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21 yıl önce temiz deniz hedefiyle kurulan derneğimiz, özellikle son yıllarda kazandığı
ivmeyle daha da geniş kitlelere ulaşmaya başladı. TURMEPA olarak denizlerimizi korumak, halkımıza deniz sevgisi aşılamak, çevremiz ve doğamıza dair farkındalıklarını
artırmak amacıyla, ulusal ve uluslararası çapta daha da büyük projelere imza atarak etki
alanımızı genişlettik, Avrupa Birliği ile ortak projeler hayata geçirirken, okyanus ötesi
ülkelerden de destek almaya başladık. Güney kıyılarımızda atık toplama faaliyetlerimizi
sürdürmekle kalmadık, bu faaliyetleri deniz süpürgesiyle İstanbul Boğazı’na da taşıdık.
Bütün bu çalışmaların yanı sıra daha bilinçli ve çevreye saygılı bir gelecek için on binlerce çocuğumuzu denizle buluşturduk ve tüm çocuklarımıza ulaşmak için de yeni eğitim
formatları geliştirdik.
Tüm bu çalışmalarımızla gurur duyuyor ancak yetinmiyoruz. Bundan sonra hızımızı
kesmeyecek, aksine siz deniz dostlarından aldığımız şevkle yeni sulara açılarak denizlerimizi ve doğal su kaynaklarımızı korumak için çok yönlü projeler geliştirmeye devam
edeceğiz. Türkiye’yi kucaklamak için de 3500’ü aşan gönüllü sayımızı on binlere çıkarmayı hedef olarak belirledik.
22. yaşımızda tüm deniz dostlarına sağlıklı, mutlu, doğayla uyum içinde geçirecekleri
bir yıl diliyorum. Gelin, daha mavi bir gelecek, yeşil bir Türkiye hedefimize doğru hep
birlikte YELKENLER FORA diyelim.
Keyifli okumalar.
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hazırlayan. Murat Erdoğan
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DENİZ CANLI
POPÜLASYONU
VERİYOR
DÜNYA DOĞAYI KORUMA VAKFI’NIN (WWF), LONDRA ZOOLOJİ
TOPLULUĞU İLE ORTAKLAŞA YÜRÜTTÜĞÜ ARAŞTIRMA,
1970’DEN BUGÜNE SU ALTINDA YAŞAYAN MEMELİLER,
DENİZ KUŞLARI, BALIKLAR VE SÜRÜNGENLERDEN OLUŞAN
POPÜLASYONUN YÜZDE 49 AZALDIĞINI GÖSTERİYOR.
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Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) Londra Zooloji
Topluluğu ile ortaklaşa yürüttüğü araştırmada, özellikle insanların
beslenme amaçlı tükettikleri deniz canlılarının sayısındaki düşüşün
hız kazandığı, ton balığı ve uskumru nüfusunda yüzde 74 azalma
olduğuna dikkat çekildi.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın 2015 Yaşayan Mavi Gezegen
Raporu, deniz ekosistemdeki değişimi gözler önüne seriyor. Rapor
sonuçlarını değerlendiren WWF Başkanı Marco Lambertini,
“İnsan refahıyla doğrudan bağlantılı balık türlerine baktığımızda
popülasyonların hızlı bir düşüşe geçtiğini görüyoruz. Balık türlerinin
devamlılığı için mercan resifleri, mangrovlar ve deniz çayırları gibi
ihtiyaç duydukları yasam alanları da eşit derecede tehdit altında”
diyerek tehlikeye dikkat çekiyor.

ORKINOS VE TORIK NÜFUSU AZALIYOR
Bin 200’den fazla canlı türünün incelendiği araştırmada, aşırı avcılık
gibi insan kaynaklı aktivitelerin yanı sıra iklim değişikliğinin de bu
nüfus düşüşünde etkisi olduğu, okyanusların havadan emdikleri
karbondioksit nedeniyle sularındaki asit oranının yükseldiğini bunun
da su altındaki canlı türlerine zarar verdiği kaydedildi. Ekonomik

90 %

değeri olan balık türleri indeksi, balık popülasyonunda küresel
olarak 1970 ile 2010 arasında yüzde 50 düşüş olduğunu gösteriyor.
Veri kaynakları, ekonomik değere sahip balık popülasyonları
arasında 459 tanesi için tehditlerle ilgili bilgi içeriyor. Vakaların
büyük çoğunluğunda aşırı avcılık ana tehdit olarak tanımlanıyor.
Listelenen diğer tehditler, yaşam alanlarının azalması, kaybolması ve
iklim değişikliğinin etkileri olarak sıralanıyor.
Uskumru, orkinos ve torik ailesi olarak tanımlanan Scombridae
indeksi, 17 türün 58 popülasyonuna dayalı bir indeks ve bu indeks,
1970 ile 2010 yılları arasında yüzde 74 azalma olduğunu gösteriyor.

DENIZ HIYARININ NESLI TEHLIKEDE!
Yapılan araştırmalarda Asya ülkelerinde lüks tüketim maddesi
haline gelen deniz hıyarı sayısında son yıllarda yüzde 90’ın üzerinde
düşüş olduğu kaydedildi. Araştırmada, su canlılarının beslenmeleri
ve barınmaları için önemli olan yaşam alanlarında da daralma
olduğu gözlemlendi. Ekosistem açısından neslinin devamlılığı
büyük önem arz eden deniz hıyarı, özellikle resif ekosistemlerinde
veya lagünlerde, kumun bölgede kalmasında etkin rol oynarken,
deniz çayırlarının oluşturdukları yataklarda ise hareketlilikleri ile

Deniz hıyarı sayısında
son yıllardaki
düşüş oranı

74 %
50 %

Ekonomik
değere sahip
balık indeksi
1970-2010 yılları arasındaki
düşüş oranı

orkinos,
uskumru, torik indeksi 1970-2010
yılları arasındaki
düşüş oranı

30 %

Dünya çapında
deniz çayırları
yayılımının
geçtiğimiz yüzyılda
azalma oranı
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GELİŞMİŞ ÜLKELER
ÖNLEM ALMAYA BAŞLADI
Yeni Zelanda hükümeti, kendi kara sınırlarının iki katı
büyüklüğünde bir okyanus alanını koruma altına almaya
hazırlanıyor. Karmadec Okyanus Sığınağı, bu bölgedeki tüm
avlanma faaliyetlerine yasak getireceğini duyurdu. Bu yasakla
bölgenin benzersiz yapısı da koruma altına alınacak. Sığınak bu
yıl faaliyete geçecek ve dünyanın en derin ikinci deniz çukurunu
ve 50’ye yakın deniz altı volkanını da içinde bulunduracak. Ayrıca
bu bölge, balık, kuş, balina ve deniz kaplumbağaları açısından son
derece zengin. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda bu projenin
önemini kavramak son derece kolay oluyor.
Elbette ki balıkçılık sektörü bu karardan hiç ama hiç memnun
değil. Ancak proje büyük destek gördü ve herkes bu bölgenin bu
gidişle insanlar yüzünden yaşanamaz hale geleceğinden emin.
Yeni Zelanda’ya ek olarak Amerika Birleşik Devletleri hükümeti de
böyle bir proje yapmayı gündemlerine aldı.
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bulundukları yeri canlandırma özelliiğine sahip. Deniz hıyarları
ayrıca deniz dibinde bulunan ölü organik madde ya da organik atık
olarak adlandırdığımız maddeler ile beslenerek doğal bir dönüşümü
gerçekleştirirler. Deniz hıyarları sayesinde ölü organik maddeler,
özellikle alglerin ve mercanların faydalanabileceği ve tekrar biyolojik
döngü içerisine katılabilecek nutrient maddelere çevrilirler. Ayrıca,
resifleri okyanusların asitlenmesinden (ph’ın düşmesi) oluşabilecek
hasarlardan deniz hıyarları korumaktadır. Bunun nedeni olarak da
resiflerin kumlu - çamurlu zeminlerinde gerçekleşen beslenmenin,
bulunduğu bölgeyi çevreleyen suda alkalinitenin artması ve bu
şekilde o ortamda canlılığını sürdüren resiflerin asitleşmeden
etkilenmemelerini ya da etkinin minumuma indirilmesinde etkin
oldukları bilinmektedir.
Hong Kong ve Çin başta olmak üzere Uzak Doğu’da oluşan talep,
birçok tropikal türün, kurutulmuş ağırlıklarına göre kilosu 10 ile
600 Amerikan Doları arasında seyretmesini sağladı. Hatta kimi
türler kilogramı 3 bin Amerikan Dolarını bulabilmektedir. Bu
nedenle deniz hıyarı, oldukça lüks tüketim olarak tanımlanıyor.
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DENIZ ÇAYIRLARI ÜÇTE BIR AZALDI
Deniz çayırları, dip yapısını tutmak ve deniz yatağını dengelemekten
dugong’lar, deniz ayıları ve yeşil deniz kaplumbağaları için beslenme
alanı sağlamaya ve ticari olarak önemli balık türleri için kritik yaşam alanı
oluşturmaya kadar bir dizi ekosistem hizmeti veriyor. Aynı zamanda
muazzam miktarda karbon depoluyor. Deniz çayırlarının kilometre
kare başına 83 bin ton karbon depoladığı tahmin edilmektedir. Bu
miktar tipik bir karasal ormanın iki katından daha fazladır. Dünya
çapında deniz çayırları yayılımı, geçtiğimiz yüzyıl, yüzde 30 oranında
azaldı. Deniz çayırı yaşam alanlarının durumunu ortaya koymak için
215 çalışmanın küresel bir değerlendirmesi yapıldı. Deniz çayırları
alanında düşüşün acımasız bir şekilde yılda yüzde 1,5 olduğu ve ilgili
bölgelerde 127 yılda toplam alan kaybının 3 bin 370 kilometrekare
olduğu belirtilen değerlendirmede, 1879’dan 2006’ya kadar dünyanın

her yerinden toplam bin 128 gözlem dahil edildi. Bu verilerden
küresel ölçekte bir sonuca varmaya çalışıldığında, 1879’dan beri 51
bin kilometrekare deniz çayırı alanının yüzde 29’unun kaybedildiği
vurgulandı. Şu anki ortalama küresel deniz çayırı yayılımının ise 177
bin kilometrekare olduğu belirtiliyor.
Londra Zooloji Derneği de (ZSL), 232 türün 350 popülasyonunun
verisine dayanarak deniz çayırı yaşam alanlarında bulunan balık nüfusu
için bir endeks hazırladı. Deniz çayırlarındaki balık endeksi, 1970 ile
2010 yılları arasında yüzde 70’in üstünde dramatik bir düşüş olduğunu
gösteriyor. YGE veri kaynakları, deniz çayırlarında yaşayan popülasyonlar
için ana tehdidi aşırı avcılık olarak tanımlıyor; arkasından ise yaşam alanı
kaybı, değişimi geliyor; kirlilik tehdidi ise yine deniz çayırı alanlarında
balık ve mercan resifi indekslerinden daha yüksek gibi gözüküyor.

NASA UYARDI: DENİZ SEVİYESİ HIZLA YÜKSELİYOR
Dünyanın en büyük 15 şehrinden 11’i deniz kıyısında yer alıyor. Deniz
seviyesindeki artış bu şehirlerde yaşayan milyonlarca insan için artık bir tehlike.
NASA’nın kısa süre önce yayımladığı yeni tahminler çok da uzak olmayan bir
gelecekte, eriyen buzullar ve ısınan su yüzünden deniz seviyesinin yaklaşık bir
metre yükseleceğini öngörüyor. Fakat bu yükselmenin yüz yıl içinde mi yoksa
daha mı uzun sürede olup olmayacağı net bilinmiyor. NASA, 1992’den bu yana
deniz seviyesinin yaklaşık 7,5 santimetre yükseldiğini söylüyor. Kimi yerlerde
deniz seviyesindeki artış, 22-23 santimetre civarında seyrediyor.
Deniz seviyesindeki artışın en şiddetli yaşanacağı yer kıyılar. Kıyı şehirlerinde
su baskının maliyeti her yıl 6 milyar doları buluyor. 2050’de ise bu rakam
1 trilyon dolara yükselecek. NASA bilim insanları, su seviyesindeki yükselişi
sayısız uydu, tekne, sualtı dronu, denizaltı ve OMG (Oceans Melting Greenland)
adlı bir programla takip ediyor.
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İnsanlar tarafından
tüketilen balık türleri yarıya düştü

x2

% 50
2.5 trilyon
Okyanuslar her yıl
2.5 trilyon
dolarlık ekonomik
fayda yaratıyor

+2 milyar
Küresel insan nüfusunun
kıyı şehirlerinde yoğun
olmak üzere 2050’ye
kadar 2 milyar daha
artarak 9.6 milyara
ulaşması bekleniyor

%50

Dünyadaki mercanların
yarısı, deniz çayırlarının ise
üçte biri yok oldu
16

2.9
milyar

Küresel kişi başı balık
tüketimi, 1960’lardan
2012’ye kadar
9.9 kg’den 19.2 kg’ye
yükseldi

Deniz ve tatlı
su balıkçılığı,
2.9 milyar
insanının
ana protein
kaynağı

% 300
En çok Hint Okyansu ve
Batı Pasifik denizlerinde
olmak üzere son 20 yılda
deniz trafiği 4 katına çıktı

3-5 C
o

14-35 milyar ABD Doları
Küresel balıkçılık sektörü okyanusların
sürdürülebilir olarak sağlayabileceğinden
2-3 kat daha büyük olduğu halde,
çoğunlukla gelişmiş ülkelerde aşırı
avcılığa yol açan teşvikler yaklaşık 14-35
milyar doları buluyor

2100’de
okyanuslardaki
sıcaklık artışı:

Sıcaklıklar şu anki oranlarda
artmaya devam ederse 2050
itibariyle mercan kayalıkları
tamamen yok olacak

%50 ‘den fazlası
Tropik resifler, son 30 yılda
resif yapıcı mercanlarının
yarısından fazlasını kaybetti

% 29

1/3

8
milyon
ton

plastik atık her yıl
okyanuslara atılıyor

Küresel olarak
tüketilmiş balık stoklarının
oranı

Petrol ve gazın
üçte biri açık
denizdeki
kaynaklardan
geliyor ve yükselen
talep, derin deniz
yataklarına olan
ilgiyi artırıyor

% 80

Turizm sektörünün
deniz kenarında faaliyet
gösterme oranı

Normal boyutlardaki bir yolcu gemisi
bir haftalık seyahatinde
795 bin litre atık su,
3,8 milyon litre gri su,
500 litre tehlikeli atık,
95 bin litre yağlı sintine suyu
ve 8 ton çöp üretiyor
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DENİZ DOSTU
MUSTAFA V. KOÇ
ANISINA

Derinlerde Karşılaşmalar
DENİZ KÜLTÜRÜ VE ÇEVRE DERGİMİZ DENİZTEMİZ’İN 2011 YILINA AİT 14. SAYISINDA
YAYINLANAN MUSTAFA V. KOÇ RÖPORTAJINI TEKRAR YAYINLIYORUZ. TURMEPA GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI SEMİHA ÖZTÜRK'ÜN BU SÖYLEŞİSİ, ÇIKTIĞINDA PEK ÇOK GAZETEDE HABER OLMUŞ
VE OKUYUCULARA MERHUM MUSTAFA V. KOÇ’UN VİZÖRÜNDEN DENİZİN DERİNLİKLERİNE
BAKMA FIRSATI SUNMUŞTUR. ÇEVRE VE DENİZ DOSTU, DEĞERLİ ÜYEMİZ MUSTAFA V. KOÇ’U
ÇOK ÖZLEYECEĞİZ…
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İlk fotoğraf serginiz ‘Karşılaşmalar’ ile herkesi şaşırttınız. Sergi
öncesinde verdiğiniz bir söyleşide, “Sualtı fotoğrafları sergisi ve
kitabıma hazırlanıyorum, malzeme topluyorum” demiştiniz.
Bu özel kitap için yeterince malzeme toplayabildiniz mi? Sualtı
zenginliklerini sizin vizörünüzden ne zaman görebileceğiz?
Bahsettiğiniz söyleşi, geçen yıl mayıs ayında gerçekleşmişti. Sualtı
fotoğrafları sergisi için en az iki seneye daha ihtiyacım var. Özellikle
sualtı fotoğrafları sergisini oluşturmak, karada çekilmiş fotoğraflardan
hazırlanan bir sergiye göre daha uzun bir süreç. Sualtında çektiğiniz
100 fotoğrafın içinde kitaba koyabileceğiniz dört veya beş fotoğraf
bulabiliyorsanız, çok şanslısınız demektir. Bu nedenle sualtı fotoğraf
sergisi hazırlıkları daha uzun bir zamanımı alacağa benziyor. Açıkçası
hiç acelem yok. Dalış yapmak ve fotoğraflamak istediğim birkaç
yer daha var. Özelikle Avustralya’ya, dünyanın en büyük mercan
kayalıkları olarak bilinen Great Barrier Reef ’e, sonra da Galapagos
Adaları’na gitmeyi çok istiyorum. Çekimlerin ardından da kitabı nasıl
sınıflandıracağımıza karar vereceğiz. Deniz canlı türlerine göre veya
denizlere göre bir konsept oluşturacağız. Tabii tüm bunlara elimizdeki
fotoğraflara bakarak karar vereceğiz. Bu sebeple şu anda size ikinci
sergimin tarihini kesin olarak veremiyorum.

Çektiğiniz fotoğraflar, tek kelimeyle olağanüstü… Dünyanın hangi
cennet köşelerinde fotoğraf çektiniz, daha nerelerde çekeceksiniz?
Türkiye’de hangi koylarda ‘güzel kareler’ yakalayabildiniz?
Bu fotoğrafların tümü tropiklerde, Malezya, Endonezya, Kızıldeniz ve
Maldivler’de çekilmiştir. Aralarında Türkiye sularında çekilmiş fotoğraf
yok. Atlantik ve Pasifik okyanuslarıyla karşılaştırmamız mümkün
değil ama sahillerimizin iki ucunda, Kaş ve Ayvalık çok güzel iki dalış
noktasıdır. Özellikle Ayvalık, suyun soğuk olması sebebiyle çok ciddi
bir faunaya sahip. Mevsimi çok kısa, ama dalışı da bir o kadar keyiflidir.
Dalış yapmayı sevenler için Türkiye, coğrafi olarak büyük bir avantaja
sahip. Kızıldeniz’in hemen yanı başında; iki saat 20 dakikada Şarm El
Şeyh’e, bambaşka bir dünyaya uzanabiliyorsunuz. Örneğin Kızıldeniz
de çok turistik, ama ekosistemini yine de koruyabilmeyi başarıyor. Ben
dalmak kadar bu konularla ilgili okumayı ve araştırmayı da seviyorum.
Örneğin İspanyollar’ın bir araştırmasına göre, Doğu Akdeniz, şu anda
balık yönünden en fakir bölgelerden biri haline geldi. En büyük sebep;
kontrolsüz avcılık, balıkçılık ve belirlenmiş standartlarda işletilmeyen
balık çiftliklerinin yarattığı kirlilik. Biliyorsunuz, ülkemizde de balık
çiftliklerinin ne kadar planlı veya plansız kurulduğu konusunda
tartışmalar devam ediyor. Diğer bir konu da özellikle rağbet gören
koyların korunması ve temiz kalması için gerekli altyapının kurulması.
1986-87’den beri Göcek’e gidiyoruz, orada her yıl artan kirlenmeyi
gözünüzle görebilirsiniz. DenizTemiz Derneği/TURMEPA bu konuda
oldukça çaba sarf etti. Şuna dikkat çekmek istiyorum, Göcek Koyu,
kaldırabileceğinden çok daha fazla tekne trafiğine sahne oluyor. Bu koyun
milli park ilan edilmesi için Ankara’da birçok girişimde bulunduk ancak
kimseye dinletemedik. Şimdi herkes dizini dövüyor. Aslında hala geç
kalınmış değil. Göcek Koyu bir süre kapatılsa ve biraz nefes alsa, eskisi
gibi olmasa da ona yakın bir hale gelmesine fırsat verilse.

Dalış yapmayı sevenler
için Türkiye, coğrafi
olarak büyük bir avantaja
sahip. Kaş ve Ayvalık çok
güzel iki dalış noktasıdır.
Özellikle Ayvalık, suyun
soğuk olması sebebiyle
çok ciddi bir faunaya sahip.
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Fotoğraf çekmek, 2006 yıl öncesine kadar hobileriniz arasında
değilmiş. Herkes deklanşöre basar ama ‘o kareleri’ yakalayamaz.
‘Müzik kulağı’ gibi bir ‘fotoğrafçı gözü’nden bahsedilir. Görünen
köy kılavuz istemez, sizde o göz olduğu ortada. Yine de sormak
istiyorum, o kareleri nasıl yakalıyorsunuz?
Bir yere gittiğimde hatıra fotoğrafı veya amatörce manzara fotoğrafı
çekerdim. Afrika gezisine çıkarken, yanıma bir fotoğraf makinesi alayım
dedim. Arkadaşım Cem Boyner de bizimle beraberdi. Kendisi çok eski
bir fotoğrafçıdır, yanında ekipmanını da getirmişti. Onun ekipmanını
kullanarak vahşi yaşam fotoğrafı çekmeye başladım. Hem Afrika’nın
mistik tarafı ve vahşi doğası beni etkiledi hem de aldığım neticeler
hoşuma gitti. Fotoğrafları nasıl çektiğime gelince… Belirli bir teorisi
yok, tamamıyla o an hissettiklerinize ve karşınıza ne çıkacağına bağlı
olarak çekiyorsunuz. Bazen çok enteresan enstantaneler çıkıyor. Bazen
hazır olamıyorsunuz. 100 fotoğraf çekiyorsunuz ama aralarından sadece
iki tanesi iyi çıkıyor. Onlar da gerçekten iyi çıkıyor ama… Bazen ne
istediğinizi hayal ediyor, bilerek gidiyorsunuz. Leopar fotoğraflarımı
ağacın altında üç-dört saat bekleyerek çekebildim. Hakikaten sabır ve
şans gerekiyor.

çözmesi beklenemez. Devletin de muhakkak, ciddi bir şekilde soruna el
atması gerekiyor. Sanırım arzu edilen deniz bilincinin yaratılması için
bir jenerasyonun daha geçmesi gerekiyor.
Kişisel olarak sizin çevreye, özellikle de deniz kirliliğine karşı çok
duyarlı olduğunuzu biliyoruz. Özel hayatınızda çevre açısından
nelere dikkat ediyorsunuz?
Özellikle bizim jenerasyon ve bizden sonra gelen jenerasyon, “Çevre
sorunu öyle bir hale gelmiş ki ne yaparsak yapalım hiçbir şey değişmez”
psikolojisi içinde. Hâlbuki yaz aylarında serinlemek için bir paça daha az
klima kullanılsa, kışın da ısınmak için daha az enerji harcansa, elektrik,
su ve deterjan kullanımına dikkat edilse çok ciddi kazanımlar elde
edilebilir. Bu açıdan herkesin yapabileceği çok şey olduğuna inanıyorum.
Ama dediğim gibi, sorunu maalesef psikolojik olarak göz ardı ediyoruz.

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen çoğunlukla
denizlerimize sırtımızı çeviriyoruz. Hatta elbirliği ile denizlerimizi
Türkiye’nin en büyük çöplüğü haline getirdiğimizi söylesek
abartmış olmayız. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri ortada.
Denizlerimize karşı bu duyarsızlık nereden kaynaklanıyor?
Bu konuda yeterli bilinç yok, böyle bir bilinç yaratılmalı. Dolayısıyla
denizlerimizi korumakla ilgili yol gösterme durumu olmuyor.
Maalesef kara milletiyiz. Burdur
örneğine bakın. Burdur,
hakikaten dünyanın en güzel
göllerinden birine sahip. Şehir,
aşağı yukarı 150 metre gölden
uzağa kurulmuş, şehrin göle kıyısı
da yok. Düşünebiliyor musunuz?
Gölü var ama sahip çıkamıyor.
Nasıl önlem alınmalı, nereden
başlanmalı? İvedilikle hangi
birimler harekete geçmeli?
Deniztemiz Derneği elinden geleni
yapmaya çalışıyor. Kaynakları kısıtlı
olmasına rağmen ciddi projelere
imza atmış durumda. TURMEPA,
deniz kirliliğiyle mücadele konusunda
projelerini hayata geçirirken,
Sahil Güvenlik gibi kurumlarla yakın çalışılıyor veya denize sintine
basılmaması konusunda caydırıcı yaklaşımlarda bulunuyor. Bunlar
çok güzel şeyler, ama koskoca bir ülkenin sorununu tek bir derneğin
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Bu arada sualtında
da bir ‘evladınız’ var.
Desteğinizle hayata
dönen ‘Badem’den haber
alıyor musunuz?
Onların sayısı üç oldu. İki
dişi daha karaya vurdu.
Şu anda Foça’daki rehabilitasyon merkezindeler. İki buçuk haftalıkken
bulundular. Biz Badem’i ilk bulduğumuzda ölmek üzereydi, bu sebeple el bebek, gül bebek büyüttük. Hollanda’dan getirttiğimiz iki
fok uzmanı bize, “Şu tarihte doğaya salacağız, gidecek eşini bulacak

Denizin nasıl kirletildiğini
Göcek’te net olarak gördüğünü
belirten Koç’un bir de önerisi var:
“Göcek Koyu bir süre kapatılsa
ve biraz nefes alsa, eskisi gibi
olmasa da ona yakın bir hale
gelmesine fırsat verilebilir.”

Mustafa Koç’un fotoğrafçılıkla tanışması,
Cem Boyner ile çıktığı bir Afrika
gezisinde gerçekleşiyor. Koç’un hislerini
deklanşöre aktarma kabiliyetinden ise,
‘Karşılaşmalar’ ortaya çıkıyor.

ve sonra bir daha görmeyeceğiz, insanlarla haşır neşir olmayacak”
dediler. Ama Badem, bu iki uzmanın teorilerini dibine kadar çürüttü. Datça’da plaja çıkıyor, teknelerin içine giriyor ve orada uyuyor,
insanlarla oynamaya çalışıyor. Şimdi boyut olarak da büyüdü. En
büyük korkum, yüzen bir insana istemeyerek de olsa zarar vermesi.
Çünkü Badem oynamak istiyor. Bunlarla hiç ilginiz yok ise korkuyorsunuz, pasif müdahaleye giriyorsunuz. Düşünün, 160 kiloluk

bir hayvan, bir anda siz denizde yüzerken üzerinize doğru geliyor,
insan kalpten gidiverir. Böyle bir iki olay oldu ama sağ olsun, Sahil
Güvenlik ve bu işin içinde olan insanlar sahip çıkıyorlar, gördükleri yerde rapor ediyorlar. Bir seferinde ağını yırtarak kaçtı, Rodos’a
doğru gitti, oradan geri döndü. Badem’i bu kış saldık ama yazın yine
kafesine geri gelecek. Biliyor muydunuz, bu foklardan dünyada 500
tane var ve 100’ü Türkiye’de…
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hazırlayan. Murat Erdoğan
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UYKUSUZ GEÇEN
628 mil
ROLEX SYDNEY HOBART YACHT RACE, 108 YELKENLİ TEKNENİN ZORLU
MÜCADELESİNE SAHNE OLDU. 71 YILDIR DÜZENLENEN VE 628 MİL
SÜREN SYDNEY HOBART YAT YARIŞI’NDA MÜRETTEBATIN DİNLENMEYE
VAKTİ YOK. HER TEKNENİN HEDEFİ, FIRTINA VE DALGALARA RAĞMEN
SABAHA ULAŞMAK. BU YIL, YARIŞI İKİ GÜN 9 SAATTE TAMAMLAYAN
AMERİKALI COMANCHE KAZANDI.
23
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Önceki yılın son yarışı, yeni yılın ilk yarışı olarak kabul edilen Rolex
Sydney Hobart Yacht Race, 71 yıldan bu yana rotası ve start günü
asla değişmeden devam ediyor. Geleneksel Rolex Sydney-Hobart
mücadelesi, yine 26 Aralık’ta Avustralya’nın Sydney kentinden start
aldı. Bu yılki yarışa 28 ülkeden 108 tekne katıldı. Sydney-Hobart
mücadelesinde ABD’li Comanche, 2 gün 8 saat 58 dakikalık zamanla
yarışı ilk sırada tamamladı.
Avustralya’nın Sydney kenti ile Tazmanya Adası’nın Hobart Limanı
arasındaki 628 deniz mili mesafeli rotada düzenlenen Rolex Sydney
Hobart Yat Yarışı, zorlu mücadele ve çekişmelere sahne oldu. Yarışa
ilgi bu yıl da büyüktü. 28 ülkeden 108 tekne start hattında yerlerini
aldığında kuzeyli rüzgar 15-20 knot aralığında esiyordu. Rüzgarın çok
güçlü olmamasına rağmen başlangıç çizgisinde bir kaos hakimdi. Yarış
filosundaki teknelerden 31’i çatışma ya da donanımlarında meydana
gelen arıza veya hasarlar yüzünden parkurdan çekilip marinaya geri
dönmek zorunda kaldı. Bir yıl boyunca bu yarışa hazırlanan ekipler
için sonuç hayal kırıklığı oldu. Sekiz senedir üst üste start hattını ilk
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geçen tekne mücadelesini kazanan ve yarışın en büyük favorilerinden
Wild Oats XI de yarıştan çekilmek zorunda kalan tekneler arasındaydı.
Starttan hemen sonra ana yelkeninin yırtılması nedeniyle Wild Oats
XI parkurdan çekildi. Bu yarışı yakından takip edenler için büyük
sürpriz oldu.

UYKUSUZ GEÇEN YARIŞ!
Sydney Hobart Yarışı’nın en önemli özelliği, mücadele boyunca
mürattebatın dinlenmek için vakit dahi bulamıyor olması. Bu nedenle
yarış şöyle ifade ediliyor: “Uykusuz geçen 628 mil. Mürettebatın
dinlenmeye vakti yok. Her günün bitiminde akıllarda tek bir hedef
var: geceyi sağ salim atlatmak. Siyah ve dalgalı açık sularda mücadele
eden bu güçlü adamlar denizci olmak için doğmuşlar.”

İLK VARIŞ 2 GÜN 9 SAAT SÜRDÜ
Açık denizlerdeki güçlü rüzgârlarla 77 tekne arasında geçen mücadelede
Hobart Limanı’na ilk ulaşıp “Line Honour” derecesini elde eden tekne
Amerikalı Comanche oldu. Ekip, start hattında elde ettiği üstünlüğü

maviyarış

MANTIK VE REFLEKS YARIŞI
Cruising Yacht Club of Australia tarafından düzenlenen Rolex
Sydney Hobart Race, 26 Aralık günü saat 13.00’te, 100’ün
üzerinde yelkenlinin Sydney Limanı’ndaki başlangıç çizgisini
geçmesiyle başlar. Yatlar, 628 deniz mili uzaklıkta bulunan
Tazmanya eyaletinin Hobart şehrine doğru dümeni kırmadan
önce, Sydney Limanı’ndan çıkmak üzere kuzeye yönelir. Açık
denizler ve güçlü rüzgârlar, yolculuk koşullarını ürkütücü
hâle getirir. Rolex Sydney Hobart yarışı boyunca karşılaşılan
tehlikelerin üstesinden gelmek için mantıklı düşünme ve
hızlı refleksler çok önemlidir. Heyecanlı taraftarlar, zafere
ulaşmış savaşçıların Hobart’a kadar denize karşı verdikleri
mücadelenin sonunda onları karşılamak için karada ve
denizde toplanır. Yılbaşı gecesinde havai fişekler, yarışa
katılan mürettebatın ve izleyicilerin denizdeki nefes kesici
maceralarını kutladıkları Constitution Dock’u aydınlatır.
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yaklaşık 628 deniz mili mesafeli rotanın sonuna kadar korumayı bildi
ve 2 gün 8 saat 58 dakika ve 30 saniye ile finiş hattını tamamladı.
Comanche, 1998’de Larry Ellison’ın Sayornara’sı ile kazandığı zaferden
sonra yine finiş hattını 1. sırada geçen ilk Amerikan yatı oldu. 100
feet uzunluğundaki Comanche, tek gövdeli yelkenlilerde 24 saatte en
çok mesafe katetme, New York Yaht Club Transatlantic Race ve Rolex
Fastnet Race’de ilk finiş verme gibi dünyanın en prestijli ödüllerini
kazanarak rekorlara imza atmıştı. Comanche bu önemli zaferi bir
Dagger Board’u ve dümen palasında meydana gelen hasara rağmen
kazandı. 21 kişilik uluslararası ekibinde teknenin ortağı Kristy HinzeClark ile, America’s Cup galibi yakın arkadaşı Jimmy Spithill de vardı.

2. TEKNE 11 SAAT SONRA GELDI
Comanche’yi 11 saatlik ara ile Ragamuffin 100 takip ederken, Rambler
teknesi ise ikinciden dört dakika sonra bitiş çizgisini geçerek üçüncü
oldu. Maserati dördüncü, Chinese Whisper beşinci oldu. 26 Aralık’ta
başlayan yarış, 5 gün 20 saat sonra son teknelerin de bitiş çizgisini
geçmesiyle son buldu.

maviyarış
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SYDNEY HOBART 2015
YARIŞ SONUÇLARI
LINE HONOURS

1
2
3
4
5

Comanche
( Jim & Kristy Clark-USA)

02:08:58:30
Ragamuffin 100
(Syd Fischer-NSW)

02:19:47:30
Rambler
(George David-USA)

02:19:51:42
Maserati
(Orca SRL-İtaly)

02:22:54:33
Chinese Whisper
(Rupert Henry-NSW)

03:00:18:01

GRUP BİRİNCİLERİ
HANDICAP: Balance (Paul Clitheroe-NSW)
CLIPPER 70: Da Nang - Vietnam (Clipper Ventures GB)
IRC0: Chinese Whisper (Rupert Henry-NSW)
IRC1: Balance (Paul Clitheroe-NSW)
IRC2: Rush (John Paterson-VIC)
IRC3: Teasing Machine (Eric De Turckheim-FR)
IRC4: Quikpoint Azzurro (Shane Kearns-NSW) - Yarışta
ORCI 1: Balance (Paul Clitheroe-NSW)
ORCI 2: Uxorious IV (Colin Buffin-UK)
ORCI 3: Quikpoint Azzurro (Shane Kearns-NSW) - Yarışta
PHS 1: Helsal 3 (Rob Fisher & Paul Mara-TAS)
PHS 2: Abracadabra (James Murchison NSW)
CORINTHIAN: Quikpoint Azzurro (Shane Kearns-NSW) - Yarışta
CRUISING: Shuguang Haiyang (Roy Pan-China) - Yarışta
29

yakınplan

röportaj. Murat Erdoğan fotoğraf. Hakan Akyel

Çevreyi koruyarak
büyüyen şehir;

SAMSUN
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SAĞLIK KENTİ, SPOR KENTİ VE MEŞALE KENTİ GİBİ ÇOK SAYIDA SIFATLA ANILAN SAMSUN, SAHİP
OLDUĞU DOĞAL GÜZELLİKLERİ BUGÜNE KADAR HEP SAKLADI. SAMSUN, MİLLİ VE KÜLTÜREL
ZENGİNLİKLERİNİN YANI SIRA EŞSİZ ÇEŞİTLİLİĞE SAHİP DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DÜNYANIN CAZİBE
MERKEZİ OLMAK İSTİYOR. KIZILIRMAK DELTASI, SULAK ALANI, FLORA VE FAUNASI İLE TÜRKİYE’NİN
NADİR BÖLGELERİNDEN BİRİ. SAMSUN'DA BULUNAN VE 400’E YAKIN KUŞ TÜRÜNE
EV SAHİPLİĞİ YAPAN KUŞ CENNETİ, SADECE GÖÇ EDEN KUŞLAR İÇİN DEĞİL
FOTOĞRAFÇILAR VE DOĞA SEVERLER İÇİN TAM BİR CENNET. BÖLGE, KUŞ TÜRLERİ
DIŞINDA YILKI ATLARI, KÖMÜŞ SÜRÜLERİ VE MANDA SÜRÜLERİ GİBİ ÇOK FARKLI
CANLI TÜRLERİN YAŞADIĞI BİR HABİTATA SAHİP.

KIZILIRMAK DELTASI
UNESCO’YA GİREBİLİR
Yusuf Ziya Yılmaz: 1994’te Ramsar alanı
ilan edilmiş olan Kızılırmak Deltası’nda
müthiş bir kuş cennetimiz var. Onu bir
UNESCO Dünya Doğal Miraslar Listesi'ne
sokmaya çalışıyoruz. Burada 400’e yakın
kuş türü var. Kuş türleri dışında, manda, at
gibi çeşitli canlılar da bulunuyor.
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Yusuf Ziya Yılmaz

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI

“Çevre ve deniz
konusunda çok
hassassız”
SON YILLARDA SAĞLIK, SPOR VE TURİZM
SEKTÖRLERİNDE BÜYÜME TRENDİNE GİREN
SAMSUN, CİDDİ ALTYAPI YATIRIMLARIYLA DA
HIZLI BÜYÜMENİN GETİRDİĞİ KİRLENMENİN ÖNÜNE
GEÇİYOR. ŞEHRİN KATI ATIKLARINDAN ELEKTRİK
ÜRETİLİRKEN ATIK SULAR ARITILDIKTAN SONRA
DENİZE DÖKÜLÜYOR. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ’IN YENİ
HEDEFİ, KIYILAR İÇİN MAVİ BAYRAK ALMAK VE
KIZILIRMAK DELTASI’NI UNESCO DÜNYA MİRAS
LİSTESİ’NE SOKMAK.

1

16 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanlığını yapan Yusuf
Ziya Yılmaz, bir doğa aşığı. Bu nedenle şehircilikte en çok önemsediği
konu çevre. TURMEPA’nın Samsun Şubesi’nin Başkanlığını da
yürüten Yılmaz, “Deniz ve çevre konusunda çok hassasız” diyor ve
ekliyor: “Doğal zenginliklerimizi ve tabiatımızı korumaya, bunları
halkın hizmetine sunmaya çok hevesli ve gayretliyiz.” Orman ve Su
İşleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan doğal parkları kiraladıklarını
söyleyen Yılmaz, “Bu alanlara kuş gözlem kuleleri, piknik alanları,
kafeteryalar ve ulaşım götüreceğiz. Bu alanları da kentsel turizm alanına
dâhil etmeye çalışıyoruz. Üretirken de doğal hayatı korumaya, muhafaza
etmeye yönelik politikalara öncelik veriyoruz” açıklamasını yapıyor.
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Yakın zamanda inşaatı başlayacak lojistik organize sanayi bölgesiyle
beraber, sahip oldukları beş organize sanayi bölgesiyle üreten bir şehir
olduklarını anlatan Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun, kendinde üretim
yapma mecburiyeti hissetti” diyerek ekonomik büyümeyi şöyle anlatıyor:
“Üretici güçler ticaretten gelen birikimi ve ticaret şehri olma imkânını
kullanarak sadece alım satım ile değil, üreterek ve ihracat yaparak
ülke ekonomisine katkıda bulunan bir trende girme sorumluluğunu
üstlendi. Bunun gelecekte hızla artacağını düşünüyorum. 16 senedir
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum.
Ondan önce de altı sene kadar Karayolları Bölge Müdürlüğü yaptım.
Yani yaklaşık 22 yıldır Samsun’un içindeki üretme ve kentsel ölçekte

gelişme mücadelesinin değişik frekanslarını çok yakından, diğer
şehirlerle mukayese ederek takip ettim. Son yıllarda Samsun’da başka
şehirlerle karşılaştırdığımızda üç sektörde güzel gelişmeler olduğunu
söyleyebilirim. Birinci sektörümüz sağlık. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nin oluşturduğu sağlık yatırımı ile övünüyoruz. Samsun’da şu
anda dokuz tane de özel hastane var. Hastanelerdeki yatak kapasitesi
toplamda 4 bin 500’e çıktı. Bu rakam Türkiye ortalamasının çok
üzerinde. Türkiye’nin 30 büyükşehrinin ortalamasının da üzerinde
yatak kapasitesine sahibiz. Bu hastanelerdeki teknoloji de çok gelişti.
Üretim deyince aklımıza fabrika geliyor fakat 19 Mayıs Üniversitesi’nde
bilim üretiliyor. Bu üretimi ihracata ve kişi başına düşen milli gelir
seviyesini yükseltecek trende dönüştürmemiz lazım.

TURIZM VE SPOR YÜKSELEN YILDIZLAR
Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, diğer yükselen sektörleri de şöyle anlattı:
“Sağlıkta olan bu durumun bir benzeri, turizmde de oldu. Beş
yıl içerisinde iki tane beş yıldızlı otel yapıldı. Kongre turizmine ev
sahipliği yapar hale geldik. Kuzey Irak, Suriye, Orta Doğu’daki karışık
ortamdan kaynaklanan olumsuzluklar yüzünden ülkemizdeki turizm,
Arap turizmine döndü. Bu turizmin ihtiyaçlarını göz önüne alarak
(kadın-erkek ayrı yerlerde denize girmek istemeleri gibi) onlara uygun
turizm hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Yükselen bir başka değerimiz de,
spor. Gençlik ve Spor Başkanımız ve Samsun Milletvekilimiz Akif
Çağatay Kılıç ve ondan önceki Bakan Suat Kılıç. İki milletvekili de
kendi seçim bölgelerinde spor altyapılarını güçlendirmeye yönelik
sorumluluklarını yerine getirdiler. 2017 yılında bir olimpiyat
gerçekleşecek. İşitme engelliler için düzenlenen bu olimpiyatın ismi,
Deaflympics. Bu olimpiyata talip olduk, hazırlık mecburiyetimiz
var. Biz olimpiyat kategorilerinde olan okçuluk, atıcılık, voleybol,
basketbol, buz pateni, golf gibi sporlara dayalı olan alt yapıyı süratle
gerçekleştirme sözü verdik ve gerekli tesisler yapılıyor şu anda. Samsun
böyle bir perspektifle geleceğe yürüyor.

AMAZON KÖYÜ
Batıpark’taki kanal dolgu alan içerisinden 650 metre uzunluğunda
bir kanal geçirilerek dolgu alan kısmını dolgudan kopardık orada
bir ada oluştu. Tematik amazon köyü oluştu. Mitolojideki amazon
savaşçı kadınlarının Samsun’da yaşadıklarına dair mitolojik bulgular
var. Bu bulgulara göre bu savaşçılar burada yaşadıysa biz buna
sahip çıkalım burada köy yapalım dedik.
Dolgu alan içerisinden geçen
bir kanal projesi.
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TURMEPA SAMSUN’U
GÜÇLÜ BİR EKİP YÖNETİYOR

Tuncer Üçüncüoğlu

TURMEPA SAMSUN ŞUBESİ BAŞKAN YARDIMCISI
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TURMEPA’nın Samsun Şubesi, sosyal sorumluk çalışmalarında
oldukça aktif. Şube Başkanlığı’nı Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaparken Tuncer Üçüncüoğlu,
Başkan Yardımcılığını yürütüyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörü Hüseyin Akan, Temel Uzlu ve Tevfik Sönmez yönetimde
yer alan isimler. TURMEPA’nın Samsun’da çok aktif olduğunu
söyleyen Başkan Yardımcısı Tuncer Üçüncüoğlu, yüksek dağ
köylerinde deniz görmemiş 12 bin çocuğa mavi kuşak eğitimi
verdiklerini belirtti. Bu yıl Sahil Güvenlik Komutanlığı ile benzer
bir proje yapacaklarını ifade eden Üçüncüoğlu, “Çocukları deniz
kenarına getirip, çevre temizliği yapacağız. Dalgıçlar çocuklara
dalış malzemelerini anlatıyor. Denizi anlatıp Samsun gemisiyle
üç saat gezdirilerek ve küçük hediyeler verilerek çocukların
çevre konusunda bilinçlenmesini sağlıyoruz” dedi.
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Samsunda üretilen toplam gayrisafi hâsılayı 100 birim kabul edersek,
yüzde 25’ler civarında sanayi, yüzde 23’ler civarında tarım, yüzde
52 civarında da hizmetler sektörü var. Burada sanayiyi hizmetler
sektöründe yükseltmek istiyoruz. Tarımı biraz geriye çekerek, tarımdan
ziyade hizmetler sektörü ile gelişmiş bir şehir olma hedefimiz var.”
Başkan Yılmaz’a göre, lojistik de dördüncü sektör olarak Samsun’un
yükselen yıldızı olacak.

“ÇEVREYI KORUMADAN
GELIŞMIŞ ŞEHIR OLUNMAZ”

ENGELLİLERE ÖZEL PLAJ VE
DİNLENME MERKEZİ

Altyapı yatırımlarıyla denizi ve çevreyi de koruduklarının altını çizen
Yusuf Ziya Yılmaz, “Gelişmiş bir şehir olma hedefi iddianız varsa
büyük çevre sorunlarını da çözmeniz gerekiyor” diyerek şu noktalara
dikkat çekiyor: “Büyük atık su arıtma sistemini ve katı atık problemini
çözmüş bulunuyoruz. Sahillerimiz için Mavi Bayrak başvurularımız
da var. Çünkü sahillerimiz şu anda Karadeniz’in en temiz sahilleri.
Bir taraftan kalkınıp üretim yaparken, diğer taraftan da denizi
temiz tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. TURMEPA ile olan
dirsek temasımızda, TURMEPA’nın Samsun Şubesi’ni kurmamız ve

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Mavi
Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme Rehabilitasyon Merkezi,
sadece Samsun bölgesine değil tüm dünyadaki engellilere
ücretsiz konaklama imkanı tanıyor. Denizin içinde inşa edilen
bu merkez, eğitim, dinlenme, oyun salonları, kafeterya gibi
alanların bulunduğu 30 yatak kapasiteli, 2 bin 170 metrekaresi
kapalı, geri kalanı ise açık olmak üzere toplam 10 bin
metrekarelik bir alan üzerinde kurulmuş.
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bunun sorumluluklarını üstlenmemiz buradan gelen bir özgüvenle
ortaya çıktı. Denizimiz temiz ve denizi temiz olmayanlara örnek
olalım, TURMEPA’yı Samsun’da yükseltelim diyen duruşumuzdan
kaynaklandı.”
Karadeniz’deki kirliliğe de değinen Yılmaz, “Hiçbir ülkeyi zan altında
bırakmak istemiyorum ama bizim sahillerimiz karşı sahillere göre çok
daha temiz” diyor ve ekliyor: “Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya,
Bulgaristan sahilleri bizimkinden daha kirli maalesef. Nehirlerinin
Karadeniz’e dökülen havzalarında o coğrafyaların sanayi atıkları var.
Bunu ziyaretlerimde birkaç kez gördüm. Biz uluslararası sözleşmelere
imza attık, yapmamız gerekeni yapıyoruz. Samsun’un kanalizasyon
atıkları için 50 milyon Euro para harcadık ve atık su arıtma tesisi
kurduk. Bu tesisi çevre sorumluluğumuz ile yaptık.”

KARADENİZ’İN İLK GOLF SAHASI
Geçen yıl Samsun’da inşasına başlanan Karadeniz’in
ilk golf sahası bu yıl hizmete girecek. 19 Mayıs 2016
tarihinde hizmete açılması planlanan Samsun Golf
Antrenman Sahası ve Golf Akademisi, Karadeniz’in tek,
Türkiye’nin de 9 delikli saha sınıfında en büyüğü olacak.
370 dönüm arazi üzerinde kurulan sahanın 250 dönümü
golf alanı, kalan 120 dönümü ise peyzaj ve rekreasyon
alanı olarak planlandı. Sahada toplamda üç suni göl
bulunuyor. Saha çevresindeki çimleri bu gölde biriken su
ile sulanacak. Ayrıca aşırı yağışlarda bu göllerde herhangi
bir taşma olmaması için denize tahliye yapabilecek bir
sistem kuruldu. Çim ekimlerinin yapıldığı Samsun Golf
Sahası, deniz kenarında yapılan dünyanın tek golf sahası
olma özelliğine sahip.
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İbrahim Şahin
SAMSUN VALİSİ

“Samsun’da
yüzme
bilmeyen çocuk
kalmayacak”
DAHA ÖNCE KAVAK İLÇESİNDE KAYMAKAM OLARAK
GÖREV YAPTIĞI SAMSUN’A 23 YIL SONRA VALİ
OLARAK ATANAN İBRAHİM ŞAHİN, ÇOK DEĞİŞMİŞ
VE GELİŞMİŞ BİR SAMSUN İLE KARŞILAŞTIĞINI
SÖYLÜYOR VE EKLİYOR: “BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN,
ALTYAPI HİZMETLERİ OLDU. DOĞU PARKI’NIN BİTTİĞİ
YERDEN 19 MAYIS İLÇESİNİN SAHİL BANDINA
KADAR OLAN KISIM, HER NOKTADAN DENİZE
GİRİLEBİLMESİ, BİSİKLET YOLU VE PLAJ ANLAMINDA
TÜRKİYE’DE BENZERİ OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM
BİR SAHİL BANDI.”

E

Eylül 2014’ten bu yana Samsun Valisi olarak görev yapan İbrahim
Şahin, 1990-1991 yıllarında Samsun’un Kavak ilçesinde Kaymakam
olarak görev yaptı. “Vali olarak gelip şehre nüfuz etmeye başladığımda
çok değişmiş bir Samsun gördüm. Beni en çok etkileyen, altyapı
hizmetleri oldu” diyen Vali Şahin, bisiklet yolu ve plaj anlamında
Türkiye’de benzeri olmadığını düşündüğü bir sahil bandı
oluşturulduğunu belirterek “Özellikle kanalizasyon atıklarının denize
tek damlasının karışmadan deşarjla arıtma tesisine taşınması, orada
yüksek teknoloji yardımıyla arıtılarak denizin içerisinde 23 metre
derinliğe deşarj edilmesi, olası canlı bakterilerin de suyun yukarısına
çıkarken ölmesini sağlayarak çevreyi temiz bir ortama dönüştürmüştür.
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Doğu Parkı’nın bittiği yerden 19 Mayıs ilçesinin sahil bandına kadar
olan kısmın her noktasından denize girilebiliyor.”

“TURMEPA’DAN ILHAM ALDIM”
TURMEPA’nın bir sosyal sorumluluk projesinden etkilenerek çocuklara
yönelik bir proje geliştirdiklerini söyleyen Vali Şahin, projeyi şöyle
anlatıyor: “Denizin korunmasıyla da ilgili TURMEPA’nın 19 Mayıs
Üniversitesi bünyesinde bir ödül töreni vardı. Orada çocukların yüzme
bilmediğini öğrendiğimde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor
Bakanlığı ile ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz’ projesini gerçekleştirdik. 72 ayı
geçmiş çocuklara deniz malzemelerini alıp yüzmeyi öğrettik. Profesyonel

yüzücüler de yetiştiriyoruz. Bunların karşılığını da görmeye başladık.
Geçtiğimiz günlerde yapılan yarışmada iki yavrumuz ödül aldı. Burası
bir deniz kenti, çocuklara yüzme öğretiyoruz. Ayrıca çocuklar deniz
mevsiminde denize girecekler ve denizi kirletmemeyi öğrenecekler.
Milli Eğitim Müdürümüz bir sürü projeye imza attığını fakat ailelerin
hiçbir projeye bu kadar çok katılım gösterdiklerini söylüyor.”

SAMSUN AKILLI ŞEHIR OLACAK
Gelecek sene Samsun’da İşitme Engelliler Olimpiyatları’nın
düzenleneceğinin altını çizen Vali İbrahim Şahin, bu olimpiyat
oyunlarının bilinen olimpiyat oyunlarından sonraki en büyük
organizasyon olduğunu belirterek yapılan çalışmalar hakkında
şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar bu büyüklükte bir yüzme
organizasyonu olmamıştı. Altı bini aşkın sporcu, 10 bin spor adamı,
12 bin basın mensubu, 100 bin aktif izleyicimiz, 1 milyona yakında
pasif, yani televizyon karşısında izleyicimiz olacak. Bununla ilgili de
Spor Bakanlığı’mızın ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları oldu.
Samsun, çok büyük bir kapalı spor salonuna kavuştu. Olimpik
yüzme havuzu bitti. Okçuluk salonu, bowling salonu, atletizm
pisti, golf sahası, buz pateni pisti gibi projelerin bir kısmı başladı,
bir kısmı bitti. Karadeniz’de hiçbir şehirde olmayan bir golf sahası
yaptırdık. Haziran ayında da golf turnuvaları düzenleyeceğiz.
Bunlarla beraber başka projeler de üretiyoruz. Smart City dediğimiz

akıllı şehir projemiz var. Bu projeyle insanların wireless sistemini
kullanarak her yeri rahatlıkla gezebilecekleri bir ortam sağlanıyor. Bu
başarılı olursa Samsun akıllı şehir sisteminin uygulandığı dünyadaki
sayılı şehirlerden biri olacak. Hem hayatımızı kolaylaştıracak hem
de dışarıdan gelenler, yer sormaksızın haritaları cep telefonları
aracılığıyla temin edebilecekler. Uluslararası işaret dili ile ilgili proje
üretiyoruz. Uluslararası işaret dilini öğrendiğinizde tüm ülkelerde
iletişim kurabiliyorsunuz.”

SAMSUN MEDIKAL CIHAZ ÜRETIMINDE ÖNE
ÇIKACAK
Vali İbrahim Şahin, sağlık sektöründe ciddi ilerleme kaydeden
Samsun’un medikal aletler imalatında cazibe merkezi haline
gelebileceğini belirterek, bu sektörün dünyada Almanya, Pakistan ve
Türkiye olmak üzere üç ülkede kümelendiğini kaydetti. Samsun’da
kümelenen 50 civarında şirketin, iki bin civarında çalışanı olduğunu
söyleyen Şahin, Bafra’da Medikal Aletler Organize Sanayi Bölgesi
kurulacağını belirterek şunları söyledi: “İşlemleri aşağı yukarı bitti.
İki şekilde değerlendirmek istiyoruz burayı. Birincisi fabrika tarzı
işletmeler olarak, ikincisi de ev tarzı çalışma yerleri. Önü açık bir
sektör her yıl yüzde 10 büyüyor. Cerrahi aletlerin küresel pazar payı
yıllık 350 milyar dolar. Cerrahi ürünleri bir üst kademeye taşırsak
Samsun cazibe merkezi olacak."
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“KUŞ CENNETİ’Nİ
CAZİBE MERKEZİ
HALİNE GETİRECEĞİZ”
Kuş Cenneti’nin, Samsun için
müthiş bir zenginlik olduğunu
ifade eden Vali Şahin, “Doğal
ortamların fazla olması, Kuş
Cenneti’nin olması sebebiyle
Samsun’u Türkiye’nin hatta
dünyanın cazibe merkezi haline
getirme çabamız var. Kuş
Cenneti, 550 bin hektarlık bir
alana yayılmış. Geniş bir alan
olduğu için kuş gözlemcileri
başta olmak üzere doğa turizmi
sevenlerin, turistlerin gelip
dolaşacağı nadir yerlerden
biri olacak. Gelen konukların
konaklayıp, Samsun’un yemek
kültürünü tanıyabilecekleri bir
ortam olacak” diye konuştu.
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ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİLİYOR
17 ilçenin katı atıklarının toplandığı, katı atık
sahasına her gün 720 ton çöp geliyor. Burada
toplanan çöplerden elde edilen gazlardan
günlük 6 Mega Watt elektrik üretiliyor.
Çöplerin yarattığı atık sular da arıtmaya tabi
tutuluyor.

ATIK SULAR TEMİZLENİP
DENİZE DÖKÜLÜYOR
50 milyon Euro maliyetle kurulan Samsun
Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde,
üç merkez ilçesinin evsel sıvı atıkları arıtılıyor.
Günde 105 bin metreküp atık su arıtılan bu
tesiste arıtılan sular denizin 2,5 kilometre
açığında 23 metre derinliğe dökülüyor.
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Yılmaz Ulusoy

“Denizleri kirletmek
insanlık suçudur”
75 YILLIK ÖMRÜNDE 60 YILLIK İŞ HAYATINI GERİDE BIRAKMAYA HAZIRLANAN İŞADAMI
YILMAZ ULUSOY, “HAYATTA ÜÇ VAZGEÇİLMEZİM OLDU DİYOR VE EKLİYOR: “OKUL YAPTIRMAK,
AĞAÇ DİKMEK, DENİZLERİ TEMİZ TUTMAK.” ULUSOY, DENİZİN TEMİZ OLMASININ İNSANLIK
İÇİN ŞART VE VAZGEÇİLMEZ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.
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İş hayatında 60 yılı geride bırakmaya hazırlanan Yılmaz Ulusoy’un
hayata bakışını ve yaşam biçimini en iyi, 46 yıllık eşi Serap Ulusoy’un
şu cümlesi anlatıyor: “Sessiz ev, misafirsiz sofra, paylaşılmayan
yemek, yalnız çıkılan seyahat, Yılmaz’a verilecek en büyük cezadır.”
Çünkü zenginliğin paylaşılarak artacağına inanıyor Yılmaz Ulusoy
ve şu sözlerle anlatıyor yaşama bakışını: “Paylaşılmayan zenginlik,
zenginlik değildir, zamanını dahi bölüşebilmeli insan.”
Yeni yatırımlarla faaliyet alanını genişletmek amacıyla Ulusoy
ailesinden ayrılarak 2008 yılında Yılmaz Ulusoy Holding A.Ş.’yi kuran
Ulusoy, yedi yıllık süre zarfında enerji, denizcilik, turizm ve inşaat
olmak üzere 20’nin üzerinde şirketi, kurduğu holding bünyesinde
topladı. Ulusoy’u iş hayatındaki başarıdan çok kamu kuruluşlarında
yaptığı çalışmalar ve sosyal yaşamındaki ilişkileri mutlu ediyor. “46
yıllık çok rahat yürüttüğüm, huzur dolu bir evliliğim, üç çocuğum
ve beş tane torunum var. Allah’tan başka ne istenir ki?” diyerek
Allah’a şükrederek başlıyor cümlesine ve uzun yaşamını kısaca
şöyle anlatıyor: “Bir yüzyılın üç çeyreğini tamamlamak üzereyim,
75 yaşına yaklaştım. Allah bize önce iman, sonra sağlık, güç ve
kuvvet verdi. İnsan olarak en büyük sermayem, tevazudur. İnsanları
sevdim saydım, onlar da bana teveccüh gösterdiler. Hayatımda,
kimseye nasip olmayan şeyler bana nasip oldu. Üç değişik renkli
kulüpte yöneticilik yaptım. Hem Ticaret Odası’nda hem de Sanayi
Odası’nda görev aldım. Şu anda da Deniz Ticaret Odası’nda görev
yapıyorum. Bunlar, kamu kuruluşudur. Kamu kuruluşlarında 66
yıldan beri görev yapıyorum. Kamu kuruluşlarının yanı sıra birçok
vakıfta da yöneticilik yapıyorum. Demek ki nefsimize mağlup
olmamışız ki, buralara kadar gelebilmişim. Bir dönem Türk güreşinin
iyi yerlere gelebilmesi için çalıştım. 1970-1985 yılları arasında hiç
madalya alamayan Türk güreşi, o yıldan sonra başını kaldırdı. Önce
Bulgaristan’da, daha sonra Macaristan’da madalya almaya devam
ettik. “İnsanlara yardım eden hayırlıdır” diyor Hz. Muhammed.
Bu ilkeyle hareket ettim hep. Allah’ın verdiğini paylaşmazsak bu,
zenginlik değildir.” Akşam yatarken “Allah için, ailem için, çalışanlar
için ne yaptım?” diye sorarsanız başarılı olursunuz. Her şey gidicidir,
kalıcı olanlara bakmak lazım. Yaptırılan okullar, dikilen ağaçlar
kalıcıdır… Eğer sadece para kazanmışsanız bu paranın kimseye
faydası olmaz. Zamanınızı dahi bölüşebildiyseniz, insanların
dertlerine derman olduysanız, gerçekten yaşamızsınız demektir.

“ÜÇ VAZGEÇILMEZIM VAR”
Tüm hayatı boyunca üç vazgeçilmez ilkesinin olduğunu
söyleyen Yılmaz Ulusoy, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Benim
vazgeçilmezlerim; okul yaptırmak, ağaç dikmek daha doğrusu
orman yaratmak ve denizlerimizi temiz tutmak. Bunlar benim
inancımdan geliyor. Allah, kitabında “oku” diyor, “çalış” diyor,
“sev” diyor, “paylaş” diyor. Bu inançla babam adına, onun doğduğu
topraklar olan Of ’ta Yüksek Denizcilik Teknik Meslek Lisesi

“Benim vazgeçilmezlerim; okul yaptırmak,
ağaç dikmek daha doğrusu orman
yaratmak ve denizlerimizi
temiz tutmak.”

yaptırdım. Lojmanıyla, laboratuvarlarıyla harika bir okul oldu.
Mezun olan her talebe kolunda altın bilezik ile mezun oluyor, “iyi
ki yaptırmışım” diyorum. Eşimin doğduğu topraklar olan Samsun’da
da Serap Ulusoy adına muazzam bir okul yaptırdım. Okulun önünde
çocukların çalışıp harçlıklarını çıkarabilecekleri tersane var. Annem
benim doğduğum sene İstanbul’a gelmiş, Üsküdar’dan ev almış.
Sonra Trabzon’a döndük ama annemin aklı hep Üsküdar’daydı. Bu
yüzden annem adına da Üsküdar’da bir okul yaptırdım. Türkiye’de
ilk gemi Çeşme’de yapılmış. Bu bağlamda orada da bir okul
yaptırdım. Okulun yanında bin 200 metrekarelik bir alana yurt
yaptırdık. Bu yurt kışın talebeler için kullanılırken yaz aylarında da
tatile gidemeyen öğretmenler için kullanılıyor. Öğretmeler için bir
tatil köyü de diyebiliriz.”
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AĞAÇ KESMEDEN HES YAPTI!
Karadeniz’de bir tek ağaç kesmeden Hidroelektrik Santral (HES)
kurduğunu söyleyen Yılmaz Ulusoy, “İnanması zor ama hiç
ağaç kesilmedi” diyor ve bunu nasıl başardığını şöyle anlatıyor:
“Sürmene’nin bin 600 metre yukarısında mükemmel bir HES, yani
suyla işleyen elektrik barajı yaptırdım. Ağaç kesmeden bu barajın
yapım maliyeti 4,5 milyon dolardı. Maliyet hiç önemli değil, yeter
ki ağaçlarımız zarar görmesin dedim. Suyu, borularla dört kilometre
mesafe boyunca yer altından taşıdık. Bir tane bile ağaç kesmeden
yaptık. Dünyada bir ilk oldu, örnek proje olarak gösterildi.
Bunun dışında bu vahşi güzelliğe 19 bin ağaç diktirdim. Şile’de de
ağaçlandırma yaptık. Büyükçekmece’ye binlerce ağaç diktik. Ayrıca
Sarıyer’de de orman yapacağız. Kemerde bir tatil köyümüz var.
1986 senesinde aldık burayı ve bir tane ağaç bile kesmeden doğaya
uygun bir tesis haline getirdik. Oteli aldığımızda 876 ağaç vardı,
bunların 45’i kurudu. Biz onun yerine 108 ağaç daha diktik.”

“DENIZIN TEMIZ OLMASI INSANLIK IÇIN
VAZGEÇILMEZ”
Bir diğer vazgeçilmezi olan denizin kirletilmesinden oldukça dertli

olan Yılmaz Ulusoy, denizin temiz olmasının insanlık için şart ve
vazgeçilmez olduğunu belirterek “Benim çocukluğumda hamsi
karaya vururdu, “Hamsi vurdu karaya, kofası beş paraya” denirdi.
Şimdi denizleri öyle perişan ettik ki, hamsi yok. Dün karaya
vuran hamsiyi, bugün dürbünle göremiyoruz. Doğayı ve denizi
korumayacaksak, okul yaptırmayacaksak neden yaşıyoruz? Biz
çocukken denizden su içerdik. Denizleri Allah lütfetti bizler için ama
biz çok hunharca kullandık, kirlettik. Bu bir inanç meselesidir, ben
denizleri inancımın gereği olarak, Allah’ın bir emri gibi koruyorum”
yorumunu yapıyor.

KARADENIZ KATLEDILMIŞTIR!
Son dönemde Karadeniz’de yapılan HES’leri ve yaylalara yapılan
yolları sorduğumuzda sanki bir yarasına dokunmuş gibi, sesi
yükseliyor Yılmaz Ulusoy’un ve “Karadeniz, katledilmiştir”
diyerek tepkisini şöyle dile getiriyor: “Ben Trabzon’da doğdum.
Uzun Göl’den Kaçkar’a kadar her yerin bozulmamış halini çok iyi
biliyorum. Çok net söylüyorum ki bir doğa ancak bu kadar bozulur,
bir yeşillik bu kadar katledilir. Düşman işgalinde olsak yapılmaz bu.
Londra’ya 550 milyon bomba atılmıştır ama oranın tarihini Hitler
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"Yıllardır yaz
ayarında denize
çıkarım. Bir tane
çöp atmadım,
attırmadım! İnsanlık
suçudur, günahtır.
TURMEPA’nın
deniz temizliğine
yönelik çalışmalarını
fazlasıyla faydalı
buluyorum."

bile korumuştur. Onun gibi bir adam bile tarihi eserlere bomba
atmamıştır. Biz yıktık, mahvettik. Karadeniz’i tanımak mümkün
değil. Sadece Karadeniz’i değil, ben 50-60 sene önceki İstanbul’u
geri istiyorum. Güzel İstanbul’umuz ne hale geldi? Gökdelen,
gökdelen, gökdelen… Tarihi yok etmeye çalışıyoruz. Tarihi korumak
pahalıya mal olsa da biz yaptığımız çalışmalarda tarihi korumak için
elimizden geleni yapıyoruz. Mesela, bir butik otelimizde 1960’lı
yılları muhafaza ettik.”

“DEVLET KORUMA GÖREVINI YAPAMADI”
Bu çevre katliamının altındaki nedenlerinin halkın çevre bilincinden
uzak olması ve devletin, koruma ve kollama görevini yapmamasından
kaynaklandığını söyleyen Yılmaz Ulusoy, “Bozduğunuz tabiatı tekrar
aynı hale getiremezsiniz” diyor ve ekliyor: “Kirlettiğiniz denizi
tekrar, tamamen temizleyemezsiniz. Üstünü temizleseniz bile altını
eski haline getiremezsiniz. Hayvan da bitki de kalmamış denizin
altında. Caydırıcı yasalarla devlet görevini yapmış olsaydı doğa bu
halde olmazdı. Yıllardır yaz ayarında denize çıkarım. Bir tane çöp
atmadım, attırmadım! İnsanlık suçudur, günahtır. Denizlerimizde
en azından mevcudu korumalıyız. Devlet de daha sıkı tedbir almalı
artık.”

“DOĞA BIZDEN INTIKAM ALIYOR”
Maddeye çok önem verildiği dünyamızda kapitalizmin vahşileştikçe
kendi kuyruğunu yemeye başladığının altını çizen Yılmaz Ulusoy,
şöyle devam etti: “1998’de Danimarka’da bir toplantı yapıldı, dünya
kuraklığına karşı tedbir almak amacıyla tüm devletler katıldı.
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Başta Amerika dâhil olmak üzere kimse tedbir almadı. Türkiye’de
de sürekli “kazanma” amacı var. Yaptığın okullar, diktiğin ağaçlar,
denizi korumak görevin ötesinde bir şeydir. Ulvi bir şeydir. Yeni nesil
bilmez 60 sene öncesini. Tablolarla görür ama hiçbir şey ifade etmez.
Akıl almaz bir siluet vardı, bu siluet her geçen gün bozuluyor. İslam
dininin temelinde temizlik varken “at, gitsin” mantığı çok yanlış.
Doğa bizden intikam alıyor. Havalar bozuldu, iklimler tamamen
değişti ve dünya cehenneme dönmek üzere. Mekke’de kar yağıyor,
ülkemizde hala kar yok.”

“TURMEPA FAZLASIYLA FAYDALI
ÇALIŞMALAR YAPIYOR”
“Eğer sizin rahat nefes alma imkanınız yoksa yaşamanız neye yarar?”
diyen Ulusoy, herkesin doğayı korumak için bir şeyler yapabileceğini
belirterek şunları söylüyor: “İnsanların denizleri koruması lazım,
ağaçlar için “kes gitsin” dememesi lazım. Pikniğe gidiyorlarsa
toprağa bir tane fide dikmeleri lazım. Denizi temizleyecek güçleri
yoksa balık tutanlara “çöplerinizi denize atmayın” demeleri lazım.
Denizler yüzde 70 oranında bozulmuştur. Yabancı ülkeler uzaktan
attıkları atıklarla sularımızı kirletiyorlar. Buna da devletimizin tedbir
alması lazım. Deniz yok olursa dünya yok olur. Ülkeyi düşünen, adil
olmaya çalışan insanlar olmalıyız.”
TURMEPA’nın bu konudaki çalışmalarını fazlasıyla faydalı
bulduğunu söyleyen Ulusoy, kendisinin de bu faydalı çalışmaları
desteklemeye çalıştığını belirterek “Başta kurucusu olan Rahmi
Koç’a, daha sonra tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.”

yakındestinasyon
yazı. Sevim Besev

SICAK
BİR
MOLA;

Akdeniz
Kıyıları...
KIŞ AYLARINI YAŞADIĞIMIZ
ŞU GÜNLERDE, SICAK
BİR MOLA VERMEK
İSTEYENLER İÇİN YAKIN
COĞRAFYAMIZDA BULUNAN
LİMAN KENTLERİNE MERCEK
TUTTUK. SAYFALARIMIZDA
SİZLERİ AKDENİZ’İN MİSTİK VE
DİNLENDİRİCİ 4 KIYI ÜLKESİNE
GÖTÜRÜYORUZ.
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LÜBNAN’DA BİR
LİMAN ŞEHRİ

Beyrut

TARİHİ TAPINAKLARA AİT KALINTILARI, LİMANDAN
GÖRÜLEN BÜYÜLEYİCİ MANZARASI İLE ORTA
DOĞU’NUN PARİS’İ DİYE ANILAN ŞEHİR; BEYRUT.
Lübnan’ın en büyük şehri olan Beyrut, Doğu Akdeniz’e uzanan küçük
bir burun üzerindedir. Genellikle ‘Orta Doğu’nun Paris’i olarak bilinen
eski Fenike liman şehri Beyrut; geçirdiği savaşlar nedeniyle birkaç kere
yeniden kurulmuştur. Modern binalarının arasında Fransız, Osmanlı
mimarilerinin örneklerini görmek mümkündür.
Oldukça kompakt olduğu için şehri keşfetmenin en iyi yolu yürümektir.
Bu bölgenin tarihsel önemini Roma İmparatorluğu’nun bir parçası olan

Baalbek tapınaklarının nefes kesen kalıntıları bir kez daha vurgular,
özellikle Jüpiter Tapınağı’nın çarpıcı görüntüsü görenleri etkilemektedir.
Söylentilere göre Roma İmparatorluğu zamanından kalma Byblos
‘dünyanın en eski limanı' ve Baalbek kalıntıları ise 'dünyanın en eski
yerleşim yeri'dir. Söylentilerin doğru olup olmadığı tartışılsa da şehrin,
limanın, kalıntıların büyüleyici güzelliği inkâr edilemez.

Moda Rönesans döneminden beri Beyrut’un önemli ve büyük bir
parçası olmuştur. Neredeyse çoğu lüks markanın, tasarımcıların
burada varlığını görebilirsiniz. Büyük alışveriş merkezlerinden
ziyade yerel Lübnan çarşısını görmek istiyorsanız alışveriş için
Trablus ya da Sayda şehirlerini ziyaret edebilir, yerel Lübnan
şaraplarından satın alabilirsiniz.

Ulusal Müze ve Gibran Müzesi ziyaretçilere kentin tarihi ile ilgili
önemli bilgiler verirken; şehrin Hamra ve Ashrafieh gibi hareketli
sokakları gece hayatı ve eğlenceyi sunar. Gemmayzeh şık barlar,
restoranlar ve gece kulüpleri ile doludur. Gün batımında Kordon’a
(Corniche) inip, Güvercin Kayaları’nı seyredip, gezinti yapabilirsiniz.
Ayrıca yürüyüş yapanları, koşanları, bisiklete binenleri, balık tutanları
izleyebilir; sokak satıcılarından yiyecek bir şeyler alabilir, kafelerden
birinde mola verip nargile içebilirsiniz. Söylentilere göre Güvercin
Kayaları ismini orada yaşanan intihar vakalarından sonra almış.

Beyrut’a kadar gitmişken, şehre araba ile yaklaşık 45 dakika
uzaklıkta olan Jeita Mağaraları’nı (Jeira Grotto) görmemek
olmaz. İki ayrı ama birbiriyle bağlantılı mağaradır. Yukarı ve
aşağı mağara içinde kireçtaşı yatakları, sarkıtlar, dikitler, değişik
şekiller görebilir; bu doğa harikasının muhteşem görüntüsünü
hayranlıkla seyredebilirsiniz.

Beyrut’un en batı ucunda yer alan Güvercin Kayaları (Raouché
Kayaları), zamanla denizin aşındırmasıyla oluşmuş kaya kemerleridir.
Her ne kadar son yıllarda yapılan yüksek apartmanlar manzarayı biraz
mahvetmiş olsa da görülmeye değer, küçük teknelerin düşük bir fiyata
yaptıkları turlara katılabilir; mağaraları gezebilirsiniz.
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SÖRFÇÜLER İÇİN
BİR CENNET

Kazablanka

HOLLYWOOD’UN UNUTULMAZ FİLMİ
“CASABLANCA” İLE AYRI BİR ÜNE SAHİP FAS’IN
EN POPÜLER ŞEHRİ KAZABLANKA, DALGALI
DENİZİYLE SÖRFÇÜLER İÇİN CAZİBE NOKTASI...
Türkiye’den Kazablanka’ya giden uçaklarla, vize ihtiyacı olmadan
Fas’a ulaşmak mümkün. Fas’ın Atlas Okyanusu kıyısında kalan
Kazablanka “Büyük Kazablanka” bölgesinin başkenti konumunda.
Ülkenin resmi başkenti ise Rabat.
1942 yılında çevrilen Hollywood’un unutulmaz filmi “Casablanca”
ile ayrı bir üne sahip şehir, Fas endüstrisinin önde gelen şirketlerini
içinde barındırıyor. İstatistikler, ülkenin endüstri hattının
merkezinde olduğunu gösteriyor. Kazablanka Limanı, Fas’ın en
önemli limanı olmasının yanı sıra dünyanın da en büyük yapay
limanlarından biri.
The Corniche Avenue üzerinde, uzun plajlar, yüzme havuzları,
kafeler, oteller, restoranlar ve gece kulüpleri gezilebilecek yerler
arasında. Atlas Okyanusu’na kıyısı olan şehrin kumsallarında peş
peşe Beach Club’lar bulunuyor. Deniz çok dalgalı olduğu için kıyıya
çok sayıda deniz suyu havuzu yapılmış. Dalgalı okyanus ise sörfçüler
için büyük bir nimet!
1930’ların mimarisini yansıtan bahçelerin ve çiçeklendirilmiş geniş
caddelerin bulunduğu Anfa da görülmesi gereken yerlerden.
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EGZOTİK GÜZELLİĞİYLE

Marakeş

SAHRA ÇÖLÜ VE ATLAS DAĞLARI İLE ÇEVRİLİ
MARAKEŞ, FAS’IN EN YOĞUN TURİST ÇEKEN VE
KÜLTÜRÜ, MİMARİSİ, PAZARLARI, BAHÇELERİ
İLE HER ÜLKEDEN İNSANI BULUŞTURAN CANLI
BİR ŞEHİR. GELİN MARAKEŞ’İN GÜZELLİKLERİNİ
BİRLİKTE KEŞFEDELİM.
Fas’ın çoğu büyük şehrinde olduğu gibi Marakeş de eski ve yeni şehir
olarak ikiye ayrılıyor. Majorelle Bahçesine kısa yürüyüş mesafesinde
olan Berberi’ler zamanından kalma eski şehir, Fas’ın en büyük ve en
görkemli pazarlarından birine sahip. Halıdan deriye, çanak çömlekten
takıya, baharatlardan kumaşlara kadar birçok değişik şeyi, hatta daha
fazlasını bulmanız mümkün. Renkler, sesler ve bir sürü insanla dolu
eski şehir kaotik görüntüsüyle hayat dolu ve eğlenceli bir yer.
Marakeş’in kalabalık ve gürültülü sokaklarının arasında Majorelle
Bahçesi, palmiye ağaçları, egzotic bitkileri, havuzları, çeşmeleri, klasik
Fas mozaikleri ile kaplı küçük evlerle dolu bir vahadır adeta. Kuş
cıvıltıları arasında yürüyüp, kafesinde nane çayı içerken etrafı seyredip
dinlenebilirsiniz.
Marakeş’e gidip surların içinde, eski şehrin kalbinde bulunan Jemaa el
Fna Medine meydanını görmeden olmaz. Bütün turistlerin mutlaka
ziyaret ettiği şehrin merkezi olan bu canlı ve ilginç meydanda farklı
tatlar sunan restoranlar bulabilir, sokak yemeklerini tadabilir, yılan ya
da maymun oynatanları ve yerel dansçıları seyredebilirsiniz. Sürekli
hareket halinde olan meydan, hem gündüz hem gece görülmesi
gereken bir yer. Meydana açılan dar sokaklarda dolaşıp; ilginç küçük
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dükkânlar, zanaatkârlar, restoranlar, baharatçılar bulabilirsiniz. Eski
şehre ara vermek isterseniz yeni şehirdeki (Ville Nouvelle) sanat
galerilerini ziyaret edebilir, yemek ya da içecek molası verebilirsiniz.

ATLAS DAĞLARI TURLARINA KATILIN
Marakeş’e kadar gitmişken vaktiniz ve enerjiniz varsa rehberli
Atlas Dağları turlarından birine katılıp, etrafınızdaki güzellikleri
seyrederek tırmanış yapabilirsiniz. Macerayı seviyorsanız deve ile
Sahra Çölü Turlarına katılıp gece yıldızların altında bir Berberi
çadırında uyuyabilir, kum tepeleri üzerinde gündoğumunu
izleyebilirsiniz.
Tabii ki sarayları da unutmamak gerek. On altıncı yüzyılda
Kral Ahmed el-Mansur tarafından altın ve mermer gibi değerli
malzemeler kullanılarak yapılmış olan Badi sarayı, onun halefi
tarafından yağmalanıp yıkılmış. İsminin anlamı ‘essiz olan’ Badi
Sarayı yıkıntılarını Atlas dağlarının etkileyici manzarası eşliğinde
gezebilirsiniz. 19’uncu yüzyılda yapılmış olan Bahia Sarayı ince
işlenmiş tavanları, renkli mozaikleri, vitray lambaları ile Arap ve İslam
mimarisinin çarpıcı bir örneğidir. Bunların dışında Marakes Kraliyet
Sarayını da ziyaret edebilirsiniz, maalesef içeri girmeniz yasak.

Marakeş’in kalabalık ve gürültülü
sokaklarının arasında Majorelle Bahçesi,
palmiye ağaçları, egzotic bitkileri, havuzları,
çeşmeleri, klasik Fas mozaikleri ile kaplı
küçük evlerle dolu bir vahadır adeta.
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SICAK BİR MOLA

Tunus

KIŞ AYLARINI YAŞADIĞIMIZ
ŞU GÜNLERDE SICAK BİR
MOLA İSTEYENLER İÇİN TUNUS, HEM
DOSTANE HALKI HEM DE SICAK HAVASIYLA
SİZLERİ DAVET EDİYOR.
Türkiye’den vize istemeyen ve yaklaşık iki saatlik bir uçak yolcuğu
ile ulaşabileceğiniz Tunus, Akdeniz’in Afrika’ya açılan kapısı
konumunda. Bu avantajını çok iyi değerlendiren Tunus, sınırlı
petrol gelirine turizmi ekleyerek refah seviyesini artırıyor. Tunus,
kurak çölde gezi yapmanın yanı sıra Akdeniz’in sıcak sularında
denize girme imkanı sağlayabiliyor. Akdeniz kıyılarında zeytin
toplayan insanlar görebileceğiniz gibi çölde hurma dallarına
tırmanan insanları da görebiliyorsunuz. Tunus, Fransız, Arap ve
Afrika kültürleriyle harmanlanmış halktan oluşuyor.
Geniş ana caddeleri olan Tunus’un mimarisinde, beyaz Arap evleri
ve Fransız mimarisi dikkat çekiyor. Hammamet'te ‘medina’ adını
verdikleri otantik alışveriş merkezleri turistlerin en çok uğradığı
mekânlardan. Kentte gezilecek diğer yer ise, marina. Büyük teknelerin
bağlı olduğu marina çevresini ise kafeler kaplamış. Tunus’ta Türkler’e
büyük sempati duyuluyor, kendinizi özel hissediyorsunuz. Türk
olduğunuzu duyduklarında size arkadaş veya kan kardeş olarak hitap
etmeye başlıyorlar ve pazarlıkta daha çok indirim yapabiliyorlar.
Afrika’ya gidip de çöle ayak basmadan dönmek olmaz. Tunus'un
güneyinde başlayan Sahra Çölü turu, en çok tercih edilen turlardan.
Gece çölde konaklamalı bu turlar oldukça yoğun ilgi görüyor.
Yaklaşık 100 Dinar ödeyerek iki gecelik bir Sahra turuna katılmak
mümkün.
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Şelale Kadak
SABAH GAZETESİ YAZARI

“Çevre
konusunda
STK'lar
yeterli değil”

G

Gazetecilik hayatına stajyer muhabir olarak Sabah Gazetesi’nde
başlayan Şelale Kadak, bugün aynı gazetede köşe yazarı olarak kariyerini
sürdürüyor. Köşesinde iş dünyasındaki gelişmeleri anlatan Kadak, sık
sık çevre konularını da gündeme taşıyor. “Bu benim topluma olan
sosyal sorumluluk görevimi de yerine getirmem anlamına geliyor ki
müthiş bir huzur duyuyorum” diyor Şelale Kadak. Türk medyasının
başarılı köşe yazarlarından gazeteci Şelale Kadak ile denizi ve Türk
medyasının çevre bilincine dair bir söyleşi gerçekleştirdik.
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TÜRKİYE GÜNDEMİNİN, MEDYADA ÇEVRE
KONUSUNA YER VERMEYE MÜSAADE
ETMEDİĞİNİ BELİRTEN GAZETECİ
ŞELALE KADAK, ÇEVRE KONUSUNDA ÇALIŞMA
YAPAN STK SAYILARININ VE AKTİVİTELERİNİN
DE YETERLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR.
Türkiye’de çok sayıda gazetecinin farklı meslek gruplarından
geldiğini görüyoruz. Sizin gazetecilik hikayeniz nasıl başladı?
Sanırım ben o gruba dahil olmayan azınlığın içindeyim. Her zaman
yazı yazmaya büyük bir ilgim vardı. Ortaokul ve lise yıllarında en
güzel kompozisyonları yazan, edebiyat ve Türkçe öğretmeninden
övgü alan öğrencilerin arasına girerdim. Lise yıllarında gazeteci
olmayı düşünmüş ve üniversite sınavları öncesi bölüm seçimlerinde
ilk sıralara gazetecilik fakültelerini yazmıştım. Sonunda hayalim

Denizin üzerinde insanların attığı
çöpler yüzüyor. Teknelerden sintine
boşaltılıyor. Denize karşı özenimiz
pek iyi değil.

gerçekleşti ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde büyük bir
mutlulukla okumayı başardım.
Bugün, geçmişe baktığınızda iyi ki gazeteci olmuşum diyor
musunuz?
Evet diyorum. İyi ki gazeteci olmuşum. Tabii İletişim Fakültesi’nde
her konuyu görüyorduk. Her yıl ekonomi dersimiz mutlaka vardı.
Her yıl mutlaka tarih okuyorduk. Hukuka giriş derslerimiz vardı.
Yani her konuya giriyor ama derinlemesine ilerlemiyorduk. O
nedenle ben gazeteci olmayı kafama koyduğum için ne yapıp edip
daha okulun ikinci yılında kendimi stajyer olarak Sabah Gazetesi’ne
atmayı başardım. Mesleğe ait ne öğrendiysem de orada öğrendim.
Pratik yapmak müthiş bir deneyim. İnsan o kadar hızlı bir ilerleme
kaydediyor ki, daha önce çok zor gibi görünen muhabirlik yapmak,
fotoğraf çekmek işin içine girince kolaylaşıyor.
Mesleğiniz gereği çok araştırma yapıyor ve çok farklı meslek
gruplarına sahip insanlarla görüşüyorsunuz? Şu mesleği yapsam
daha mutlu olurdum diye düşündüğünüz oluyor mu?
Bizim mesleğin çok zorlukları var. Gecesi gündüzü yok mesela.
Ben gazetecilik hayatımın büyük bir kısmında mesela pazar günleri
çalıştım. Herkes tatil yaparken, gazeteye gidip haberimi yapmak ve
sayfaların bitmesini beklemek benim normalim olmuştu artık. Tatil
günleri belli olan, görev tanımları belli olan diğer mesleklere bazen
bu açıdan özendiğim çok oldu ama her zaman işine aşık birisi olarak
tercihimden mutlu oldum.
Dergimizin de ana teması olan çevreye medyanın bakışını merak
ediyoruz. Çevre konuları yazılı ve görsel medyada sizce yeteri
kadar yer buluyor mu?
Türkiye’nin gündemi ne yazık ki çevre konularının daha çok medyada
yer almasına izin vermiyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bazı ülkelerin
bir yılda tanıklık edeceği olaylar bizde peş peşe sıralanabiliyor. Haliyle
gazetecilikte öncelikler değişip duruyor. Ama şahsen ben her zaman
çevre konusuna önem vermeye çalışıyorum. Başta TEMA olmak üzere
TURMEPA gibi derneklerin faaliyetlerine katılmaya gayret ediyor,
yöneticileriyle bir araya gelerek gündeme çevreyi getirmenin yolunu
buluyorum. Bu benim topluma olan sosyal sorumluluk görevimi de
yerine getirmem anlamına geliyor ki müthiş bir huzur duyuyorum.

Bir yayın kuruluşunun yayın yönetmeni olsanız, öncelik
sıralamasında çevreyi kaçıncı sıraya alırdınız?
Çevre kadar kadın ve eğitim de önemli konular. Aslında birbirleriyle de
çok bağlantılı. Ben yönetici olsam üçüne de eşit olarak çok daha fazla
yer vermek isterdim. Ajanslarda bu konularla ilgili haberler düştüğünde
onun mutlaka toplantı masasında gündeme gelmesini şart koşar ve bu
haberlerin her gün gireceği özel anonim köşeler oluştururdum.
Deniz ile aranız nasıl? Denizlerimizin durumuna dair
gözlemlerinizi paylaşabilir misiniz?
Denizi çok seviyorum. Yaklaşık iki yıldır salonda spor yapmayı
bıraktım ve İstinye-Tarabya arasındaki sahilde her gün olamasa
da haftada beş gün sekiz kilometre yürüyorum. Deniz kenarında
yürümek kadar insana iyi gelen başka bir şey olamaz diye
düşünüyorum. Tabii ormanda yürümek de o kadar güzel ama ben
denizden çok etkileniyorum. Tabii öte yandan çok da üzülüyorum.
Denizin üzerinde insanların attığı çöpler yüzüyor. Teknelerden
sintine boşaltılıyor. Denize karşı özenimiz pek iyi değil. O nedenle
eğitim çok önemli. Bilinçlendirme ailede başlar ve sonra okulda
devam eder. Daha çok kampanya yapılması için hepimiz teşvik
etmeliyiz. Bu anlamda televizyon kanallarında yayınlanan kamu
spotlarını çok ama çok başarılı ve faydalı buluyorum.
Çevre konusunda STK’ların çalışmasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Medya yeteri kadar gayret göstermiyor doğru ama bana göre sivil
toplum kuruluşları da sayı olarak yeterli değil ve yaptıkları aktivitelerle
çok dikkat çekemiyorlar. Evet TURMEPA’yı çok beğeniyorum, pek
çok güzel aktivite yaptı, denizi süpürgeyle temizledi, çocukları işin
içine soktu. Van’a gittik mesela yıllar önce. Çok güzel çalışmalar
yapıyorlar ama işte yeterli değil. Bana göre destek veren şirketlerin
sayısı artmalı, yapılan faaliyetler de çoğalmalı. Daha dikkat çekici
kampanyalar yapılmalı.
Üyesi olduğunuz STK’lar veya gönüllü görev almayı
düşündüğünüz projeler var mı?
Pek çok sivil toplum kuruluşunun projelerinde gönüllü olarak
jürilerde yer alıyorum, toplantılarına katılmaya gayret gösteriyorum.
İsim vermek istemiyorum, sayıları oldukça fazla.

Medya yeteri kadar gayret
göstermiyor doğru ama bana göre
sivil toplum kuruluşları da sayı olarak
yeterli değil ve yaptıkları aktivitelerle
çok dikkat çekemiyorlar.
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OKYANUSU AYDINLATAN
ELMAS ŞEHRİ

Sidney
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RENGARENK HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİYLE YENİ YILA GİRDİĞİMİZİN İLK
HABERCİSİ OLAN SİDNEY, KIŞ DÖNEMİNDE SICAK BİR MOLA İSTEYENLER İÇİN
KAÇIŞ ROTASI OLABİLİR. EŞSİZ DOĞA GÜZELLİĞİNE SAHİP BU DENİZCİ ŞEHRİ,
YIL İÇİNDE DÜZENLENEN RENKLİ FESTİVALLERLE OKYANUSU AYDINLATIYOR...
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Denizi dalgalı, suyu soğuk, plajı sonsuz… Koalası tembel, kangurusu
zıpır, doğası özgün… Pasifik Okyanusu’nun kenarında, yüzyıllar
önce sürgüne gönderilen mahkumlar tarafından kurulan, etkileyici
yelkenli mimarisiyle kilometrelerce uzaklıktan görülen Opera Evi ve
yeni yıla ilk giren şehirlerden olduğu için televizyon ekranlarında
havai fişek gösterileri eşliğinde izlediğimiz Darling Köprüsü ile
kartpostalları süsleyecek Güney yıldızı Sidney (Sydney)…

MAHKUMLAR ŞEHRI SIDNEY’IN
KURULUŞ HIKAYESI
Avustralya’ya bilinen ilk yerleşme Güney Doğu Asya’dan gelen ve
aborjin olarak bilinen yerliler tarafından 50 bin yıl önce yapıldı.
Bu yerliler, kendilerine taştan aletler ve hayvan betimlemeleri

64

yapan ilkel insanlardı. Bütün bunlar 1788 yılında sona erdi.
1788 yılında, sekiz ay süren deniz yolculuğu sonrasında Kaptan
Cook komutasında bir İngiliz donanma gemisi yanaştı Sidney
kıyısına… Donanmadan 760 azılı mahkum ve 250 denizci
muhafız indi. Kıtaya yeni gelen bu mahkumlar, Sidney’de yaşayan
yerlilerin toprak üzerindeki doğal haklarını reddettiler ve onları
öldürerek Sidney’e yerleştiler. İngiliz kolonisi yerleştikten sonra
Sidney yakınlarında altın bulunduğuna dair söylentiler, şehrin
popülasyonunu artırdı. Şehre ‘Sidney’ adını, suçlularla birlikte
gelen kaptan Arthur Philip vermiştir. Sidney, Normandiya’nın
Saint-denis kasabasının halk arasında söylene söylene aldığı haldir.
Sidney, bu trajedi yüklü kuruluş hikayesine rağmen bugün çok
fazla ulusu bir arada toplayan kültür mozaiğidir.

SIDNEY’IN DOĞDUĞU LIMAN MAHALLESI,
THE ROCKS
Sidney’in kurucusu olan mahkumlar, 1788 yılında anakaraya
The Rocks bölgesinden çıkmışlar ve Yeni Güney Galler kolonisini
kurmuşlar. Bu sürgün kolonisinin suçlu geçmişinin mirası The Rocks
bölgesinde, 19. yüzyıldan kalma kalıntılar bulunuyor. Ayrıca Sydney
Gözlemevi, hafta sonu pazarı ve çeşitli sanat galerilerine ev sahipliği
yapıyor. Tarihi bu kadar eskiye dayanan bir liman mahallesi olduğu
için en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen The Rocks, şehrin
açık hava müzesi gibi. Adeta tarihi Sidney ile modern Sidney’in
kesiştiği nokta olan bu bölgede yürüyüş yapabilir, uzun yıllar boyunca
hükümetin resmi teknecilerine ev sahipliği yapan sığınak Cadman’s
Cottage’ı görebilirsiniz.

KARTPOSTALLARI SÜSLEYEN SIMGE,
SIDNEY LIMAN KÖPRÜSÜ

EN YÜKSEK NOKTADAN LIMAN MANZARASI

Sidney’in kuzeyi ile merkezini birleştiren, 503 metre kemer uzunluğu
olan, üzerinden geçen sekiz şeritli karayolu ve iki şeritli demir yolu
ile dünyanın en geniş çelik köprüsü olma unvanına sahip Harbour
Köprüsü, Sidney’in kartpostalları süsleyen simgelerindendir…

The Rock bölgesinden Sidney Limanı’na doğru yürürken, hem
gökyüzünü hem de eşsiz güzellikteki limanı seyredebileceğiniz
harika bir yerle karşılaşacaksınız; Observatory Hill. Şehrin en yüksek
noktası olan ve kilometrelerce uzaklıktan bile görülebilen bu yapıdaki
direğin tepesinden 19. yüzyıldan bu yana her öğlen saat birde
balon bırakılırmış. Bunun, gemi kaptanlarının kronometrelerini
ayarlayabilmelerini sağladığı söyleniyor.

Bu ihtişamlı köprüyü Opera House’un etrafındaki kafe ve
restoranlardan izlemenin mümkün olduğu gibi 100 dolar civarında bir
ücret ödeyerek Bridge Climb şirketinin düzenlediği turla köprünün
muazzam kemerleri üzerinde yürüyüş yapabilirsiniz. Ancak yükseklik
korkunuzun olmaması şart, çünkü denizin 134 metre üzerinde, adeta
havada adım atıyormuş gibi yürüyorsunuz.
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DENIZCILERIN UĞRAK YERI, LIMANLAR!
Yerel ismi Port Jackson olan limanda yüzlerce sayıda yelkenli tekne
ve feribot görebilirsiniz. Ayrıca limanda Circular Quay denilen,
birçok feribot ve gezi teknesinin son durağı olan, şehrin denizcilik
merkezi de diyebileceğimiz bir yer var… Muhteşem kıyı manzarası,
bütün denizci gezginlerin ilgisini çekecektir.
Şehrin en kalabalık, en işlek, en eğlenceli ve en çok ziyaret edilen
duraklarından biri, Darling Harbour (Darling Köprüsü). Bölge en
çok aborjinleri görmek isteyen turistler tarafından ziyaret ediliyor.
Müzik çalan, dans eden, turistlerle fotoğraf çektiren, kıtanın yerli
halkı olan aborjinleri Darling Limanı’nda görebilirsiniz. Limanda,
yıllar önce bölgeye getirilen 760 azılı suçlunun karaya çıkarıldığı
yer olduğunu ifade etmek için bir plaket bulunuyor. Liman aynı
zamanda Sidney Akvaryumu’na, Wild Life Hayvanat Bahçesi’ne,
Ulusal Denizcilik Müzesi’ne, su sporları merkezine, marinaya ve
daha pek çok yapıya ev sahipliği yapıyor.
Wild Life Hayvanat Bahçesi’ni mutlaka görmelisiniz, eğer koaladan
tazmanya canavarına, kangurudan devekuşuna kadar daha önce
görmediğiniz hayvanları merak ediyorsanız… Koala ve kanguruları
kucağınıza alarak öpüp koklayabildiğiniz bir dünyayı, düşünsenize…
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YELKENLI MIMARISIYLE OPERA EVI
Circular Quay’ın doğusunda, Sidney’in tam bir denizci şehri
olduğunu ispatlarcasına dış mimarisinde bulunan yelken sembolüyle
kilometrelerce öteden bile tüm ihtişamıyla görülen bir yapı var;
Opera Evi… 201 milyon dolar maliyetle inşa edilen bu dev yapı
günümüzde, tiyatro, bale, film, konser ve opera gösterilerine ev
sahipliği yapıyor. Modern dünyanın harikaları arasında sayılan, dış
görünümü denizde süzülen yelkenlileri andıran bina, UNESCO
Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alıyor.

DENIZ, KUM VE SIDNEY
Güneş tepeden bütün vücudunuzu ısıtırken göz alabildiğine uzanan
denize karşı ayaklarınızın altında yatan yumuşak kum taneciklerini
hissetmek… Sidney, bu hissi en derinden yaşayabileceğiniz okyanus
şehri. Özellikle sörf cenneti de diyebileceğimiz Sidney, sayısız
plaja sahip… En bilinen plaj Bondi, şehrin en kalabalık plajıdır.
Neredeyse, Sidney’le özdeşleşmiş durumda Bondi… Bu plajın
kalabalığından rahatsız olanlar ise Coogee Plajı'nı tercih ediyorlar.
Hem feribot keyfi yaşayabileceğiniz hem de daha sakin bir plajda
yüzmenin tadını çıkarabileceğiniz bir diğer plaj; Manly. Circular
Quay’dan başlayan yarım saatlik feribot yolculuğu ile bu plaja
ulaşabilirsiniz. Sörfçülerin tercihi ise daha sakin olan kuzey kıyıları;
Curl Curl, Narrabeen, Palm Beach gibi…
Sidney, rüzgâr sörfünün yanı sıra yelkenliyle açılmak ve kano için de
oldukça uygun bir liman kenti. Uygun ekipmanı, Spit Köprüsü veya
Balmoral’den kiralayabilirsiniz.
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SIDNEY MUTFAĞI
Avustralya sularının barramundi, yabby, Sydney rock oyster ve
red empor gibi özel balık türlerini tercih edebilirsiniz. Ünlü Rus
balerin Pavlova’nın ülkeyi ziyareti sırasında onun için yapılan
‘balerin’ adlı tatlıyı deneyebilirsiniz. Balerin, içi yumuşacık, dışı çıtır
çıtır ve çilek, muz, kivi gibi meyvelerle süslenen bir tatlı. Egzotik
bir lezzet olan ‘Peach Melba’yı da deneyebilirsiniz. Peach Melba,
vanilyalı dondurmanın üzerine şeftali dilimleri ve ahududu sosu
konularak hazırlanan başka bir tatlıdır. Sidney’in sıcak günlerinde bu
dondurmalı tatlı içinizi ferahlatacak.

Avustralya mutfağının spesiyallerinden olan bir diğer lezzet, kanguru
etidir. Kuzey bölgelerde tadabileceğiniz yerel Aborjin mutfağında
ise timsah, kertenkele ve kanguru eti yiyebilirsiniz. Sidneyliler tıpkı
Türkler gibi eti seviyorlar ve barbekü kültürüne sahipler.
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SIDNEY VE FESTIVALLER
Sidney, adeta festivaller şehridir. Her yıl rengarenk gösterilerin,
havai fişeklerin, müziğin, dansın, sanatın ev sahibidir Sidney. Her
yıl mayıs-haziran aylarında gerçekleştirilen Vivid Sidney etkinliği,
ışık, müzik ve fikir festivalidir. Işıklarla süslenen binalar, yollar,
duvarlar… Sidney’in simgesi haline gelen Opera Evi’nin adeta peri
masallarındaki şatolara benzemesi… Sidney, harikalar diyarına
dönüşür festivallerle. Vivid Sidney, dünyanın en büyük açık hava
sanat galerisidir.

Sidney, şubat-mart aylarında ise Manly Beach’te
gerçekleştirilen Australian Open Of Surfing’e ev sahipliği
yapar. Dünyanın önde gelen sörfçüleri, müzik, sanat ve
eğlence eşliğinde birbirinden güzel gösteriler sergilerler.

Bu festivallerin dışında
Sidney’de Rolex
Sydney to Hobart
kapsamında yat yarışı
da düzenlenir.

Deniz, kum, güneşten
ibaret değil Sidney.
Dünyanın farklı
bölgelerinden gelen şefler
tarafından hazırlanan
lezzetlerin boy gösterdiği
Sidney Yemek Festivali’ni
görmek isterseniz,
gezinizi ekim ayına denk
getirmelisiniz.
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Nihal Sözbir Karakuş
DEHA BİODİZEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“Toplanan
bitkisel atık
yağlarla
denizlerimiz
korunacak”
BİTKİSEL ATIK YAĞLARI TOPLAYIP, GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ SAĞLAYARAK HEM SAĞLIĞINIZI HEM DE
DENİZLERİ KORUYABİLİRSİNİZ. BUNUN İÇİN BİRİKTİRDİĞİNİZ BİTKİSEL ATIK YAĞLARI, CARREFOUR VE
MİGROS ŞUBELERİNE GETİRMENİZ YETERLİ. BURADA TOPLANARAK BİYODİZELE DÖNÜŞTÜRÜLEN ATIK
YAĞLARDAN ELDE EDİLEN GELİR, TURMEPA’YA BAĞIŞLANACAK.

E

Ev, otel ve restoranların bitkisel atık yağlarını toplayarak geri dönüşümünü
sağlayan Deha Biodizel, bitkisel atık yağları biyodizel ve yan ürün olarak
gliserine dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor. Böylelikle hem insan
sağlığı hem de çevre korunmuş oluyor. Deha Biodizel Genel Müdür
Yardımcısı Nihal Sözbir Karakuş ile bilinçsizce dökülen atık yağların
denizleri ve deniz canlılarını, yanlış kişilere teslim edilen atık yağların ise
insan sağlığını nasıl etkileyebileceğini konuştuk. Kimya Mühendisi Nihal
Sözbir Karakuş ile yaptığımız söyleşimizi okuyunca, bu konuda daha
dikkatli olacağınızı iddia ediyoruz! Çünkü atık yağlar göründüğü kadar
masum değil.

bir firma. 2015 yılına kadar Türkiye’deki tüm bitkisel atık yağları
toplamaya çalıştık. Bu yağları biyodizel ham maddesine dönüştürdük.
2015 yılında da Kartepe’de kurduğumuz tesis ile Türkiye’de bitkisel atık
yağlardan biyodizel ürerimi de başlamış oldu. Kartepe’deki tesisimizin
yıllık 50 bin ton kapasitesi var.

Deha Biodizel’in kurulma amacı ve çalışmalarını dinleyerek
başlamak isteriz?
Deha Biodizel, Taş Yapı bünyesinde 81 ilde faaliyet gösteren, yaklaşık 250
personele sahip kızartmalık atık yağları toplayarak biodizele dönüştüren

Başka bölgelere de tesis kurmayı düşünüyor musunuz?
Keşke olsa ama atık yağ toplama oranının artırılması lazım. Tesis
kurmak, oldukça maliyetli bir durum. Tüm Türkiye’de toplanan atık yağ
kapasitesinin üzerinde tesislerimiz var zaten.
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Atık yağları biodizele dönüştürdüğünüz tesis, Kartepe’de mi?
Evet. Avrupa standartlarında üretim yapan, sıfırdan kurulan, güzel bir
tesisimiz var. Dilovası’nda da başka bir tesisimiz var. İki tesisin toplam
kapasitesi yıllık 75 bin ton.

Türkiye’de toplanan bitkisel atık yağ miktarı ne kadar?
Yıllık 25 bin ton civarındadır. Bunun dışında maalesef kayıt dışı
toplanan atık yağlar da var. Türkiye’de 1,5 milyon ton yağ satışı var.
Aşağı yukarı 300 bin tona yakın atık yağ çıktığı düşünülüyor. Bunun
yüzde 50’sini toplayabilmeyi hedefliyoruz.
Kayıt dışı toplanan atık yağlarla ne yapılıyor?
Öncelikle, en tehlikelisi gıdaya karıştırılması. İkincisi, sabun
yapımında kullanılması. Sabun, yağdan yapılır fakat ham yağdan
yapılmalıdır. Atık yağdan yapıldığında kanserojen madde içerir. Bu
yüzden açık yağ, açık sabun alınmamalı.
Atık Yağ, masum gözüküyor ama oldukça tehlikeliymiş…
Bence atık yağ, en tehlikeli atık. Ambalaj ve plastik sektöründe
şöyle bir durum var; çöpten toplayanlar da topladıklarını bir şekilde
geri dönüşüme kazandırıyorlar Atık Yağ ise lavaboya döküldüğünde
çevreye zarar veriyor. Lavaboya dökülmeyip yanlış kaynağa geçerse de
insan sağlığını tehdit ediyor. Sistem düzgün kurgulandığında, ortada
hiç atık kalmaz. Çevre daha az kirlenir ve milli geliri içeride tutmuş
oluruz.
Atık yağ kullanım oranlarına baktığımızda en çok hangi
sektörlerden atık yağ toplanıyor?
En fazla kızartmalık atık yağ, fast food restoranlarından toplanıyor.
Otellerden de yağ çıkma oranı yüksek fakat şehir otellerinden fazla
çıkmaz. Antalya bölgesinde çok fazla otel var, atık yağ toplanma oranı
yaz aylarında oldukça yüksek.
Bitkisel Atık yağların tamamı geri dönüştürülebiliyor mu?
Bir litre bitkisel atık yağdan, bir litre biyodizel elde ediliyor. İçerisinde
bulunan tortular, yüzde 20 oranında arındırıldıktan sonra geriye
kalan atık yağın tamamı dönüştürülebiliyor. Biyodizelin yanı sıra
yan ürün olarak gliserin ortaya çıkıyor. Toplanan atık yağın tamamı
dönüştürülüyor.

Deha Biodizel Kartepe fabrikası

Sizin gibi atık yağ toplama lisansı alan ve tesis kuran çok şirket
var mı?
2005 yılında atık yağ toplama hakkında kanun çıktıktan sonra
belediyelere atık yağ toplama yetkisi verildi. Bu dönemde irili ufaklı bir
sürü firma kuruldu. Bu firmalar lisans aldılar, küçük ölçekte biyodizel
üretim tesisleri kurdular. Daha sonra biodizel üretimine ÖTV
gelince, bu firmalar tek tek kapandı. 2014 yılında yüzde 2 oranında
ÖTV muafiyeti geldi. Şu anda aktif olarak bitkisel atık yağdan
biodizel üreten başka firma yok. Sahada en büyük problem kaçak
toplayıcılar. Anlaştığımız işletmelerin atık yağ bidonlarını güvenli
yerlere koymaları gerekiyor. Atık yağ teslim edilirken işletme Ulusal
atık taşıma formunu mutlaka doldurtmalı. Bu evraklara, toplanan
atık kilosu mutlaka doğru yazılmalı ve geri dönüşüm firmasının kaşesi
olmalı. Bakanlık daha sonra sorgulayabilmeli.
Peki, belediyelerde bu bilinç oluştu mu?
Belediyelerle protokol yapıyoruz, bu işin duyurulması sağlıyorlar ve
Atıkların yanlış yerlere dökülüp dökülmediğini kontrol ediyorlar.
Belediyelerin desteğine çok ihtiyacımız var, proje başarısında payları
çok büyük.
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“Tıpkı TURMEPA gibi biz de
denizlerin korunmasını amaçlıyoruz.
'Bir litre bitkisel atık yağ,
bir milyon litre suyu kirletir'
söylemi oldukça doğru.”

Toplumda geri dönüşüm bilincinin artırılması için neler
yapılmalı?
Aslında Milli Eğitim Bakanlığı’nın geri dönüşüm ile ilgili ders koyması
lazım. Sadece atık yağ değil, bütün geri dönüştürülebilir ürünler
hakkında bilgilendirilmeli çocuklarımız. Avrupa’da belediyeler ve firmalar
tarafından yapılan çevre dostu araçlar var. İçerisinde yer alan büyük
ekranlarda insanlara geri dönüşüm hakkında bilgi veriliyor. Yaklaşık iki
yıldır ekranlarda görülen kamu spotumuz var. Vodafone ile yürüttüğümüz
bir proje de var. En yakındaki atık toplama noktasına gönderebilmek için,
personelimizi izliyoruz.
Atık yağların fabrikaya ulaşımı nasıl sağlanıyor?
Türkiye genelinde 28 adet ara depo alanı kurduk. 81 ilden atık yağlar
bu ara depolara geliyor ve bu depolardan da tankerlerle fabrikamıza
ulaştırılıyor. Depolar ve araçlar lisanslı. Çok geniş, komplike ve zor
bir iş.
TURMEPA’yı seçme sebebiniz neydi?
Tıpkı TURMEPA gibi biz de denizlerin korunmasını amaçlıyoruz.
“Bir litre atık yağ, bir milyon litre suyu kirletir” söylemi oldukça
doğru. Atık yağlar suyun içerisine karışmıyor, denizin yüzeyinde
birikiyor. Yağın yayılma oranı arttıkça havayla suyun oksijen transferi
etkileniyor ve başta balıklar olmak üzere tüm deniz canlıları nefes
alamaz hale geliyor. Atık yağ, ikinci ve üçüncü kullanımdan sonra
kanserojen maddeye dönüşüyor. Zamanında gıda tüketiminden
çekilmesi çok önemli. Bu yağları çöpe atmak da lavaboya dökmek de
doğru değil. Lavaboya dökülen atık yağ, önce kanalizasyonu tıkıyor.
Çünkü atık yağ, mıknatıs gibidir. Üzerine diğer atıkların yapışmasına
neden olur. Kanallardan geçmeyi başaran atık yağ ise yer altı sularımızı
ve denizlerimizi kanserojen madde ile dolduruyor.
TURMEPA ürünleri çevre dostu
TURMEPA, çevre dostu ve uygun fiyatlı temizlik ürünleri üretiyor. Fakat
ürünlerin bilinilirliği oldukça az. Bazı belediyelerde atık yağını belediye
ye getirip teslim eden vatandaşa TURMEPA ürünleri hediye ediliyor.
Ürünleriyle halkı, atık yağları doğru yere teslim etmesi konusunda teşvik
eden TURMEPA’ya, elde edilen geliri bağışlama kararı aldık. Bu konuyu
Carrefour ve Migros da onayladı.
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“TEMİZ ÇEVRE ENGELSİZ HAYAT”
PROJESİ NEYİ AMAÇLIYOR?
Türkiye Çevre Koruma vakfı ve Çevre Bakanlığı ile birlikte başlattık
bu projeyi. Bu proje kapsamında hanelerden yağların toplanmasını
ve buradan elde edilen gelirin derneklere bağışlanabileceğini
düşündük. Bu çalışma esnasında da muhtarlıklara ve okullara
binlerce bidon bıraktık. Halka atık yağların zararını anlattık.
Carrefour ile irtibata geçtik, basında ve dergilerinde bu projeye
yer ayırdılar. Dergilerinde bu projeye yer vermeleri, projenin geniş
kitlelere ulaşmasını sağladı. CarrefourSA marketlerinden toplanan
atık yağların gelirini geçen sene Omurilik Felçliler Derneği'ne
bağışladık.
2016 yılında Carrefour ve Migros süper marketlerinde toplanan
atık yağların gelirinin bir kısmı TURMEPA'ya bağışlanacaktır.
Vatandaşlar, atık yağlarını ne yapacağını bilemiyordu şimdi
vatandaşımız bilinçlendi, atık yağlarını Carrefour ve Migros’un
şubelerine bırakabiliyorlar.
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AVRASYA BOAT SHOW’DA
TASARIM VE KONFOR YARIŞI
DENİZ TUTKUNLARININ GÜN SAYDIĞI, 13-21 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN 9. ULUSLARARASI DENİZ ARAÇLARI EKİPMANLARI VE AKSESUARLARI
FUARI CNR AVRASYA BOAT SHOW’DA BİRBİRİNDEN GÖZ ALICI MİLYON DOLARLIK TEKNE VE
YATLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI. İŞTE, GÖRÜCÜYE ÇIKAN O YILDIZLARDAN BİRKAÇI…
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ABSOLUTE NAVETTA 52

UFKA YAKIN YOLCULUKLAR
ABSOLUTE NAVETTA 52 İLE
MÜMKÜN
Navetta 52 geniş alanları, efektif ve pratik kullanımı,
saf detayları ile denizcilerin ev konforunda yolculuk
yapabilme hayallerini gerçekleştiriyor. Tekne üst
güvertesindeki konforlu oturma grubu, yemek masası
ve barbekü, misafirlerine açık havada ev rahatlığının
en güzel örneklerini sunuyor. Üst güverte opsiyonel
olarak hard top tavan ile kapatılabiliyor. Stil sahibi
ve teknolojik yenilikleri içinde barındıran Navetta 52
modeli, kaliteli, konforlu, IPS motor sistemi sayesinde
motor yat sınıfından ödün vermeden yakıt tasarrufu
sağlayan özel bir model.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy
En
Motorlar
Maksimum hız

16.00 m.
4.65 m.
Volvo Penta 2 x IPS 600
27 knot
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ABSOLUTE NAVETTA 58

TRAWLER ANLAYIŞINDA
YENİ BİR SOLUK
Geleneksel trawler anlayışına yeni bir soluk getiren
Absolute Navetta 58, geleneksel bir teknenin
güvertesinde yaşamak isteyenlere modern çözümler
ile çağa uygun, konforlu bir trawler imkânı sundu.
Master, VIP ve misafir için olmak üzere üç kabine
sahip Absolute Navetta 58, master kabininde kanepe,
soyunma odası, makyaj masası, gardırop gibi pek çok
mobilyaya da sahip. Diğer kabinlerinde bu rahatlıktan
yoksun bırakılmadığı teknede, mekânlar çokluk ve
ferahlık açısından oldukça zengin. Geleneksel trawler
dizaynına böylesine modern bir anlayış getiren Navetta
58, aynı zamanda mekânları ve heybetli görünüşü ile
akıllardan silinmeyecek bir model…
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Tam Boy
En
Yakıt Kapasitesi
Su Kapasitesi

17 m.
5 m.
2400 lt.
600 lt.

Motor 2xD6-IPS600
		 (2320 kW - 2435 HP) Diesel

ABSOLUTE 60 FLY

BİR YATTAN DAHA FAZLASI,
ABSOLUTE 60 FLY
Kendinden çok daha büyük bir teknenin sahip olduğu
özelliklere sahip olan Absolute 60 Fly’ı incelersek;
dış mekânında çok büyük bir kıç havuzluğa, büyük
bir yemek masasına, oturma grubu ve güneşlenme
yataklarına sahip olduğunu görürüz. Teknenin iç mekânı
da ilgililerini hayrete düşürecek cinsten. Ev sıcaklığında
dekore edilmiş ferah salon, genişlik hissi veren büyük
camlar… Mürettebat kabini dahil toplamda dört kabine
sahip bu teknenin motoru ise IPS transformasyonlu
sabit navigasyonu 25 milden az olmayan (maksimum
31 mil) iki dizel motorla güçlendirilmiş. Sürpriz olan
şey ise performansının yalnızca iki motorla 533KW’a
ulaşabilmesi.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy
En
Yakıt Kapasitesi

18.40 m.
5.05 m.
Standart Motorlar 2 x IPS 800
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AZIMUT 55 S

İTALYAN YAT DEVİ
AZIMUT YACHTS’IN YENİ VE
ŞIK MODELİ
Kusursuz donanımı ve ince profili sayesinde kısa
sürede mesafe kat edebilen, son teknolojik özelliklerin
modern tasarım ile harmanlandığı, yüksek performansı
ile ilgi odağı olan Azimut 55 S, CNR Avrasya Boat
Show’da yat severlerin karşısına tarz sahibi duruşu
ve teknolojik duruşu ile çıkıyor. Dış tasarımını
Stefano Righini’nin yaptığı lansman teknesi Azimut
55 S, iç alanını aydınlatan büyük pencerelere ve dört
kabine sahip. Carlo Galeazzi’nin seçimi olan modern
mobilyalarla dizayn edilen iç kısımda büyük bir
oturma grubu ve yemek masası bulunuyor. 3 x 435
mhp Volvo D6 motoru ile seyirde 30 knot maximumda
ise 35 knot hıza ulaşabiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Tam boy

17.29 m.

Genişlik

4,75 m.

Su çekimi

1.14 m.

Ağırlık
Motor
Yakıt Kapasitesi
Temiz su kapasitesi

23.22 ton
2x435 mHP VOLVO D6
1600 lt.
590 lt.
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Ceren Teoman
DÜNYAGÖZ VAKFI GENEL MÜDÜRÜ

Görünmeyeni
görünür
kılıyorlar...
‘DÜNYA GÖRMEYE DEĞER’ İLKESİNDEN
HAREKETLE GÖRME ENGELLİLERİN GÜNLÜK
HAYATLARINDA BAĞIMSIZLAŞABİLMELERİNİ
SAĞLAMAK İÇİN AKILLI TELEFON DAĞITIMI,
KONUŞAN KİTAPLAR, FİT BEYİN VE TURMEPA
ORTAKLIĞINDA GERÇEKLEŞEN ‘İSTANBUL
BOĞAZI GÖRMEYE DEĞER’ GİBİ BİRBİRİNDEN
DEĞERLİ PROJELERE İMZA ATAN DÜNYAGÖZ
VAKFI’NIN GENEL MÜDÜRÜ CEREN TEOMAN İLE
GÖZÜN ÖNEMİNİ VE YENİ SOSYAL PROJELERİ
ÜZERİNE KONUŞTUK.
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Görme engellilerin günlük hayatındaki engelleri kaldırmak için projeler
üreten Dünyagöz Vakfı, diğer yandan da toplumda ‘göz’ bilincini
oluşturmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. “İnsan bedenindeki
her organ ayrı bir öneme sahip, fakat göz dünyaya açılan penceremiz”
diyen Dünyagöz Vakfı Genel Müdürü Ceren Teoman, çocuklarda göz
muayenesinin 0-3 yaş aralığında zorunlu hale getirilmesi gerektiğine
dikkat çekiyor. Tedbir amaçlı göz muayenesinin önemini vurgulayan
Teoman, özellikle 0-3 yaş arası dönemde farkına varılmayan ya da ihmal
edilen küçük sorunların, ileride göz sağlığı açısından çok daha büyük
sorunları beraberinde getirebileceğini belirtiyor.
Dünyagöz Vakfı’ndan kısaca bahseder misiniz?
2011 yılında kurulan vakfımız, kurulduğu günden bu yana göz ve
görmenin önemi üzerine toplumda farkındalık yaratmaya yönelik
çalışmalar yapıyor. Bir yandan topluma göz sağlığını korumanın
önemini vurgularken, diğer taraftan da az gören ve görme engellilerin
eğitim ve yaşamlarını kolaylaştırmak için uluslararası gelişme ve
uygulamaları izleyerek, onlarla buluşturmaya gayret ediyoruz.

Projeleri kurum olarak bağımsız şekilde mi gerçekleştiriyorsunuz
yoksa başka şirket ve vakıflarla iş birliği yapıyor musunuz?
Bağımsız olarak sürdürüyoruz. Ancak zaman zaman ortak projelerde
buluştuğumuz Sivil Toplum Kuruluşları var. Örneğin, TURMEPA ile
“İstanbul Boğazı Görmeye Değer” sloganı ile bir proje gerçekleştirdik.
İstanbul’da yaşayan fakat deniz görmemiş öğrencileri boğazda gezdirdik.
Onlarla birlikte olmak çok keyifliydi. Mutlu olduklarını ve coşkularını
görmek bizi inanılmaz sevindirdi. Ayrıca, Down Sendromu Derneği
ile Down Sendromlu bireyleri ‘Keratokonus’ riskine karşı korumak,
hastalığın erken teşhisi ve bu hastalığı taşıyanların tedavi süreçlerini
doğru şekilde planlamak için ortak bir çalışma yürütüyoruz. Öte
yandan Mütevelli Heyet üyemiz olan Altı Nokta Körler Vakfı ile de yine
az görenler ve görme engelliler için onların hayatlarını kolaylaştıracak
önemli projeleri tasarlarken birlikte çalışıyoruz.

TATMİNİ BÜYÜK,
SEVGİYLE YAPILAN BİR GÖREV
Özel sektör ve eğitim vakıflarında görev alan Ceren Teoman,
son bir yıldır Dünyagöz Vakfı’nın Genel Müdürlüğünü yapıyor.
Yapılanları ve yeni sosyal projeleri anlatırken duyduğu
heyecanı gözlerinden okumanız mümkün. Çok güzel insani
hikâyeler yaşayabiliyoruz” diyor Ceren Teoman ve şöyle devam
ediyor: “Yönetimin ve çalışanların da benimle aynı doğrultuda

düşünüyor olmaları, onlarla aynı hedefe bakıyor olmamız çalışma
ortamımı değerli kılıyor. Yeni olmama rağmen başladığımız yerden
çok daha büyük hedeflere doğru koşuyoruz. Bunları gerçekleştirmek
için çalışıyoruz. Bir yıl öncesine kadar Türkiye’de görme engellilerle
ilgili böyle sorunların olduğunu bilmiyordum. Bunun dışında
kalabilmemiz mümkün değil. Ben hep şunu düşünüyorum: “Bu,
benim çocuğumun da başıma gelebilir. Bunu düşünmek, tüm ön
yargılarımızın ve hayata bakış açımızın kırıldığı nokta oluyor”.
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Gören Gönüller projeniz neyi amaçlıyor?
Az gören ve görme engellilere yönelik projelerimizi “Gören Gönüller”
çatısı altında gerçekleştiriyoruz. Ocak ayında ‘Gören Gönüller’
kapsamında yapacağımız ‘akıllı telefon dağıtım’ projemiz var. Proje
çerçevesinde dağıtacağımız akıllı telefonlar, az gören ve görme engellilere
yönelik. Sosyal yaşantılarını ve çevre ile iletişimlerini arttıracak akıllı bir
cihaz. Başlangıçta 300 adet dağıtacağımızı duyurduğumuz telefonlar için
780 başvuru aldık. Almaya da devam ediyoruz.
‘Akıllı Telefon Dağıtım’ projesinde öncelikli kriterleriniz neler?
Öncelikli kriterimiz başvuru yapan kişilerin az gören ve görme engelli lise
ve üniversite öğrencisi olmaları. Dağıtım rakamımız talebe göre oldukça
sınırlı olduğu için, olanaklar elverdiğince mali durumu yetersiz görme
engellileri de projeye dâhil ettik.
Akıllı telefon görme engelliler için özel mi üretildi?
Tamamen görme engelliler için geliştirilen bu telefonlar Türkiye’de
üretilmiyor, yurt dışından geliyor. Bu telefonları gelişen teknolojiyle
senkronize etmek mümkün. İçeriğinde görme engellilerin yaşamlarını
bağımsız kılacak ve kolaylaştıracak uygulamalar var. Renk bulma, renk
tanıma, ocr (tarayarak okuma), alarm butonu, serbest navigasyon ve
kitap dinleme özelliklerinin yanı sıra sesli ve tuşlu yönlendirmeye de
sahip. Az görenlere yönelik yazıyı büyüten ve kontrast sağlayan bir
büyüteç de mevcut.
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Yardımlarınız Türkiye geneline ulaştırılabiliyor mu?
O kadar çok talep var ki, yetersiz kalıyoruz. Bu nedenle ülke genelinde
bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Yardımsever kişi ve kurumların
desteğiyle dağıtılacak telefon sayısını 1000’e çıkarmayı hedefliyoruz.
‘Akıllı telefon dağıtım’ dışındaki projeleriniz neler?
Dünyagöz Vakfı olarak birçok projeye hayat vermeye çalışıyoruz. Örneğin
‘Konuşan kitaplar’, 2013’ten beri Boğaziçi Üniversitesi GETEM işbirliği ile
sürdürdüğümüz bir proje. Ataköy ve Etiler hastanesinde oluşturduğumuz
iki kayıt odası var. Buraya gelen gönüllüler deneme kaydı bırakıyorlar.
GETEM‘in onayıyla kitap okumaya başlayan gönüllülerimizin
tamamladığı sesli kitaplar kütüphanede görme engellilerin kullanımına
sunuluyor. Bugüne kadar 170 kitap teslim ettik. Şu anda da devam eden
bir proje ve diğer vakıf ve şirketlerden seslendirme yapmak amacıyla
yoğun talep var.
“0-3 yaş arasında göz muayenesi zorunlu olmalı”
Bunun dışında, Altı Nokta Körler Vakfı ile birlikte gerçekleştirmeyi
planladığımız “Mobil Göz Muayene” programımız var. “1-12 yaş
grubu çocuklarda önlenebilir görme kaybını engellemek”. En yoğun
çocuk nüfusunun bulunduğu İstanbul’un ilçelerinde göz muayeneleri
gerçekleştireceğiz. Ailelere 0-3 yaş arasında yapılacak rutin göz
muayenelerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulama olanağı bulacağız.
Göz kasları yedi yaşına kadar gelişim gösteriyor. Bu nedenle erken tanı

ile ileride oluşabilecek göz hastalıklarını basit yöntem ve maliyetle tedavi
edebilmek mümkün. Program da bu bilinci oluşturmaya yönelik zaten.
Öte yandan ‘Fit Beyin’ atölye çalışması da yoğun ilgi gören önemli bir
diğer projemiz. Fit Beyin; Zihinsel ve fiziksel verimi arttıran yenilikçi
bir beyin egzersiz programı. Bilişsel beceriler, fiziksel aktivite ve algı
kombinasyonu yolu ile beyin performansını arttırmaya yönelik. Özellikle
tembel göz, koordinasyon ve konsantrasyon artışında destekleyici ve 7-12
yaş gruplar halinde uygulanan sekiz haftalık bir program.

“Yardımsever kişi ve kurumların
desteğiyle dağıtılacak telefon sayısını
1000’e çıkarmayı
hedefliyoruz.”

Bir de ‘Argus-Biyonik Göz’ ameliyatından bahsetmek isterim. Dünyada
sadece 130 kişiye yapılan yapay göz ameliyatı Türkiye’de ilk kez
Dünyagöz’de uygulandı. Tavuk Karası hastalığından muzdarip olan ve
sonradan görme kaybı yaşayan iki hastamıza biyonik göz takıldı. Bu çok
yüksek maliyetli ve yurt dışında devletin sübvanse ettiği bir operasyon.
İkisi de Vakıf Başkanımız tarafından karşılandı. Amacımız bu kişileri
günlük yaşamlarında bağımsız kılmaktı, rehabilitasyon sonuçları bunu
başardığımızı gösteriyor.
Ayrıca çözüm ortağı olduğumuz önemli bir organizasyon daha var;
Gayrettepe Metrosu girişinde kurulan Karanlıkta Diyalog Sergisi. Görme
engelli bireylerin dünyasını anlayabilmek için 90 dakikalık ciddi bir
deneyim. İçeriye girdiğiniz an zifiri bir karanlık sizi karşılıyor, kesinlikle
hiçbir şey göremiyorsunuz. Sadece elinizde baston, etrafta sesler ve
yanınızda rehber var. Görme yetisi gittikten bir süre sonra diğer duyular
onu desteklemek adına daha fazla çalışmaya başlıyor. Bu deneyimi
yaşamak farkındalık için muazzam, mutlaka tecrübe edilmesini öneririm.
İnanın öyle bir şey ki; orada bu deneyimi yaşayan insanlar, “Biz görme
engelliler için neler yapabiliriz” diye bize geliyorlar.
Vakıf bünyesinde kadrolu çalışanlar dışında gönüllü çalışanlar da
var mı?
Vakıf’ta kadrolu olarak görev yapan iki kişi var. Ancak burada yaptığımız
işler insanların kalbine dokunduğu için bize temas eden herkes destek
olmak istiyor. Kitaplara sesleriyle hayat veren gönüllülerimiz gibi…
Türkiye’deki görme engellilerle ilgili bir istatistik var mı?
Türkiye nüfusunun yüzde 12,97’si engelli. Görme engeli olanı da 485500 bin arasında. Hep görme engelliler diyoruz ama ülkemizde bir de
farkında olunmayan “Az Gören” gerçeği var. Az görenler için ülkemizde
ayrı bir eğitim modülü yok, görme engellilerle aynı eğitime tabi
tutuluyorlar. Görme engelliler gibi beyaz baston kullanmayı öğreniyorlar
ve zamanla mevcut görme yetilerini de kaybediyorlar. Az görenlerin
mevcut görmelerini efektif kullanmayı öğrenmeleri gerekiyor. Eğitim ve
rehabilitasyonla bunu sağlamak mümkün. Bu şekilde rehabilite olan az
görenlerin başarıları gözle görülür şekilde ve inanılmaz sonuçlar veriyor.
Bunları bilince ve düşününce görüyorsunuz ki az görenlerin görmeyenlerle
aynı eğitimi alıyor olmaları acı bir durum.

Engellilerin sosyal haklarını koruyan sivil toplum kuruluşları devlet
politikalarını yönlendirebiliyorlar mı?
Sivil toplum kuruluşları çok güçlü platformlar oluşturarak ve bilimsel
veriler doğrultusunda devlet politikalarında belirleyici rol oynayabiliyor.
Bu nedenle devletle çoğu projede birlikte yer almaya çalışıyoruz. Onların
da bizimle aynı doğrultuda düşündükleri noktalar var, fakat kemikleşmiş
sıkıntıların aşılması sadece iyi niyetle gerçekleşmiyor. Bunun için pes
etmeden çalışmak gerekiyor.
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DÜNYA'NIN
BÜYÜLEYİCİ SULARI
DOĞADAKİ CANLI TÜRLERİNİN YAŞAMLARINI SÜRDÜREBİLMELERİ İÇİN HAYATİ ÖNEME
SAHİP SULAK ALANLAR, DOĞASEVERLER VE FOTOĞRAFÇILAR İÇİN DE MUHTEŞEM
MANZARA ŞÖLENİ SUNUYOR. DÜNYA'NIN DİKKAT ÇEKEN SU ALANLARININ BAZILARINI
OKURLARIMIZ İÇİN DERLEDİK.
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GÜRLEYEN DUMAN

Victoria Şelaleri

V

Victoria Şelaleleri veya Mosi-oa-Tunya dünyanın en görkemli
şelalelerinden biri olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası
Alanı kabul edilen şelale dünyanın yedi harikasından biridir. Yöresel
olarak Mosi-oa-Tunya yani “gürleyen duman” diye anılmakta olan
şelale, İskoç kâşif David Livingstone’un şelaleleri 1855’te ziyaret etmesi
ve Kraliçe Victoria’nın anısına Victoria Şelaleleri ismini vermesiyle
bu isimle anılmaya başlandı. Zambezi Nehri'nin üzerinde, Zambiya
ve Zimbabve sınırları arasında bulunan şelaleler yaklaşık olarak
1,7 kilometre genişliğinde ve 128 metre yüksekliğindedir. Victoria
dünyadaki en büyük, 100 metreden yüksek ve 1,5 kilometreden geniş,
tek su yatağından dökülmektedir. Victoria Şelalesi’nin üzerinde ise
hiç kaybolmayan bir gökkuşağı vardır. Şelaleler Güney Afrika’nın en
önemli turist çeken noktalarından biridir.
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YILDIZLARIN GÖLÜ

Como

A

Alp Dağları’nın eteğinde, lades kemiği şeklinde 146 kilometrekare
yüzölçüme sahip Como Gölü, İtalya’nın kuzeyinde Lombardiya
bölgesinde bulunuyor. Kış boyunca ıssız olan göl, nisanda uykusundan
uyanarak hareketleniyor. Hollywood yıldızlarının gölü keşfetmesiyle
son yıllarda dinlenmek isteyenlerin tatil rotası oldu. Matthew
Bellamy, Madonna, George Clooney, Gianni Versace, Ronaldinho,
Sylvester Stallone, Julian Lennon, Richard Branson, Ben Spies ve
Pierina Legnani gibi ünlü isimlerin göl kıyısında evi bulunuyor.
Como Gölü’nde hava genelde ılımandır. Akdeniz iklimine yakın hava
şartları tropikal ve alt-tropikal bitkilerin yıl boyunca büyümesine
olanak sağlar.
Como Gölü, yelken sporuna gönül verenler için de cazibe noktası
konumunda. Göl etrafında birçok yelken kulübü bulunuyor.
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RENGARENK

Cano Cristales Nehri

K

Kolombiya’da ‘Beş Rengin Nehri’ olarak bahsedilen Cano Cristales
Nehri, “cennete doğru ilerleyen nehir” ve “dünyanın en güzel nehri”
olarak da tanımlanıyor.
Uzunluğu 100 kilometre olan bu nehir, yılın çoğu zamanında
herhangi bir nehirden farklı değildir ancak her yıl kuru ve yağışlı
mevsimler arasındaki geçiş döneminde nehir, kısa bir süre için adeta
çiçek açar ve gökkuşağının tüm renklerini barındırır. Nehrin sırrı
nehir yatağındaki yosunlarda gizli.
Cano Cristales Nehri, Kolombiya Doğal Yaşamı Koruma Parkı
içinden akıyor. Bu doğal park 130 kilometre uzunluğunda ve 30
kilometre genişliğinde, içinden sadece Cano Cristales geçmekle
kalmıyor, çok zengin bir bitki örtüsü ve hayvanları da barındırıyor.
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EN ESKİ ROTALARDAN

Yukon Nehri

K

Kuzey Amerika‘nın büyük akarsularından biri olan Yukon Nehri,
Kanada‘dan doğarak Alaska topraklarından Bering Denizi’ne dökülür.
üç bin 700 kilometre uzunluğuna sahip ırmak, kış mevsiminde
tamamen donuyor. Yazın yelken açarak ırmağı geçen insanlar, kışın
ulaşımı kızaklarla sağlıyor. Irmağın büyük bölümünde taşımacılık
yapılabiliyor. Fazla yoğun insan yaşamının olmadığı Yukon Nehri
çevresindeki pek çok bölge ulusal park yapılarak koruma altına
alındığı için canlı varlığı bakımından oldukça zengin. Kuzeyin en
eski ticaret rotalarından biri olan Yukon Nehri’nin civarında yaşayan
insanlar, oldukça zorlu doğa koşullarında yaşam mücadelesi veriyor.
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BALKAN GÜZELI

Mostar

B

Boşnakların 'Starı Most' dedikleri Mostar Köprüsü, Neretva
Nehri üzerinde bulunuyor. Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar
Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen köprü, 456
kalıp taş kullanılarak yapılmış. Savaş döneminde tamamen
yıkılan Mostar Köprüsü, eski hâline uygun olarak UNESCO ve Dünya Bankası’nın desteğiyle yeniden yapıldı.
Köprünün inşaatında dalgıçların nehirden çıkardığı
orijinal taşlar kullanıldı. Şehre adını veren Mostar
Köprüsü, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok
sayıda devletin temsilcilerinin hazır bulunduğu
bir törenle, İngiliz Prensi Charles tarafından 23
Temmuz 2004 tarihinde açıldı. Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle birlikte 2005 yılında
Dünya Miras Listesi’ne eklendi.

91

mavisürgün

röportaj. Murat Erdoğan

Savaş Karakaş

Batıklara ve belgesellere
adanan bir ömür
92

DEDESİYLE YARIM KALMIŞ BİR HİKAYEYİ TAMAMLAMAK İÇİN ÇIKTI BELGESEL YOLCULUĞUNA
SAVAŞ KARAKAŞ, HER DALIŞINDA SUYUN ALTINDA YÜZLERCE YARIM KALMIŞ HİKAYE OLDUĞUNU
GÖRDÜ. DAHA ÇOK ARAŞTIRDI, BAZEN ÖLÜM İLE BURUN BURUNA DAHİ GELDİ AMA ÇANAKKALE
BOĞAZI’NIN ALTINDAKİ GİZEMLERİ GÜN YÜZÜNÜ ÇIKARMAKTAN VE BELGESEL YAPMAKTAN
VAZGEÇMEDİ. BU TUTKU MARMARA DENİZİ’NE UZANDI, ONLARCA BATIĞA ULAŞTI. SAVAŞ
KARAKAŞ, YAKLAŞIK 20 YILDIR YAPTIĞI ARAŞTIRMA VE BELGESELLERLE DENİZLERİMİZİN ALTINDA
BİR ASIRDIR YATAN BİLİNMEYEN TARİHE IŞIK TUTUYOR. SUNUCU VE BELGESELCİ SAVAŞ KARAKAŞ
İLE DENİZİN ALTINDA DUYGU YÜKLÜ TARİHİ YOLCUĞA ÇIKTIK.

D

Deniz ve sualtında yaptığınız çalışmalar bir araştırmadan çok
tutkuya dönüşmüş. Sizi bu tutkuya yönelten şey neydi?
Her belgeselcinin bir derdi vardır; anlatmak, dünyayla paylaşmak
istediği. Belgesel hem farklı bir kişi, olay ya da gerçekliğe ışık tutarken,
belgeselcinin iç dünyasına da ayna olur. Çocukluk anılarımda yer
etmiş olan dedem Hafız Hilmi Coşkun, Çanakkale Savaşları sırasında
patlayan bir top mermisiyle kolundan, bacağından yaralanmış,
elinden sakat kalmıştı. Bu savaş gazisinin yanmış eli küçük torunu
için o zamanlar korkutucuydu. Fakat yıllar geçip özellikle dedemin
hatıratını okuyup anlayacak yaşa geldiğimde, keşke o elden korkmak
yerine kucağında daha çok oturup elini daha sıkı tutsaymışım dedim.
Maalesef artık dedem yoktu ve benim de onun ardından yapabileceğim
tek şey onun elini sakat bırakan İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin
mezarlığına dalarak Çanakkale’nin derinliklerindeki savaş makinalarını

ve top mermilerini filme almak oldu. Çanakkale Savaşı batıkları
üzerine belgeseller çekmeye 1997 yılında işte böyle başladım. Tüm bu
batıkları derinlerde ziyaret edebilmek ve onların sırlarına ortak olmak,
çocukluğumdan beri içimde yaşattığım bir idealdi. Bana “Savaş” adını
koyan Çanakkale Gazisi dedem Hafız Hilmi Coşkun’a karşı bir vefa
borcuydu bu.
Bu tutku beni Çanakkale Boğazı derinliklerinde yatan Dumlupınar
denizaltısına ve oradan da Marmara’ya taşıdı. 1915 yılında Marmara
Denizi de bir savaş meydanıydı ve burada da pek çok Çanakkale
şehidi anılmayı bekliyordu. Onların hikayelerini anlatmak üzere,
Marmara’da çalışmalara başladık, dedemin elini bu kez de Marmara’nın
derinliklerinde tuttum. Böylece tarihin ve denizin derinliklerinde
büyük bir tutkuyla iz sürerek bugünlere geldik.
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“SIRTIMIZI DENİZE DÖNÜK YAŞIYORUZ”
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede maalesef sırtımız denize
dönük yaşıyoruz. Keşke yüzümüzü denize çevirebilsek ve
denizleri sadece bir foseptik çukuru olarak görmesek. Deniz
bizim için yoldur, yepyeni ufuklardır. Atatürk’ün hedef
olarak koyduğu muassır medeniyet seviyesine giden yol,
denizlerimizden geçen işte bu mavi yoldur. Denizlerimiz müthiş
bir tarihi hazineyi bağrında saklayan, ülkemiz için çok önemli
ekonomik kaynaklar barındıran, vazgeçilmez bir besin ve iş
kaynağıdır aynı zamanda. Vatan
toprağının gemilerin dümen
sularında düşmandan
temizlendiğini,
Cumhuriyet’in gemilerin
güvertesinde kurulup
yükseldiğini asla
unutmamalıyız.

Çanakkale veya Marmara’ya her dalışınızda diğer
araştırmacılardan çok daha farklı duygular hissediyorsunuz o
zaman...
Dünyanın dört bir yanından, savaş anıtları ve mezarlıklarla bezenmiş
Gelibolu yarımadasına akın eden ziyaretçiler, denizin de bir o kadar
anıt ve mezarlığı gizlediğini bilmezler. Çanakkale Savaşı batıkları,
derinlerde uyuyan çelik savaş anıtlarıdır. Ve nice askerin son nefesini
verdiği, ailelerin parçalandığı, annelerin yüreklerine ateş düşüren savaş
mezarlıklarıdır. Bu batıklar, Birinci Dünya Savaşı boyunca toprak ve
denizlerimizde verilen kanlı mücadelenin dramatik bir özeti gibidir.
Her batık, savaşın o en kritik anında neler yaşandığını, tarafların
kozlarını nasıl paylaştıklarını, savaş stratejilerini, güç dengelerini ve
askeri dehaları sergiler. Ama belki de en önemlisi batıkların birer
zaman kapsülü olup insan hikayelerini de günümüze taşımasıdır.
Savaş günlerinden geleceğe gönderilmiş mektuplar gibi barışın
önemine vurgu yapan, yaşanan acıların, verilen kayıpların ne kadar
boş olduğunu yüzümüze haykıran sessiz birer çığlıktır batıklar.
Sualtındaki araştırmalarda sizi en çok neler zorluyor?
Dünyanın en önemli deniz savaşlarından birinden yadigar kalan
Çanakkale Savaşı batıkları, uluslararası araştırmacılara ve dalış
turizmine açık değil. Bunun birkaç nedeni var. Çanakkale Boğazı’nın
yoğun bir gemi trafiğine sahip olması nedeniyle birçok bölümünde
serbest seyir ve dalış yasakları var. Bölgedeki sürekli akıntılar zaman
zaman 5-6 deniz miline ulaşır ve Boğaz’da dibe inmek için üç farklı
akıntıyla mücadele etmek gerekir. Birçok önemli batık 50 metreyi
aşan derinliklerde bulunduğu için sportif dalış limitlerinin ötesindedir
ve normal hava dalışlarıyla ulaşılmaları zordur. Stratejik konumu
nedeniyle birçok batık askeri yasak sahalar kapsamındadır; dalış için
bürokratik engeller de mevcut. Bütün bu faktörler hem yüzeyden
yapılacak elektronik araştırmaları hem de dalışları zorlaştırır, hatta
kimi zaman imkansız kılar.
Çanakkale ve Marmara’da bugüne kadar kaç batığa
ulaşabildiniz? Keşfettiğiniz batıklarda sizi en çok ne etkiledi?
Çanakkale Savaşları'nın 100. yılına gelirken, Çanakkale Boğazı, Ege
ve Marmara Denizi’nde 33 batık üzerinde geniş kapsamlı araştırmalar
yaptık. Bu gemilerin arşiv araştırmaları için İngiltere, Fransa ve
Avustralya kayıtları incelendi. Çanakkale Boğazı ve çevresinde
bugüne kadar çeşitli nedenlerden batan ve yerleri tespit edilemeyen
Çanakkale Savaşı batıkları, Vehbi Koç Vakfı ve Ayhan Şahenk
Vakfı'nın işbirliğiyle bilimsel olarak belgelendi. İncelenen 33 batık
arasında, Fransız yolcu gemisi Carthage, İngiliz denizaltısı E14 ve
İngiliz mayın tarama gemisi Renarro da ilk defa bulunup görüntülendi.
İki yıl süren araştırma neticesinde, 1915 Çanakkale Boğazı Savaşları
ile Ege ve Marmara denizlerinde batan gemilerin hikayeleri, arşiv
fotoğrafları, sonar görüntüleriyle bugünkü durumlarını gösteren
sualtı fotoğrafları ve video kayıtları alındı. Kolay Marine Ltd. Genel
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Müdürü Selçuk Kolay ve Derinsu Ltd. Genel Müdürü Okan Taktak
koordinasyonuyla yürütülen araştırmayla Çanakkale Savaşı batıkları,
“Derinlerden Yansımalar: Çanakkale Savaşı Batıkları” adlı kitapta ve
hazırlayıp sunduğum belgesel çalışmasıyla iki farklı mecrada dünyaya
tanıtıldı.
Deniz, 100 yıl önce Çanakkale Savaşı'nda yaşananları korudu.
Bilimsel ve teknolojik olarak bugün belgelenen her batık, tıpkı bir
zaman kapsülü gibi Çanakkale Deniz Savaşı'nı günümüze taşıdı.
Biliyoruz ki, Çanakkale Savaşı batıklarını deniz bir gün teslim alacak
ve onlardan geriye bu çekilen kareler dışında hiçbir iz kalmayacak.
Oysa, belgesel ve kitap çalışması zamanı durdurup sualtındaki eşsiz
hazinenin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak.
Her dalışta farklı bulgular elde ettiğimiz batıkların, geçen yıllar
boyunca denizin ve insanın yıpratıcı gücüne nasıl hızla boyun
eğdiklerine de üzülerek şahit oldum. Sökülüp yağmalandılar,
hurdacılık ve balıkçılık gibi faaliyetlerin kurbanı oldular.
İZ TV’de yayımlanan ‘Sudaki İzler’ kuşağı kapsamında,
oldukça riskli bölgelerde dalışlar yaptınız. Bu çekimler sırasında
atlattığınız tehlikeler oldu mu?
Ülkemizde sportif dalış limiti 30 metredir. Özel kurs alınarak
yapılan derin dalışlar içinse limit 40. Sudaki İzler’deyse çok daha
derindeki batıklara dalışlar yaptık. Örneğin Çanakkale’de daldığımız
Fransız nakliye gemisi Carthage 85 metre derinlikte yatıyordu.
Bu derinliğe yapılan dalışın getirdiği derinlik sarhoşluğu, oksijen
zehirlenmesi ve vurgun gibi risklerden korunmak için dalış ekibimiz
helyum, nitrojen ve oksijenden oluşan Trimix adlı özel bir karışımı
soludu. Dalışlar süresince oluşabilecek acil durumlar için Sahil
Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ve Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi içerisindeki basınç odasıyla sürekli
temasta kalındı. Göze alınan tüm risklere ve yapılan planlamalara
rağmen dalış bilgisayarımda bir problem yaşadım. Neyse ki teknik
dalış süpervizörüm Erol Öztunalı, sualtı fotoğrafçımız Adnan
Büyük ve sualtı kameramanımız Engin Aygün’den oluşan ekiple bu
dalışı başarıyla tamamladık ve Çanakkale Savaşları'nın 100. yılına
damgasını vuracak büyük bir keşif gerçekleştirdik.
Babakale’de, 54 metre derinlikteki Melpomeni batığında yaşanmış
dalış kazalarının anatomilerini incelediğimiz belgeselde, neredeyse
3 saat sualtında kalmam ve hayatımın bir balıkçının bağladığı ipe
bağlı olması benim için çok önemli bir dersti. Deko beklemelerim
için yüzeyden sallandırılan tüp, çözülmüş ve dibe düşmüştü. Dalış
kazalarının en ciddilerinden birisinin araştırmacısı değil, neredeyse
kurbanı oluyordum. Neyse ki Engin Aygün kıyıya dönüp bana tüp
getirerek, hayatımı kurtardı.
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“BODRUM YATAY RESİF PROJESİ:
SG115 BATIĞI”
Çevre kirliliği, aşırı ve yasak avcılık deniz yaşamına büyük
tahribatlar vermektedir. Günümüzde sadece avcılığı düzenleyen
kurallar koymanın artık yetersiz kaldığı aşikardır. Yaşam alanları
yok olan türlerin, popülasyonlarının devamını sağlayabilmeleri
mümkün değildir. Bu sorunu gidermek için uygulanan
çözümlerin başında yapay resif uygulamaları gelmektedir.
Yapay resifler, sualtı canlıları için sağladıkları ideal barınma
olanakları, denizel değerlerin sürdürülebilir kullanımları
konusunda sağladıkları altyapı ve balıkçılığın kontrolü ve
yasa dışı balıkçılık etkinliklerinin engellenmesinde, özellikle
trol, ığrıp gibi avlanma yöntemlerinin engellenmesinde etkin
bir araç olarak kabul edilmektedir. ABD’nin Texas, Florida ve
South Carolina eyaletlerinde sportif dalış ve olta balıkçılığına
yönelik eski gemilerin yapay resif olarak batırıldığını ve bu
gemilerin büyük kısmının Amerikan Donanması’ndan hibe
edildiğini biliyoruz. Hurdaya ayrılmış gemilerin kullanımında en
önemli nokta, batırılmadan önce deniz canlılarına zararlı her
şeyin temizlenmesidir. Bu temizlik, yakıt tanklarının sökülmesi,
motorların çıkarılması, yakıt, yağ ve hidrolik depo ve borularının
sökülmesi, aspest içeren yalıtım malzemelerinin çıkarılması,
güvertede var ise asfaltın sökülmesi gibi daha devam eden bir
listeyi kapsamaktadır. Bu temizlik yapıldıktan sonra tüm gemiler
batırılabilir. Batırılan gemiler hem etraflarında deniz hayatının
gelişmesine hizmet eder, hem de dalış turizmine katkıda bulunur.

mavisürgün

98

Sudaki İzler, Çanakkale Savaşları’nın 100. yılı çerçevesinde
yaptığı programlardan birinde, Avustralya’ya da uzandı. Burada
edindiğiniz izlenimler nelerdi?
Avustralya; dünyanın öbür ucu diyebilirsiniz, atlaslar sizi yalancı
çıkarmaz. Ama dünyaya bir coğrafyacının değil, bir tarihçinin
gözlükleriyle bakarsanız, Avustralya, Çanakkale’nin karşı yakasıdır.
Çünkü Türkiye ve Avustralya, Çanakkale Boğazı’nın ayırdığı
ve birleştirdiği iki komşu topraktır. Ve Çanakkale Savaşı, hem
Türkler'in, hem de Avustralyalılar'ın kalbinde, asla sönmeyecek bir
ateştir. Çanakkale Savaşları’nın 100. yılı çerçevesinde Avustralya’da
düzenlenen uluslararası Gelibolu konferansına Türkiye’den konuşmacı
olarak davet edilmem de benim için gurur verici bir gelişme oldu.
Enkazı Selçuk Kolay tarafından 1998 yılında keşfedilen Avusturalya
denizaltısı AE2 Marmara’da derin uykusundayken, ben Avustralya’da
ondan geriye kalan izleri sürdüm. Savaş batıkları üzerine bir sunum
yaptım ve ardından Anzakların bağrında, onların en kutsal savaş anıtı
‘Shrine of Remembrance’ ve J sınıfı denizaltılarını ziyaret ederek
İZ TV için bir program çektim. 1915 yılında Çanakkale’de savaşta
başlayan Türk-Avustralya dostluğunu, 2015 yılında Avustralya’da yeni
eller sıkarak pekiştirdim.

“DENİZİN
AŞIRI KİRLENMESİNDE
HERKESİN
SORUMLULUĞU VAR”
Son yıllarda denizlerin aşırı kirlenmesi ve
çölleşmesinde herkesin sorumluluğu olduğunu
düşünen Savaş Karakaş, “Ben de denizlere olan
vefa borcumu mutlaka ödemek istiyorum” diyor ve
ekliyor: “Hedefim; denizi ve deniz yaşamını halka
tanıtmak ve sevdirmek. Amacım denize çöp atmanın
değil atmamanın bir kültür olarak yerleşmesine hizmet
etmek. Yeşilin ve mavinin korunmasına yönelik bu fikirleri
ilkokuldan itibaren çocuklarımıza aşılamalıyız. Son yıllarda
kıyılarımızda gelişen sualtı sporları turizmi, dalış sporunu
herkesin yapabileceği, zevkli, eğlenceli, dinlendirici ve
öğretici bir hobi haline getirdi. Spordan çok bir hobi
haline gelmiş bu sporunun geliştirilmesi ve halk arasında
yaygınlaştırılması denizciliğimizin ve deniz bilimlerinin de
olması gereken seviyeye çıkabilmesine vesile olacaktır.”

Araştırmalarınız ve belgeselleriniz size hangi ödülleri
kazandırdı?
“Hitler’in Kayıp Denizaltısı: U-20” belgeselimiz, 37. Uluslararası
Marsilya Sualtı Görüntüleme Festivali’nde En İyi Tarihi Belgesel
ödülünü aldı. Bir de benim için çok özel olan 'Dumlupınar' belgeselim
de bana 2004 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi övgü
ödülü kazandırdı.
Yeni yayın dönemine girerken, Sudaki İzler izleyicilerini neler
bekliyor?
Tam 112 bölüm benimle birlikte merak eden, dalan, öğrenen; kısacası
Sudaki izler’i benimle birlikte süren izleyicilerimizi dünyanın en iyi
dalış noktalarına götürmek istiyorum. Hayallerimizdeki dalışları
yaptık, artık sırada hayallerimizin ötesindeki dalışlar ve destinasyonlar
var. İzleyicilerimin beni bu yolculukta da yalnız bırakmayacaklarına
inanıyorum. Biliyorsunuz dalışın birinci kuralı, ‘asla yalnız
dalmayınız’dır. Bu şaka değil, yeni dönemde bazı projelerimize
izleyicilerimizi de götürmek ve onlara da bizimle beraber dalma
fırsatını vermek istiyoruz. Çocukluğumda Kaptan Cousteau da
dahil dalışla ilgili herkese, üreticilere ve dalış merkezlerine mailler
atar, sorular sorar, onlara katılmanın yollarını arardım. Şimdi benzer
mailler bana geliyor ve bu hevesli, genç arkadaşları yüreklendirip
biraz daha motive etmek istiyorum.
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Prof. Dr. Celal Şimşek

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ VE LAODİKEİA KAZISI BAŞKANI,
ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

Denizli’de 1900 yıllık
‘Su Kanunu’ bulundu
GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DENİZLİ’DEKİ ANTİK LAODIKEIA
KENTİ’NDEKİ 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARINDA, KENTTE
SUYUN KULLANIM KOŞULLARININ YAZILMIŞ OLDUĞU,
ARKEOLOJİ DÜNYASINDA ÇOK ENDER BİR BULUNTU
SAYILACAK OLAN 1900 YILLIK ‘SU KANUNU’ BULUNDU.
ANTİK KENTTE 12 YILDIR KAZI YAPAN PROF. DR.
CELAL ŞİMŞEK, SU KANUNU İLE İLGİLİ BULUNTULARIN
DETAYLARINI TURMEPA GÖNÜLLÜLERİ İLE PAYLAŞTI.

L

Laodikeia Antik Kenti’nde 12 yıldır kazı çalışmalarını
yürütüyorsunuz. Kazı çalışmaları süresince karşılaştığınız en
ilginç buluntu neydi?
Bizi heyecanlandıran önemli bulgulardan birkaçını sıralayabilirim.
Örneğin; Laodikeia Kilisesi’ni tespit ettik, kazı ve restorasyonunu
yaparak ayağa kaldırdık. Ardından Kuzey Kutsal Agora diye
adlandırdığımız, Anadolu’nun 35 bin metrekarelik, en büyük
kutsal alanlarından birini ortaya çıkardık. Son zamanlarda yaşanan
en önemli olaylardan biri ise, İmparator Trajan (MS. 98-117)
Çeşmesi’ni ortaya çıkarmış ve burada 1900 yıl önce yazılmış Su
Kanunu’nu bulmuş olmamız. Bunun dışında İmparator Agustus’un
Prima Porta heykeliyle birlikte farklı tanrı ve tanrıça heykelleri
bulduk. Bunların her biri ayrı güzelliklerdir. Denizli’nin içinde
bir metropol olan Laodikeia; iki tiyatrosu, Anadolu’nun en
büyük stadyumu, dört devasa hamam yapısı, birbirini kesen ana
caddeleri, sokakları, tapınakları, agoraları ve anıtsal çeşmeleriyle
antik dönemin çok özel ticaret, sanat, kültür ve spor merkezidir.
Bu yönüyle de 2013 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici
Listesi’ne dâhil edilmiştir. Antik kentin kalıcı listeye dâhil edilmesi
için çalışmalarımız devam etmekte.
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Çalışmalarınız sırasında bulduğunuz Su Kanunu ne gibi
maddeleri içeriyor?
Bizim en önemli keşfimiz, şüphesiz ki bahsettiğimiz Su Kanunu.
Günümüzde dünyanın en büyük problemi olan temiz su kaynakları,
1900 yıl önce M.S. 114 yılında Laodikeialılar tarafından bir yasa ile
denetime bağlanmıştır. Antik kentin etrafında çokça su kaynakları
ve akarsular var. Ancak şehir yüksekçe bir tepe üzerinde kurulduğu
için su, bölgeye 18 kilometre güneyden, Babadağ eteklerinden
getiriliyor. Bölgede ayrıca iki ana su dağıtım terminali bulunuyor
ve bu terminallerle hemen hemen tüm antik kente su taşınıyor. Su,
bölgeye çok uzaklardan getirildiği için Laodikeia’da çok değerli ve bu
nedenle çok sert önlemler alınmış. Kanundaki ana maddeleri şöyle
sıralayabiliriz: Kente gelen suya her kim zarar verirse 5 bin Denarius
ceza ödeyecek. Bu günümüzde 50 bin TL gibi bir rakama denk
geliyor. Suyun resmi görevliler tarafından özel şahıslara ücretsiz olarak
verilmesinin de 5 bin Denarius cezası var. Su yollarından kaçak su
alarak kendi çiftliği ya da evi için kullananlara, suya ve su borularına
zarar verenlere de ceza uygulanıyor. Suya zarar verenleri ihbar edenlere

ise ihbariye ikramiyesi veriliyor. Bu sayede suyun illegal kullanımı
kesinlikle önlenmiş oluyor. Kanunun 14. maddesinde ise, tüm halkın
görebilmesi için farklı yerlerde taşın üzerine kazınması emrediliyor.
Böylelikle halkın kanundan haberdar olmaması mümkün olmuyor ve
Laodikeia’nın yaşam kaynağı olan suyun koruma altında tutulması
sağlanıyor.
Bundan 1900 yıl önce dahi bir Su Kanunu yazılmış olmasına
rağmen, günümüzde hala bilinçsiz kullanım sonucu su
kaynaklarımız tükeniyor. Bu açıdan tarihten nasıl bir ders
çıkarmalıyız?
Tarihten kesinlikle ders çıkarmamız gerekiyor, zira başka bir dünya
yok. Bilim insanları diğer gezegenlerde yaşam üzerine yoğun bir
araştırma içinde. Fakat şu anda dünyayı terk edemediğimize göre,
var olan kaynaklarımızı dikkatli kullanmak zorundayız. Dünyadaki
tüm kaynakların, yeşil alanların, enerjinin ama en önemlisi yaşam
kaynağımız olan suyun dengeli kullanılması bir zorunluluk. Aç
kalabilirsiniz, fakat susuz yaşayamazsınız.
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1900 yıl önce, insanların kullanımında herhangi bir kimyasal veya atık
söz konusu olmamasına rağmen temiz suyun kullanılması ve korunması
için sert bir yasa hazırlamışlar. Doğal kaynakların kullanılması
konusunda herkes eşit, kimseye iltimas geçilmiyor ve suyu kirletene
çok büyük cezalar uygulanıyor. Bu çok ender görülen yasa, Dünya Su
Forumu’nda bile gündeme getirilebilecek düzeyde önemli ve anlamlıdır.
Ülkemizde Batı Anadolu’da böyle bir yasanın bulunmuş olması,
bizlere günümüzde su kaynaklarının kullanımı, tahribi, denetimlerin
yetersizliği üzerine düşünme ve sorgulama gerekliliğini hatırlatmalıdır.
Bunları referans alarak daha kesin ve eşit çözümler üretmeliyiz ki,
gelecek nesillere en azından şimdiki kadar bir dünya bırakabilelim.
Yasanın denizlerle olan bağlantısı nedir?
Laodikeia’nın bulunduğu ovanın ortasında Menderes Nehri ile
birleşen bir göl bulunuyor. Menderes Nehri’nden Milet’e kadar
uzayan bir hat ise denizle birleşiyor. Bu hat, antik çağda taşımacılıkta
kullanılıyordu. Ta ki Mısır’a, Nil Nehri’ne kadar. Bu nedenle Laodikeia
suyla ve denizle yakından ilişkili bir kent. Bugün su kaynaklarının
korunmasından söz ederken, elbette yalnızca tatlı su kaynaklarının
değil, denizlerin korunması ve temiz tutulmasının da önemi üzerinde
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duruyoruz. Hem floranın (bitki örtüsü) hem de faunanın (hayvanlar)
korunması hayati önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında da 2015 yılı
kazı çalışmalarında bulmuş olduğumuz Su Kanunu, bize 1900 yıl
öncesinden, ders almamız gereken büyük bir referans veriyor.

ARKEOLOJİYE ADANAN BİR HAYAT
1964 yılında Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Gürsu Köyü’nde
doğdum. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Arkeoloji bölümünden
mezun oldum. 1988-1992 yılları arasında Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na bağlı olarak önce Adıyaman Müzesi’nde, sonra
da Denizli Müzesi’nde çalıştım. 1998 yılı başında Pamukkale
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Arkeoloji Bölümü’nü
kurdum. 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Laodikeia kazılarına
başladık. Şu anda çalışmalarımızın 12. yılındayız. Aynı zamanda
Türkiye’de ilk defa kurulan Arkeoloji Enstitüsü’nün müdürlüğünü ve
10 yıldan bu yana Denizli ve Aydın’dan sorumlu olan Koruma Bölge
Kurulu’nun başkanlığını yürütüyorum.
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“1900 yıl önce, insanların kullanımında
herhangi bir kimyasal veya atık söz
konusu olmamasına rağmen temiz
suyun kullanılması ve korunması için
sert bir yasa hazırlamışlar.”

Antik kent, aldığı ödüllerle de sıkça adından söz ettiriyor. Son
olarak 2015 yılında Laodikeia, TripAdvisor Mükemmellik
Sertifikası’nı aldı. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu sertifika bence çok önemli, çünkü Laodikeia Antik Kenti, dünyanın
dört bir yanından gelen insanların görüşleriyle bu sertifikayı almaya
hak kazandı. Yani yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin görüş ve
önerileriyle Laodikeia’nın bir kültür merkezi olduğu tescillenmiş oldu.
Bu ödül bize, konuk ağırlama alanında mükemmelliğin simgesi olarak
verildi.
Laodikeia kazı çalışmalarına hangi kurumlar destek veriyor?
Ekip olarak 12 ay boyunca üzerinde çalıştığımız Laodikeia kazısı,
Türkiye’nin sistemli ve kurumsal olarak yürütülen tek kazısıdır,
dünyada ise ilk üçte yer almaktadır. Bunu, öncelikle çalışmaya izin
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veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’ne, ardından bize yılda 2-3 milyon TL kazı bütçesi ayıran
Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ve başkanımıza borçluyuz. Onlara
sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyorum. Hazırladığımız bilimsel
araştırma projelerini istisnasız destekleyen Pamukkale Üniversitesi
Rektörlüğü’ne ve rektörümüze de teşekkürü borç biliriz. Ayrıca
çalışmalarımızda emeği geçen tüm hocalara, asistanlara, arkeolog ve
restoratörlere, mimarlara, usta ve işçilere teşekkür etmek isterim.
Laodikeia Antik Kenti ile ilgili gelecek hedeflerinizi öğrenebilir
miyiz?
Biz, farklı meslek gruplarından oluşan ekibimiz ile binlerce yıl önceye
dayanan bir antik kenti yeryüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Çalışmalar
herhangi bir kesintiye uğramaz ise, bu alanın kazılması 746 yılda
tamamlanacak. Ana hedefimiz, gelecek 4-5 yılda Laodikeia’yı
UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne kazandırmak.
Diğer bir önemli hedefimiz ise, UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesi’nde yer alan Pamukkale ve Laodikeia ile dünyada büyük ilgi
uyandıran iki muhteşem arkeolojik doğal sit alanına ev sahipliği yapan
Denizli’nin, hak ettiği değere ulaşmasına katkı sağlamak. Yaptığımız
çalışmalar, bugün 2 milyona yakın turist alan Denizli’ye 4-5, hatta 10
milyon turist çekebilme başarısı kazandıracaktır. Bu topraklarda çok
zengin bir kültürel miras yatıyor, bunlara gereken önemin verilmesi ve
arkeolojik çalışmaların desteklenmesi çok önemli. Zira bunlar, rakibi
olmayan yapılar.
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hazırlayan. Sinem Aydın

DENİZ TUTKUNLARI İÇİN
kış modası

GÜNEŞ KENDİNİ DAHA AZ GÖSTERMEYE BAŞLASA DA DENİZ TUTKUSU KAR, YAĞMUR,
SOĞUK DİNLEMİYOR. DENİZ TUTKUNLARI, AÇIK DENİZ AKTİVİTELERİNDEN KIŞ MEVSİMİNDE
DE VAZGEÇMİYORLAR, RÜZGÂRA BIRAKIYORLAR KENDİLERİNİ MASMAVİ SULAR ÜZERİNDE…
BU SONSUZ TUTKU, MASMAVİ BİR MODAYLA BİRLEŞİNCE ORTAYA YELKENCİLERİN GÖZDESİ
HALİNE GELEN BİRBİRİNDEN SICAK ÜRÜNLER ÇIKIYOR.
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TEKNEDE ISLANMAYIN
Açık deniz seyri ya da regatta yarışı yapanlar ve soğuk
hava, yağmur, deniz sularından korunmak isteyenler için su tutmaz kumaşı ile ideal bir yağmurluk;
Softshell Tribord… Neme ve aşınmaya karşı dayanıklı, polar yapısı sayesinde rüzgârı kesen ve
ısıyı yalıtan bu yağmurluk, yapımında kullanılan membran sayesinde vücudun ürettiği su buharını dışarı atar. Ayrıca, esnek yapısı sayesinde
keskin hareketlerde kolaylık sağlar.
Raincoastal yağmurluk ise, bir başka seçenek…
Amatör olarak yelken yapan veya motor kullanan, soğuktan ve kötü havalardan korunmak
isteyenler için tasarlanan bu yağmurluk, su geçirmez ve esnek kumaşı sayesinde tüm aktivitelerde rahat hareket imkânı sağlar.
Deniz tutkunlarını yağmurdan ve soğuktan koruyan bir diğer ürün ise, The North Face Verto
Pro… Özel HyVent kumaşı sayesinde, su geçirmez ve nefes alabilir oluşuyla tüm denizcilerin
gözdesi. Ayrıca Helly Hansen'ın yağmurluk modelleri de tekne severlerin ilgisini çekiyor.

TEKNE SEYAHATLERİNİZİN GÖZDESİ,
SIRT ÇANTALARI
İki büyük bölmesi ve ısıyla şekillenen sırt kısmıyla eşyalarınızı
taşımanız için gerekli konforu sağlayan Newfeel sırt çantası,
günlük tekne ve yat seyahatleriniz için oldukça ideal bir
yapıya sahip. Çıkarılabilir bilgisayar cebi olan bu çanta,
köpük sapları sebebiyle vücuda uygunluk açısından oldukça
kullanışlıdır.
Daha fazla kapasite isteyenler için 30 litre hacimli Ouechua
Forclaz 30 Air sırt çantası ideal. Maksimum sırt
havalandırması, hava alabilen askılar ve kemer, su
geçirmez özelliği ile kış seyahatlariniz için oldukça
kullanışlı.
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YELKENCİLERİN GÖZDESİ;
ISI YALITIMLI MONTLAR
İleri seviye açık deniz seyri ve regatta yapanlar için
tasarlanan Softshell Regatoa mont soğuk hava
koşullarından korunmak isteyenler için ideal bir
yapıya sahip. İçeriğinde bulunan jarse softshell
sayesinde maksimum esneklik sağlar, su kaydırıcı ve
nefes alabilme özelliği ile rüzgârın üşütücü etkisini
minimuma indirir. İç kısmı polar olan bu mont,
rüzgâr geçirmez ve özel üretim tekniği sayesinde
vücutta üreyen teri dışarı atar. Deniz gezileriniz bu
mont ile sıcacık geçecek! The North Face’in özel
tasarım kumaşa sahip montları da deniz gezilerinde
şiddetli rüzgârdan minimum etkilenmenizi sağlar.
Ayrıca, Lalizas markasının XTS Extreme Sailing montu
da hem seyir hem de yarışlar için daha az su geçirgenliği
ve nefes alabilmesi sayesinde idealdir.

AÇIK DENİZ TUTKUNLARI İÇİN
GULFMASTER
Casio, denizlerdeki güçlü adam imajından esinlenilerek
tasarladığı Gulfmaster’ı, açık deniz aktiviteleri ile uğraşanların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek özelliklerle
donattı. Atmosferik basınç sensörü hava değişimlerini,
pusula yönü hedeflediğiniz noktadaki hava durumunu
önceden kontrol etmenizi ve gel-git gösterge grafiği içinde bulunduğunuz hava şartlarına göre hazırlıklı olmanızı sağlar.
Gulfmaster, hava durumu ve basıncını iki dakikada bir
ölçerek hem kadran üzerinde gösterir hem de alarm ile
haber verir. Böylece açık denizde ani değişimlere karşı
rahatlıkla önlem alınmasını mümkün kılar.
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GÜVERTE ÇİZMELERİ
Yelkencileri bu yıl güverte
çizmelerinde yepyeni modeller
bekliyor. Kaymaması için özel
kesim taban, çabuk kuruyan
polyester astar, ayak boşluğu
desteği olan tabanlık; hepsi, Gill
Tall Yachting çizmelerinde…

CAPERLAN BALIKÇI ELDİVENİ
Ne soğuk, ne sürtünme… Caperlan balıkçı
eldivenleri sayesinde elleriniz soğuktan da
sürtünmeden de korunacak. Ayrıca eldiven sahip
olduğu cırt cırtlar sayesinde birkaç saniyede
çıkabiliyor ve böylece başparmak, işaret ve orta
parmak kısımları keskin hareketler için oldukça
rahat kullanılıyor.

SICACIK BERELER
Kış aylarında yapılan tekne ve yat gezilerinde, denizden gelen
soğuk hava ile rüzgârın birleşerek kulaklarımızı dondurucu
derecede soğuttuğunu bilirsiniz… Uçsuz bucaksız denizin
ortasında en büyük ihtiyacınız, bu yılın modası yün bereler
olacak. Dolgulu yapısı sayesinde maksimum ısı yalıtımı
sağlayan Wed Cruising bere, kafasını ve kulaklarını her daim
sıcak tutmak isteyen denizciler için ideal.
Aynı tarzda bir başka ürün ise, Wed’ze tarafından üretilen
sıcacık bir bere. Elastik ense kısmı ve sıcacık dokusuyla
deniz gezileriniz sıcacık geçecek. Bu bereler sayesinde
maksimum sıcaklık hep sizinle olacak!
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Sosyal
sorumluluk
projelerine
genç bakış

B

Barbaros Denizci Öğrenci Kulübü, TURMEPA’nın başlattığı Deniz
Elçileri Topluluğu’nda aktif görev alarak çalışmalara katkı sağlıyor.
Kocaeli Üniversitesi bünyesinde bulunan Barbaros DET, yedi kişilik
bir ekiple kuruldu fakat bir yıl içinde ekipteki gönüllü sayısı 15’e
ulaştı. “Sayımız her geçen etkinlikten sonra artmak durumunda
kalıyor çünkü her etkinlikten sonra öğrenci arkadaşlarımızdan
çok ilgi görüyoruz” diyen Ekip Başkanı Yunus Emre Yiğit, sosyal
sorumluluk projelerinin gerekliliğini şöyle anlatıyor: “Korkarız
ki dünyanın kötüleştiği bir süreçte bulunmaktayız. Ekosistemler
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TURMEPA’NIN LİSE VE ÜNİVERSİTELERDE
BAŞLATTIĞI DENİZ ELÇİLERİ TOPLULUĞU’NUN
ÜYESİ OLAN BARBAROS DENİZCİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ
GÖNÜLLÜLERİ, DÜNYANIN SOSYAL PROJELERE
KATILAN GÖNÜLLÜ İNSANLAR SAYESİNDE
GÜZELLEŞEBİLECEĞİNE İNANIYOR. BU NEDENLE
SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTAN GÖNÜLLÜ
GENÇLER, DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN BAZEN
TATİLLERİNİ ERTELİYOR, BAZEN HOBİLERİNDEN
VAZGEÇİYOR. EKİP BAŞKANI YUNUS EMRE YİĞİT,
ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLDUKTAN SONRA DA
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE KATILMAK
İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYOR.
zarar görüyor, tek yuvamız olan dünya zarar görüyor, insanlar
birbirlerinden uzaklaşıyor. Tam da bu noktada birleştirici bir bilinç
olan sosyal sorumluluk projeleri devreye giriyor. İnsanlara birlikte
hareket edip harekete geçme alışkanlığı kazandıran bu kültür, iyi
ve duyarlı bireyler olmayı hedefleyen biz üniversite öğrencileri için
vazgeçilmez bir konu. Sosyal sorumlulukta önceliğimiz, oluşturulmak
istenen bilincin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Var olan sorunların,
yaraların kapanmasından da öte gelecekte tekrar etmemesi ve gelecek
kuşakların daha yaşanılabilir bir dünyada yaşaması için bilinç

eğitimlerinde öğrendiklerimi anlatabileceğim bir fırsat oluşmuştu.
Renkli, güzel bir etkinlikti. Birkaç ay sonra farklı bir etkinlikte aynı
miniklerle karşılaştığımızda onların bana sarılıp “artık evde yağı
lavaboya döktürmüyorum” ya da “denize çöp atan olursa kızıyorum”
demelerinden sonra içimden “dünya ancak bu şekilde güzelleşir,
doğru yoldayım” dedim ve sosyal sorumluluk alışkanlığını sevmeye
başladım. Katılıp o mutluluğu, birlikteliği fark edip hissetmelisiniz,
sonra gerisi geliyor. Sosyal medya kanallarının da tanıtım konusunda
önemli bir payı olduğunu söyleyebiliriz.”

GÖNÜLLÜLÜK OKULDAN SONRA DA DEVAM
EDIYOR

aktarımını vazgeçilmez bir unsur olarak görüyoruz. Bu düşünceden
yola çıkarak gönüllülerine pedagojik eğitimler verip onların ilk ve orta
öğretimdeki minik dostlarımıza ulaşmasını sağlayan TURMEPA, bu
yönüyle çok sevdiğimiz bir kurumdur diyebilirim.”

MANEVI TATMINI ÇOK YÜKSEK
Gönüllülerin kimi zaman tatilini erteleyip, kimi zaman hobilerinden
feragat ederek çalışmalara katıldığını söyleyen Yiğit, zamanlarından
feragat edip sosyal sorumluluk projelerinde yer almanın verdiği
manevi tatmini şöyle ifade ediyor: “Etkinlikler genellikle İstanbul’da
olduğu için Kocaeli-İstanbul yolunu mekik dokuduğumuz zamanlar
oluyor fakat bunun her dakikası bizim için mutluluk dolu oluyor.
Bazen yorgunlukla bazen emekle geçen sabır süreci bitince inanın o
giriştiğiniz çaba size huzur ve mutluluk olarak fazlasıyla geri dönüyor.
Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için siz de kendi gücünüzle sesinizi
çıkartmış olup içinizden, 'sonraki etkinlik, proje ne zaman acaba' diye
düşünüyorsunuz.”

MUTLULUK PAYLAŞILDIKÇA EKIP BÜYÜYOR
Sosyal sorumluluk projelerine karşı bir ön yargının olduğunun altını
çizen Yunus Emre Yiğit, yaşadığı bir anıyı şöyle anlatıyor: “Maalesef
çocukluk dönemimiz boyunca bize aktarılan eğitim müfredatlarında
kendisine yeteri kadar yer verilmeyen sosyal sorumluluğa karşı tepkiler
ilk başlarda soğuk oluyor. Her etkinlikten sonra o etkinliğe katılan kişi
öncelikle kendi ön yargısını kırıyor ve duyduğu mutluluğu çevresiyle
paylaşmaya başlayıp arkadaşlarını da meraklandırıyor. Kendimden
örnek vermek istiyorum. Çekingenlikle ve kafamda soru işaretleriyle
katıldığım ilk etkinlikte miniklerle birlikte olup onlara TURMEPA

Öğrencilik hayatında sosyal sorumluluk projelerinde yer alan
insanların iş hayatına atıldıktan sonra da birçok sivil toplum
kuruluşuna katılıp güzel işler yapmaya devam ettiğini söyleyen Yiğit,
şöyle konuştu: “Öğrencilik zamanında alınan eğitim ve bilinç kalıcı
oluyor ki öğrenciliği bitip çalışma hayatına başlamış olmasına rağmen
hala birçok arkadaşımızdan 'etkinlik olacağı zaman haber ver, biz de
katılacağız' mesajları alıyoruz. Bu bilinci öğrencilikle sınırlı tutmayıp
hayatının her alanında yaşatan bireyleri tebrik etmek gerekir. Onlar
iyi birer anne, baba, iş arkadaşı olarak farkındalık kazandırmaya
devam ediyor.”

KALICI DOSTLUKLAR KURUYORUZ
Üniversitelerde kurulan Deniz Elçileri Topluluğu’nun (DET) önemine
değinen Yunus Emre Yiğit, şu yorumu yapıyor: “DET sisteminin
birçok farklı üniversiteden öğrencilerin TURMEPA çatısı altında
tanışıp iyi ilişkiler, güzel dostluklar kurulmasına ön ayak olması çok
önemli. Her etkinlikte onlarca farklı üniversiteden arkadaşlarımızda
aynı duygular içinde çalışmalar yapıp eğlenebiliyoruz. Bu durum
bizlere kalıcı dostluklar da kazandırıyor. Yaptıkları güzel işlerle yarının
dünyasına güzel tohumlar eken TURMEPA çalışanları ve yöneticileri
başta olmak üzere etkinliklere katılan daha yaşanılabilir bir dünya
için elini taşın altına sokan bütün gönüllülere Barbaros DET olarak
teşekkür ederiz.”

HER ETKINLIĞE KATILIYORLAR
Barbaros DET olarak TURMEPA’nın çok sayıda etkinliğine
katıldıklarını söyleyen Ekip Lideri Yunus Emre Yiğit, “5 Aralık Dünya
Gönüllüler Günü Etkinlikleri, 23 Nisan Vapuru Etkinliği, Clean
Up The Med Etkinliği, Sualtı Atık Sergisi ve Eğitimleri, Masmavi
Deniz Eğitim Kampı, Sertifikalı Eğitici Eğitimleri, kampüslerde ve
festivallerde kurduğumuz gönüllü standları ve birçok Kıyı Temizlik
Etkinliği katıldığımız etkinlikler olarak sayılabilir” diyor ve ekliyor:
“Katıldığımız tüm etkinliklerin giderleri dernek çalışanları tarafından
karşılanıyor. Üstelik her zaman anlayışlı ve yardımsever enerjiyle
yaklaşmaları insanların TURMEPA’yı benimsemesine çok katkı
sağlıyor.”
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hazırlayan. Sinem Aydın

Deniz Kokulu Lezzetler
MAVİ, SONSUZ VE ALABİLDİĞİNE UZANAN DENİZLER… GÖRDÜĞÜMÜZ KADARININ ÇOK DAHA
FAZLASINI İÇİNDE SAKLAYAN, ÇOK SAYIDA DENİZ CANLISINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN DENİZLER…
SOMONDAN KEDİBALIĞINA, KARİDESTEN DENİZ TARAĞINA, ALABALIKTAN AHTAPOTA KADAR
BİRBİRİNDEN FARKLI LEZZETLER SUNUYOR BİZE. BU EŞSİZ DENİZ ÜRÜNLERİNİ EN ÇOK YAKIŞTIKLARI
SEBZE VE BAHARATLARLA HARMANLADIK VE İŞTE O TARİFLER…

Remulat Soslu
Kedibalığı Sandviç
MALZEMELER

# 4 adet kedibalığı fileto
# 4 adet sandviç ekmeği
# Yarım su bardağı
mısır unu
# 1 adet kıvırcık
# 1 demet maydanoz
# Mayonez, Hardal
# Kornişon veya kapari
turşusu

YAPILIŞI

Orta boy karıştırma kabının içerisinde mayonez,
turşu, hardal, maydanoz ve tuzu karıştırarak
sos haline getirin. Mısır ununu bir tabakta
istediğiniz baharatları ekleyerek karıştırın ve bu
karışıma buladığınız balık filetolarını sıvıyağda
kızartın. Sandviç ekmeklerini, balıklar
kızarırken birkaç dakika fırında ısıttıktan
sonra kızaran balıkları içlerine koyun,
dilimlediğiniz kıvırcığı ve hazırladığınız sosu
dökerek servise hazır hale getirin, afiyet olsun!

Mısır Yatağında
Haşlanmış Karid
es

MALZEMELER

# 500 gram karid
es
# 2 adet mısır
# 3-4 adet orta bo
y patates
# Sarımsak, limon
# 1 demet kekik
# 2 yemek kaşığı
tereyağı
# Mayonez

YAPILIŞI

Mısırları sıcak su
da haşlayın. Küp
küp doğradığınız
karidesleri tuz, ka
patatesleri de haşla
rabiber ve kekik ile
dıktan sonra bir ka
karıştırın. Yapışm
bın içerisinde
karidesleri pişirm
az bir tencerenin
eye başlayın. Üzeri
içerisinde kaynat
ne
ter
ey
tığ
ağ
ınız suda
dilimlerini ekleyin
ını, sarımsakları,
haşladığınız mısı
. İyice haşlanan ka
r ve patatesleri, lim
rideslerinizi ocak
on
tan alın ve servis
edin, afiyet olsun
!
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Susamlı Ve
Portakallı
Karides

MALZEMELER
es
# 750 gr iri karid
susam
ğı
şı
ka
# 1 yemek
yu
su
# 1 portakalın
zeytinyağı
# 2 yemek kaşığı
z
# 1 tatlı kaşığı tu
ker
şe
e
sm
ke
# İki adet
rı
la
ak
# Marul yapr

YAPILIŞI

z döküp
Karidesleri tu
vada
ktüğünüz ta
zeytinyağı dö
tın.
ar
k
r tabağa çı
kızartın ve bi
alın
bir tane portak
Aynı tavaya
yin. Portakal
suyunu ekle
ın
arak kaynat
suyunu sallay
. İki
ın
y
la
asını sağ
ve kıvam alm
al
ak
rt
me şekeri po
adet esmer kes
e
iz
el
eritin ve karam
suyuna atıp
yu elde edin.
bir portakal su
un
rtakal suyun
Karidesleri po
ır
az
karıştırın. H
içine atın ve
m
sa
ri, üzerine su
olan karidesle
bağına alın.
serpip servis ta
!
Afiyet olsun

Kan Portakallı
Somon Fileto
MALZEMELER

# 2 adet derisiz somon fileto
# 200 gram nohut
# 1 adet kan portakalı
# 1 demet dereotu
# Birer adet salatalık, soğan, limon
# Sarımsak, tuz, karabiber, zeytinyağı
# Kekik
# Tuz

YAPILIŞI

Malzemeleri iyice yıkayıp kurulayın. Kan portakalını yuvarlak şekilde dilimledikten sonra saplarından
ayırdığınız dereotunu doğrayın. Sarımsağı ince ince kıyın, salatalığı dilimleyin, limonu dörde bölün ve soğanı
da ince ince dilimleyin. Hazırladığınız kan portakallarını somon filetolarının üzerine dizin, kekik, zeytinyağı,
tuz ve karabiber serpiştirdikten sonra önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında pişirin. Öte yandan çukur bir
kap içerisinde dilimlediğiniz bütün malzemeleri nohut ile karıştırın. Daha sonra pişen somonları hazırladığınız
malzemelerle birleştirin, afiyet olsun!
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Deniztaraklı
Tagliatelle
MALZEMELER
# 4adet deniztarağı
# 1 paket tagliatelle
# Doğranmış domates
# Sarımsak, soğan
# 1 çorba kaşığı salça
# 1 demet maydanoz
# Pul biber, paprika
YAPILIŞI
ın. Yağ döktüğünüz
maydanozları ince ince kıy
ve
n
bölü
de
dör
onu
lim
,
tuz
Sarımsakları ezin
ünüz yağda sarımsak, soğan,
artın. Başka bir tavaya döktüğ
ar
kad
a
şan
ula
tavada deniztaraklarını kız
eyip rengi koy
ates, maydanoz, pul biber ekl
dom
ça,
Sal
n.
uru
kav
ve
beri
ları
abi
ve kar
karnalarını, deniztarak
de haşladığınız tagliatelle ma
sosu pişirin. Başka bir tencere
servis yapın, afiyet olsun!
hazırladığınız sosla birleştirip

Ahtapot Salatası
MALZEMELER

# 1 adet ahtapot
# 2 dolu çorba kaşığı kimyon
# Taze soğan, maydanoz, marul
# Tuz, limon, zeytinyağı, pul biber

YAPILIŞI

Ahtapotu kafasını keserek yıkayın. Düdüklü tencerede
(büyüklüğüne göre) ortalama 20–30 dakika haşlayın.
Ahtapotu tencereye koyduktan sonra üzerine iki dolu
çorba kaşığı kimyon ve üzerini birkaç parmak geçecek
kadar su ekleyin ve orta ateşte pişirin. Pişen ahtapotu
temizleyin. Marul, maydanoz, taze soğan doğradığınız
karıştırma kabına limon, tuz, zeytinyağı, pul biber
ekleyin. İsteğe bağlı olarak salatanıza haşlanmış
patates de ekleyebilirsiniz. Ahtapotla salatanızı
karıştırıp servis edebilirsiniz, afiyet olsun!
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Şeftali Ve Rokalı
Kızarmış Alabalık
MALZEMELER

# 2 adet alabalık
# 6 adet bebek patates
# 2 yemek kaşığı badem
# 1 demet tarhun
# Sarımsak, roka
# Elma sirkesi
# 1 adet şeftali
# 1 adet arpacık soğan

YAPILIŞI

İnce yuvarlaklar halinde patatesleri
dilimleyin, bademleri kabaca
doğrayın, sarımsakları ezin ve
şeftaliyi dilimler haline getirin. Küçük
bir kâsenin içerisine döktüğünüz
elma sirkesini doğranmış arpacık
soğanlarla karıştırın. Patatesleri sıcak
suda haşladıktan sonra, alabalıkları
kızgın yağda kızartın. Balıklar
kızarırken geniş bir kabın içerisinde
roka, dilimlenmiş şeftali, badem ve
haşlanmış patatesler birleştirilir.
Kızarttığınız alabalıkları da servis
tabağına alabilirsiniz, afiyet olsun!
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Kum
Midyeli
Makarna
MALZE

MELER
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# 1 pake
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röportaj. Murat Erdoğan

Denizlerden yükselen gizemli ezgiler:

SİRENE

İSMİNİ YUNAN MİTOLOJİSİNİN GİZEMLİ VE BÜYÜLEYİCİ VARLIKLARI
SİRENLER’DEN ALAN SİRENE, TÜRKİYE’NİN İLK AKTİF KADINLAR KOROSU OLMA ÖZELLİĞİNE
SAHİP. KORO ŞEFİ VOLKAN AKKOÇ, ZOR VE STRESLİ BİR DÜNYADA DİNLEYİCİLERİ GİZEMLİ BİR
SESLE O DÜNYADAN ALIP BAŞKA BİR DÜNYAYA GÖTÜRDÜKLERİNİ SÖYLÜYOR.
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Sirene… İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde,
Volkan Akkoç öncülüğünde kurulan Türkiye’nin ilk aktif ‘Kadınlar
Korosu’… Koro şefi Volkan Akkoç ile koro müziğine, toplumumuzun
koroya bakış açısına ve Sirene’ye dair derin ve keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdik.
Sirene’den bahseder misiniz?
Sirene, 2014 yılının Ağustos ayında İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı bünyesinde, benim öncülüğümde kuruldu. Öğretim
üyesi olduğum İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda lisans
korosunu da çalıştırıyordum. 2012 yılından beri kadınlar korosu
kurma fikrim vardı. Macaristan’dan gelen kadınlar korosu Cantemus
Pro Musica’yla karşılaştıktan sonra bu fikir kafamda şekillenmeye
başladı. Sonuç olarak, mezunlardan ve deneyimli solistlerden oluşan
bir koro kurduk. Zaman içinde çeşitli festivallerde (Korofest 2014,
29. İzmir Festivali, Dünya Korolar Günü 2014,2015, vs..) konserler
verdik. Belli sosyal sorumluluk projelerinde yer aldık. Bu kapsamda,
5 Aralık’ta Dünya Gönüllüler Günü kutlaması için TURMEPA’nın
daveti üzerine Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’ndeki Elektrik
Santrali’nde bir konser gerçekleştirdik.
Daha önce Türkiye’de Kadınlar Korosu yok muydu?
Benim bildiğim kadarıyla önceden Sirene boyutunda aktif bir kadınlar

korosu yoktu, Türkiye Polifonik Korolar Derneği’nin çatısı altında
belli kadın koroları var. Bu alan ülkemizde yeni yeni ortaya çıkıyor.
Geçen sene (2015) katıldığımız 3. SANSEV Korolar Festivali’nde
koro camiamızın önemli isimlerinden Gökçen Koray “30 senedir
bu işi yapıyorum, ilk defa kadınlar korosu dinliyorum” dedi. Onun
referansına ve kendi bilgilerime dayanarak Sirene boyutunda bir
kadınlar korosunun daha önce olmadığını söyleyebilirim.
Sirene’nin en büyük özelliği, kadın koristlerden oluşması mı?
Kadınlar korosu olması, koromuzun yapısal özelliklerinden biri.
Türkiye’de kadın korosu olmadığı için kadın korosu için (ses aralığı
olarak) yazılmış eserler de yok. Kadın ses aralığı ile çocuk sesinin aralığı
birbirine benzerlik gösterir. Dolayısıyla çocuk korosu repertuvarını
ses aralığı olarak söyleme şansı varken, içerik ve estetik boyutunda
bu repertuvar kadınlar korosu için yetersiz kalmakta. Bugüne kadar
kadınlar korosu yazılmış Türkçe eser bir elin parmağını geçmeyecek
derecede az. Ben iki senedir özellikle kadın korosu için sürekli eser
yazıyorum. Orhan Veli Kanık’ın ‘Bedava’ şiirini besteledim, 2015’te
Sirene’yle prömiyerini yaptık. TURMEPA’nın daveti üzerine
verdiğimiz konserimizde ise Sirene için düzenlediğim türkülerimizden
Uzun İnce Bir Yoldayım, Divane Aşık, Sarı Gelin’i seslendirdik. Son
olarak Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi’nin Rast Semâi, Gülnihal’i
batı formunda 4 sesli olarak kadın korosu için düzenledim.
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Sirene ismi nereden geliyor?
Koro kurulduğunda hep birlikte bizi yansıtacak bir isim düşünüyorduk,
eski koristlerimizden Melis Demiray’ın önerisi ‘Sirene’ oldu. Sirenler,
Yunan mitolojisinde şarkı söyleyen deniz kızları olarak yer alır.
Sirenum scopuli adı verilen adada yaşarlar. Yaşadıkları yerlerin tamamı
uçurumlarla ve kayalıklarla çevrili olarak betimlenmiştir. Sirenlerin
seslerinin güzelliği dillere destandır ve seslerini kullanarak denizci
erkekleri yanlarına çekip yerler, öldürürler. Biz onlar gibi seyirciyi
yemiyoruz tabii ki ama güzel ses ve deniz temaları sebebiyle bu ismi
seçtik. Çünkü İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Kadıköy
rıhtımında. Denizle olan ilişkimizin yanı sıra güçlü bir birey olarak
kadın teması da bu ismi benimsememizi sağladı. Direk denize ve
denizcilere yönelik değil ama o organik bağı koparmadan bir şeyler
yapıyoruz. Sirene için yine ‘Sirene’ adında sözleri ve müziği bana ait bir
parça yazdım. Bize özgü, bizim kimliğimizi anlatan… Bir ritüel gibi. Bu
aynı zamanda her konserimizin ilk parçası, dinleyicimizi bir selamlama.
“Uzak denizlerden gelir sesimiz, büyüleyerek herkesi kendimize çekeriz,
kuyruğumuzla hızlanıp denizlere hükmederiz…”
Sirene kaç kişilik bir ekipten oluşuyor?
Sirene 12 kişi. Zaman içinde makul ölçülerde büyümeyi düşünüyorum.
Bu 16-20 kişi aralığında. İnsan sayısı
çok fazla arttığı zaman hareket kabiliyeti
azalıyor. Prova, konser, zaman olarak…
Koro, kolektif bir paylaşım alanıdır.
Bu alan çok büyüyünce koristlerin
birbiriyle birebir temas kurması
zorlaşıyor ve bu temas benim için
müziğin olmazsa olmaz unsurlarından
biridir. Önce yanındakini tanıyacaksın,
bileceksin, güvenecen ki birlikte birşey
paylaşabilesin. İşte bu paylaşım müziğe
de tamamen yansıyor. O yüzden, çok büyümek gibi bir hedefim yok.
Bu konuda sesi eğitimli solist/koristlerle çalışıyor olmamında büyük bir
avantajı olduğunu söyleyebilirim.

Sirene’nin hedefleri neler?
Hem yurt içinde hem de yurt dışında, öncelikle bizim müziğimizi
yani bu toprakların müziğini iyi bir şekilde temsil etmek, bunun kadın
sesinden nasıl ifade edilebileceğini anlatarak, müziğe değişik ve geniş
bir perspektif getirmek. Tabii modern dünyada tüm bunları yaparken
yaptığınız işin kitleyle buluşması anlamında iletişimin ve reklamın çok
önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bunu gözden kaçırmadan
fakat buna da tamamen sığınmadan, yapılan işin kalitesiyle ön planda
olan bir oluşum olma amacıyla kurulduk, ve bunu muhafaza edip
geliştirerek kendi yolumuzda ilerlemek istiyoruz.
Türkiye’de koro kültürünün oluştuğuna inanıyor musunuz?
Son yıllarda korolarda söylemeye yavaş yavaş artan bir talep var. Bunu
yeni kurulan birçok korodan da gözlemleyebilirsiniz. Fakat koro
müziğinin genel müzik sektörünün içindeki yerine baktığınızda diğer
popüler müziklerin sahip olduğu şekilde bir medya ve reklam gücüne
sahip olmadığını görüyoruz. Biraz da dinlemesi açısından farklı ve
değişik. Sadece insan sesi... Günlük bir şarkı dinlerken bunun bir alt
yapı müziği ve sözleri olur. Sözlü müziklerde müziği belirleyen şey,
müziğinden çok sözleri oluyor. Dolayısıyla satılabilir olması çok daha
kolay oluyor. Ama sadece sesle, çıplak insan sesiyle, bir şeye hitap
etmek daha derin bir şey, üzerinde
düşünülmesi gereken bir şey. Sesle
hitap demek öncelikle kulağa hitap
demek, burada da estetik olgusu
devreye giriyor tabii ki.

Zor ve stresli bir dünyada,
insanları o dünyadan alıp başka bir
dünyaya götürmek üzerine bir meslek
icra ediyoruz.

2014’ten bugüne gelerek değerlendirirseniz ilgi nasıl?
İlgi, konserler arttıkça artıyor. Kadınlardan oluşan bir koro olmasına
dair ayrı bir ilgi var. Bunu çok sesli müziğe de artan ilginin bir sonucu
olarak görüyorum. klasik repertuvarımızın yanında, bestelediğim ve
düzenlediğim Türkçe parçaları özellikle bilinen türkülerimizi kadın
sesinden ve çok sesli batı müziği formunda dinlemek insanlara yeni,
değişik ve ilginç geliyor.
Bunun dışında genel anlamda bakarsak Türkiye’de son yıllarda ciddi koro
konserleri ve ciddi koro festivalleri yapılmaya başlandığını görüyoruz.
Uluslararası arenada başarılar kazanan korolarımız var. Bunların hepsi
ülkemiz adına ve ülkemiz koro müziği adına gurur verici gelişmeler.
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Bununla ilgili yakın zamanda
yaşadığımız güzel bir deneyimimizi
paylaşmak isterim. 4. Levent’te
‘Karanlık işler’ adında bir restoran
var. Bu restoranın özelliği içerisinin
zifiri karanlık olması ve görmeden, yediğinize veya duyduğunuza
daha yoğu konsantre olmanıza yardımcı olmak. İşte bu mekanda
Zifiri Karanlıkta Acapella Festivali adı altında bir festival düzenlendi.
Zifiri karanlıkta konser verdik. Benim sadece nefesle yönetebildiğim,
koristlerimin ise ne beni ne de birbirlerini görebildikleri bir ortam
düşünün. Sadece birbirlerini dinleyerek ve hissederek söylediler. 100
civarında dinleyicimiz de bizi görmeden kendilerini seslerimize teslim
ederek dinlediler. Hem dinleyicilerimiz hem de bizim için çok ilginç ve
bir o kadar da önemli bir deneyim oldu. Sadece seslerimizle kulaklarına
hitap ettik ve bu gerçekten çok etkileyici bir durum yarattı.
Konserlerle gelir sağlanabiliyor mu? Sponsorların olması gerekiyor
mu yoksa?
Koro kültürü Türkiye’de genel olarak gönüllülük esasına dayanıyor. Bu
açıdan herkesin para kazandığı bir işi var ve bu da hobi olarak yaptığı
bir uğraş halinde. Böyle olmasını birçok insanın bu kültüre aidiyeti

açısından ve paylaşımı açısından çok önemli ve değerli buluyorum.
Fakat mesleği şarkı söylemek olan insanlar bundan para kazanmak
zorunda çünkü bu da aynı zamanda bir meslek. Hem de çok ciddi
bir meslek. Konservatuvarda şan eğitimi dediğimiz zaman 5-6 sene
süren bir süreçten bahsediyoruz. Sonucunda hobi olarak yapan bir
kişiden farklı olarak buna bu kadar sene emek vermiş, meslek edinmiş
ve bundan para kazanması gereken bir insan var. Koro bağlamında
bakarsak iş sahası olarak Devlet Operası’nın koroları (İstanbul,
Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun) ve de Ankara’daki Devlet
Çok Sesli Korosu var. Bunun dışında çok da bir alan yok ne yazık ki.
Bu açıdan sponsorların olması, destek vermesi gerekiyor. Müzik de,
her ne kadar hobi olarak yapanlar sayesinde ayakta duran bir kültür
olsa da, en nihayetinde bir meslek. Maddi manevi büyük emekler sarf
edilerek edinilmiş bir meslek. Dolayısıyla sadece eğlence kültürünün
içinde hapsolmuş bir alan olarak tanımlamamak gerekiyor. Bu
bağlamda sanata destek olan bazı bankalar, sanatseverler ve festivaller
düzenleyen holdingler, vakıflar ve dernekler var. Böyle desteklere çok
ihtiyaç duyuluyor. Desteksiz yürütülebilecek bir sektör değil.

Müzik, beslenme ve barınma kadar önemli bir temel ihtiyaçtır,
ruh sağlığıdır. Bunun içinde koro müziği, çok sesliliği ve bir arada
yaşamayı paylaşmayı besleyen bir kültürdür. Sanata yapılan yatırımın
geri dönüşü, emlak ya da reklam gibi sektörlere yapılan yatırımların
geri dönüşü kadar hızlı değil. Mesleği müzik yapmak olan insan,
sonucunda bundan para kazanmak isteyen insandır. Maddi sorunlar
sebebiyle bu eğitimi alıp başka mesleklere yönelen ya da istemediği
bir ortamda işini sürdürmeye çalışan birçok arkadaşımı biliyorum.
Bu bağlamda Sirene’nin yapısal özelliklerinden biri, yaptığı işin hem
manevi hem de maddi olarak bir karşılık bulması için yeni bir yol
çizmesidir. Yoksa zaten amatör olarak kalır.
Altı senelik bir eğitim dediniz. Bu eğitimden sonra bu işten
para kazanılamaması ve çalışma alanlarının sınırlı olması
öğrenci bulmakta zorlanılmasına sebep oluyor mu? Okurken
vazgeçiyorlar mı veya yurt dışına gidiyorlar mı?
Yurt dışına ekonomik durumuyla alakalı olarak giden olduğu gibi
küsüp bırakan da oluyor. Ya da operadan vazgeçip başka müzik
türlerine geçenler oluyor. Bu işin başı, sevgi. Varınızı yoğunuzu
ortaya koymak için sevmeniz lazım. Gerçek dünyadan belli bir an
kopmayı yaşatıyor bu müzik. Çok boyutlu düşünme veya çok boyutlu
düşünmeye yönlendirme açısından müziği ve özellikle koro müziğini
çok etkili buluyorum.
Sizin devam etmenizi sağlayan şey neydi? Hiç vazgeçmek istediniz mi?
Konservatuvarda okurken vaktim olmazdı. Yazın çalışır, kışın bir
yandan okula bir yandan konservatuvara giderdim. Şimdi düşününce,
zaman zaman bu tempodan sıkılsam da ailem beni iyi ki motive etmiş
diyorum. 9-5 mesai saatlerinde kurumsal bir yerde çalıştığımı hayal
edemiyorum. Bunun yanında bambaşka bir şeye de yönelebilirdim.
Bir yandan da Mimar Sinan Üniversitesi’nde tarih okumuştum.
Yönelmeme sebebim müziğe olan tutkumdu. Konservatuvardaki
piyano eğitimimi tamamladıktan sonra, Müzik Teorisi yüksek
lisansına devam ettim ve bu orada da sürekli Avrupa’daki koro şefliği
eğitimlerine katıldım. Hala da devam ediyorum, öğrenmenin sonu
olmayan bir alandan bahsediyoruz çünkü. Yaptığım işlerden hep keyif
aldım. Benim eserlerimi söyleyen birçok koro var, bu da önemli bir
motivasyon kaynağı benim için ama en önemlisi Sirene için yazdığım
ve düzenlediğim parçalar, bunların prova süreçleri ve konserlerimizde
icra etmemiz. Bunun motivasyonu gerçekten tarif edilemeyecek kadar
yüksek ve değerli.
Koro müziğine dair son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Zor ve stresli bir dünyada, insanları o dünyadan alıp başka bir dünyaya
götürmek üzerine bir meslek icra ediyoruz. İnsanların da bu değişik
dünyaya katılmalarını, ilgi göstermelerini bekliyoruz. Ben müzik
severleri tüm konserlerimize davet ediyorum, çünkü paylaştıkça bu
kültürün büyüyeceğine inanıyorum.

Volkan Akkoç
SİRENE KOROSU ŞEFİ
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TURMEPA
bu kez Çanakkale
Boğazı için
düğmeye basıyor!
Mavi Kuşak Hareketi – İstanbul Boğazı projesinin tamamlanmasının
ardından TURMEPA yüzünü Çanakkale’ye çevirdi. Mitsui & Co.,
Ltd., Çevre Fonu bu kez Çanakkale’de Sürdürülebilir Türk Boğazlar
Sistemi’nin önemini anlatan ve Çanakkale Boğazı içerisindeki biyolojik
çeşitliliğin korunması, kıyı ve deniz temizliği için bilinçlendirme
çalışmalarını kapsayan eğitim projesi için TURMEPA’ya hibe desteği
veriyor. Ekim ayında imzalanan anlaşma ile Mitsui & Co., Ltd. Ocak
2016 – Aralık 2018 tarihleri arasında yürütülecek “Sürdürülebilir Türk
Boğazlar Sistemi – Çanakkale Boğazı” projesi için TURMEPA’ya fon
ayırıyor. Çanakkale’nin Merkez, Lapseki, Eceabat, Gelibolu, Gökçeada
ve Bozcaada ilçelerinde gerçekleştirilecek projenin temel amacı,
Türkiye’nin ve dünyanın en önemli geçiş yollarından biri olan Çanakkale

Boğazı’nın karadan ve özellikle insan kaynaklı tehditlerle karşı karşıya
olduğuna dikkat çekmek ve bu konuda toplumda farkındalığı artırmak.
Özellikle Boğaz’a doğrudan etkisi olan kişilere uygulanması amaçlanan
projenin hedef kitlesini üniversite öğrencileri, balıkçı kooperatifleri,
balıkçı aileleri, yerel esnaf, yerel yönetimler, özel sektör çalışanları ve
turizm sektörü çalışanları oluşturuyor.

Proje ortaklarımızdan biri de İÇDAŞ oldu
“Sürdürülebilir Türk Boğazlar Sistemi – Çanakkale Boğazı” proje
bütçesi kapsamında yer alan dernek katkı payının karşılanması için
Çanakkale’ye yaptığı kültürel yatırımlarla bilinen çelik endüstrisi lideri
İÇDAŞ da TURMEPA’ya maddi destek veriyor.

Decathlon,
geri dönüşümlü
poşet satarak
TURMEPA’ya
bağış yapıyor!
Fransız Decathlon firması ile Kasım ayında imzalanan protokol kapsamında, poşet satış gelirlerinin yarısının TURMEPA’ya
bağışlanmasını içeren kampanya, 1 Aralık 2015 tarihinde başlatıldı. TURMEPA logolu yüzde yüz geri dönüşümlü olan büyük
poşetlerden 5 kuruş ve küçük poşetlerden 2,5 kuruşu derneğimize bağışlayacak olan Decathlon, sadece 1 – 21 Aralık tarihleri
arasında 108 bin adet poşet satışı gerçekleştirdi. Sosyal medya aracılığıyla da duyurulan kampanya, hazırlanan afişler ve mağaza
içinde sık sık yapılan anonslarla Decathlon müşterilerine hatırlatılmaya devam ediyor. Denizlerimizin temiz kalması için
gösterdikleri duyarlı davranıştan dolayı tüm Decathlon müşterilerine teşekkür ederiz.
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ÇOK ÖZLEYECEĞİZ…
Çok değerli Üyemiz, Deniz ve Doğa Dostu Sayın
Mustafa V. Koç’u kaybetmenin tarifsiz üzüntüsü
içindeyiz. Türkiye büyük bir evladını, biz de
çok büyük bir dostumuzu ebediyete uğurlarken,
Mustafa V. Koç’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine
sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun…
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“Denizler Yaşasın”
diye eğitimler vermeye
devam ediyoruz!

21 yıldır bireylerde çevre bilinci geliştirmeye katkı sağlamak, deniz
ekosistemini korumak, bu konuda farkındalığı artırmak ve çağdaş
eğitime katkıda bulunmak amacıyla projeler üreten TURMEPA,
bugüne kadar 7,5 milyon öğrenciye “deniz ekosistemi” başlığında
eğitimler verdi. 2015-2016 ve 2016-2017 öğretim yılında da
İstanbul genelinde öğretmen ve öğrencilere eğitim verebilmek
adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir protokole imza atıldı.
İmza töreni, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız’ın
ve TURMEPA Genel Müdürü Akşit Özkural’ın katılımıyla
gerçekleşti. “Denizler Yaşasın” projesi; deniz eğitim atölyesi,
ekosistem bilinçlendirme programı, uygulamalı çevre deneyleri
atölyesi ve deniz ekosistemi hakkında yapılacak eğitimleri
kapsıyor. Proje sonunda öğrencilerin deniz ekosistemi hakkında
farkındalıklarının artması, deniz ve sahillerimizde süregelen
tahribat ve kirliliğe karşı bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje
kapsamındaki bilgilendirme eğitimi ve atölye çalışmalarıyla 5000
öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

TURMEPA Gönüllü Hareketi hız kesmiyor
Aralık ayı TURMEPA ve Samsun gönüllüleri için doludizgin geçti.
TURMEPA’nın sayıları her geçen gün artan deniz sevdalıları, yıl
boyunca etkinlik ve eğitimlere imza atarken, 2016 yılında tüm
Türkiye’yi kapsayacak yeni eylem planlarını harekete geçirmek için gün
sayıyorlar. 2016 yılında Samsun çalışmaları için TURMEPA yönetimi,
TURMEPA gönüllüleri, yerel yönetim ve kurumlar bir araya gelerek
yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Yeni dönem
projelerinin yanı sıra yerel yönetimlerin desteğiyle geçmiş dönemde
başarıyla yürütülen projelerin de değerlendirildiği toplantılarda
Dernek Genel Müdürü Akşit Özkural tarafından, Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Valisi İbrahim Şahin’e
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TURMEPA’ya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketleri takdim
edildi. Samsun dışında Bursa, Fethiye ve İzmir’de de gönüllü süreçleri
hızla devam etti. Yapılan oryantasyonlar ile yeni gönüllülerimiz
TURMEPA’yı ve hedeflerini daha yakından tanırken, oluşturulan
yeni DET ekipleri hızla çalışmalarına başladı. Aramıza yeni katılan
DET’lerimiz ile birlikte 2016 yılını üniversitelerde 23, liselerde 23 ve
Seferihisar Çocuk Belediyesi’nde bir adet olmak üzere 16 ildeki Deniz
Elçileri Toplulukları'mız ile karşılamaya hazırız. “Bu denizde benim de
tuzum bulunsun” demek ve TURMEPA Gönüllüsü olmak için buradan
online formumuzu doldurabilir ya da gonulluyum@turmepa.org.tr
adresine "Denizler Yaşasın" başlığı ile mail atabilirsiniz.

Arkas Holding ve
Sanko Enerji desteğiyle
denizlerimiz daha mavi

3. Sabri Ülker
Çevre Ödülü için
geri sayım başladı

TURMEPA’nın koordinasyonunu yürüttüğü 3. Sabri Ülker Çevre
Ödülü için geri sayım başladı. Yaklaşık 280 başvurunun yapıldığı
ödülün Seçici Kurul üyeleri: Doç. Dr. Nilgün Cılız (Boğaziçi
Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi
Müdürü), Prof. Dr. Selmin Burak (İstanbul Üniversitesi Deniz
Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü / Denizel Çevre Ana Bilim
Dalı Başkanı), Prof. Hüseyin Kaptan (Atelye 70 Kurucusu), Prof.
Dr. Osman Kamil Sağ (Piri Reis Kurucu Rektörü), Hansın Doğan
(UNDP Özel Sektör ve Kalkınma Alanında Kıdemli Yöneticisi),
Prof. Dr. Derin Orhon (ENVİS Çevre ve Enerji Sistemleri Araş.
Geliş. Ltd. Şti. AR-GE Direktörü) ve Gazeteci Cüneyt Özdemir’dir.
“Çevre ve İnsan” başlığı altında başvuru yapan projeler arasından
Seçici Kurul ve jüri tarafından seçilecek bir projenin sahibi Şubat
ayında gerçekleşecek törende 100 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Arkas Holding desteğiyle Çeşme’de denizlerin ve kıyıların biyolojik
çeşitliliğinin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla 11 yıldır atık toplama
çalışmalarımız sürüyor. Bölgede faaliyet gösteren TURMEPA II isimli
teknenin sponsorluğunu 2006 yılından bu yana sürdüren Arkas Holding’in
katkılarıyla 10 yılda bir milyon 700 bin litreye yakın sıvı atık toplandı. Sanko
Enerji ise Göcek’te eşsiz koylarımızın temiz kalması için çalışan TURMEPA I
isimli teknemize beşinci kez sponsor oluyor. İlk kez 2012 yılında TURMEPA
I’in sponsorluğunu üstlenen Sanko Enerji’nin desteği sayesinde dört yılda
5.218,773 litre sıvı atığın denizlere karışması önlendi.

Nice 20 yıllara…
20 yıldır derneğimize verdiği hizmetten ve katkılarından ötürü İsmail
Çolak’a çok teşekkür ederiz.
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Dünya Gönüllüler Günü’nü
coşkuyla kutladık!

TURMEPA bu yıl da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde;
gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve teşvik
edilmesi amacıyla gönüllüleriyle bir araya geldi. Dernek, bu yıl 13
ilde 3400 gönüllüsü ile “Deniz Ekosistemi, Sürdürülebilirlik ve
Gönüllülük” konularına dikkat çekmek amacıyla, dört ilde eş zamanlı
etkinlikler düzenledi. TURMEPA Gönüllüleri, etkinliğin İstanbul
ayağında “Paylaşmak, Üretmek ve Söz Sahibi Olmak İçin” İstanbul Bilgi
Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde buluştu. İstanbul’da 160
TURMEPA gönüllüsünün katılımı ile gerçekleşen etkinlik, TURMEPA
Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar’ın “Nesnelerin İnterneti”
başlıklı konuşması ile başladı. Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Ege Yazgan’ın “Hoş Geldiniz Konuşması” ile devam eden etkinlikte
BilgiDET ise sunumları ve işleyişe katkılarıyla yer aldı. Ardından
santralistanbul Enerji Müzesi gezildi, burada gönüllüleri karikatürleriyle
Pijama Mizah ve Sanat Dergisi karikatüristi Erman Gülgeç ve
muhteşem konser performansıyla Sirene Kadınlar Korosu karşıladı.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılar 4 Temmuz 1995 tarihinde dernek
kurucuları tarafından yayımlanan Gönüllü Deklarasyonu’nu hep bir
ağızdan okuyarak imzalarını attılar. Deklarasyon ayrıca TURMEPA’nın
Antalya, İzmir, Samsun, Zonguldak, Fethiye, Marmaris ve Bodrum’da
bulunan yedi şubesi nezdinde kamuoyuna duyuruldu.

Samsun’da çok kapsamlı buluşma!
TURMEPA Genel Müdürü Akşit Özkural ve Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, TURMEPA
Samsun Şubesi’nin etkinlik ve eğitimlerini anlatmak ve destek almak için Samsun’da yerel
yöneticiler ve kurumlarla bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda 5. Masmavi Deniz Eğitim
Kampı Gençlik Dönemi’nin Samsun’da yapılmasına karar verilirken, konuyla ilgili ön hazırlık ve
fizibilite çalışmalarına başlandı. Samsun Valisi ve Belediye Başkanı başta olmak üzere tüm kurumlar
gönüllülerle böyle bir platformda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacaklarını dile getirdi
ve konu ile ilgili tüm süreçlere destek vermek istediklerini belirtti. TURMEPA yönetiminin
Samsun’da gerçekleştirdiği Bahçeşehir Koleji ziyareti ise Türkiye çapında tüm Bahçeşehir Kolejleri’ni
TURMEPA çatısı altında toplamak için atılan ilk adım oldu.

TURMEPA-Ağaoğlu
işbirliğiyle İstanbul
Boğazı daha mavi
Mayıs 2015’te Ağaoğlu sponsorluğunda İstanbul Boğazı’nda hizmete
başlayan Temiz Deniz Süpürgesi, kış aylarında da çalışmalarını hız kesmeden
sürdürüyor. Kasım ve Aralık aylarında deniz yüzeyinden 8.480 kilogram atık
toplayan Deniz Süpürgemiz, çalışmaya başladığı 9 Mayıs 2015 tarihinden
itibaren ise toplam 52.540 kilogram atığın denize karışmasını önledi.
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Mavi Kuşak Hareketi projesi
başarıyla tamamlandı

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın Japon devi Mitsui & Co, Ltd., hibe
desteğiyle Ekim 2013 - Aralık 2015 tarihleri arasında yürüttüğü Mavi Kuşak
Hareketi - İstanbul Boğazı projesi tamamlandı. Son eğitici eğitimi Bağcılar ilçesinde
gerçekleştirilen proje kapsamında Kasım ve Aralık aylarında 10 öğretmen ve 427
öğrenciye eğitim verildi. Proje başlangıcında TURMEPA ile İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile, 27 ay boyunca İstanbul’da 17 ilçede
(Ataşehir, Beykoz, Eyüp, Fatih, Kadıköy, Kâğıthane, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar,
Adalar, Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Tuzla)
1000’e yakın öğretmene ve onların desteğiyle 50 bin öğrenciye ulaştı.

Doğal
destekçilerimize
sonsuz teşekkürler
Derneğimizin kurucu ortağı, denizlerimizin duayeni
Deniz Ticaret Odası’na yıl boyunca verdiği destekten
ötürü çok teşekkür ederiz. Ayrıca doğal destekçimiz
olan marinalarımız; Setur Marina, Tek-Art Kalamış ve
Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri, Netsel Marmaris
Marina, Ayvalık Marina, Beta Marina, Doğuş Turgutreis
Marina, Anadolu Göcek Marina, Doğuş Didim
Marina’ya 2015 yılı boyunca yaptıkları bağışlar için
sonsuz teşekkürler…

Bodrum şubemiz
temiz kıyılar için çalıştı

TURMEPA Bodrum şubesi
8 Kasım 2015 Pazar günü
gerçekleşen 6. Geleneksel Bodrum
Karaada Şenlikleri’ne davet edildi
ve tertip komitesinde yer alarak
hem şenliklere destek verdi hem
de sahil temizliği yaptı. Şenlik
sonunda TURMEPA Bodrum
Şubesi’ne iki plaket takdim edildi.
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