azot gazından oluşur. Azot gazının sakinleştirici etkisi vardır. Dalgıç
Türkiye’deki su kirliliği bugün ne durumda, kirlilik sualtı
yorgunsa, 30 metrenin altında azot gazı dalgıcın üzerinde narkoz
fotoğrafçılığını etkiliyor mu?
etkisi yapar. Derinlik sarhoşluğu dediğimiz durum meydana gelir.
Marmara’daki kirliliğin yüzde 80’i Rus nehirlerinden gelen ağır metal
Ölümlerin yüzde 50’sinin nedeni de budur. Ayrıca soluduğumuz
atıklarının Karadeniz’e dolup, buradan boğaz yoluyla Marmara’ya
havanın içindeki azot, basıncın etkisiyle sıvı hale gelerek, kana
taşınmasından kaynaklanıyordu. Kirliliğin ikinci nedeni ise zirai
karışıp dolaşıma geçiyor. Ne kadar fazla inip, ne kadar derinde
ilaçların aşırı kullanılmasıydı. Tarımda kullanılan zirai ilaçlar yağmur
kalırsanız, o kadar fazla miktarda azot gazı sıvı halde damarlarda
yağdığında oluşan seller aracılığıyla yine Marmara’ya taşınıyor
dolaşır. Suyun yüzeyine çıkarken azot, tekrar gaz haline gelip
ve denizimizi kirletiyordu. Bir diğer sebep ise sanayi atıklarıydı.
ciğerlerden dışarı verilir. Bu yüzden belirli derinliklerde, belirli
Metal yüzeylerin kromla kaplanması, yani kromaj işleminin atık
sürelerde bekleyip, kademeli olarak su yüzeyine doğru çıkılması
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maddesi siyanür tuzlarının kanalizasyon yoluyla
Marmara Denizi’ne karışması, denizlerimizi kirletti.
Kıyıların bilinçsizce toprakla doldurulması, Haliç’in
çamurlu sularının Marmara Denizi’ne deşarjı, denizi
kirleten diğer sebepler arasındaydı. Marmara’nın
çamur gölüne dönmesi, Haliç’teki milin Marmara
Denizi’nin tabanı ile bütün kumsal alanları
kaplaması, dolayısıyla kumların altında yaşayan
canlıların ölmesi, bu canlılarla beslenen bütün balık
çeşitlerinin yok olmasına da yol açtı. Bu büyük bir
felaketti ama son zamanlarda büyük bir yenilenme
görüyoruz Marmara’da. Bunda, kolektörlerin devreye
girmesi ve bir dereceye kadar denizin kendi kendini
yenileyebilmesi etkili oldu. Aşınmayla mil tabakası
kalktı. Şimdi kırlangıçlar görüyoruz Marmara’da,
ıstakozlar yeniden görülmeye başladı. Son birkaç
senedir yeniden uskumru tutabiliyoruz. Bir yenilik,
bir hareket var.

Türkiye’deki su kirliliğine dikkat çekmek
ve toplumda farkındalık yaratmak için
gerçekleştirdiğiniz başka etkinlikler var mı?
Kulübümüzün teknik komitesi, üniversiteler,
TÜBİTAK, Karadeniz Çevre Programı ve diğer
çevreci dernek ve kuruluşlarla birlikte Marsilya,
Pisa, Monako, Nice, Girit gibi şehirlerin uluslararası
kurumları veÇevre Bakanlığımız ile katil yosun,
suların kirliliği, zararlı deniz canlıları ve benzeri
konularda ortak çalışmalar yürütüyoruz. Deniz polisi,
sivil savunma ve jandarma kuvvetleri, yurt çapında
anakent ve ilçe belediyelerimizin, itfaiye ekiplerimizin
sualtı arama ve kurtarma ekiplerinin yetiştirilmesi ile
ilgili faaliyetlerine destek veriyoruz. Ayrıca Her Şeye
Rağmen Yaşayan Marmara Festivali kapsamında,
sosyal sorumluluk projesi olarak deniz görmemiş
çocukları denizle tanıştırıyor, adaları ve akvaryumları
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gezdiriyoruz.

TURMEPA’nın deniz temizliği
konusunda yürüttüğü çalışmalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz? İlerleyen zamanlarda
TURMEPA ile iş birlikleriniz olacak mı?
Biz, bu işe beraber başladık, beraber götürüyoruz.
TURMEPA bizim kardeş kuruluşumuz gibi…

Çok iyi bir eğitim
alınmadığında,
kurallara
uyulmadığında her
spor tehlikelidir.
Fizik kanunlarını
bilmeden
dalarsanız,
ölümcül kazalar
meydana gelir.

mavisürgün
röportaj. Peri Erbul

DÜNYA SERBEST DALIŞ REKORTMENI DERYA CAN, ÜLKEMIZDE BU SPORUN ILK TEMSILCILERINDEN
BIRI. BAŞARILAR VE REKORLARLA DOLU BIR SPORCULUK HAYATINA SAHIP. EN SON GEÇTIĞIMIZ SENE,
IP DESTEKLI PALETLI DEĞIŞKEN AĞIRLIK KATEGORISINDE BIR REKORA IMZA ATAN MILLI SPORCU,
ÜLKEMIZI TEMSIL ETMEK IÇIN ÇALIŞMAYA VE REKORLAR DENEMEYE DEVAM EDECEĞINI BELIRTIYOR.
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Dalgıçlığı iş değil, tutku ve gönül bağı olarak
tanımlayan Derya Can, denizin hayata bakış açısını
tamamıyla değiştirdiğini, elde ettiği başarılarınsa bu
değişimin neticesi olduğunu ifade ediyor. Denizaltını
huzur mekanı olarak gören Derya Can ile denizlerin
altını ve oraya inmeden öncesini konuştuk.

Denizin içinde olmak, yani gerçekten
denizde olmak nasıl bir duygu?
Deniz, asla vazgeçemeyeceğim bir tutku. Genel
olarak, biraz endişeli ve gergin bir yapıya sahiptim
ama deniz, benim bu huyumu yumuşattı. Hayata
bakışımı değiştirdi. Suya girdiğim andan itibaren,
her şeyi suyun üstünde bırakıp resmen sıfırlanıyor ve
arınıyorum. Benim için huzur denizin dibinde.

DÜNYA SERBEST DALIŞ REKORTMENI

DERYA CAN

DENIZE
DALMAK
MISAFIRLIĞE
GITMEK GIBI

Kara ve deniz iki farklı dünya, hiç arada
kaldığınızı düşündünüz mü?
Deniz, biz insanlar için misafir olarak gidip geldiğimiz
bir yer. Şartlar dolasıyla, kısıtlı zaman aralığında
denizin dibinde olabiliriz. Ben, bu süreyi uzatmak için
sürekli antrenman yapıyorum.
Denizi, bize kucak açan büyük bir güç olarak
görüyorum. Her suya girdiğimde, suya olan aşkımı
düşünüp, beni kucaklaması için duygularımı ona
teslim ediyor ve her anından mutlu oluyorum. Suda
işim bittiğindeyse, gerçek dünyaya geri dönüyorum.
Bu nedenle, karada yaşayan ama denize aşık bir canlı
olarak iki dünyaya adapte olmuş bir şekilde yaşıyorum.

Dalışlara nasıl hazırlanıyorsunuz,
sizi neler motive ediyor?
Serbest dalış, dünyanın en zor sporlarından biri.
Ben, çok küçük yaşlardan beri sporun içinde
olduğum için çok çabuk adapte olup rekorlar
kırabildim. Başarılı bir serbest dalışçı, iyi bir
kondisyona sahip olmalı. Bir triatloncu gibi
çalışıyorum. Koşu, bisiklet ve yüzme antrenmanları
ile kardio egzersizleri yapıyorum. Bunu da havuzda
nefeslenme teknikleri ile nabzı düşürüp nefes
tutma ve dipten mesafe gitme gibi dalışa hazırlayıcı
egzersizlerle destekliyorum. Mayıs ayı itibari
ile de derin dalış antrenmanları ile yarışmalara
hazırlanıyorum.

Türkiye’de dalış sporunu zor kılan etmenler neler?
Ülkemizde kadın olmak başlı başına çok zor ki,
benim gibi çocukları olan kadınlar için çok daha zor.
Öncelikle, dünyada derece yapan ya da dünya rekorları
49

mavisürgün

olan sporcuların, devlet tarafından esnek şartlarda,
dallarında ülkeye fayda sağlayacak işlerde çalıştırılması
gerektiğini düşünüyorum. Serbest dalış sporunun en
büyük zorluğu, istediğimiz deniz şartlarını her yerde
bulamamak ve sponsor eksikliği.
Ülkemizde maalesef, sponsor bilinci halen gelişmedi.
Herkes üstüne düşen görevi yapsa aslında, ülkece ne
başarılı gençlere sahip olduğumuzu daha net göreceğiz.

Şu an, Türkiye’de serbest dalış dallarının
hemen hepsinde rekorlar size ait. Her yeni
başarı bir tatmin ama aynı zamanda bir
sorumluluk demek. Bu yükün altında
zorlandığınız oluyor mu?
Elbette, çok zorlandığım anlar oldu. 16 senedir
serbest dalışta bir fiil yarışıyorum. Sadece iki hamilelik
dönemimde ara verdim ve doğumdan birkaç hafta sonra
spora geri döndüm. Birçok ülkede, çok değişken şartlarda
yarışlara girdim; yeri geldi haksızlığa uğradım, yeri geldi
sabaha kadar uykusuz da kaldım -anneyim-, yeri geldi
heyecandan yemek de yiyemedim, çok hatalar da yaptım.
Ama artık o kadar tecrübeliyim ki, hedefin yenmek, bir
insanın önüne geçmek olmadığını biliyorum. Hedefim,
sadece kendi sınırlarımı aşmak. Kendi sınırlarımı
aşamadıktan sonra istersem dünya şampiyonu olayım,
o başarı beni tatmin etmez. İşin aslı; yenmek, yenilmek,
hırs yapmak gibi konuların dışına çıkmaya başladığınız
anda, spordan zevk almaya başlıyorsunuz.

Her rekor denemenizde toplumsal bir mesaj
veriyorsunuz. Bir sporcunun toplumsal ve
çevresel olaylar karşısındaki duyarlılığı bir
nasıl bir etki yaratıyor?
Farkındalık yaratmak, rekor kırmaktan daha zordur.
Birçok projeye ekibimle üzerinde düşünüp karar
veriyoruz. Bu işe gönül vermiş yeni sporculara örnek
olmak çok güzel bir his, beni çok mutlu ediyor. Çevre
temizliği, kadın ve çocuk konularında çok hassasım;
bu konularda sürekli konuşmalar yapıyor ve gönüllü
projelere destek veriyorum. Özellikle, DenizTemiz/
TURMEPA, bu konuda çok öncü bir dernek ve ben
de gönüllüsü olmaktan gurur duyuyorum.

Aynı zamanda iki çocuk annesisiniz.
Çocuklar mesleğinize nasıl bir etki etti? Rekor
denemeleri sizi düşündürmüyor mu?
Ben, çocuklarımdan beslenen bir anneyim. Vicdanım
o kadar rahat ki... Onları hiç ihmal etmedim ve hep
önceliğim onlar oldu. Rekor denemeleri çok derin
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dalışlar. Elbet, düşünüyorum ancak aldığımız
güvenlik önlemleriyle riski olabildiğince azaltıyoruz.
Ayrıca, daha evvel inmediğim hiçbir derinliğe
inmedim. En son kırdığım 112 metrelik dünya
rekorumdan önce antrenmanlarda bundan daha
derine dalmıştım.

2013 yılında, sponsorluk bulamadığınızdan
kredi çekmiştiniz. Ardından sponsorluk
teklifleri gelmeye başlamıştı. Birçok genç
sporcu aynı durumdan muzdarip. İş
dünyasının ve devletin bu konuda nasıl bir
yol izlemesi gerekiyor?
Şu anda da bir sponsorum yok. Yine aynı sıkıntılar
içerisindeyiz. Maalesef, sporcuların sıkıntısı bu.
Firmalar “bireysel sponsor olmuyoruz” diyorlar
ama birbirimize destek olmazsak ülkemiz
sporda nasıl gelişir? Sonra olimpiyatlarda neden
başarısızız, diye soru sormayalım bence. Devlet,
zaten sponsorluk yasası ile “vergini bana verme,
amatör sporcuya destek ol; ben de vergiden yüzde
100 düşeyim” diyor.
Gün geçtikçe güzel şeyler de oluyor ülkemizde
ama çok yavaş ilerliyor; ben ve benim gibi sporcular
yok olup gidiyor. Biz, para için yapmıyoruz bu işi,
gönül bağımız, sevdamız var; ülkemize hizmet
etmek zorunda hissettiğimiz için yapıyoruz. Ama
maalesef, benim ve benim gibi birçok sporcu maddi
sıkıntılardan dolayı elde edecekleri başarıları çok zor
şartlarda elde ediyor hatta bazen pes edip bırakıyorlar.

Çevre temizliği, kadın
ve çocuk konularında
çok hassasım; bu
konularda sürekli
konuşmalar yapıyor
ve gönüllü projelere
destek veriyorum.
Özellikle, TURMEPA
bu konuda çok öncü
bir dernek ve ben de
gönüllüsü olmaktan
gurur duyuyorum.

Zincir

Setur Marinaları'nda
zincir kampanya kapsamında,
60 güne kadar
%50 indirimli konaklamaların,
max. 30 günü yenilenen
yıllık sözleşmelere hediye.

Sözleşmeni
Dizayn Et

Sadakat

Kişiye özel takvimle,
max. 3 Setur Marinası'nda
avantajlı ﬁyatlarla yıllık
sözleşme imkanı.

Günlük Sözleşmeni
Yıllığa Çevir

C

Setur Marinaları'nda
15 güne kadar olan günlük
sözleşme tutarlarını herhangi bir
Setur Marinası'nda yapılacak
yıllık sözleşme tutarından
mahsup etme fırsatı.

M

Y

CM

MY

CY

Gezerken Kazan

Setur Marinaları'nda yıllık
sözleşmeye sahip teknelere,
her Setur Marinası'nda
ilk 30 gün ücretsiz ve
sonraki 60 gün
%50 indirimli
bağlama fırsatı.

Yıllık bağlama sözleşmelerinde,
Setur Marinalarıyla geçirilen
her yıl için
%2 indirim.

Satılık Tekne

Setur Marinaları'nda güncel
yıllık sözleşme olması şartıyla;

Tekne satış öncesi; ücretsiz
2 lift (1 saate kadar), satış sonrası
%50 indirimli konaklama veya
başka Setur Marinası'nda
sözleşme devir imkanı.

MY

K

Sıfır Tekne

Sıfır tekne sahiplerinin
Setur Marinaları'nda
yapacağı yıllık bağlama
sözleşmelerine %10 indirim ve
ücretsiz kara park,
çekme ve atma hizmeti.

SETUR MARINAS İLE
ZİNCİR MARİNA
AYRICALIKLARINI
KEŞFET!
Setur Marinaları kampanya süre ve koşullarını değiştirme, kaldırma
hakkını saklı tutar. Kampanyalarla ilgili detaylı bilgi için marina ön
bürolarıyla iletişime geçebilirsiniz. Midilli tekneleri ortak lift
kullanımından, Midilli’yi ziyaret eden diğer marinaların tekneleri ise
Midilli’de yol yardımından faydalanamayacak.

Ortak Lift Kullanımı
Setur Marinaları'nda geçerli
yıllık sözleşmesi olan,
bulunduğu marinada karaya
çekemediğimiz teknelere
diğer bir Setur Marinası'nda
ücretsiz kara park ve
çekme ve atma hizmeti.

Kazan Kazandır

Setur Marinaları'na
yıllık sözleşme yapmak amacıyla
getireceğiniz her bir
yatçı arkadaşınıza ve size
1 ay ücretsiz ilave süre.

Yol Yardımı

Yıllık bağlama sözleşmeli
teknelerin seyir halindeyken,
acil olarak karaya çıkma ihtiyacı
oluşması halinde;
en yakın Setur Marinası'nda
ücretsiz kara park ve
%50 indirimli
çekme ve atma hizmeti

FENERBAHÇE & KALAMIŞ 0 216 346 23 46 | YALOVA 0 226 813 19 19 | AYVALIK 0 266 312 26 96 | MİDİLLİ +30 22510 54000 | ÇEŞME ALTINYUNUS 0 232 723 14 34
KUŞADASI 0 256 618 14 60 | GÖKOVA ÖREN 0 252 532 33 61 | MARMARİS NETSEL 0 252 412 27 08 | KAŞ 0 242 836 37 00 | FİNİKE 0 242 855 50 30 | ANTALYA 0 242 259 32 59

www.seturmarinas.com

seturmarinas

0216 346 23 46
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Türkiye, dalış branşında oldukça başarılı
kadın isimlere sahip. Bunun özel bir
nedeni var mı?

Dalış sporunu bıraktıktan sonra ne
yapmayı planlıyorsunuz? İleriye dönük
hedefleriniz neler?

Aslında çok fazla değil bence, atletizmde derece
elde etmiş kadın sporcu daha çok. Sanırım, rekor
denemelerimiz, basında çok yer aldığı için öyle
düşünülüyor ama sadece birkaç kişiyiz. Alttan gelenler,
bizim yaşadığımız zorlukları yaşamazlarsa, daha çok
başarı elde edebiliriz.

Dalış sporunu sağlığım el verdikçe bırakmayı
düşünmüyorum. Sadece yarışmalara ara verebilir ya da
yarışmayı bırakabilirim. Serbest dalış diğer dallardan
çok farklı, spor altyapınız yeterliyse, 50’li, 60’lı yaşlarda
dahi çok iyi dereceler elde edebilirsiniz.
Dalış eğitimleri almak isteyen çok dalış sever var
fakat şu an kendim yarışma sporcusu olduğum için
bu konuya ağırlık veremiyorum. Ancak çok nadiren
verdiğim eğitimlere, ileride ağırlık vermek istiyorum.

Bir sonraki rekor denemesi ne zaman olacak?
Sınırınız nedir?
Rekor denemelerimizi ve projelerimizi gizli
tutuyoruz, çünkü başka sporcular bana ait projeleri
benden önce denemesin istiyorum. Çünkü bu bir
emek işi. Daha evvel açıkladığım projeler oldu ama
bazı kişiler kendi projeleriymiş gibi lanse ettiler. Bu
da beni ve ekibimi üzdü. Ancak bizden sonra, gönül
rahatlığı ile benzer projeleri yapabilirler; ben de
elimden gelen desteği veririm.
Sınırıma gelince, sponsor bulduğum taktirde, daha da
derinler beni bekler.
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TURMEPA’nın Ayvalık’ta gerçekleştirdiği
etkinliğe destek veridiniz. Neden TURMEPA?
TURMEPA, deniz temizliği, deniz bilinci ve eğitimi
konularında öncü ve işini en iyi yapan, denizlere
hizmet eden en önemli derneklerden biri. Ben de
TURMEPA gönüllüsüyüm. Sadece Ayvalık değil;
TURMEPA’nın istediği her yerde, gönüllü olmak
benim için bir onur. Naçizane, farkındalık yaratmak
adına da elimden gelen desteği devam ettireceğim.

DÜNYA
ÇAPINDA BAŞARI
Doğma büyüme Çanakkaleli
olan Derya Can, spor hayatına
8 yaşında başlamış ancak su
sporları ile tanışması daha
geç. İlk kez 15 yaşında, sualtı
korkusunu yenmek için
başlamış dalışa. Tüplü dalışa
iyice ısındıktan sonra kuzeninin
teşviki ile serbest dalışa geçmiş.
İlk deneyimini 2002 yılında
yaşayan Derya Can, 16 senedir
faaliyet gösterdiği bu sporda
hem ulusal hem de uluslararası
pek çok başarıya imza attı: 5
Dünya rekoru, 60’tan fazla da
Türkiye rekoru.
2016 yılında, paletli dalış
kategorisinde, 110 metre dünya
rekorunu kırdıktan sonra
geçtiğimiz sene de “değişken
ağırlık ip destekli" disiplinde
dünya rekorunun sahibi olan
Can, rekorlarına yenilerini
eklemek için çalışmalarına
devam ediyor.

yakınrota

SADECE DENIZDEN GELENLERE GÖSTERIR GÜZELLIĞINI

KELEBEKLER
VADİSİ
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G
86 BIN KILOMETREKARELIK
BIR ALANA YAYILAN
KELEBEKLER VADISI,
YAKLAŞIK 100 TÜR
KELEBEĞE EV SAHIPLIĞI
YAPIYOR VE ZAMANIN
KORUDUĞU BIR VAHAYA
TANIKLIK ETTIRIYOR.
SADECE DENIZDEN GELEN
ZIYARETÇILERI KABUL
EDEN VADI, SAKIN
VE HUZURLU BIR ZAMAN
YAŞATIYOR.

Geçmişi MÖ IV. yüzyıla dayanan Kelebekler
Vadisi; Fethiye’de, meşhur Likya Yolu’nun
üzerinde yer alıyor. Yaklaşık 86 bin
kilometrekarelik alana yayılan görkemli
dağlık vadi, ortasında yer alan beyaz kumlu
plajı ile masmavi bir denize açılıyor. 350
metre yükseklikteki kanyon duvarından
büyük bir hızla aşağı dökülen şelale, ardından
sakin bir dereye dönüşüp ağaçların, çiçeklerin
ve diğer canlıların su ihtiyacını karşılamasını
sağlıyor. Tertemiz bir havaya sahip. Kendini
“doğaya atmak” isteyenlerin sualsiz “evet”
diyeceği bir yer.
Doğa Ana’nın titiz çalışmasının en güzel
örneklerinden biri bu vadi. Adını ev sahipliği
yaptığı, 100’den fazla türdeki kelebeklerden
alıyor. Babadağ’ın eteklerinde bulunan bu
doğa harikası, dünden bugüne bakir ve
doğal mimari yapısını aynı şekilde korumayı
başarmış. Kelebekler Vadisi’ne ulaşımın sadece
deniz yolu ile yapılması bozulmamış doğasının
temel nedenlerinden biri. Bir de koruma altına
alınmasında erken davranılması.
Vadi kanyonunun hemen üstünde yer alan
köyün adı Faralya, günümüzdeki adıyla
Uzunyurt. Faralyalılar, Kelebekler Vadisi’nin
eski sahipleri. 1981 yılında, Anadolu Turizm
Geliştirme Kooperatifi, vadiyi sahiplerinden
satın alıp 1984’te turizme açtı. Bundan üç yıl
sonra ise devlet, bölgeyi koruma altına aldı ve
inşaat yapılmasını tamamıyla yasakladı. Bu
sayede, Kelebekler Vadisi, komşusu Ölüdeniz ile
aynı kaderi paylaşmaktan kurtuldu. Reklamın
aksine, doğaya, büyümeye ve korumaya
odaklanılması, bölgenin kendi doğallığında
kalmasını sağladı. Böylece, kelebekler orada
yaşamaya; zeytin, portakal, nar, zakkum, limon
ve defne ağaçları en güzel şekilde büyümeye
devam ediyor. “Yitirilen bir cennet örneği”
yerine, “doğa harikası” olarak anılıyor.

YILDIZLARA NAZIR BIR UYKU
Her yıl Nisan ve Kasım ayları arasında, sırt
çantalılar ve günübirlikçiler; biraz huzur,
biraz mavi ve yeşil için vadiye iniyor. Gün
doğumundan gün batımına kadar olan
sürede, günlük tur tekneleri vadiye uğrayıp,
insanları indiriyor ve daha sonra geri almaya
geliyor. Güneşin batışından sonraki zamansa
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doğanın sessizliğine ve geceyi yıldızların altında
geçirmek isteyenlere kalıyor. Bölgede yapılaşma
yasaklandığından konforlu konaklama için
uygun mekanlar yok ama çadırlar ve bungalov
tipi konaklamalar mevcut. Bungalovlarda
banyo tuvalet bulunuyor ancak elektrik
ve klima benzeri lüksleri beklemek hayal
kırıklığına uğratır. Aslına bakılırsa vadinin
genelinde elektrik sınırlı. Günde sadece üç kez
elektrik veriliyor. Bundan dolayı, elinde telefon
veya bilgisayarla dolaşana az rastlanıyor. Her şey
doğanın kurallarına uygun.
Kelebekler Vadisi’nde konaklama için
kendi çadırınızı getirseniz dahi bir ücret
ödemek zorundasınız. Nedeni ise, vadi
işletmecilerinin sağladığı hizmet ve yarım
pansiyon konaklama. Çadırınızı kursanız bile,
kahvaltı ve yemek hizmeti sunan restorandan
yararlanıyorsunuz. Diğer yandan Nisan ve
Kasım ayları arasındaki dönem dışında vadide,
konaklamak mümkün değil.
Vadi misafirleri için kahvaltı ve akşam yemeği
ana restoranda açık büfe şeklinde veriliyor.
Akdeniz usulü kahvaltılar, organik ürünlerden
yapılan yemekler, asmaların gölgesinde toplu
masalarda yeniliyor. Bu öğünler dışında
takılmak isteyenlerse, vadinin iki ucunda
yer alan barları tercih edebilirler. Patates
kızartmasından balığa, sandviçten salataya
kadar geniş bir menü var barlarda. Diğer
ihtiyaçlarınız içinse büfeyi kullanabilirsiniz.

DOĞAYLA UYUMLU YAŞAM
Kelebekler Vadisi’nin izole yapısı nedeniyle,
işletme, ziyaretçilerin ihtiyaç duyabileceği
her şeyi sağlayacak düzenlemeler yapmış.
Üstelik, vadinin bakir yapısına zarar
vermemek için tamamen doğal şartlarda tatil
imkanı sunuluyor. Sıcak su güneş panelleri
aracılığıyla temin ediliyor, 100 dönümlük
arazi üzerinde yapılan organik tarım ile
kahvaltı ve yemekler hazırlanıyor.
Kelebekler Vadisi pek çok gezgin için bir
ada. Tuhaf ama öyle. Bölgenin denize bakan
kısmının dışında diğer üç tarafının sarp
kayalıklarla çevrili olması tek ulaşımın denizden
olmasına imkan sağlıyor. Bu durum da vadiyi
birçokları için ada kılıyor.
Çoğu noktada 350 metreyi bulan kayalıklara
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bir yerde iple tırmanmak mümkün. Ancak
onun için de biraz cesur olmak gerekiyor.
Vadinin içinde iki tırmanış parkuru bulunuyor.
Biri şelale diğeri ise Faralya Köyü tırmanışı. Her
iki tırmanışta da ip ve işaretleme olduğundan
profesyonel olmayanlar bile tırmanabilirler
ancak dikkatli olmakta fayda var. Şelaleye
çıkmak Faralya tırmanışından biraz daha kolay.
Her iki zirvenin ortak noktası ise sundukları
kusursuz deniz ve vadi manzarası.
Kelebekler Vadisi’nde doğayla iç içe yaşamak,
doğa yürüyüşleri yapmak ve tertemiz denizinde
yüzmek dışında katılabileceğiniz başka
aktiviteler de bulunuyor. Sezon boyunca
pek çok eğitmen burada sanatsal, zihinsel ve
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bedensel disiplinlerden yararlanarak, doğayla
uyumlu yaşamı teşvik eden dersler veriyor,
seminerler düzenliyor.
Kelebekler Vadisi, birçok insan için birkaç
günlüğüne şehrin gerçekliğinden kaçıp, yılı
sıfırlama yeridir, bazıları için ziyaret edilmesi
gereken bir nokta, bazıları içinse zamanın
dışında faaliyet gösteren bir dünyaya açılma.
Dakikalar saatlere dönüşür, saatler günlere.
Her şey olduğu gibidir, sadece mevsimler ve
beraberinde renkler değişir.
Evet, insanoğlu, istediğinde, dünyanın
herhangi bir yerinde olabilir ama Kelebekler
Vadisi gibi bir doğanın, dünyanın her yerinde
olamayacağı gerçeği ile beraber.

Vadinin bakir yapısına
zarar vermemek için
tamamen doğal şartlarda
tatil imkanı sunuluyor.
Sıcak su güneş panelleri
aracılığıyla temin
ediliyor, 100 dönümlük
arazi üzerinde organik
tarım yapılıyor.
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ATEŞIN KALBINDE BIR MAVI YOLCULUK

KOMOR
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ADALARI
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MADAGASKAR ILE MOZAMBIK ARASINDA, HINT OKYANUSU'NUN TAM ÜZERINDE, HÂLÂ AKTIF OLAN
KARTHALA YANARDAĞI'NIN GÖLGESINDEYIZ. BURASI, HER TANESI BIR KRISTALI ANDIRAN BEMBEYAZ
KUMLARIN TURKUAZ SULARDA ERIDIĞI SAHILLERIN, HINDISTAN CEVIZI, MANGO, ANANAS AĞAÇLARI VE
MANGROV ORMANLARIYLA BEZENDIĞI EŞSIZ BIR TAKIMADA ÜLKESI, KOMORLAR…

O

Okyanus tabanındaki volkanik hareketlerin sonucunda gün
yüzüne çıkan Komor Adaları, yıllardır Karthala’nın alevden
soluğunun tehdidine boyun eğmeden dimdik duruyor ve
Beçtavuğu, balıkçıl kuşu, bölgeye has pek çok lemur ve
yarasa türüne ev sahipliği yapıyor, okyanusun ortasında.
Varlığı dört yüz milyon yıl öncesine, dinozorların çağına
dayanan bir balık türü Coelacanthların dünya üzerindeki
nadir yaşam alanlarından biri olan Komor suları, kıyıya
vuran dev dalgalara karşı rengarenk duvarlar ören mercan
resifleri bakımından da oldukça zengin.
Bölgede hakim olan tropikal iklim, mevsimler üzerinde
iki periyotta seyrediyor. Mayıs ve Ekim arasında seyreden
periyot soğuk ve kuru geçerken, Kasım ve Nisan
arasındaki aylar daha sıcak ve nemlidir. Kasım ayında
esen yaz musonları, öğle saatlerinde sıcaklığın 33 dereceye
kadar artmasına sebep oluyor. Yağış, Ocak ayında yoğun
olarak görülürken, yağışları şiddetli tropikal kasırgalar
takip ediyor. Kısacası, olur da bu adaları gezmeye karar
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verirseniz, yağışın daha az olduğu Haziran ve Ekim ayları
arasındaki süreç, adaların güzelliğinin tadını çıkara çıkara
gezebileceğiniz en uygun dönem.

OKYANUS ÜZERINDE
PAYLAŞILAMAYAN ÜLKE
Komor takımadalarının kökleri, İlk Çağ'a kadar uzanıyor.
Yüzyıllar boyu dünyanın dört bir yanından deniz seferleri
yapan ülkeler tarafından işgal edilen Komor Adaları,
10. yüzyılda Arap denizciler tarafından keşfedilmiş.
Keşfedildikten sonra “Ay Adaları” anlamındaki Cezâirü’lKamer olarak adlandırılan bu takımada üzerinde,
Müslüman hanedanlıkların kurulması, İslam dininin
hızla yayılmasına ön ayak olmuş. Orta Çağ’da Araplar
tarafından İslamlaştırılmasının ardından, 18. ve 19.
yüzyıllarda, Madagaskar’dan gelen Sakalavalılar, Komor
ülkesini oluşturan Büyük Komor, Mayotte, Anjouan ve
Moheli adalarını istila edince, işgalden korunmak isteyen
Mayotte’nin Müslüman hükümdarları, bu adayı Fransa'ya
bırakmış ve ada,1843 yılında, Fransa’nın himayesi altında
devlet statüsüne getirilmiş. Moyotte Adas'nın ardından,
Fransız vesayeti diğer adalara da yayılmış, ancak 6 Temmuz
1975’te adalarda gerçekleşen referandumlarla Komor halkı
bu vesayetten kurtulmuş. Mayotte, Fransa toprağı olarak
kalmayı oy birliği ile kabul ederken, diğer üç ada 2002’ye
kadar Federal İslam Cumhuriyeti’ni oluşturmuş. 2002’den
bu yana da resmi olarak Komorlar Birliği olarak,
varlıklarını sürdürüyorlar.

FARKLI KÜLTÜRLERIN
YÜZLERCE YILLIK YUVASI
Geçmişten günümüze kadar, dünyanın dört bir
yanından pek çok ülkenin istilasına uğrayan Komor
Adaları'nda Malezya’dan gelen göçmenler, Arap ve Pers
tüccarlar, Madagaskar ve Afrika'dan gelen çeşitli halklar
birbirleriyle bütünleşmiş durumda. Bölgede yaşayan halkın
çoğunluğunu Sevahili olarak adlandırılan Müslüman bir
topluluk oluşturuyor. Kendilerine has Bantu dilini konuşan
bu halkın dili üzerinde Arapça’nın etkisi de oldukça büyük.
Burada yaşayan halkın diğer küçük bölümünü de sömürge
döneminde yerleştirilmiş olan Fransızlar oluşturuyor.
Yüzyıllar boyunca bir araya gelen farklı halkların yarattığı
kültürel karışımın bir etkisi olarak, çağdaş Komor kültürü
oldukça heterojen bir yapıya sahip. Adaların kasabaları;
Afrika, Fransa ve Orta Doğu anakarasının mimari
tarzlarını harmanlıyor. Komor evleri bunun en güzel
örneklerinden biri. Palmiye yapraklarıyla kaplı iki odalı
yapılardan taş ve mercandan yapılmış çok katlı binalara
kadar değişiklik gösterebilen Komor evlerinin geçmişte

köleler ve hizmetkarların barındığı sokağa bakan bölümleri,
günümüzde depo veya dükkan olarak kullanılıyor. Farklı
kültürlerin başka bir yansıması olarak da gezdiğiniz her bir
adada, Hintli kadınların giydiği Sari benzeri elbiseler giyen
güzeller güzeli kadınlara rastlıyorsunuz. Shiromani denilen
bu rengarenk elbiseler içinde kadınlar, sandal ağacı ve
mercanlardan yaptıkları boyalarla yüzlerini süslüyor.

ATEŞIN KALBINDE FANTASTIK
YOLCULUK: BÜYÜK KOMOR ADASI
Komor ülkesi, coğrafi olarak, Büyük Komor, Mohali,
Anjouan ve Mayotte adalarından oluşuyor. Muhteşem
volkanik manzaraları, kristali andıran ince kumları
masmavi sularında eriten doğa harikası plajları ve serin
tropikal ormanlarıyla Büyük Komor Adası, ülkenin
en büyük adası. Keyifli doğa yürüyüşlerinden en
zorlu tırmanışlara kadar farklı şekillerde keşfedilmeyi
bekleyen bu adanın kuzeybatı ucunda, berrak sular
üzerinde yükselen iki büyük kaya tarafından korunan
ve Peygamber Deliği olarak anılan koy, yüzmek isteyen
yerliler ve ziyaretçiler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.
Adanın, en ayırt edici güzelliklerinden biri de, kuzeydoğu
kısmında, yükselen kayalarla süslenmiş kıvrımlı bir burun.
Ejderhanın sırtını andırdığı için buradaki halk tarafından
“Dos du Dragon” yani Ejderhanın Arkası olarak anılıyor.
Dünya üzerindeki en aktif yanardağlardan bir tanesi
durumundaki Karthala Dağı ile bir diğer yanardağ La
Grille arasında bulunan Büyük Komor Adası, bu sebepten
dolayı, "Ateşin Kalbi" olarak adlandırılıyor.
Komor Adaları'nın başkenti Moroni'de bulunan 1427

Keyifli doğa
yürüyüşlerinden en
zorlu tırmanışlara
kadar farklı şekillerde
keşfedilmeyi bekleyen
Büyük Komor
Adası'nın kuzeybatı
ucundaki berrak sular,
gönlünce yüzmek
isteyenleri bekliyor.
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tarihli Cuma Camii de adanın güzelliklerinden bir
tanesi. Komorlu Müslümanların bu kutsal mabedi, şehir
merkezi Medina’da bulunan liman üzerindeki yıllanmış
tersanelere ve gemilere yarenlik ediyor. Adanın meşhur
alışveriş merkezi Volo Volo pazarında ise, bölgeye has
çeşitli yiyeceklerden giyeceklere, elektronik cihazlardan
işlemelerle bezeli el yapımı sanat ürünlerine kadar her
şeyi bulmak mümkün.

RENGARENK MERCAN RESIFLERI VE
ŞELALELERIYLE ÜNLÜ MOHELI ADASI
Dört Komor adasının en küçüğü Moheli’de, 1998
yılında kurulan Deniz Parkı, sağlıklı ve canlı mercan
resifleri, şelaleleri ve yaban hayatıyla bozulmamış doğal
güzelliklerin bulunduğu bir sığınak adeta. Deniz Parkı,
biyoçeşitliliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın korunması
amacıyla oluşturulan topluluk tabanlı bir projenin parçası.
Mercanlar, kumsallar, volkanik kumlar ve çakıl taşları
da dahil olmak üzere farklı türlerde habitatların
görüldüğü ada, dalış için en elverişli adalardan biridir.
Antik bir volkanik kraterde kurulan Boudouni Gölü,
kükürt oranının fazlalığından dolayı deniz canlılarının
yaşamasına uygun olmasa da halk arasında göldeki
suyun şifa verdiği inancı hakim.
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MIS KOKULARIYLA
BÜYÜLEYEN ANJOUAN
Müslüman denizcilerin 10. yüzyılda keşfettiği ilk Komor
adası Anjouan, burada yetişen hoş kokulu bitkiler ve bu
bitkilerin gözler önüne serdiği büyülü manzara nedeniyle
yüzyıllardır "Parfüm Adaları" olarak anılıyor. Adada
yüzyıllardır kaliteli ylang-ylang, yasemin, fesleğen, karanfil,
vanilya, kahve gibi kokulu bitkiler yetişiyor.
Mis kokulu bitkilerin yanında, hayvan çeşitliliğiyle
de oldukça canlı olan Anjouan Adası'nın en
zengin bölgesi Pomoni'dir. Meyvelerle beslenen
yarasaları, bölgeye has lemurları, çeşitli su bitkileri
ve Bougwéni Ormanı ile birlikte Pomoni, doğrudan
Dzialandzé Gölü'nden akan birkaç akarsuya da
sahip. Bir zamanlar köle alışverişinin yapıldığı derin
su limanında, şimdilerde tekneler imal ediliyor.
Balıkçılık da burada oldukça önemli.
Hint Okyanusu'ndaki Fransız adasında, biyoçeşitlilik ile
ilgili bilgi veren vanilya ve ylang- ylang eko müzeleri ve
denizin hazinelerini keşfetmek isteyenler için deneyimli
dalış uzmanlarının bulunduğu bir merkez de bulunuyor.
Uzun lafın kısası, Komor adalarında yolculuk, bir taraftan
büyüleyici güzelliğiyle mest ederken diğer taraftan doğanın
sırlarına dair çok şey öğretiyor insana.

Anjouan Adası,
burada yetişen hoş
kokulu bitkiler ve
bu bitkilerin gözler
önüne serdiği büyülü
manzara nedeniyle
yüzyıllardır parfüm
adaları olarak anılıyor.
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İSTANBUL’DA DENIZ SEFASI:

DENIZ HAMAMINDAN
PLAJA NOSTALJI
PERA MÜZESI VE İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTITÜSÜ,
İSTANBUL KENT TARIHININ SOSYOKÜLTÜREL YAPISINA IŞIK
TUTAN PLAJ KAVRAMINI VE DÜNDEN BUGÜNE DENIZ ILE OLAN
ILIŞKISINI “İSTANBUL’DA DENIZ SEFASI: DENIZ HAMAMINDAN
PLAJA NOSTALJI” SERGISI ILE MERCEK ALTINA ALIYOR.
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Pera Müzesi ve İstanbul Araştırma Enstitüsü,
İstanbul’un geçmişten günümüze deniz ile olan
ilişkisi ve plaj kavramını ele alan “İstanbul’da
Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji”
sergisine ev sahipliği yapıyor. Kuruluşunun
10. yılını geride bırakan İstanbul Araştırmaları
Enstitüsü’nün arşivi ve farklı koleksiyonlardan
derlenen sergi, 1870’lerden 20. yüzyılın ortalarına
uzanan süreçte, deniz hamamından plaja geçişin
devrim niteliğindeki hikâyesine odaklanıyor.
Sergi, 26 Ağustos tarihine dek, iki farklı mekânda,
ziyarete açık.
2009 yılında Pera Müzesi’nde gerçekleştirilen ve
bir kısmına İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün
ev sahipliği yaptığı, “Osmanlı Donanması’nın
Seyir Defteri: Gemiler, Efsaneler, Denizciler”
sergisinden sonra deniz kültürünü farklı bir
boyutuyla ele alan “İstanbul’da Deniz Sefası:
Deniz Hamamından Plaja Nostalji” sergisi,
denize ve deniz kültürümüze bambaşka bir bakış
açısı katıyor.
“İstanbul’da Deniz Sefası” sergisi, denizin kent
yaşamının bir parçası olması ve plaj kültürünün
oluşması ile birlikte değişen toplumsal yapıyı
gözler önüne seriyor. 1870’lerden 20. yüzyılın
ortalarına uzanan süreçte, kent halkının boş
zaman değerlendirme normlarındaki değişime,
toplumsallaşma kültürüne değiniyor; Cumhuriyet’in
yaşam tarzındaki köklü dönüşümlerini simgeleyen
bir belgesel niteliği taşıyor. Küratörlüğünü Tarihçi,
Yazar ve Akademisyen Zafer Toprak’ın üstlendiği
sergi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivinin
yanı sıra, İnönü Ailesi, Mehmet Aksel, Seyhun
Binzet, Ayşe Bermek, Doğan Güral, Uğur Yeğin,
Doğan Paksoy, Sakıp Sabancı Müzesi, Türkiye İş
Bankası, Ziraat Bankası ve SALT Araştırma’ya ait
koleksiyonlardan derlenen, resim, fotoğraf, kitap,
dergi ve karikatür gibi orijinal malzemelerden
oluşuyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ise,
serginin bir uzantısı olarak Yeşilçam filmlerindeki
plaj sahnelerinden oluşan bir seçki ve dönemin
plaj konulu kitap, dergi, afiş ve karikatür gibi
malzemelerini yakından inceleme olanağı sağlayan
izleme-okuma odaları yer alıyor.
“İstanbul’da Deniz Sefası” sergisine kapsamlı bir yayın
da eşlik ediyor. Sergi kataloğunda, Tarihçi, Yazar
ve Akademisyen Zafer Toprak, Araştırmacı Yazar
Gökhan Akçura ve Akademisyen Meltem Gürel’in
makaleleri yer alıyor.
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DENIZ HAMAMLARINDAN
PLAJLARA
İstanbul, suyla iç içe bir kent olmasına rağmen,
Osmanlı döneminde, mahremiyet algısının bir uzantısı
olarak, denizde yüzmek uzun süre sakıncalı ve yasaktı.
Batılılaşmanın etkilerine rağmen 19. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren halk, tahta perdelerle çevrelenmiş
deniz hamamları ile yetinmek zorundaydı. Deniz
hamamları denizin içinde, suya dayanıklı ahşap kazıklar
üzerine inşa edilmiş ve ahşap duvarlarla örtülerek
ayrılmış yapılardı. Son derece denetimli bu yapılarda,
kadınlar ve erkekler bir araya gelmezdi. Dönemin en
önemli deniz hamamları Yeşilköy, Bakırköy, Samatya,
Yenikapı, Kumkapı, Çatladıkapı, Ahırkapı, Salıpazarı,
Fındıklı, Kuruçeşme, Ortaköy, İstinye, Tarabya,
Büyükdere, Yenimahalle, Beykoz, Paşabahçe, Kuleli,
Çengelköyü, Beylerbeyi, Üsküdar, Salacak, Moda,
Fenerbahçe, Caddebostan, Bostancı, Kartal, Maltepe,
Pendik ve Tuzla’da bulunuyordu.
Cumhuriyet’ten önce ticaret, seyahat ve manzara
kavramları ile bir araya getirilen deniz, 1920’lerden
sonra evrilmeye başladı. Deniz hamamları, yerlerini
yavaş yavaş kadın ve erkeğin beraber denize girebildiği
plajlara bıraktı. Kent insanının hızla benimsediği plaj
olgusu, zaman içinde kendi eğlencesini, modasını ve
kültürünü yarattı. 1960’lı yıllara kadar altın çağını
yaşayan plaj kültürü, İstanbul’un hızlı sosyolojik
değişimleriyle dönüşüme uğradı. Suadiye, Caddebostan,
Salacak, Beyaz Park, Altınkum, Küçüksu, Florya,
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Fenerbahçe, Moda ve Süreyya plajları; gazinoları,
kafeleri ve konaklama imkanlarıyla Cumhuriyet’in ilk
yıllarından başlayarak, halkın rahatladığı ve eğlendiği
mekânları oluşturdu.

DENIZ HAMAMLARI
Evliya Çelebi’nin ünlü eseri Seyahatname’de de adı
geçen deniz hamamlarının geçmişi 17. yüzyıla dayanır,
yaygınlaşması ise Batılılaşmanın da etkisiyle 19. yüzyılın
ortalarına denk gelmektedir. Deniz hamamları denizin
içinde, suya dayanıklı ahşap kazıklar üzerine inşa
edilmiş ve ahşap duvarlarla örtülerek ayrılmış yapılardı.
Dışarıdan kapalı kutucuklara benzeyen bu yapılar, kıyıya
yine kazıklar üzerine oturtulan bir köprüyle bağlanırdı.
Kendi içlerinde farklılık göstermekle beraber umumi ve
hususi hamamlar olmak üzere iki gruba ayrılırdı. Hususi
hamamlar yalıların kenarında, onlara ait mekanlardı;
umumi deniz hamamları ise daha büyük, mevsimsel
yapılardı. Deniz hamamları, kadınlar ve erkeklerin
ayrı kullanımına dayalı, davranış biçimlerinin disipline
edildiği ve toplumsal kontrolün mekansallaştırıldığı
çok denetimli alanlardı. Fiziksel özellikleri ve pratikleri
nizamnamelerle düzenlenir ve izinle inşa edilirlerdi.
Yüzmeden çok deniz banyosu yapma fikrini barındırdığı
için yüzme bilmek gerekmezdi.
Tek tük de olsa 1970’lerde bile deniz hamamlarının
varlığından bahsetmek mümkün; ancak 1920’lerden
itibaren, plaj kültürü, deniz hamamlarının ve banyo
kültürünün yerini aldı.

Cumhuriyet’ten önce
ticaret, seyahat ve
manzara kavramları
ile bir araya getirilen
deniz, 1920’lerden
sonra evrilmeye
başladı. Deniz
hamamları, yerlerini
yavaş yavaş kadın
ve erkeğin beraber
denize girebildiği
plajlara bıraktı.

Pera Müzesi, Salı'dan
Cumartesi’ye 10:00 19:00 saatleri arasında,
Pazar günleri ise
12:00 - 18:00 saatleri
arasında gezilebilir.
Müze, Cuma günleri
daha geç saatlere kadar
gezilebiliyor. Bu “Uzun
Cuma” günlerinde, müze,
18:00 - 22:00 saatleri
arasında ücretsiz olarak
ziyaret edilebilir. “Genç
Çarşamba” günlerindeyse
tüm öğrencilerin müze
ziyareti ücretsiz. İstanbul
Araştırmaları Enstitüsü,
Pazar günleri hariç hafta
içi her gün 10:00 - 19:00
saatleri arasında gezilebilir.

Pera Eğitim İstanbul’da,
sergi kapsamında,
farklı yaş gruplarına
yönelik atölyeler düzenliyor.

HAFTA SONU
ATÖLYELERI
Pera Eğitim İstanbul’da,
“Deniz Sefası: Deniz
Hamamından Plaja
Nostalji” sergisi
kapsamında, farklı yaş
gruplarına yönelik atölyeler
düzenliyor. Sergi turuyla
başlayan atölyelerde,
katılımcılar, deniz ve plaj
kültürü hakkında bilgiler
ediniyor, ardından doğal
ve organik malzemeler
ve buluntu nesneler ile
çalışarak deniz sefasını kendi
tasarımları ve üretimleri
ile yorumluyor. Sergi
kapsamında 4-6 yaş grubu
için “Denizdeki Dostlarım”;
7-12 yaş grubu için “Sular
Yükseliyor: Gelgit”; 18+
grubu için “Botanik İpek
Fular Atölyesi” ve “Kumdaki
Hazine: Deniz Kabukları”
atölyeleri sunuluyor.
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DENIZIN KALBINDEN SOFRAYA

Yeşil Lezzetler
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DENIZIN KALBINDEN HEM ANA YEMEK HEM SALATA
HEM DE MEZE OLARAK TABAKLARIMIZA GELEN
DENIZ BITKILERI, SAĞLIKLI VE BIRBIRINDEN LEZZETLI
ÇEŞITLERIYLE YILLARDIR SOFRALARIMIZDA YER ALIYOR.
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Yoğurtlusuyla, zeytinyağlısıyla, haşlaması ve
kızartmasıyla farklı şekillerde benzersiz lezzet
deneyimleri sunan deniz bitkileri, sofralarımızı
renklendirirken cilt problemlerinden sindirime kadar
vücudumuzun işleyişini sağlayan her bir sistemin
sağlıklı çalışmasında da önemli katkılara sahip.

DENIZ LAHANASI
Etli, dalgalı kenar boşluklarına sahip yapraklarıyla
deniz lahanası, lif, C vitamini, iyot ve kükürt
açısından da oldukça zengindir. Vücuttaki hormon
seviyesini düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir,
metabolizmayı ve idrarı artırır, böbrek sindirimini
ve işleyişini geliştirir. Nişasta oranı da yüksek olan
deniz lahanası, kilo almak için kullanılabilir.

DENIZ BÖRÜLCESI
Kurşun otu ya da tuz ot olarak da bilinen deniz
börülcesi, metabolizma işleyişinin hızlandırılması
ve troid hormonundaki dengesizliğin
engellenmesinde oldukça etkilidir. İçerdiği B
vitamini, kalsiyum, çinko sayesinde tırnak ve saç
gelişiminde önemli katkısı vardır.

DENIZ YOSUNU
Dünya geneline bakıldığında yosunlar ve
okyanustan aldıkları yüksek miktarda mineral ile
cilt sağlığı için oldukça yararlıdır. Minerallerin
yanı sıra içerisinde bol miktarda lif bulunduran
besinlerden biri olan deniz yosunu, sindirim
sistemini güçlendirir. Vücudun hormonal
dengesini sağlar ve korur. Böylece, fazla hormon
üretimini engellediği için birçok kanserin oluşma
ihtimalini de düşürücü etkiye sahiptir.

DENIZ FASULYESI
Ege kıyılarında yetişen deniz fasulyesi,
deniz börülcesini andırsa da tat olarak deniz
fasulyesinden daha hafif ve daha az tuzludur.
Üstelik, kılçıklı olmadığı için ayıklama derdi
olmamasıyla çok daha pratiktir. Vitamin ve
mineral bakımından zengin olan deniz fasulyesi,
böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarına iyi gelir.
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Malzemeler

Konserve veya dondurulmuş
deniz lahanası
Konserve mısır
Bir adet salatalık
Beş adet kiraz
Bir adet bulgar biberi
Zeytinyağı
Balzamik sirke
Tuz

DENİZ LAHANASI
SALATASI
Yapılışı
Kirazların çekirdeğini çıkartın.
Salatalıkları ise dilediğiniz şekilde
doğrayın. Daha sonra zeytinyağı, tuz
ve balzamik sirke karışımından elde
edeceğiniz sosla tüm malzemeleri
karıştırın. Konserve mısırınızı, suyunu
süzdükten sonra salatanıza ekleyin.

Malzemeler

DENİZ BÖRÜLCESİ
Yapılışı
Ayıklayıp soyduğunuz sarımsakları bütün
olarak bir tencere kaynar suya ekleyin.
Ardından deniz börülcesini ilave edip
haşlamaya bırakın. Yedi-sekiz dakika
sarımsaklı suda haşladığınız börülceleri bir
süzgece alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan
sonra börülcenin saplarından tutarak odunsu
kısımlarını ayıklayıp bir kâseye alın. Sos için
ise, gerekli tüm malzemeleri ayrı bir kâsede
karıştırın. Hazırladığınız sosu börülcenin
üzerine döktükten sonra börülcenizi soğuk
olarak servis edin.

Üç diş sarımsak
Bir demet deniz börülcesi
Sosu için;
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi
Bir yemek kaşığı nar ekşisi
Pul biber
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DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...

MAVİ VATAN
YAZILARI

ABD donanmasındaki güç kaybından Çin’deki deniz gücünün
önlenemez yükselişine; Lozan ve Montrö kardeşliğinden, denizler
altındaki nükleer mücadeleye; İstanbul’un eski vapurları, deniz kültürü
ve gemilere verilen isimlerin anlamından denizlerimizdeki çevre
sorununa kadar Anadolu’nun deniz kültürü ve dünya ile ilişkisine dair
her şey bu kitapta. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in yazdığı
Mavi Vatan Yazıları, Kırmızı Kedi etiketiyle raflarda.

ŞAPKADAKİ
BALIK

Sıcak bir yaz günü, deniz kenarında piknik yapan kalabalık bir
ailenin büyükbabası şapkasını denize düşürür. Denize düşen
şapkayı çıkardıklarında içinde birazcık kum, birazcık yosun, bir
de kıpır kıpır, minicik kırmızı bir balık görürler. Ne yapacağını
bilemeyen ailenin bu kırmızı balığı bir bardağa koyup eve
getirmesiyle birlikte doğaüstü olaylar yaşanmaya başlar...
Yazar Melek Özlem Sezer’in Deniz Üçbaşaran'ın çizimleri
eşliğinde kaleme aldığı Şapkadaki Balık, Redhouse Kidz
yayınlarından çıktı.
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GÜVERTE
GÜNCESİ:
ŞİLEPTE BİR
YOLCU

Bir deniz tutkunu olan Öğretim Üyesi Ömer Bozkurt'un
kaleme aldığı Güverte Güncesi: Şilepte Bir Yolcu, Kırmızı
Kedi Yayınları'ndan çıktı. Kuzey Atlantik’i, Saint Lawrence
Irmağı’nı ve Büyük Gölleri bir şileple geçen Ömer
Bozkurt’un yaşadıklarından yola çıkarak yazdığı kitap;
doğa gözlemlerinin gemi yaşamına ilişkin gözlemlerle iç içe
geçtiği, alışılmadık bir yolculuğun seyir defteri.

İZ DÜŞÜM

Her bir şiir, her bir damla gidersin kalbindeki susuzluğunu
Doğsun içinde Tanrı’nın bu izdüşümü
Kavuşalım seninle okyanusun maviliğinde
Ya da yere düşen ışığın gölgesinde
Seninle…
Damla Us'un kaleme aldığı yeni şiir kitabı İzdüşüm,
Karesus Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.
İzdüşüm, içerisindeki şiir ve resimlerle sizi mistik
bir yolculuğa çıkartacak.

mavidekorasyon

EVLERDE DENIZ ETKISI

G

YAZ MEVSIMI; DENIZ, MAVI, FERAHLIK VE TAZELIK DEMEK.
YILIN BU ZAMANLARI SICAK VE RENKLI GÖRÜNTÜSÜ
ILE YENILENME ISTEĞI OLUŞTURUR; ÖNCE KENDIMIZDE
SONRAYSA YAŞAM ALANLARIMIZDA…

Güneşin ve beraberinde denizin ortama
hakim olmasıyla beraber, denizin rahatlatıcı
etkisini evlerimize taşıyarak daha sıcak ve
ferah bir atmosfer yaratma isteği duyarız.
“Marin” ismini alan bu dekorasyonda mavi ve
beyazın tonları baş roldedir. Deniz kabukları,
balıkçı ağları, deniz fenerleri, balıklar, çapa,
dümen, halat gibi deniz objeleri ise mavi ve
beyazı destekler.
Marin konsepti, yazlık evler için ilham verici
bir dekorasyon stili ancak bu stili evinize
uygulamak için deniz kenarına ihtiyacınız yok,
denizi sevmeniz yeterli.
Son zamanlarda daha da popüler hale
gelen bu dekorasyon stilinde, denizin tüm
ihtişamını küçük dokunuşlara evlere taşımak
mümkün. Mekanlara şık ve estetik bir
görünüm sağlayan bu konseptte, sadece birkaç
noktayı göz önünde bulundurmak gerekiyor.
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Deniz temalı
dekorasyonda ahşap
eşyalar ve aksesuarlar
önemli yer tutar. Ancak
olabildiğince natürel
renk ve dokular tercih
edilmelidir.

Çerçeve, tablo
ve biblo gibi
aksesuarlarda
denize ait
unsurları
kullanabilirsiniz.

Mutfak
ürünlerinde
denizcilik
literatürüne
ait simgeleri
tercih
edebilirsiniz.

Evde marin
dekorunu
uygulamanın en
kolay yolu, tekstil
ürünlerinde mavi
ve beyaz tonlarını
kullanmaktır.

Aydınlatma
ürünü olarak
beyaz ve deniz
nesneleri veya
deniz canlıları
desenli abajurları,
halatlara
bağlanmış
ampulleri
kullanabilirsiniz.
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3 BIN ÇANAKKALELIYE ULAŞAN ÇANAKKALE
DENIZ AŞIKLARI PROJESI
“BIZIM KURULTAYIMIZ” ILE VEDA ETTI…
TURMEPA’NIN ÇANAKKALE’DE, MITSUI & CO. LTD. ÇEVRE FONU HIBESI VE İÇDAŞ A.Ş. DESTEĞIYLE 27 AY
BOYUNCA YÜRÜTTÜĞÜ “ÇANAKKALE DENIZ AŞIKLARI - ÇANAKKALE İÇIN MAVI ADIM” PROJESI, TÜM
PAYDAŞLARININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTIRILEN PANELLE SONA ERDI. PROJE KAPSAMINDA, 2016 YILINDAN
BU YANA, ÇANAKKALE MERKEZ DE DAHIL 6 ILÇEDE, BAŞTA ÖĞRETMEN, MUHTAR VE BALIKÇILAR OLMAK
ÜZERE 131 KURUM VE 3 BINDEN FAZLA KIŞIYE ULAŞILDI

T

TURMEPA’nın MITSUI & CO. Ltd. Çevre Fonu hibesi ve
İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle yürüttüğü “Çanakkale Deniz Aşıkları –
Çanakkale İçin Mavi Adım” projesi, 14 bin kilometre yol kat ederek
Çanakkale’nin dört bir yanında eğitim, toplantı, kıyı temizliği,
dip temizliği gibi fark yaratan çalışmalara imza attı. Proje, 27 ayın
ardından, 29 Mart 2018’de, Parion Hotel’de gerçekleşen “Bizim
Kurultayımız” çalışmasıyla Çanakkale’ye veda etti.
Farklı sektörlerde çalışan yetişkinlerde, deniz ekosistemi ve
karşılaştığı tehditler, atık yönetimi, Çanakkale Boğazı’nın coğrafi
ve hukuki önemi gibi çevre konularında farkındalık oluşturmayı
amaçlayan projenin kapanış etkinliğine kentin üst düzey kamu
kurum temsilcileri, öğretim görevlileri ve özel sektör yetkilileri
katıldı. Çanakkale’nin yerel ve çevresel sorunları, sürdürülebilirlik
açısından yapılması gerekenler, yürütülen çalışmalar ve çözüm
önerilerinin konuşulduğu panelin moderatörlüğünü Akademika
Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Kurucu Genel Müdürü Kemal
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Özgirin üstlendi. Panelde “Yereldeki ve Sektörlerdeki Çevresel
Sorunlarımız” farklı oturumlarla masaya yatırıldı. Konuşmaların
ardından, altı bölgeden ve farklı yerlerden toplantıya katılan
proje paydaşlarının ve deniz sevdalılarının soruları panelistler
tarafından cevaplandırıldı.

“TÜM TOPLUM SIKILMIŞ TEK BIR YUMRUK GIBI
BU PROJE IÇIN HAREKET ETTI”
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TURMEPA Genel Müdürü
Akşit Özkural, konuşmasına, dünden bugüne yapılan çalışmaları
anlatarak, projenin başlangıcına değindi. Başta destekçileri
MITSUI ve İÇDAŞ olmak üzere Çanakkale’de tüm yerel
yönetimler, kamu ve özel sektörün projeyi, kucakladığını belirten
Özkural, “Toplumun değişik kesimlerinin bir araya gelip de
verdikleri mücadelenin bu denli güzel ve anlamlı olacağını tahmin
etmemiştik. Bu, gerçek bir başarı öyküsü oldu. Bilim insanları,

akademisyenler, muhtarlar, balıkçılar gibi denize doğrudan etkisi
olan tüm paydaşlarımızın el ele verdiği bu birliktelikten çok güzel
sonuçlar doğdu. Tüm toplum sıkılmış tek bir yumruk gibi bu proje
için hareket etti” dedi.
Denizlerin ve okyanusların en önemli oksijen üreticileri olduğunu
ifade eden Akşit Özkural, “Önemli olan ne kadar atık topladığımız
değil. İnsanlarımızın denizleri kirletmemesi ve daha bilinçli olması
ve TURMEPA’lara ihtiyaç kalmaması en büyük temennimiz.
Bunun için çocuklarımızı eğittik, eğitiyoruz. Bu çocuklar, çevreye
duyarlı insanlar olarak karşımıza çıkacaklar” diyerek konuşmasını
sonlandırdı.
Akşit Özkural’dan sonra kürsüye çıkan İÇDAŞ A.Ş. Çevre
Müdürü Barış Bora, projenin kendilerine çok şey kattığını ifade
ederek “Bizler bu projede destekleyici olarak gözüksek de aslında,
proje sayesinde biz de hem bölgeyi hem de çevresel sorunlarını
daha iyi öğrendik. Bir yönüyle proje de bizi destekledi. Çanakkale
Deniz Aşıkları Projesi’ni iki yıl boyunca, başta altyapı, ulaşım,
konaklama ve lojistik olmak üzere her açıdan desteklemekten çok
mutluyuz.” şeklinde konuştu.

KURULTAY PANELLERLE DEVAM ETTI
Açılış konuşmalarının ardından, “Yereldeki Çevresel Sorunlarımız”,
“Sektörlerdeki Çevresel Sorunlarımız” ve “Çözüm Önerileri”
oturumları ile devam eden panelin ilk oturumuna, yereldeki
çevresel sorunları konuşmak üzere Gökçeada Belediye Başkanı
Ünal Çetin, Çanakkale Liman Başkanlığı’ndan Araştırmacı
Ramazan Yılmaz, Kilitbahir Muhtarı Ali Şinasi Tınaz ve
Çardaklıyız Biz Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültürel

Gelişim Derneği Başkanı Ahmet Acar katıldı.
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin yaptığı konuşmada,
çevre kirliliğinin sosyal ve ekonomik kayıplara yol açtığını ifade
ederek, “Çanakkale’de artık sualtının biyolojik zenginliğini artık
göremiyorum. Kıyı balıkçıları artık evlerine ekmek götüremiyor.
Bu gidişatı tersine çevirmek, temiz çevre ve temiz denizlere
kavuşmak için ciddi bir bütçe, eğitimli insanlar, ciddi kural
koyucular ve uygulayıcılara ihtiyaç var. Biz de belediyeler olarak bu
konuda mücadelemize yılmadan devam edeceğiz” dedi.
Ünal Çetin’den sonra kürsüye çıkan Çanakkale Liman
Başkanlığı’ndan Araştırmacı Ramazan Yılmaz, konuşmasında,
“Çanakkale’nin doğal zenginliği hepimiz için bir şanstır ve
bu zenginliğin korunması için günlük politikaların değil,
sürdürülebilir çözümlerin konuşulması gerekmektedir. Buna katkı
sağlayacağına inandığım bu projenin başından itibaren bir paydaşı
olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.
“Bugüne dek TURMEPA gibi, ufkumuzu açan başka bir kurum
olmamıştı” diyerek konuşmasına başlayan Kilitbahir Muhtarı
Ali Şinasi Tınaz devamında şunları söyledi: “İlk kez Çanakkale
Boğazı için bir çalışma yapıldı, buna da TURMEPA öncü oldu.
Tüm yöneticileri ve ekibine teşekkür ediyorum. Tabii devletimiz
de yanımızda olmalı, bizi tek bir sivil toplum kuruluşuna muhtaç
bırakmamalı. Çanakkale'de çevre bilincinin yayılması için
özellikle sahil şeridinde bilinçlendirici tabela ve uyarı levhalarının
konumlandırılması gerekiyor. Ayrıca Çanakkale Boğazı da tıpkı
İstanbul Boğazı gibi deniz temizliği araçlarına ihtiyaç duyuyor.”
Oturumun son konuşmacısı Çardak Dernek Başkanı Ahmet
Acar, TURMEPA’nın, bölgede çevre bilincini geliştirdiğini
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ve kendilerinin de bu bilinci çevrelerine yaymaya çalışacağını
belirterek devam etti: “Türkiye’nin tabiat harikası Çardak
Lagünü ve Kumadası, bugün, vahim durumda. Bahsettiğim bu
doğa harikaları insan eliyle durmaksızın kirletiliyor. Gemilerden
gelen sintine atıkları ve plastikler de denizlerimizi tehdit
ediyor. Bu da Çardak’ta balıkçılık aktivitelerinin ciddi şekilde
azalmasına neden oluyor.

SEKTÖRDEKI ÇEVRESEL SORUNLAR NELER?
Kurultay; balıkçılık, tarım, turizm ve denizcilik sektörlerinde
çevresel sorunları tartışıldığı oturum ile devam etti. Oturumun
panelistleri ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, Çanakkale İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Gestaş A.Ş. Kurumsal
İletişim ve Pazarlama Müdürü Yusuf Aydın ve Çanakkale Alan
Kılavuzu Nuray Artut oldu.
ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, balıkçıların sorunlarına değindiği
konuşmasında, “Bugün balıkçılığın en önemli sorunları; av
veriminde düşme, balıkların ortalama boyutlarının küçülmesi, yasa
dışı avcılık, dışarıdan gelen balıkçı sorunu, hayalet avcılık. Bunun
sebebi sadece balıkçılarımız değil, aynı zamanda denizlerimizin
de kirlenmiş olması. Artık Türkiye'de bölgesel denizcilik sahaları
olmalı ve her sahanın kendi kuralları olmalı. Dışarıdan gelen
balıkçı da o bölgenin kurallarına uymalı. Bunun uygulanabilmesi
için de halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı. Burada
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STK’larımıza ve üniversitelerimize büyük görev düşüyor” dedi.
Çanakkale’nin tarım ve hayvancılık alanlarında lider konumda
olduğu söyleyen Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Erdem Karadağ, konuşmasına şöyle devam etti: “Bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri dahil olmak üzere 4 milyar 125 milyon
liralık tarımsal üretimimiz var. Araştırmalarımıza göre dekar
başına 27 kilogram gübre, yıllık ise 78 bin kilogram kimyevi
gübre ve 1600 ton yıllık pestisit kullanılıyor. Bu nedenle, “Çevre
Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı” ile 2009 ‘dan bu yana
yeşil gübreleme gibi belirli kurallara uyan çiftçilerimize destek
veriyoruz. Zirai atıkları bertaraf etmek için 13 köyde projeler
yürütüyoruz. Ayrıca 2 yılda 464 bin 14 metrekare alanı tarayarak
14 bin metrekare hayalet ağı yok ettik.”
Gestaş A.Ş. Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Yusuf Aydın,
Marmara Denizi’nin yerel kirleticilerin etkisi altında olduğunu
belirtip çözüm önerilerini sundu: “Kanunların yanı sıra sosyal
sorumluluk çalışmalarını çoğaltmalıyız. İşe deniz adamlarımıza
denizi sevdirmekle başlamalıyız. Bu yönde personellerimizi
eğitmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 2012'de
Gestaş Atık Yönetim Planı'nı hazırladık. Atık suların toplanarak
ıslah edilip deşarjını sağlayacağız.”
Oturumun son konuşmacısı olarak kürsüye çıkan Çanakkale
Alan Kılavuzu Nuray Artut ise, çevre ve turizmin birbirinden
ayrılmaz bir bütün olduğunu ve çevre farkındalığı konusunda alan
kılavuzlarına önemli görevler düştüğünü vurguladı.
Prof. Dr. Adnan Ayaz, Araştırmacı Ramazan Yılmaz, Çanakkale

Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı
Hasan Uysal, Çanakkale İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü Balıkçılık ve Su
Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali
Doruk ve Çanakkale Savaşları
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
Alan Yönetimi ve Tanıtım
İşleri Grup Başkanı Zeynel
Bayseferoğulları’nın panelist
olduğu kurultayın son oturumunda
ise, farklı paydaşların katılımıyla
çözüm önerileri masaya yatırıldı,
dinleyicilerin soruları yanıtlandı.
Oturumların sonunda,
TURMEPA Genel Müdürü
Akşit Özkural tarafından tüm
panelistlere teşekkür plaketi
takdim edildi.

HAYALET AĞLAR
SERGISI
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın yürüttüğü
“Denizlerin Terk Edilmiş Av
Araçlarından Temizlenmesi
Projesi” kapsamında
gerçekleştirilen fotoğraf
çekimlerinden oluşan Hayalet
Ağlar Sergisi de etkinlik süresince
salonda yer aldı.
Proje süresince Çanakkale’nin altı
ilçesinde gerçekleşen faaliyetlerin
sürdürülebilir bir yöntemle
nesilden nesile aktarılmasının
amaçlandığı çalıştay boyunca
elde edilen çıktılar bildiri haline
dönüştürülerek ve ilgili
mercilerle paylaşıldı.
“Çanakkale Deniz Aşıkları Çanakkale İçin Mavi Adım”
projesine hibe sağlayan
MITSUI & CO. Ltd. ve yerel
sponsorumuz İÇDAŞ A. Ş.
başta olmak üzere Çanakkale’de
tüm yerel yönetim, kamu ve
özel sektör temsilcilerine
vermiş oldukları destek için
teşekkür ederiz.
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DOUG WOODRING
“DOĞA OLMAZSA DÜNYA DA OLMAZ”

O

Okyanuslar başta olmak üzere, çevreyi kirleten plastikler konusunda
yenilikçi çözümler, teknoloji ve iş birlikleri geliştiren, pek çok ödül sahibi
uzman çevreci Doug Woodring, TURMEPA ve KÜDENFOR’un
(Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu) iş birliğinde Rahmi Koç Müzesi
Fenerbahçe Gemisi'nde, "Deniz Kirliliği Kaynakları ve Mücadele" konulu
bir konferans verdi.
“Ocean Recovery Alliance” adlı kâr amacı gütmeyen sivil toplum
kuruluşunun kurucusu ve müdürü olan Doug Woordring, Birleşmiş
Milletler Çevre Programı tarafından “İklim Kahramanı” ilan edilmiş
bir çevreci. Ona göre doğa olmadan dünyanın varlığından söz edilmesi
mümkün değil. Bu nedenle, tüm çabasını, okyanusları ve çevreyi
iyileştirmeye harcıyor.
Çevre ve okyanuslar için herkesin yapabileceklerinin olduğunu söyleyen
Doug Woodring ile dergimiz Deniz Temiz/ TURMEPA için Rahmi Koç
Müzesi’nde bir araya geldik ve yarın için neler yapılabileceğini konuştuk.

başladım: Bu neden oluyor? Bunu çözmek için gerçekten yüksek
teknolojiye ihtiyacımız var. Sonuç olarak, 1998’de Küresel Çevre
Teknolojisi Yatırım Fonu için bir Amerikan Bankası’yla bir eylem
planı hazırladım. Bu, Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore’un iklim
değişikliği hakkında yaptığı konuşmalardan önceydi. Sanırım, orada
yaşadığım için herkesten daha fazla bu durumu hissettim. Aradan
birkaç yıl geçti ama işim aracılığıyla gerçek bir etki yapmam mümkün
olmadı. Fakat sonra, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu
kurduğumda, hiç planlamadığım şekilde, uluslararası basında bu başlığa
büyük bir ilgi olduğunu ve aslında bu konuda küresel ölçekte çok sayıda
insanın çalıştığını gördüm. Bunun, ilginç bir meydan okuma olduğunu
düşündüm. Bu kadar büyük bir şeye dönüşmesini beklemiyordum.

Öncelikle biraz sizden bahsedelim. Çevre konusunda dolu dolu bir
özgeçmişiniz var. Çevre konusundaki çalışmalarınız nasıl başladı?
Ocean Recovery Alliance’ı nasıl kurmaya karar verdiniz?

Bence, dünya büyük bir baskı altında. Nüfus, günden güne artmakta
ve tüketim ihtiyacı artan insanlar söz konusu olmakta. Yeni
ülkelerde yaşam koşulları iyiye doğru gidiyor ama kaynaklarımız
her geçen gün tükeniyor. Bu durumun sonucunda da, ne yazık ki;
denizler, ormanlar, hayvanlar kısaca, tüm bu kaynakların yönetimi
konusunda yaptırımlar ve politikalar yetersiz kalıyor. Biliyorsunuz ki,
su kalitesi çok önemli. İnsanların temiz bir yaşam için en çok ihtiyaç
duydukları şey su. Ve doğa olmadan dünyanın da varlığı söz konusu

Ben Kaliforniya’da doğup büyüdüm. Tertemiz bir yer. Bir parça
İstanbul’a benziyor ama daha çok su ve dağ sporlarının yapıldığı bir yer.
Üniversitenin hemen ardından Asya’ya taşındım ve Asya’da, Kaliforniya’da
bugüne kadar hiç karşıma çıkmayan bir kirlilikle karşılaştım. Hava kirliliği,
su kirliliği, kara kirliliği her yerdeydi. Sonrasında kendime şunu sormaya
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Bir konuşmanızda “Bugün geleceğimiz harika değil”
demiştiniz. Bizleri, geleceğimiz hakkında, hangi
konularda uyarmak istersiniz?

değil. Bu durumda, ekonomiden bile söz edemeyiz. Eğer çevre
koşulları kötü durumda olursa kaynaklar, tam olarak kullanılabilir
durumda olmazlar. Yani kaynaklarımızı onurlandırmazsak, onlardan
doğru şekilde faydalanmazsak, onları incitir ve kirletirsek bir şekilde,
farkında olmadan, kendimizi yaralıyoruz demektir.

Ocean Recovery Alliance olarak vizyonunuz nedir? 		
Buna nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz?
Yaklaşık 10 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Plastik kirliliğine karşı
küçük gruplarla küresel çalışmalar yürütüyoruz. Farklı ülkelerden farklı
partnerlerle programımızın benzerini yapmaları ve yaymaları için
çalışıyoruz. Eskiden, bu çok çok daha zor bir işti çünkü plastik kirliliğine
karşı sadece çevresel çalışmalar yürüten az sayıda insanın bilinçli olduğu
bir durumdaydık. Şimdi durum aynı değil. Daha çok ses getirebiliyoruz.
Toplumun genelinin bu konudaki farkındalığı artmış durumda. Şirketler
daha duyarlı olmaya başladılar, yardım etmeye daha ilgili hale geldiler.
Durum daha kolay hale geldi demiyorum ama artık problemi anlatmaya
çalışmak daha kolay hale geldi. Evet, artık çözümler hakkında ve neler
yapılması gerektiği hakında konuşabiliriz.

İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçmiş rekortmen bir yüzücü
olarak, Türkiye’de denizlerin ve Boğaz'ın durumunu nasıl
görüyorsunuz?

Okyanusların ve denizlerin çok büyük problemleri var.
Geçtiğimiz yıl, İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçtim. Harikaydı.
Demek istediğim çok büyük problemlerle karşılaşmadım. Bence,
Türkiye’nin doğal bir serveti var ama pek çok diğer ülke gibi artan
bir nüfusu da var. Bu nedenle, tüm ülkelerin atık toplama, geri
dönüşüm ve bilinçlendirme ve eğitim konularında kendilerini
geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’nin bu şekilde,
denizlerini temiz tutmaya devam edebileceğine inanıyorum.
Çünkü turizm faydalı bir şey. Akdeniz doğası ve denizi ile meşhur
bir bölge. Bunu korumaya çalışın. Bu şekilde çalışmaya devam
edin ve iyi durumda kalın.

Bireysel olarak denizlerin kirletilmesini
azaltmak için yapabileceklerimiz neler?
Bireysel olarak yapabileceklerimizin başında öncelikle tek kullanımlık
plastik kullanımını azaltmak geliyor. Çünkü tek kullanımlık plastiği,
biz birkaç dakikada biraz yoğurt ya da salata yemek için kullanıyoruz
ama doğada etkisi yıllara yayılıyor ve geri dönüşümü sağlanmıyor.
Nerede olursanız olun, ne yapıyor olursanız olun daha az paket
kullanıyor olmanız gerekiyor ve geri dönüştürülebilir içeriği olan
ürünler almak için çaba göstermeye çalışın. Bu önemli çünkü tek
kullanımlık yeni içeriğe sahip bir materyal yerine, geri dönüştürülebilir
içeriğe sahip olanlara talep yaratmamız gerekiyor.

Bireysel olarak
yapabileceklerimizin
başında öncelikle
tek kullanımlık
plastik kullanımını
azaltmak geliyor.
Çünkü tek kullanımlık
plastiğin doğada
etkisi yıllara yayılıyor
ve geri dönüşümü
sağlanmıyor.

DOUG WOODRING
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“GELECEK ÇOCUKLARIN ELLERINDE”
Leyla ve kardeşi Can Susar, Koç Lisesi öğrencisi ve aynı zamanda
TURMEPA gönüllüsü. Okulda aldıkları çevre dersi sayesinde iklim
kahramanı olarak kabul edilen Doug Woodring’in çalışmalarından
haberdar olmuşlar. Ardından derste edindikleri bilgilerle Woodring’in
faaliyetlerini bir araya getirmeye ve kendisini okullarına davet etmeye
karar vermişler.
Hayata geçirdikleri proje kapsamında bir araya geldiğimiz Susar
Kardeşler ile projelerini ve çevresel tehditleri konuştuk.

Bu projeyi geliştirmek nasıl aklınıza geldi?
L.S.: Ben ve kardeşim Can TURMEPA üyesiyiz. Öğrencisi
olduğumuz Koç Lisesi’nde aldığımız çevre dersleri sayesinde
Doug Woodring’in çalışmalarından haberdar olduk. Doug’un
gerçekleştirdiği faaliyetlerle derste edindiğimiz bilgileri bir araya
getirecek bir fikir geliştirdik ve Woodring’i okulumuza davet edip
bize çevre ve plastiklere dair bir sunum yapabileceğine karar verdik.
Fikrimizi Woodring ile paylaştık; o da bizi memnuniyetle karşıladı.
Yaptığımız görüşmede, çocukların bilinçlendirilmesi konusuna
özen gösterdiğini belirtti. Kesinlikle katılıyorum, çünkü gelecek, biz
çocukların ellerinde. Türkiye’nin ve dünyanın gelecekte daha güzel bir
yer olması için eğitim çocuklardan ve gençlerden başlamalı.

Douglas’la nasıl irtibata geçtiniz? Arkadaşlarınızdan,
eğitmenlerinizden ve çevrenizden ne gibi geri dönüşler oldu?
L.S.: Doug ile irtibata geçtikten ve kendisi de teklifimizi kabul
ettikten sonra işi organize edebileceğimizden emin olduk. Ardından
okul yönetimi ve idarecilerle bir araya gelip projemizi anlattık. Fikir,
onların da ilgisini çekti, çok mutlu oldular. Okul yönetiminden sonra
da TURMEPA ile bir araya geldik. Aynı sıcak karşılamayı onlardan da
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gördük. TURMEPA’daki arkadaşlarım da son derece mutlu oldular ve
etkinliğe katılmak istediklerini belirttiler.
C.S.: Doug’la ilk olarak mail yoluyla irtibat kurduk ve sonra Doug
bizim fikrimizi duyunca çok mutlu oldu. Çünkü o da çocukların
ve gençlerin böyle şeyler yapmasını istiyor ve buna ön ayak olmaya
çalışıyor.
Doug’un uçuşlarını karşılamak için tatil ve yaz kamplarından biriken
millerimizi
Konuşma
sponsorluğu
da Ömer
Türkiye ziyareti kullandık.
esnasında ilk olarak
Koç Lisesi’
nde bir sunumkonusunda
gerçekleştiren Doug
Woodring,
sonrasındadestek
TURMEPAaldık.
ve KÜDENFOR'un konuğu olarak Rahmi Koç Müzesi’ndeki etkinliğe katıldı.
Koç’tan

Doug gelmeden önce plastiğin denizler ve okyanuslar için bu
kadar büyük bir tehlike haline geldiğini biliyor muydunuz?
L.S: Biliyordum ama bu kadar büyük bir tehlike ile karşı karşıya
olduğumuzun farkında değildim. Tabii, okulum da bu konuda çok
etkili. Ayrıca TURMEPA’yla daha önce yaptığımız etkinliklerde bu
konunun büyük bir sıkıntı olduğunu biliyordum ama Doug detayları
anlattıkça problemin daha da büyük olduğunu öğrendim ve çok
etkilendim. Bu konuda, bende ve arkadaşlarımda büyük bir farkındalık
yarattı. Kendisine teşekkür ediyoruz.

mavihaberler

İMEAK DTO’DA YENİ DÖNEM
TÜRKİYE DENİZCİLİĞİNİN ÇATI KURULUŞU İMEAK DENİZ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SEÇİMLERİ SONA ERDİ. SEÇİMLERİ, ‘HEPİMİZİN ODASI HAREKETİ’NİN ADAYI TAMER KIRAN KAZANIRKEN,
YÖNETİM KURULU YENİ İSİMLERDEN OLUŞTU.

İ

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın yaklaşık 16 yıl başkanlığını
yürüten Metin Kalkavan’a karşı ‘Hepimizin Odası Hareketi’ ile yola
çıkan Tamer Kıran, yeni yönetim kurulu başkanı seçildi. 8 Nisan
2018 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan
seçimlerde, denizcilier oylarını değişimden yana kullandı. 4 binden fazla
üyenin oy verdiği seçimlerde, Hepimizin Odası Hareketi, oyların yüzde
56'sını alırken, Metin Kalkavan oyların yüzde 44'ünü aldı. 48 meslek
komitesinin yer aldığı mavi liste ile seçime katılan Tamer Kıran, 32
meslek komitesini kazanırken; beyaz liste ile yarışan Metin Kalkavan,
komitelerin 16'sını kazandı. Böylelikle İMEAK DTO Meclisi'ne 82'si
mavi listeden, 37'si beyaz listeden toplam 119 üye girdi.

YENI YÖNETIM KURULU BELLI OLDU
Başkan olarak Tamer Kıran’ın seçildiği İMEAK Deniz Ticaret Odası
yönetim kurulunun yeni üyeleri de belli oldu. Şadan Kaptanoğlu
ve Recep Düzgit, yönetim kurulu başkan yardımcısı olurken,
Ömer Faruk Miras ise yönetim kurulu sayman üyesi olarak seçildi.
Diğer yönetim kurulu üyelerinin isimleri ise şu şekilde: Adnan
Naiboğlu, Timur Taylan Kalkavan, İbrahim Tamer Haşimoğlu,
Burak Akartaş,Uğur Sina Şen, Başaran Bayrak, Mustafa Can. Yeni
dönemde meclis başkanlığı görevini ise Salih Zeki Çakır yürütecek.

“BIRLIKTEYKEN GÜÇLÜYÜZ”
Mevcut oda yönetimine muhalefet amacıyla değil bir birlik hareketi
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olma iddiası ile yola çıkan “Hepimizin Odası Hareketi” lideri Tamer
Kıran, kazanılan seçimler sonrasında birlik ve beraberlik mesajı
yayınladı. Bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür eden
Kıran, şu ifadeleri kullandı:
“Türk denizcilerinin birliği için canla başla çalışan bütün
arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bu süreçte yarım asırlık
tecrübeleriyle her adımda bize rehberlik yapan denizci büyüklerimizi,
hiçbir noktada bizleri yalnız bırakmayan Anadolu’nun yiğit
denizcilerini saygıyla selamlıyorum. Özellikle hiçbir ticari kaygı
gözetmeksizin, koşulsuz olarak yanımızda duran Türk denizciliğinin
köklü firmalarına da şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimin kaybedeni
yoktur. Çünkü hiçbirimiz, hepimizden daha güçlü ve daha akıllı
değiliz. Hepimizin kazandığı bir seçimde hiçbirimizin mahzun olması
zaten düşünülemez”

Adrenalin Tutkunlarına

YAMAHA’nın rekorlar kıran yeni modeli “GP “1800”

BRIG EAGLE 10

YAMAHA SUPER JET

BRIG EAGLE 10

Hidrolik Direksiyon Sistemi Kiti, İki Kişilik Kapalı Konaklama İmkânı, Duş Sistemi, WC Sistemi, Mutfak Ekipmanı, Mini Buzdolabı,
Çıpa Sistemi, Masa, Ön Güneşlenme Alanı, Arka Güneşlenme Alanı, Komple Bot Örtüsü, Konsol Örtüsü + Pilot Koltuk Örtüsü,
Arka Gölgelik Tentesi, SeaDek Set (OPSİYONEL) (Teak / Gri / Siyah Renk Alternatifleri)
KoçFinans Kredi Marine ile 24 Aya Varan UYGUN Kredi Fırsatları!

Tüm Eagle Modellerinde, 2018 Yılı İtibari ile
Üç Farklı Renk Konspeti Uygulanmaktadır.

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

www.burla.com
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AYŞEGÜL DİNÇKÖK VE ŞAHIKA
ERCÜMEN, "DERİN TUTKU
MISUNDERSTOOD /YANILGI"
ISIMLI SERGİLERIYLE
DENİZ MÜZESİ’NDE
‘DINÇKÖK “MISUNDERSTOOD /YANILGI”
SERGISIYLE KÖPEK BALIKLARI ILE
KADINLARIN ORTAK YANLARINI ORTAYA KOYUYOR’
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Fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök ve Dünya
Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen’in
ortak projesi olarak hayata geçen “Derin Tutku
Misunderstood/Yanılgı” sergisi 3 Mayıs Perşembe
günü Deniz Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.
Daha önce bir benzeri olmayan sergi, Türkiye’de bir
ilk olma özelliği taşıyor.
İki kadının su altında köpek balıklarıyla korkusuzca
yüzdüğü bu macerada, bir üçüncü güçlü kadın İklim
Tamkan da Misunderstood/Yanılgı’da sergilenen
video arta müziğiyle hayat veriyor.
İstanbul Deniz Müzesi’nde 4 - 24 Mayıs tarihleri
arasında ve 09:00- 17:00 saatlerinde ziyaretçilere açık
olacak sergi ücretsiz olarak gezilebilecek.
Ayşegül Dinçkök ve Şahika Ercümen bu sergide,
birbirlerine kayıtsız güvenen iki kadının zor
koşullarda, suyun 30 metre altındaki dayanışmasına
ve köpek balıkları ile uyum içinde varoluşuna dikkat
çekiyor. Biri tüplü diğeri serbest şekilde dalan iki

kadın, aslında, doğru bir şekilde yaklaşıldığında her
canlının birlikte var olabileceğine ve insanları yanlış
anlaşılmaların verdiği zarardan dönmeye çağırıyor.
Ayşegül Dinçkök ve Şahika Ercümen, Miami
sahilinden 120 kilometre uzaklıkta okyanusun dibine
dalarak köpek balıkları ile buluşuyor ve bu eşsiz
dünyada sadece işaret diliyle anlaşarak insanın tabiatla
ne kadar uyumlu olduğunu ve tek gerekli şeyin anlayış
olduğunun altını çiziyor. Sergi, kadınların dayanışma
ile güçlerini birleştirdiklerinde aşamayacakları
engelleri olmadığını ortaya koyuyor.

KÖPEK BALIKLARI ILE DOST
TABIAT ILE UYUMLU
Misunderstood/Yanılgı sergisi 400 milyon yıldır
sualtında yaşayan en eski canlılardan biri olan köpek
balıkları ile kadınların pek çok ortak noktasının
olduğunu gözler önüne seriyor. Sualtında köpek
balıklarının yeryüzünde ise kadınların, yüzyıllardır

yargısız infaz edildiği vurgulanan sergide
yanılgılar ve ön yargılar ile her iki canlının da
şiddet gördüğünü ve değerlerinin anlaşılmadığını
gösteriyor.
Okyanusların var olma kaynağı köpek balıkları
olmadan, resifler yaşamlarını sürdüremiyor ve
ekosistemler bozuluyor. Aynı şekilde kadınların
güçlenmesi ve ekonomide yer alması da ailelerin
ve tüm ekonominin güçlenmesi ve ülkelerin refah
düzeylerinin yükselmesi anlamına geliyor.
Misunderstood/Yanılgı Sergisi herkesi, kadınların
karada köpek balıklarının sualtı dünyasında
varlıklarını sürdürme çabasına şahit olmaya
çağırıyor.

ÇABA KADIN FONU ILE
KADINLARA DESTEK
Ayşegül Dinçkök, her sergisinde olduğu gibi Derin
Tutku Misunderstood sergisi ile de bir sosyal
sorumluluk projesine imza atıyor ve “Çaba Kadın
Fonu” adı altında kurulan fona destek veriyor.
“Gücü bulamadığında cesarete başvur” adı altında
kurulan fon, kadınları güçlendirmek ve hayata
kazandırmak amacını hedefliyor. Fon, kadınların
projelerini desteklemek ve yaşadıkları zorluklarla
mücadele etmelerine destek olmayı amaçlıyor.
Çaba Derneği’nin web sitesinde, Çaba Kadın Fonu
başlığı altında ayrı bir sekme ile başvuru kabul eden
fon, Çaba Yönetim Kurulu ve Ayşegül Dinçkök’ün
değerlendirmesiyle uygun görülecek kişi ve
projelere aktarılacak.

Ayşegül Dinçkök ve Şahika
Ercümen bu sergide, iki
kadının dayanışmasına ve
köpek balıkları ile uyum içinde
varoluşuna dikkat çekiyor.

bizdenhaberler

DENİZCİLİĞİN GELECEĞİ İSTANBUL’DA
MERCEK ALTINA ALINDI
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17 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası
Denizcilik Zirvesi’ne, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO)
Genel Sekreteri Kitack Lim’in yanı sıra Türkiye’nin denizcilik
alanında lider isimleri katıldı. Zirvede denizciliğin geleceğini
ilgilendiren önemli konulara değinildi. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinliğin açılışını
Başbakan Binali Yıldırım yaptı.
Başbakan Yıldırım konuşmasında, “Ülkemizde hücum gemilerinden
denizaltı projesine, sismik araştırma gemilerine kadar birçok
projenin yapımı gerçekleşiyor. Türkiye gerek ticaret gemisi gerekse
askeri amaçlı gemi yapımında her türlü tecrübeye ve yetkinliğe
sahiptir. Ürettiğimiz yeni ve yerli teknolojiye sahip ürünlerle dünya
pazarlarında söz sahibi olan ülkeler arasında yerimizi alıyoruz.” dedi.
Etkinliğin açılışında konuşan UDH Bakanı Ahmet Arslan ise açılış
konuşmasında şunları söyledi: “Denizcilik alanında uluslararası
arenada çok önemli bir konumda olduğumuzu artık gururla
söyleyebiliyoruz. 2003’te limanlarda elleçlenen yük miktarı 190 milyon
iken şu anda 471 milyon tona erişti. 2003'te, 150 milyon ton olan
deniz yoluyla gerçekleşen dış ticaret taşımaları, bugün 350 milyon
tona erişti, dış ticarette deniz yolunun payı da ciddi bir şekilde arttı.”
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim,
IMO üyesi ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini
vurguladı. Lim, Türk hükümetinin IMO üyesi ülkeler arasındaki iş
birliğine ve denizcilik sektöründeki faaliyetlere çok önem verdiğini
kaydederek, “Denizcilik dünya ekonomisi için her zaman kaçınılmazdır.
Bu değişmez.” dedi. Denizi kirleten gemilerin azaltılması yönündeki
çabalarının sonuç vermeye başladığını dile getiren Lim, ayrıca çevreci ve
yeşil deniz araçlarının yapılması gerektiğinin altını çizdi.
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DENIZ VE ÇEVRE ILIŞKISI DE TARTIŞILDI
Gün boyunca önemli konuşmacıların yer aldığı etkinlik, “Denizciliğin
Rotası ve Küresel Trendler”, “Denizcilikte Dijital Dönüşüm”, “Deniz
Ticaretinde Büyüme ve Fırsatlar: Deniz Fırsatlar Yaratır”, “Denizin
Kalbi: Çevre” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Etkinliğin deniz ve
çevre ilişkisinin tartışıldığı son oturumunun panelistleri arasında yer
alan TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu şöyle
konuştu: “Biz kirliliği temizlemekten çok önlem almanın önemini
savunuyoruz. Bu nedenle çalışmalarımızda eğitime hız veriyoruz.
Denizler bizim komşumuz, onunla ters düşmememiz gerekiyor.
Okyanuslardaki durum artık acil müdahaleyi gerektiriyor. Denizlerin
en büyük kullanıcıları bizleriz ve ancak hep birlikte çalışırsak
denizleri koruyabiliriz.”

ÜSKÜDAR BELEDİYE
BAŞKANI’NA ZİYARET
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Kaptanoğlu, 29 Mart tarihinde, Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i makamında
ziyaret etti. Yapılan ziyarette, Kaptanoğlu,
derneğin her yıl gerçekleştirdiği 23 Nisan şenliği
kapsamında Üsküdar Belediyesi ile yapılan iş
birliği için teşekkür ederken, Başkan Hilmi
Türkmen ise, belediye olarak gelecek dönemde
de TURMEPA’nın etkinliklerinde yer almaktan
mutluluk duyacaklarını belirtti.

MITSUI CO. LTD. TÜRKİYE GENEL
MÜDÜRÜ TURMEPA’YI ZİYARET ETTİ

TURMEPA, İSTANBUL
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRÜ’NÜ
ZİYARET ETTİ

TURMEPA’nın Çanakkale’de 27 ay
boyunca sürdürdüğü “Çanakkale Deniz
Aşıkları - Çanakkale İçin Mavi Adım”
projesi 29 Mart’ta düzenlenen “Bizim
Kurultayımız” çalışmasıyla tamamlandı.
Projeye hibe sağlayan MITSUI &
CO. Ltd. Türkiye eski Genel Müdürü
Yoichiro Yagihashi ve yeni Genel Müdür
Takeshi Hokari, Genel Müdürümüz M.

Akşit Özkural’ı ziyaret etti. Toplantıda,
yaklaşık üç yıl boyunca süren projenin geri
dönüşleri ve Çanakkale üzerinde bıraktığı
etki konuşuldu. Özkural, Mitsui ekibine
vermiş oldukları maddi ve manevi her
türlü destek için teşekkür ederken, Hokari
ise TURMEPA’nın başarısını tebrik ederek
ileride TURMEPA ile tekrar çalışmaktan
memnuniyet duyacaklarını belirtti.

2005 yılından bu yana Milli Eğitim
Bakanlığı ile el ele yürüttüğü çalışmalarla
milyonlarca öğrenciye ulaşan TURMEPA,
14 Mart’ta, İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’yi
makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede,
TURMEPA Genel Müdürü Akşit Özkural,
Yelkenci’ye, dernekte 10 yıldır devam
eden 23 Nisan şenliğine ve diğer eğitim
projelerine her yıl verdikleri destekler için
teşekkür ederken, bu desteklerin gelecek
yıllarda da artarak devam etmesi için
karşılıklı görüş birliğine varıldı.
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TURMEPA,
ULUSLARARASI
KONFERANSLAR
DİZİSİNE DEVAM EDİYOR
21 Mart tarihinde, TURMEPA - KÜDENFOR
ortaklığında, Rahmi M. Koç Müzesi Fenerbahçe
Gemisi’nde, Prens Albert II Vakfı Ödülü sahibi
California merkezli “Okyanusları Kurtarma Birliği
(ORA)” kurucusu Douglas Woodring tarafından
“Deniz Kirliliği Kaynakları ve Mücadele” konusunda
konferans verildi. TURMEPA ve KÜDENFOR
üyelerinin yanı sıra, çok sayıda deniz ve çevre dostu
ismin katıldığı konferansta, günümüzde giderek artan
plastik kirliliğinin denizlere ve çevreye verdiği
zararlar anlatıldı.

MAVİ EĞİTİMLERİMİZ SÜRÜYOR

Daha mavi bir gelecek için Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege’ye
uzanan TURMEPA eğitimleri hız kesmeden devam ediyor. 2018
Ocak ayından bu yana, 14 bin 972 kilometre yol kat ederek 16 il,
48 ilçe ve 86 kurumda 21 bin 626 kişiye yaklaşık 450 saat boyunca
denizlerin önemini anlattık!
Çanakkale Deniz Aşıkları, Sınırsız Mavi, Kendini Keşfet, Mavi Dalga,
Sualtı Atık Sergisi, Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz, Mavi Kuşak
Hareketi, Masmavi Deniz Eğitim Kampı - YEĞİTEK… gibi çok
sayıda yer almak istiyorsanız siz de egitim@turmepa.org.tr‘ye ulaşarak
eğitim ve eğitim etkinlikleri için taleplerinizi iletebilirsiniz.
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TURMEPA, PIERRE
FABRE AVENE
SPONSORLUĞUYLA
EKOSORUMLULUK
ÇALIŞTAYI’NDA
DENİZ KİRLİLİĞİNİ
ANLATACAK
TURMEPA, 50 yılı aşkın süredir halk
sağlığına hizmet eden çalışmalarıyla tanınan
dermokozmetik firması Pierre Fabre’yi,
Ekosorumluluk Çalıştayı’yla, 50 eczacı ve basın
mensuplarıyla 9 Mayıs’ta, Deniz Müzesi’nde
buluşturacak. TURMEPA tarafından denizleri
koruma eğitiminin verildiği çalıştayda bir araya
gelecek olan yaklaşık 50 eczacı, “Denizlerin
Önemi, Denizler olmasaydı ne olurdu?,
Denizlerin bugünkü durumu nedir?, Deniz
Çöpleri, Plastikler - Mikroplastikler” konu
başlıklarında grup çalışması yapacak. Çalışma
sonrası her grup, sunumlarını katılımcılara
aktaracak ve bu çıktılarla bir sonuç bildirgesi
hazırlanacak. Etkinlik, bildirgenin yayınlanması
ve katılımcılara sertifikalarının takdim
edilmesiyle sona erecek. Çalıştay sayesinde,
denizel kirlilik ve plastikler konusunda
farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

AVENE’DEN TURMEPA’YA
SPONSORLUK DESTEĞI
Pierre Fabre Dermokozmetik ürünü olan
ve denizlere zarar vermemesiyle bilinen Eau
Thermale Avene, Deniz Temiz-4 teknesine
sponsor oldu. Sezon boyunca, Marmaris
Bozburun Koyu’nda faaliyet gösterecek olan
tekne, Avene sponsorluğuyla atıkların denizlere
karışmasını önleyecek.

ÇOCUKLAR, PROJELERİNİ “15. EĞİTİMDE
İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI”NDA ANLATTI
D-Marin Kids ve TURMEPA iş birliğiyle gerçekleştirilen “Yenilenebilir Enerji ve
Denizlerimiz” projesi kapsamında ilkokul öğrencileri tarafından üretilen projeler arasından
üç ve dördüncü sınıf öğrencileri, “Maviler Yunuslarla Hayat Bulsun” ve “Cankurtaran” adlı
projeleriyle başarıyı yakaladı. Öğrenciler, 7 Nisan’da projelerini Sabancı Üniversitesi’nde
sunma şansı buldu. 15. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na katılan geleceğin bilim
insanları, çevreci projelerini idareci, öğretmen ve diğer katılımcılara, Bilimsel Proje
Hazırlama ve Proje Tabanlı Eğitim modeliyle anlattı. Ayrıca öğrencilerin proje üretimine
rehberlik eden öğretmenler de bu süre içerisinde yaşadıkları deneyimleri paylaştı.
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TURMEPA TÜRKİYE’NİN
DÖRT BİR YANINDA
BİNLERCE ÖĞRENCİYE
ULAŞIYOR
Hayata geçirdiği projelerle ilk, ortaokul ve lise
öğrencilerinde çevre bilinci oluşmasına katkı
sağlayan TURMEPA, çağdaş eğitim anlayışıyla
deniz ekosistemini korumak, farkındalığı
artırmak ve topluma hizmet amacıyla
çalışmalarını sürdürüyor.
2017-2018 eğitim öğretim döneminde,
Türkiye genelinde resmi ve özel ilk, ortaokul
ve lise dengi öğrencilerine denizlerin oksijen
kaynağı olduğunu anlatmak amacıyla “Geri
Dönüştürüyorum” ve “Fark Ettim! Denizler
Bizim Oksijen Kaynağımız” eğitimleri
verilmeye başlandı. Denizlerin önemi,
deniz canlıları ve denizel kirliliğin yanı sıra
plastiklerin deniz ve deniz canlılarına olumsuz
etkilerinin de anlatıldığı eğitimlerde çocuklar,
oksijen kaynağı planktonlarla da tanışıyor.
9-20 Nisan tarihleri arasında Van’da Gürpınar
Anadolu Lisesi’nde 220 öğrenci, Mersin’de

Şehit Buminhan Temizkan İlkokulu, Deniz
Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, Akdeniz Kazanlı Belediyesi Ortaokulu,
Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde 717 öğrenci ve Osmaniye
Kadirli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nde 90 öğrenci olmak üzere bin 27
öğrenciye eğitim verildi. Türkiye çapında ilgili
okullara bakanlık tarafından duyurulan ve
Ocak ayından itibaren başlanılan eğitimlerle şu
ana kadar 13 bin 662 kilometre yol kat edilerek
15 il, 44 ilçe, 66 kurumda 18 bin 602 öğrenci
ve 495 öğretmene 22 bin 560 dakika eğitim
verildi. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü (YEĞİTEK) onayı ile 2017-2018
eğitim öğretim döneminde, 27 bin kilometre
yol kat edilerek 23 il ve 80 ilçede yaklaşık 38
bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

KIDZANIA VE TURMEPA İKİNCİ KEZ
“DAHA YEŞİL BİR DÜNYA” İÇİN BİR ARAYA GELDİ
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Her zaman daha iyi bir dünya için çalışan
Çocuklar Ülkesi KidZania, Nisan ayı
itibariyle minik misafirlerini “Daha Yeşil
bir Dünya” etkinlikleriyle buluşturmaya
başladı. 7 Nisan – 5 Haziran tarihleri
arasında çocuklar, iki ay boyunca
birbirinden farklı atölye ve aktivitelerle
meslekleri deneyimleyip eğlenmenin
yanı sıra TURMEPA eğitimleriyle de
çevre bilincine dair birçok şey öğreniyor.
KidZania Üniversitesi’nde çocuklar,
TURMEPA tarafından hazırlanan
“Karbon Salımı ve Karbon Ayakizi” konu
başlıklarında eğitim alıyor. “Daha Yeşil Bir
Dünya” teması ile çocuklara yenilenebilir
enerji türlerini öğretmek, geri dönüşümün
önemini vurgulamak, sürdürülebilir enerjiyi
anlatmak ve farkındalık yaratmak amacıyla
düzenlenen etkinliklerde, küçük çevreciler
merak ettikleri sorulara cevap buluyor.

TURMEPA 8. SUALTI ATIK SERGİSİ VE
EĞİTİM ATÖLYESİ BAŞLIYOR
TURMEPA’nın 2010 yılından bu yana
devam eden “Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim
Atölyesi” Sekizinci yılında misafirlerine
suyun hikayesini anlatacak. Clariant Türkiye
A.Ş. ana sponsorluğu, Canbaz Denizcilik,
Io’s ve Koç Holding desteğiyle hayata
geçirilecek sergi, Haziran-Ekim ayları
arasında ziyaret edilebilecek. Hayata geçtiği
günden beri, her yıl farklı temalarla binlerce
öğrenciye ev sahipliği yapan Sualtı Atık
Sergisi ve Eğitim Atölyesi, bu yıl suyun
hikayesi temasıyla ziyaretçilerinin karşısına
çıkacak. Sergi ve atölye kapsamında, 2018
yazında çocuklar, su döngüsü, dünyadaki

su kaynakları, suyun önemi ve su kirliliği
konularında bilinçlendirilecek. Sergide
çocuklar temiz bir dünya, temiz denizler
için bireysel sorumluluklarını öğrenecek.
Çeşitli oyun ve atölye çalışmalarıyla da
pekiştirilecek olan eğitimlerde çocuklar hem
denizden çıkan nesneleri inceleme imkanı
bulacak hem de deniz temizliğinin önemini
daha iyi kavramış olacak. 90 dakika süren
ücretsiz etkinliğe, 6-12 yaş aralığında en az
10, en fazla 40 kişiden oluşan gruplarla hafta
içi 10.00-11.30 veya 14.30-16.00 saatlerinde
rezervasyon ile katılmak mümkün. Eğitim
talebi için: egitim@turmepa.org.tr

DENİZLERİMİZ,
HEMŞİRELERİMİZE VE
HUKUKÇULARIMIZA
EMANET
TURMEPA’nın Gönüllü Programı
kapsamında en az beş kişinin bir araya gelerek
üniversiteler ve özel sektörde oluşturduğu
Deniz Elçileri Topluluklarına yenileri
eklendi. Hedef ve amaçlarımızı benimseyen,
çevreye duyarlı ve deniz-kıyı ekosistemini
savunmayı ilke edinen gençler, bir araya
gelerek üniversitelerinde Deniz Elçileri
Toplulukları'nı kurdular. Acıbadem Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü
öğrencileri, Toplumsal Duyarlılık Projesi
kapsamında topluluk oluşturarak daha
temiz denizler için projelerini planladılar.
Çalışmalarına ilk adım olarak kıyı temizliği
ile başlayan ekip, kampüslerinde plastik
kullanımını azaltmaya yönelik kampanya
başlattılar. Ayrıca gelenekselleşen 23 Nisan
İstanbul’un Çocukları Denizle Buluşuyor
etkinliğimizde, sağlık ekibimizle birlikte acil
müdahalelerde destek vermek üzere sorumluluk
da üstlendiler. İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Uluslararası Hukuk Kulübü (ILSA)
öğrencileri, deniz hukuku üzerine çalışmalar
yürütmek için topluluk kurdular. Ulusal ve
uluslararası yasaları inceleyerek toplumda deniz
kirliliği ile ilgili farkındalık yaratmak adına
araştırmalar yapacaklar.
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ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ
KINALIADA KIYILARINDAYDI

Her yıl bahar ve yaz aylarında gönüllülerimizle birlikte Adalar Belediyesi desteğiyle,
binlerce atık topladığımız etkinliklerimize bu yıl Kınalıada ile başlandı. Acıbadem
Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu ve Üsküdar Özel Eğitim Mesleki Eğitim
Merkezi öğrencileri ile birlikte Kınalıada Şehir Hatları İskelesi yanındaki kıyı
temizlendi. Etkinlikte, deniz ve kıyılarımızdaki atık sorunu ile yüzleşen öğrenciler,
10,5 kilogram cam ve plastik atık topladı. Denizdeki plastiklerin kaybolma süreleri,
mikroplastikler ve zararları ve besin zinciri konusunda bilgiler alan öğrenciler, plastikplankton-balık-insan zincirini öğrendi.

GÖNÜLLÜLERİMİZ FEDER &
OFENBACH KONSERİNDEYDİ
Denizler yaşasın diye bizimle birlikte olan
aktif gönüllülerimizin kişisel kazanımlarını da
önemsiyoruz. Her faaliyet sonrası bizimle birlikte
olan gönüllülerimize, geri dönüşlerde bulunarak
teşekkürlerimizi iletiyoruz ve “kazan-kazan”
anlayışı ile hazırladığımız gönüllü programımızda
motivasyon etkinlikleri de düzenliyoruz. Bu amaçla,
Volkswagen Arena’nın davetiye bağışıyla, aktif
gönüllülerimiz, Feder & Ofenbach konserinde
buluşarak keyifli bir akşam geçirdi.

DÜNYA SU GÜNÜ’NÜ MESAJLARIMIZLA KUTLADIK
Dünya Su Günü, 22 Mart 1993 yılında, Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu’nda ilan edildiği tarihten
itibaren dünyanın giderek büyüyen temiz su sorununa
dikkat çekmek amacıyla, UN Water tarafından her yıl
farklı temalarla kutlanıyor. 2018 yılının temasını “Su
İçin Doğa” olarak belirleyen UN Water, dünyanın
içinde bulunduğu su krizinin çözümünün doğada
olduğunu vurguluyor. TURMEPA Gönüllüleri
de okul gösterileri, stant çalışmaları ve çevrimiçi
paylaşımlarla Dünya Su Günü’nü kutladı. Bu
kapsamda Bahçelievler Yayla İlköğretim Okulu
öğrencileri gönüllü eğitmenlerimizden aldıkları
bilgilerle, 22 Mart’ta keyifli bir gösteri hazırladı.
Su ile ilgili resim sergisi, şarkılar, şiirler ve dans
gösterileri hazırlayan çocuklar, suyun önemini tüm
izleyenlere hatırlattı. Samsun Şube Koordinatörümüz
Damla Balçık, On Dokuz Mayıs Üniversitesi’nde
stant açarak, gönüllü adaylarını su kaynaklarımız ve
TURMEPA ile tanıştırdı. Çevrimiçi Gönüllülerimiz,
Dünya Su Günü mesajlarını sosyal medya
hesaplarından paylaştılar.
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GİSBİR’LE DENİZCİ
GÖNÜLLÜLERİMİZ
İÇİN YELKEN AÇTIK
Ülkemizin en eski sivil toplum kuruluşlarından
biri olan ve 1971 yılında Türk gemi inşa
sanayisini geliştirmek ve Türk tersanelerinin
dünya pazarlarındaki yerini almalarına
yardımcı olmak amacıyla kurulan Türkiye
Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nin (GİSBİR)
desteğiyle, Tuzla’daki tersanelerde çalışan
denizcilerimizle birlikte Deniz Elçileri
Topluluğu kuracağız. Denizcilerimiz,
ülkemizin en temel geçim kaynaklarından olan
denizlerimiz için kolları sıvayacak. GİSBİR
Genel Sekreteri Kemalettin Gür, denizcilerden
oluşan Deniz Elçileri Topluluğunun kurulumu
için tüm desteği sağlayacaklarını belirtti.

SU VE HİJYEN PANELİ’NDE KÜRESEL
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİK
Dünyaya barış ve uluslararası anlayış getirmeye yönelik global çalışmalar yürüten Rotaract
Kulübü’nün Tuzla Temsilciliği, ilgili sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek çalışmaları
hakkında bilgi almak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Su ve Hijyen Paneli
düzenledi. TURMEPA olarak panele “Küresel İklim Değişikliği ve Denizlerimiz” başlıklı
paylaşımımız ile katılarak, küresel iklim değişikliği sonucu denizlerimizdeki artan sıcaklık
oranının olumsuz etkilerini anlattık.

İZMİRLİ
GÖNÜLLÜLER,
KİRLİLİKLE
MÜCADELE İÇİN
HAZIR
Deniz ve kıyı ekosistemini korumak
isteyen gönüllü adayları, İzmir’de
gönüllü oryantasyonunda buluştu.
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin
desteği ile şubenin meclis salonunda
gerçekleştirilen oryantasyona 15 gönüllü
adayı katıldı. Yaşar Üniversitesi ve Dokuz
Eylül Üniversitesi’nden gönüllü adayları,
savunuculuk, eğitim ve farkındalık başlıklı
konularda, TURMEPA faaliyetlerini
uygulayarak harekete geçecek.
97

bizdenhaberler

23 NİSAN’DA İSTANBUL BOĞAZI
NEŞEYLE DOLDU

D

TURMEPA, İSTANBUL İL MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ VE ÜSKÜDAR BELEDIYESI IŞ BIRLIĞIYLE
İSTANBUL ÇOCUKLARINI DENIZLE BULUŞTURDU

Denizlerle çevrili, içinden deniz geçen İstanbul’da 200 binin üzerinde
çocuğun denizi hiç görmemiş olduğu tahmin ediliyor. DenizTemiz
Derneği/ TURMEPA, “Görmediğim şeyi bilemem, bilmediğim şeyi
sevemem, sevmediğim şeyi de koruyamam” anlayışından hareketle, bu yıl
da çoğu denizi görmemiş İstanbul çocuklarını denizle tanıştırarak onlara
unutamayacakları bir 23 Nisan Bayramı yaşattı.
TURMEPA’nın gerçekleştirdiği bu etkinlik ile dezavantajlı bölgelerde
yaşayan yaklaşık 300 çocuk, Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi
ile İstanbul Boğazı’nı tanıma ve deniz sevgisini tatma fırsatı buldu.
TURMEPA, “İstanbul’un Çocukları Denizle Buluşuyor” etkinliği
kapsamında 10 yılda 12 bini aşkın çocuğu denizle buluşturdu.
Bu yıl, 10. kez düzenlenen şenlik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi Çekmeköy ve
Üsküdar’da yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerini, her sene olduğu
gibi bu yıl da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü belirledi. Çocukların
alanlara taşınmasını City Turizm’in üstlendiği etkinliğe Burla Makina
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da katkı sağladı. Koç Healthcare etkinlik süresince ambulans ve sağlık
görevlisi desteği verirken, Ülker ise ürün ikramında bulundu.
İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Valide Sultan
Gemisi ile boğaz turu yaparak denizle daha yakından temas kurmanın,
denizle iç içe olmanın keyfini çıkardı, şarkılar eşliğinde unutulmaz
bir bayram yaşadı. Etkinlik çerçevesinde 70 TURMEPA Gönüllüsü,
projenin bir parçası olarak çocuklara çevrelerine ve geleceklerine sahip
çıkmanın önemini anlattı, atıkların denizlere ve çevreye verdiği zararları
oyunlar eşliğinde aktardı, rehberlik etti. Düzenlenen eğitimlerde
çocuklar, İstanbul Boğazı’nın tarihi ve önemi konusunda bilgilendirildi,
abi ve ablalarıyla eğlenceli oyunlar oynayarak bilgilerini pekiştirdi.

DENIZI DOYASIYA YAŞADILAR
Etkinlik ayrıca, Erzurumlu çocuklara da ev sahipliği yaptı. Sabahattin
Solakoğlu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Meryem, duygularını “Özellikle
bugün, 23 Nisan’da vapura binmek, bizi mutlu etti. Denizi ilk

gördüğümde çok heyecanlandım. Öğretmenlerimiz vapurda
bize deniz ve çevre hakkında bilgiler verdi” diyerek anlattı.
Sabahattin Solakoğlu Ortaokulu’ndan Muhammet,
“Buraya hocalarımız sayesinde geldik. Gemilere bindik hiç
görmediğimiz denizi gördük. O yüzden çok sevinçliyim. 23
Nisan sevinç demek, vapurda bize müzikler çalındı, çok mutlu
olduk. Bir sürü arkadaş edindim ve çok eğlendim” diye konuştu.
Esennur Yakut ise “İstanbul’a ilk defa geliyoruz. İlk defa
gemiye bindik, boğazdan ilk defa geçiyoruz. Çok güzel
bir duygu. 23 Nisan bizim günümüz. Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına miras bıraktığı
bir bayram. Bu yüzden çok mutluyuz” ifadelerini kullanırken
Selim “Daha önce denizi ya da boğazı görmemiştik. Hatta
hayal ediyorduk. O hayalimiz de TURMEPA sayesinde
gerçekleşti. Merakımızı giderdik. Hayal ettiğimizden de
güzeldi. Gelecekte hem İstanbul’da okumak istiyorum hem de
İstanbul’da kalmak istiyorum” dedi.

ORTAK SEVINÇ, ÇOCUKLAR

ÜSKÜDAR BELEDIYE BAŞKANI HILMI TÜRKMEN

23 Nisan İstanbul’un Çocukları Denizle Buluşuyor etkinliğine,
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü
İrfan Ballı, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Esat Kalay,
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı
Semiha Öztürk katılarak çocukların sevincine ortak oldu.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, etkinlik
kapsamında yaptığı konuşmada, başta TURMEPA ve
Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen herkese
teşekkür ederek “Hem çevremizi temiz tutacağız hem
denizimizi temiz tutacağız hem de doyasıya bayramımızı
kutlayacağız” diye konuştu.
Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı
Semiha Öztürk etkinlikte, “TURMEPA, 10 yıldır düzenlediği
bu etkinlikle birlikte 12 bini aşkın çocuğu denizle buluşturmuş
oldu; ama daha İstanbul’da on binlerce çocuk denizle
tanışmayı bekliyor. Bunu söylemekten hep gurur duyduk; her
etkinliğimizle birlikte çocuklarımız çevresine, denizlerine ve
dolayısıyla geleceğine sahip çıkmayı öğreniyor” dedi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden
Sorumlu Şube Müdürü İrfan Ballı, “Çocuklarımıza
denizlerimize ve doğamızı korumayı öğretmemiz çok önemli.
Çünkü gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir dünya bırakmak
için hem siz küçüklere hem de biz büyüklere büyük görev
düşüyor” diye konuştu.
City Turizm Genel Müdürü Özkan Dursun ise şu mesajı
paylaştı: “City Turizm Ailesi olarak, geleceğin büyükleri en
değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın sevinçlerine ortak
olmak ve bu kutlu gündeki etkinliğinizde onların yanında
olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.”
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GÖNÜLLÜLERİMİZ YARATICI
DRAMA ATÖLYESİNDE BULUŞTU
Aktif gönüllülerimizin girişimiyle oluşturulan gönüllü atölyelerimizin üçüncü konusu,
yaratıcı drama oldu. Tamamen gönüllülerimiz tarafından organize edilen atölyede, İstanbul
Drama Sanat Akademisi eğitmenlerinin desteğiyle sivil toplumu, çevreyi ve kültür-sanatı
gönüllü evimizde yaratıcı drama ile değerlendirdik. Tanışma ve ısınma oyunlarıyla başlayan
atölyede gönüllülerimiz, gruplara bölünerek sivil toplum, eğitim ve kültür-sanat açısından
ekosistem temizliğini ele alarak kısa oyunlar hazırladı, ekosistem bilinci oluşturmak için fikir
ürettiler. Daha sonra üretilen tüm fikirlerin uygulandığını varsayarak gelecekten mektuplar
alan gönüllülerimiz, "Denizler Yaşasın Diye" neler yapabileceklerini ve etkilerini gözlemleme
fırsatı yakaladılar. İstanbul Drama Sanat Atölyesi’ne ve eğitmenlerimiz Esra Can, Didem
Erilmez Karaağaç ve İmer Özgün’e desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

TURMEPA SORUYOR:
MAVİ GEZEGEN Mİ?
PLASTİK GEZEGEN Mİ?
TERCİH SİZİN!

TURMEPA’nın Koç Topluluğu şirketleri ile
sürdürdüğü, denizlerde var olan, deniz ve kıyı
ekosistemi canlarının ve insanların sağlığını tehdit
eden plastik kirliliği konusunda bilinçlendirme
seminerleri hızla devam ediyor. Amerikan

TURMEPA’NIN TEMİZ DENİZLER İÇİN YAPTIĞI
ÇALIŞMALAR ULUSLARARASI PLATFORMDA
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Hastanesi, Divan Genel Müdürlüğü, Otokoç
Genel Müdürlüğü, OPET Fuchs, Otokar Fabrika,
DİTAŞ, AYGAZ, Koç Üniversitesi Hastanesi, TAT
Konserve ve ENTEK’te gerçekleşen seminerlere
400’ü aşkın personel katıldı.
Ocean Conservancy adlı sivil toplum kuruluşunun
önderliğinde 32 yıldır 100’den fazla ülkede eş zamanlı
olarak gerçekleşen “Uluslararası Kıyı Temizliği
(International Coastal Cleanup – ICC) Kampanyası”,
Türkiye’de 2002 yılından beri TURMEPA
koordinatörlüğünde yürütülüyor. Her yıl Eylül ayında
aynı günde, yüzbinlerce gönüllüyü, dünyanın dört
bir yanında, kilometrelerce deniz kıyısında toplayan
ve küresel bir amaç için yapılan bu etkinliğin ülke
koordinatörleri 10 - 11 Mart tarihlerinde ABD’nin
San Diego şehrinde bir araya geldi. Uluslararası
Kıyı Temizliği Koordinatörler Sempozyumu’na
TURMEPA Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü
Şeyda Dağdeviren Hill katılarak, deniz çöpleri
konusunda izleme çalışmalarına ağırlık verilmesinin
ve veri toplamanın önemini vurguladı. Sempozyumun
ana konusu ise giderek dünyanın en büyük sorunu
haline plastik ve mikroplastik kirliliği konusunda sivil
toplumu bilinçlendirme oldu.

VİYA
B YLE
Kurumsal
Yayıncılıktaki
Rotanız

www.viyamedya.com
viya@viyamedya.com
0 212 236 00 50
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TURMEPA’DAN MUĞLA VALİSİ
ESENGÜL CİVELEK’E ZİYARET
Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan ve
Şube Meclis Başkanı İlkay Tugay ile TURMEPA Fethiye Kıyı
ve Deniz İnceleme Merkezi Sorumlusu Ersin Özer, Muğla
Valisi Esengül Civelek’i makamında ziyaret etti. Toplantıda
TURMEPA eğitim faaliyetlerinin pekiştirilmesi ve mevcut
protokolün güncellenmesi konuşuldu.

EĞİTİMLERİMİZ
FETHİYE’DEN VAN,
MERSİN VE ADANA’YA
KADAR UZANDI

“İYİLİK YAP, DENİZE ATMA”
SLOGANIYLA AYVALIK’TAYDIK
Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık
Belediyesi, Turizm İlçe Bürosu,
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi,
SUFOD (Sualtı Fotoğrafçıları ve
Filmcileri Derneği) ve TURMEPA
iş birliğiyle, 16 - 22 Nisan Turizm
Haftası etkinlikleri kapsamında,
farkındalık yaratmak adına deniz dibi
temizliği yapıldı. Ayvalık Cumhuriyet
Meydanı’nda gerçekleşen etkinliklere,
Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcısı
Gökay Bacan, İl Kültür ve Turizm
Müdürü Mustafa Çaltı, İlçe Turizm
Danışma Bürosu Birim Sorumlusu
Ömer Şancı, TÜRÇEV Sorumlusu
Doğan Karakaş, Balıkesir Büyükşehir
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Belediyesi Ayvalık İtfaiye
Amirliği, Sahil Güvenliği Bot
Komutanlığı ekipleri, SUFOD
(Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri
Derneği) Kurucu Başkanı Ateş
Evirgen ve üyeleri, TURMEPA Proje
Koordinatörü Saygın Yörük, Dalış
Eğitmeni Koray Gerçe ve Pakmaya
Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı. TURMEPA
tarafından, etkinlik öncesi, dalgıçlara
kısa bir sunum yapıldı. Ardından
SUFOD ekibi tarafından yapılan
temizlik çalışmalarında çıkan atıkların
deniz ekosistemine zararları anlatıldı.

TURMEPA Fethiye Şubesi tarafından, Van
Gürpınar Anadolu Lisesi, Mersin Şehit Buminhan
Temizkan İlkokulu, Mersin Deniz Ticaret Odası
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mersin Akdeniz
Kazanlı Belediyesi Ortaokulu, Tarsus Borsa İstanbul
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Adana Kadirli
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde,
Nisan ayı boyunca verilen eğitimlerde, yaklaşık
bin 400 öğrenci ve 25 öğretmene denizlerimiz
anlatıldı. Deniz Ticaret Odası Mersin Şubesi’ne,
eğitimlerimizde vermiş oldukları destek için
teşekkür ederiz.

AKDENİZ’DE EĞİTİMLER
HIZ KESMEDEN
DEVAM EDİYOR
“Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız”
ve “Sınırsız Mavi” eğitimleri, Antalya’da binlerce
öğrenci ve öğretmene ulaştı. Ocak ayından bu yana 2
bin öğrenci ve 120 öğretmen, denizlerimizin önemi
konusunda bilinçlendi. Mart ve Nisan aylarında
Antalya Serik ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu ve
Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu’nda 580 öğrenci
“Geri Dönüştürüyorum”, Kepez Ünsal İlkokulu’nda
ise yaklaşık 850 öğrenci “Sınırsız Mavi” eğitimleri aldı.

23 NİSAN’DA DESTEK VEREN GÖNÜLLÜLERİMİZE SONSUZ TEŞEKKÜRLER
Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirdiğimiz
“İstanbul’un Çocukları Denizle
Buluşuyor” etkinliği kapsamında bu
yıl 70 gönüllümüz bizimle birlikteydi.
Üsküdar Belediyesi’nin sponsorluğuyla
Valide Sultan Gemisi’nde Çekmeköy,
Üsküdar ve Erzurum’dan katılan
300 çocuğa İstanbul Boğazı’nı ve

denizlerimizi tanıtan gönüllülerimiz,
çocukların ablası ve ağabeyi olarak
onlara çevrelerine ve geleceklerine sahip
çıkmanın önemini anlattı, atıkların
denizlere ve çevreye verdiği zararları
oyunlar eşliğinde aktardı. Gönüllülerimiz
eğitim, idari, hijyen, fotoğraf ve güvenlik
konusunda destek vererek bizlere güç
kattılar. Teşekkür ederiz.

SAMSUN’DAN MALATYA’YA UZANAN EĞİTİM ATAĞI
TURMEPA Samsun Şubesi ekibi, Malatya’da
bulunan Çamlıca Okulları ve Kuluncak
Kızılhisar İlkokulu’nda eğitim gören 370
öğrenciye “Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen
Kaynağımız” eğitimi verdi. Eğitimde deniz
ekosistemi, atıklar, atıkların deniz canlılarına

verdiği zararlar ve geri dönüşümün önemine
vurgu yapılırken, öğrenciler ilgiyle sürece dahil
olup eğitim sonunda merak ettiklerini sorma
fırsatı buldu. Şu ana kadar Giresun, Malatya ve
Samsun’da gerçekleşen eğitimlerde yaklaşık 3
bin öğrenciye ulaşıldı.

TURMEPA,
ANTALYA’DA
ÇEŞİTLİ
ETKİNLİKLERDE
TANITILDI

ŞUBE KOORDİNATÖRLERİMİZ İLE
EĞİTİMLERİMİZİ TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR
YANINA ULAŞTIRIYORUZ
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) onayı ile “Geri
Dönüştürüyorum” ve “Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” adlı eğitimlerimiz,
81 ilden gelen talepler kapsamında yürütülüyor.

EGE’DE MİNİKLER
GERİ DÖNÜŞÜM
PROJELERİ
GERÇEKLEŞTİRİYOR

TURMEPA İzmir Şubesi tarafından koordine
edilen eğitimlerde; Aydın, Balıkesir ve İzmir’de 3
bini aşkın öğrenci, denizlerimizin oksijen kaynağı
olduğunu öğrendi. Öğrenciler, aldıkları bilgilerle
geri dönüşüm projeleri hazırlayarak insan kaynaklı
denizel kirliliğe dikkat çekiyor.

TURMEPA, 13-18 Mart tarihleri
arasında düzenlenen Boat Antalya
2018 Fuarı’nda stant açarak
ziyaretçilerini karşıladı. Stant,
Antalya Valisi Münir Karaloğlu
başta olmak üzere, Antalya
protokolü, basın ve fuar katılımcıları
ile ziyaretçiler tarafından büyük
ilgi gördü. 20-22 Nisan tarihleri
arasında gerçekleştirilen Muratpaşa
Belediyesi Çevre Festivali’nde ise,
TURMEPA’ya ücretsiz tahsis edilen
stantta, kalabalık öğrenci grupları
ve diğer ziyaretçilere TURMEPA
ürünleri, eğitimler, gönüllü
programları anlatıldı, dergi ve basılı
materyaller dağıtıldı.
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DECATHLON’UN DESTEĞİYLE BODRUM KIYILARINDAYDIK
TURMEPA’nın poşet kullanımını azaltmak için Decathlon ile
yürüttüğü kampanya devam ederken, Bodrum’da Decathlon
ve TURMEPA iş birliği ile kıyı temizleme etkinliği
gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi, Bodrum Kent Konseyi,
Muğla 911 Acil Arama Kurtarma Araştırma Derneği,
TEMA, Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma

Derneği, Gündoğan Muharrem Eskiyapan Ortaokulu ve
çevre gönüllülerinin katılımıyla 29 Nisan’da Yalıkavak Küdür
Koyu’nda gerçekleşen etkinlikte, TURMEPA yetkilileri,
amacın yalnızca temizlik değil, Bodrum Yarımadası’nın
doğal güzelliklerinin gelecek nesillere daha temiz bırakılması
konusunda farkındalık yaratmak olduğuna dikkat çekti.

BODRUM’DA “DENİZE EN
ÇOK MAVİ YAKIŞIR”

GÜMÜŞLÜK’TE BAHAR TEMİZLİĞİ
TURMEPA Bodrum Şubesi öncülüğünde, aralarında
çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 doğasever ve çevreci,
Gümüşlük’te çevre ve kıyı temizliği yaptı. Çukurbük sahilinde
gerçekleşen etkinliğe doğa, çevre ve deniz tutkunu kişilerden
oluşan Bodventure Grubu ile Gümüşlük Platformu üyeleri
ve doğaseverler katıldı. Eldivenlerini takıp çöp poşetlerini
alan duyarlı vatandaşlar, sahilden 20 torba çöp topladı ve
toplanan çöpler Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi. TURMEPA Bodrum Şubesi Genel
Sekreteri Ethem Güzelgün, bahar dönemi itibariyle başlayan
temizlik çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceğini
belirtti.
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, “Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla
sürdürülen, Bodrum Belediyesi’nin dalış takımından 14 dalgıcın
katıldığı ve TURMEPA’nın da destek verdiği deniz dibi temizlik
çalışmalarıyla dört yılda 15 ton atık çıkarıldı. Belediye dalış takımı
sorumlusu Fikret Hıdır, “Amacımız, her yıl 22 civarında koyda deniz
dibi temizliği yaparak çevre bilinci oluşturmak ve çocuklarımızın daha
duyarlı olmasını sağlamak» dedi. TURMEPA Bodrum Genel Sekreteri
Ethem Güzelgün ise, denizlerin temiz kalması için bilinçlendirme
çalışmalarının önemini vurgulayarak, “Dalgıçlarımız deniz altından,
biz de sahilden buraların korunması ve temiz kalması için çalışıyoruz.
Bodrum’da mavi bayraklı sayısız tesis var. Herkesin rahatlıkla denize
girebileceği sahil, plaj ve deniz kıyısı var. Çöplüğünüz deniz olmasın”
diye konuştu.

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