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Elinize aldığınız bu sayının sayfalarında dolaştıkça fark edeceksiniz ki, bu kez
odağımızda sadece deniz ve çevre kültürü yok. Dergimizin bu sayısında kadın
öykülerini denize dair hikayelerle harmanladık. Çünkü Mart ayının ilk yarısı biraz
kadına özeldir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle ben de köşemde, ta
içimden bana gelen bir mektuba yer vermek istedim.

Merhaba Sevgili Dostum,
Biliyor musun? Ben doğduğumda çok güzel kanatlarım vardı. Çok şanslı
bir bebektim. Ailem, benim kalabalık ailem, beni çok ama çok sevdiler. Ben
sevildikçe özgüvenim arttı, özgüvenim arttıkça kanatlarım daha da büyüdü
ve güzelleşti. İstediğim tek şey özgür olmaktı. Ben özgür olmak istiyordum.
Sözümün daha fazla değeri olsun istiyordum. Önüme konulanı değil, kendi
seçtiğimi yemek istiyordum. Aslında bunu herkes ister ya, benim istediklerim
de öyle algılandı önceleri. Sonra zaman geçti, ben büyüdüm, okula başladım,
sonra ergenliğe adım attım. Ailenin bazı büyükleri, ki çoğunluğu erkekti
bunların, “Bu kanatlar, bu istekler sana zorluk çıkarır. Sen bizim prensesimiz
ol” dediler. İlk kez hep sezdiğim, ismini o ana kadar koyamadığım durumla
karşılaştım. Kadın olduğum için sıkışmıştım. Bunun sonu çaresizlikti.
Başta da yazdım ya dostum, ben çok şanslıydım. Çünkü ailemin kadınları
benim kanatlarımı korudu. Canımın içi annem, biricik babaannem, sevgili
anneannem ve canım halam, her zaman kah aleni, kah çaktırmadan
yanımda oldular. Çevremdekilere göre daha adaletli bir ailede büyüdüğüme
inanıyorum. Ailemin erkekleri ya bana destek verdi ya da gölge etmedi. Evet
gölge etmedi. Bir bilsen Sevgili Dostum, o kadar önemli ki gölge etmemek…
Bilirim, biz kadınların hayatı dikensiz gül bahçesi değil. Hatta çoğunlukla
gülden çok diken olur bahçelerimizde. Fakat biz, dikenler arasından güller
açtırmayı da biliriz. Yeter ki bize gölge edilmesin, önümüz kesilmesin,
kanatlarımız koparılmasın. O kadar önemli ki kendi kanatlarınla uçabilmek,
Sevgili Dostum.
Gölgelerden kurtulmuş, kendi kanatları ile uçabilen tüm kadınlara sevgi ve
saygılarımı sunarım...
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DENIZ YAŞAMININ MUCIZESI:

DEV OKYANUSLARDA
YAŞAYAN, YIRTICI VE TEHLIKELI
DEV DENIZ CANLILARININ ARASINDA,
VITRINDEKI BIR BIBLO GIBI DURUYOR
DENIZATLARI. BIZ INSANLARA; DENIZLERI,
SADECE TABAKLARIMIZI DOLDURMAK VE
BIR YERLERE ULAŞMAK IÇIN DEĞIL, HAYAL
GÜCÜMÜZÜ BESLEMEK IÇIN DE KULLANDIĞIMIZI
HATIRLATIYOR. BENZERSIZ GÖRÜNÜŞÜ
SAYESINDE, VAR OLDUĞU HER DÖNEMDE,
INSANLARIN ILGISINI ÇEKMIŞ. İSMINI,
TAHMIN EDILECEĞI GIBI, ATI ANDIRAN
SURATINDAN ALMIŞ, YANI ISIM
DEĞIL DE RESIM.
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E

Eski çağlardan günümüze
ulaşmış, mitolojide
kendine yer edinmiş bir
canlı, denizatı. Eski doğa
bilimcilerin denizatlarına taktıkları
“Hippocampus” ismi de mitolojiden
geliyor. Yunan mitolojisinde Deniz Tanrısı
Poseidon’un savaş arabasını çeken balık kuyruklu
mitolojik atların adıydı hippocampus (hippo:
at – campus: deniz canavarı). Eşsiz, etkileyici ve
bir o kadar da tuhaf bu yaratıkları, insanlar uzun
süre hangi sınıfa koyacaklarını bilemediler. Öyle
ki, Orta Çağ’da pek çok uyanık satıcı, denizatlarını
ağızlarından alevler saçan ejderha yavruları
olarak pazarladı. Ancak her ne kadar sıradan bir
balığa benzemeseler de onlar birer balık. Bilim
dünyası, uzun yıllar süren tartışmaların ardından
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denizatlarının balık
olduğu konusunda birleşti:
Solungaçlarını kullanarak
nefes alırlar. Kuyruk yüzgeçleri
olmamasına karşın, biri göbeğinin
arkasında ve iki yanağının arkasında
birer tane olmak üzere toplam üç yüzgece

sahipler.
Denizatları balık olmalarına rağmen başarılı birer
yüzücü değildirler. Bazen günlerce aynı mercana
ya da yosuna tutunarak zaman harcarlar. Kemikli
gövde zırhları ve maymunlarınkine benzer uzun
kuyrukları ile denizin içinde 90 derecelik bir açıyla
hareketsiz durup, günün büyük kısmını yemek
yiyerek harcarlar. Hareket etmesi gerekiyorsa da
sırtındaki yüzgeci hareket ettirerek ilerler. Yön
değiştirmek içinse yan yüzgeçlerini kullanırlar.

Denizatları 200 ile
bin 500 aralığında
yavrulama
özelliğine sahip
olmasına rağmen,
aşırı avlanma,
kirlilik ve mercan
resiflerinin yok
olmasından dolayı
popülasyonu büyük
tehdit altında.

Doymak bilmeyen bu canlılar, mideye ve sindirime
yardımcı dişlere sahip olmadığından, hayatta
kalmak için sürekli yemek zorundadırlar.
Mercan resiflerini, deniz otlarını kendilerine yuva
gören denizatları; okyanusları, sığ, sıcak ve tropikal
yerleri tercih ederler. Kamuflaj yetenekleri ve renk
değiştirebilme özellikleri sayesinde çevreleriyle uyum
içinde yaşadıklarından, onları görmek çok zordur.
Denizatlarını görebilmek için gözünüzü dört açmak
zorundasınız. Şu ana dek tespit edilmiş 53 türü
bulunan bu gizemli canlıların, çok daha fazla türe
sahip olduğu düşünülüyor.

DENIZATLARININ AŞK DANSI
Denizatları mükemmel kamuflaj yeteneklerini,
sadece saklanmak için değil, aşk yaşamlarının bir
parçası olarak da kullanıyorlar. Erkek denizatı, eşine

güzel görünmek ve onu mutlu etmek için elinden
geleni yapıyor, ona her gün vakit ayırıyor.
Diğer pek çok canlının aksine denizatlarının
karmaşık bir “kur” sözleşmesi vardır. 4-5 yıl kadar
yaşarlar ve hayatlarını tek eşli olarak sürdürürler.
Birbirlerinden nadiren ayrılan bu deniz canlıları,
her tan vakti birlikteliklerini eşsiz bir dans ile
kutlarlar. Kuyruklarını birbirine dolayarak yarım
saatlik bir aşk serenomisi gerçekleştirirler. Çiftleşme
dansı ise çok daha farklı ve karmaşıktır. Dişi, erkeğe
yaklaştıkça erkek, göbeğindeki keseyi şişirerek
capcanlı renklere bürünür. Dişinin önünde ileri
geri giderek zarif bir dans sergiler. Dişi ve erkek
kuyruklarını birbirine dolayıp, renkten renge
bürünerek birlikte hareket ederler. Çiftleşme vakti
geldiğinde ise dişi, yumurtalarını erkeğin kuluçka
kesesine yavaşça bırakır ve ardından üç hafta
11
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sürecek olan, hayvanlar alemindeki en olağandışı
hamilelik dönemi başlar.
Denizatları doğanın gerçek “bay anne”leridir.
Babalığı bambaşka bir seviyede yaşarlar:
Gebelik. Ebeveynlik, balıklar için egemen rol
oynadıkları bir süreçken, denizatları için bu
durum biraz karışık. Bugün evrim biyolojisi
üzerine araştırmalar yapan bilim insanları,
denizatları üzerinden, cinsiyet rolleri ve eşlerin
cinsel seçimi üzerindeki etkilerini ve erkek
gebeliği için gerekli olan yeni vücut yapılarının
evrim geçirme biçimlerini anlamaya yönelik
çalışmalar gerçekleştiriyor. Böylece, zaman
içinde organizmaların yapısında meydana
gelen değişikliklerden sorumlu olan evrim
mekanizmalarını daha iyi anlamayı umuyorlar.
Bilim dünyası, modern evrim biyolojisinde
en heyecan verici araştırma alanlarından biri
olarak lanse ettikleri bu süreçte, denizatlarını ve
akrabalarını kullanıyorlar. Kabul etmek gerekir
ki, erkeklerin hamile kalabilmesi, çiftleşme
dinamiklerini tamamen değiştirecektir.
Denizatlarında erkek gebeliği, “çiftleşmede
cinsiyet rolleri” üzerinde de ilginç sonuçlar
doğuruyor. Pek çok türün erkekleri, dişileri
ile birleşmek için mücadele edip, hünerlerini
sergilerler: Tavuskuşunun kuyruğu, ren geyiğinin
boynuzları gibi… Ancak denizatlarında bu
rol kadınlara ait. Çünkü cinsiyet rolleri tersine
çevrilmiştir; erkek hamile kalacaktır ve sınırlı
yere sahip kuluçka kesesi vardır. Bu nedenle
kadınlar, erkekler için mücadele eder ve
ikincil cinsiyet özellikleri ile (parlak renklere
bürünmek) erkekleri etkilemeye çalışırlar.
Elbette denizatlarını denizlerin amiral gemisi
yapan özelliği doğurganlığı ama evrimsel süreçte
masaya yatırılacak başka özellikleri de var: Vücut
şekli gibi. Pullar yerine kemik gibi bir zırha sahip
olması, bükümlü ve dik duran vücudu, upuzun
kuyruğu, atı andıran başı… Normal bir balık
görünümünden uzak bu canlının sahip olduğu
bu özellikler de bilim dünyasının radarında. Bu
özelliklerin nasıl ortaya çıktığı ve bunlara yol
açan evrimsel adımlar araştırılıyor. Bilim insanları
bu araştırmalar sonucunda, dünyadaki yaşam
tarihi boyunca meydana gelen organizmaların
ve inanılmaz değişimlerinden sorumlu evrim
mekanizmalarının bazıları hakkında daha derin
bilgiler edinmeyi umuyor.
12

DENIZATLARI YOK OLABILIR
Denizatları tek seferde ortalama 200 kadar yavru
doğurur, hatta türüne göre bu sayı bin 500’e
kadar çıkabilir. Buna rağmen gittikçe azalan
bir popülasyona sahipler ve dünya çapında
giderek büyüyen bir tehdit altındalar. Bazı
otoritelerin tahminlerine göre yılda 30 milyon
denizatı yakalanarak ticareti yapılıyor. Yaklaşık
30 kadar ülkede avcılığı yapılan bu mitolojik
canlının büyük bir çoğunluğu Asya’da geleneksel
yöntemli ilaçların yapımında kullanılıyor. Her
yıl bir milyondan fazla denizatı ise hediyelik
eşya yapımında kullanılmak üzere avlanıyor. Son
yıllarda artan “akvaryumda denizatı besleme”
de soylarının tükenme ile karşı karşıya kalma
sebeplerinden biri. Denizatlarının çok çok azı
doğal yaşam alanları dışında hayatta kalabiliyor.
Yanı sıra, denizlerin kirlenmesi, mercan resiflerinin
dinamitlerle patlatılması ve iklim değişiklikleri
nedeniyle denizatlarının yaşam alanlarının büyük
bir kısmı son 50 yıl içinde yok oldu.
Çok küçük ebatlara sahip olduklarından ve çok
iyi saklandıklarından, nüfuslarına dair tam bir
tahminin yürütülemediği denizatlarına; hediyelik
denizatı almayarak, akvaryumda beslemeyerek,
deniz koruma programlarını destekleyerek ve
çevre dostu ürünler kullanıp çevreyi ve denizleri
kirletmeyerek yardımcı olabiliriz.

mavidestek

ARKAS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI DIANE ARCAS

röportaj. Murat Erdoğan
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ŞIRKETIMIZ, KADINLARA
FIRSAT SUNUYOR

A

Arkas Holding ile ilgili ne zaman bir haber
çalışması veya bir yöneticisi ile röportaj
yapsam, mutlaka şirkete ait verilerin, olumlu
yönde değiştiğini görürüm. Arkas Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane
Arcas ile yaptığım röportajda, Arkas
Holding’in 67 şirketten oluşan ve 7 bin
300 kişiye istihdam yaratan bir büyüklüğe
ulaştığını öğrendim. Arkas Holding’in
acentelik, armatörlük, limancılık, deniz,
kara, demir, havayolu taşımacılığını
entegre ederek sunduğu lojistik hizmetleri
gibi ana iş kollarının yanında gemilere
yakıt ikmalinden otomotive, sigorta
hizmetlerinden bilgi sistemlerine ve
turizme kadar birçok farklı sektörde faaliyet
gösterdiğini söyleyen Diane Arcas, “Bazı
şirketlerimizde yarı yarıya olmakla beraber,
holding çalışanlarının yüzde 30 civarında
kadından oluştuğunu söyleyebilirim” diyor.
Lisede okurken yaz dönemlerinde şirkette
stajyer olarak çalışmaya başlayan Diane
Arcas, kurumsallaşma sürecinde de etkin
rol aldığını şu sözleriyle ifade ediyor:
“Üniversitede okurken aynı zamanda
acenteliğin çeşitli bölümlerinde de çalışmaya
başladım. Arkas’ta çalışmam sadece aile
şirketimiz olması nedeniyle değildi, iş de
bana çekici geliyordu. Bu yüzden başka
hiçbir alternatif düşünmedim. İthalatihracat müdürlüğü, şube müdürlüğü
derken, 2000 yılında limancılık sektörünün
gelişmesiyle birlikte şirketimiz büyüyünce
kurumsallaşma ihtiyacı ortaya çıktı ve
organizasyonel değişikliklere gittik.
Kurumsallaşma çalışmalarında yedi yıl
boyunca çok aktif çalıştım. Satın alma,
bütçe, denetim ve SAP finans sistemlerinin
kurulmasında rol oynadım. 2007 yılında
lojistik grubunun başına geçtim. Bugün,
Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı ve Lojistik Hizmetleri Grup
Başkanlığı’nı yürütüyorum.”
Başarı ve sonuç odaklı bakış açısına sahip
olan babası Lucien Arkas’tan büyük destek
gördüğünü söyleyen Diane Arcas, bunun
holdingin her çalışanı için geçerli olduğunu
belirtiyor. “Bizim şirketimizde kadınlar için

birçok fırsat var” diyor, Diane Arcas ve
ekliyor: “Arkas olarak kadın çalışanların
varlığını her zaman önemsedik, gururla
söyleyebilirim ki bunu yapmaya bugün
değil, yaklaşık 20 yıl önce başladık."
Holding bünyesinde üst yönetimden
ziyade orta kademede daha çok kadın
çalışan olduğunu söyleyen Diane Arcas,
“Bundan, gelecek yıllarda üst yönetime
hazırladığımız kadın çalışanlarımız olduğu
anlamını çıkarabiliriz” diyor.

SEKTÖRÜN FIZIKSEL
ZORLUKLARI VAR
Diane Arcas lojistik ve denizcilik
sektöründe sadece Türkiye’de değil,
dünyada kadın yönetici oranlarının yeterli
düzeyde olmadığını düşünüyor ve bunun
nedenlerini de şöyle sıralıyor: “Fiziksel
şartlar çok zorlayıcı. Sürekli ülke ve şehir
değiştiriyorsunuz. Tabii ki kadınların ev
ile ilgili sorumlulukları erkeklere göre
biraz daha fazla olduğu için birkaç şeyi
bir arada yapmak zorunda kalıyorlar. Bu
da zorlu olabiliyor ama organizasyon
becerisiyle bunun üstesinden
gelebiliyoruz. Diğer yandan içinde
bulunduğunuz sektörde, yöneticilerin
erkek olması gerektiğine dair bir algı
var ancak bunun değişmesi gerektiğini
düşünüyorum. Bence sadece aynı dili
konuşabilmek önemli olmalı.”

ÖĞRENCILIK YILLARINDAN
İTİBAREN AILE ŞIRKETINDE
GÖREV ALMAYA BAŞLAYAN
DIANE ARCAS, ŞIRKETIN
KURUMSALLAŞMA
VE HOLDINGLEŞME
SÜRECINDE ROL OYNAYAN
BIR ISIM. DIANE ARCAS ILE
DENIZCILIK VE LOJISTIK
SEKTÖRÜNDE KADININ
ROLÜNÜ VE ARKAS’IN
SÜRDÜRÜLEBILIR
BÜYÜMESINI KONUŞTUK.

DIANE ARCAS: ÇALIŞMA AZMİ
VE İŞİNİ SEVMEK EN ÖNEMLİSİ
"Zamanımı iyi yönetmeye çalışıyorum.
Bir dönemim çok yoğun geçiyorsa
sonraki süreçte biraz daha kendime vakit
ayırmaya çalışıyorum. Beni destekleyen
çok yetkin bir ekibim var. Böyle olunca
işlerin üstesinden gelmek çok daha kolay
oluyor" diyor. En önemlisinin çalışma
azmi ve yaptığı işi sevmek olduğunu,
tüm zorlukların aşılabileceğini düşünen
Arcas, buna örnek olarak gemilerde
görev yapan kadın kaptanları gösteriyor:
“Stajyer olarak başlayıp, kaptanlığa
kadar yükselen kadın arkadaşlarımız
oldu. Çünkü denizi çok seviyorlar. Bu
15
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ARKAS LOJISTIK, TÜRKIYE’DE BULUNAN TÜM LOKASYONLARDAN 23 BIN 200 LITRE ATIK YAĞ TOPLAYIP
BERTARAF EDILMESINI SAĞLAYARAK 23 MILYAR LITRENIN ÜZERINDE SUYUN KIRLENMESINI ÖNLEDI.

da kadınların başarısı. İşini çok seven ve
kariyer sahibi olmak isteyen kişiler, aile ve
işi bir arada götürmeyi başarıyor.”

“AÇILAN LOJISTIK OKULLARI,
FIRSAT EŞITLIĞI GETIRIYOR”
Arkas olarak sadece çalışanları değil,
üniversite gençliğini de teşvik etmek için
çalışma yaptıklarını söyleyen Diane Arcas’a
göre, açılan lojistik okulları ve üniversitelerin
lojistik bölümleri fırsat eşitliği sağlıyor.
Arcas, “Birçok üniversitede lojistik bölümleri
ve deniz işletme fakülteleri açıldı. İsteyenler
okurken doğrudan sektöre yönelebiliyor.
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Lojistik sektörü içinde kadınların
yapabileceği birçok görev var. Bu bölümlerde
okuyan gençlerin sektör hakkında bilgi
edinmesi ve katkı sağlamasına yönelik
üniversitelerle iş birlikleri gerçekleştiriyoruz,
söyleşiler yapıyoruz. Gençlerin sektörü
tanımalarını, anlamalarını ve ilgi
göstermelerini sağlamaya çalışıyoruz.
Üniversitelere gittiğimde, kadın yöneticileri
destekliyor musunuz diye sorular geliyor.
Tabii ki destekliyoruz diyorum, ama sadece
bizim desteklememiz yetmez, kadınların da
çalışma azmi ve isteği olmalı. Ve işin kadını
erkeği yok diyorum.
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ARKAS’IN ÇEVRE
BILINCI ÜST SEVIYEDE

Kadınlar özel sayısı için Diane Arcas ile bir
araya gelmiş olsak da TURMEPA’nın kuruluş
nedeni olan çevre konusunu da konuşmadan
yapamıyoruz. “Biz sürdürülebilirliği ilk sıraya
koyuyoruz. Tüm iş süreçlerimizi bu doğrultuda
planlıyoruz” diyor Diane Arcas ve Arkas
Turmepa II atık toplama teknesinin yaptığı
çalışmaları hatırlatarak aynı hassasiyeti lojistik
sektöründe de gösterdiklerini söylüyor. Arcas,
“2015 yılında kurduğumuz Atık Yönetim
Sistemi’nin ardından 2017 yılında “tersine
lojistik” anlayışına odaklanarak, yeşil yönetim
konusunda çalışmaları hızlandırdık. Önceliği
tehlikeli ve tehlikesiz atıkların bertaraf edilmesi
ve geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi olarak
belirledik. Yapılan çalışmalarla ISO 14001:2015’i
almaya hak kazanan ilk lojistik firmalarından biri
olduk. Sürdürülebilirlik anlayışımızı destekleyen
tedarikçi seçimleri ile 2017 yılında yaklaşık 300
ton atığın doğaya terk edilmesini önlemiş olduk.
Arkas Lojistik olarak Türkiye’de bulunan tüm
lokasyonlarımızdan 23 bin 200 litre atık yağ
toplandı ve bertaraf edilmesi için Petder’e
teslim edildi. 1 litre atık yağın 1 milyon litre
suyu kirletebildiği göz önüne alındığında, 23
milyar litrenin üzerinde suyun kirlenmesini
önlediğimizi söyleyebilirim. Mersin, Bursa,
Gebze, Sütçüler, Kemalpaşa ve Hadımköy
lokasyonlarından 69 bin 500 kilo metal atığın
geri dönüştürülmesi ile de 90 bin ton hammadde
tasarrufu sağladık. Filomuza yeni araç yatırımı
yaparken, sürdürülebilirlik politikamızla da
uyuşan Euro 6 normuna sahip olmalarına
dikkat ediyoruz. Socar Enerji ve Ulaştırma
Hizmetleri Filo Yönetimi iş birliğinde hayata
geçirdiğimiz pilot proje ile filomuzdaki
bazı TIR’ları Dual Sistem’e geçirdik. Yakıt
tüketiminde önemli oranda tasarruf sağlayan,
yeni ve yüksek teknolojili Dual Sistem sayesinde
motorin tüketimimizi yüzde 70’e kadar
düşürüp yerine CNG kullanarak karbondioksit
salınımını azaltılıyoruz.”
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duayenbakış

DENIZ VE
KADIN…

B

LEZIZ ÖZDEN ÇOKDEĞER
DENIZ TICARET ODASI İZMIR ŞUBESI 2009-2013 DÖNEMI MECLIS BAŞKANI
TURMEPA İZMIR ŞUBESI 2009-2013 DÖNEMI YÖNETIM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Bir dalgalı, bir dingin, bazen neşeli, bazen hırçın, bazen şefkatiyle sarıp
sarmalayan… Birbirlerine o kadar benziyorlar ki… Yüzyıllardır nice
şairlerin, nice ozanların, hatta yazarların ilham kaynağı ve vazgeçilmez
teması olagelmişler, deniz ve kadın.
Deniz… Gece mehtabın ışığındaki hayale davet ve yakamozların
mucizevi pırıltısı, gündüzleri deniz kırlangıçlarının eşliğinde batıp
çıkan karabataklar ve İzmir'imizin simgesi yalıçapkınları ve illa ki;
gemilerin peşine takılan martıların neşeli uçuşları… Gün doğumu
ve gün batımındaki renklerin rüzgarla, bulutlarla, ışığın değişmesiyle
yaptığı inanılmaz dansı… Size de emsalsiz zindelik, canlılık, huzur
ve yaşam enerjisi vermiyor mu?
Hayal edin; deniz kıyısındayız, dalgalar hafif hafif sahile vuruyor ve o
yumuşak ses sizi bir hayal dünyasına taşıyor. Yorgunluğunuzu, stresinizi,
üzüntünüzü bir dalga alıyor ve diğer bir dalga başka diyarlara taşıyor.
Dalgaların ritmik melodisi, gerçek bir meditasyonun verdiği kadar
sonsuz bir rahatlama verir insana.
Deniz... Hayatın başladığı yer. Hiç belli etmese de yüz binlerce
canlıya ev sahipliği yapar, onlara yaşama şansı verir. Hem emsalsiz
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bitkilerin, eşsiz mercanların, sürüngenlerin, yumuşakçaların, kabuklu
canlıların, çeşitliliği rakamlara sığmayacak tek hücrelilerin ve kim
bilir insanoğlunun henüz tanışmadığı nicelerinin ve tabii ki balıkların
yaşam alanıdır denizler.
İşte böyle bir zenginliği taşıyan, yaşatan denizlerin ekosistemindeki
denge; oksijen, güneş ışığı ve atmosferin ısısına bağımlıdır. Aynı
zamanda denizlerin yüzeyi ne kadar temiz olursa, güneş ışığı ve
atmosferin ısısı o derece derinlere kadar inebilir. Deniz suyu sıcaklığı
eko-denge açısından çok önemlidir. Deniz, bu ısıyı hem güneşten hem
de atmosferin ısısından alır. Bu ısı ve ışığın derinlere inebilmesiyle,
denizlerdeki tüm canlıların ve canlı türlerinin yaşama tutunma şansı,
biyolojik hayatların devamlılığı sağlanır.
Deniz kıyılarının ve denizlerin korunması, insanoğlunun en önemli
görevidir. Deniz kıyısına ve denizlere -doğrudan veya dolaylı
olarak- atılan maddeler, akıntıların yönünü değiştiren müdahaleler
ve kimyasal atıklar deniz kirliliğine yol açmakta, denizlerin ekolojik
dengesini bozmakta, atmosfer ısısının, güneş ışığının ve oksijenin
derinlere yayılmasını önlemekte ve dolayısıyla denizde yaşayan tüm

canlıların yaşama şansını yok etmektedir.
Çocuklarımızın ve dolayısıyla insanlığın geleceği; denizlerin
temizliği, verimliliği, dengenin korunması ve denizdeki eko-sistemin
sürekliliğine yani yaşamasına bağlıdır.
İşte, burada en büyük görev bence, anne-babalarımıza düşmektedir.
Çocuklarımıza verilecek ilk öğreti, toplumu oluşturan en küçük birim
olan “aile”de başlamalıdır. Çocuklarımıza suyun önemini ve suyun
yaşamın kaynağı olduğunu öğretmeliyiz. Denizleri ve su kaynaklarını
korumamız, temiz tutmamız gerektiğini önce ailede öğretmeliyiz.
Suyun yaşam kaynağı olduğunu bilirsek, denizlerimizdeki canlıların
insanlığa olan faydalarını, önemini öğretebilirsek hem denizde yaşayan
canlıların sürekliliğini hem de verimliliğini devam ettirmiş oluruz.
Konu buraya gelmişken, Deniz Ticaret Odası ve TURMEPA’nın
çalışmalarını, faaliyetlerini göz ardı edemeyiz. Gerek çıkarttığı

yayınlar, kitaplarla gerekse de belediyelerle ve okullarla koordineli
olarak yaptığı faaliyetler ile çocuklarımıza hem deniz canlılarını
tanıtmak hem denizlerin temizliği konularında bilgilendirmek
üzerine çeşitli aktivitelere önderlik etmektedir.
Denizlerimizin insanoğlunun yaşamı ve insanlığın devamı açısından
öneminin, ilkokuldan başlamak suretiyle, okullarda ders konusu
olması ve çocuklarımıza aşılanacak ilk öğretilerden biri haline gelmesi
en önemli dileğimdir.
Bu vesile ile, suyun ve denizin önemini çocuklarımızla paylaşacak,
öğretecek tüm annelerimizin ve kadınlarımızın 8 Mart “Dünya
Emekçi Kadınlar Günü”nü kutlarım.
Ancak şunu da eklemek istiyorum ki, “kadın” deniz gibidir; kâh
dalgalı, kâh durgun, kâh neşeli, kâh öfkeli… Yaşamın devamı ve
yaşama yön veren…
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VOLVO OCEAN RACE
2017-2018

OTOMOBIL MERAKLILARI IÇIN FORMULA 1 NE KADAR ÖNEMLIYSE, YELKEN MERAKLILARI
IÇIN DE VOLVO OCEAN RACE O DENLI ÖNEMLI. YAKLAŞIK DOKUZ AY BOYUNCA SÜREN BU
ZORLU YARIŞ VE OLAĞANÜSTÜ MACERAYI YAKLAŞIK 1,5 MILYAR INSAN TAKIP EDIYOR.
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Dünyanın en ekstrem yarışlarından biri olan Volvo Ocean
Race (VOR), 2017-2018 sezonuna da coşkuyla başladı.
Yarışa katılan yedi takımın su üzerinde, binlerce mil
boyu, güçlü rüzgarlarla verdiği mücadele bu sezon da yine
nefesleri kesmeye devam ediyor.
Bir zamanların en önemli liman ve sanayi şehri Alicante,
bu yıl 13.’sü düzenlenen yarışa dördüncü kez start verdi.
Alicante’de kurulan Yarış Köyü, yarım milyon insanın
meraklı bakışları ve coşkusuyla 11 Ekim 2017’de açıldı. Köy,
dünyanın en uzun profesyonel spor etkinliğini yakından
tanımak ve öğrenmek isteyenler için ikonik Volvo Ocean
teknelerine ev sahipliği yaptı. Yarış Köyü, barındırdıkları
ve sundukları ile izleyicileri, dokuz ay boyunca nelerin
beklediğini en renkli şekilde anlatıyor.
Aylar sürecek olan bu epik yolculuk, fırtınaları, hızı, farklı
hikayeleri, çarpıcı görüntüleri, zorlukları ve tırnakları
kemirten bitişlerin startını 22 Ekim 2017’de verdi.
Deniz üzerinde yaklaşık dokuz ay boyunca devam edecek
heyecan dolu yarışmada birbirinden güçlü ve başarılı yedi
takım mücadele ediyor: Charles Caudrelier’in kaptanlığını
yaptığı Dungfeng, Xabi Fernández’in kaptanlığını yaptığı
MAPFRE, Simeon Tienpont’un kaptanlık yaptığı
AkzoNobel, Bouwe Bekking’in kaptanlığında Brunel,
kaptanlığını David Witt’in üstlendiği Sun Hung Kai/
Scallywag, Dee Caffari kaptanlığında Turn the Tide on Plastic
ve Charlie Enright kaptanlığında Vestas 11th Hour Racing.
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HEYECAN DOLU MÜCADELE
Bu seneki yarış, geçtiğimiz senelerdeki yarışlara oranla daha
zorlu değişiklikler yaşadı. Alicante’deki start öncesine ilk
kez eklenen zorlu kalifikasyon etaplarında takımlar, start
öncesi hazırlıklarını tamamladılar. 2017-2018 yarışındaki
bir diğer önemli değişiklik de rota mesafesi oldu. Takımlar
önceki senelere oranla 6 bin 20 mil mesafe daha katedecek.
11 ayaktan oluşan 45 bin deniz mili uzunluğundaki yarışta
takımlar, Alcante’de başladıkları yolculuğa, Lizbon, Cape
Town, Melbourne, Hong Kong, Guangzho, Auckland,
Itajai, New Port, Cardiff ve Gothenburg etaplarını
tamamlayıp, Hague’a ulaşmaya çalışacaklar.
İlk etapta, Lizbon’a kadar bin 450 mil mesafede yarışan
takımların kıran kırana mücadelesi Lizbon’daki Tagus
Limanı’nda son buldu. İlk mücadelenin kazananı ise Vestas
11th Hour Racing oldu. Charlie Enright kaptanlığındaki
ekip büyük bir başarıya imza atarak 8 puan kazandı.
Yarışmanın ikinci etabı Lizbon ile Cape Town arasındaydı.
7 bin deniz mili mesafede başlayan mücadele, MAPFRE’nin
birinciliği ile noktalandı. Cape Town’a 19 gün, 1 saat, 10
dakika, 33 saniyede ulaşan MAPFRE’nin başarısı büyük
bir coşku yarattı. Cape Town ile Melbourne arasında
düzenlenen üçüncü etabın galibi de yine MAPFRE oldu.
VOR’a ilk kez ev sahipliği yapan Hong Kong, dördüncü
etapta mücadeleye tanık ettirdi. Melbourne ile Hong Kong
arasında 5 bin 600 deniz mili mesafesinde gerçekleşen

Geçmişten günümüze,
denizcilikle ilgili
tüm kavramlar
gibi yelkencilik de
belli bir kas gücü
gerektirdiğinden
dolayı hep erkeklerle
özdeşleştirildi. Ancak
10 yıl boyunca tamamı
kadınlardan oluşan
Team SCA, Volvo Ocean
Race yarışlarında
aktif olarak mücadele
vererek, pek çok kadın
için ilham kaynağı oldu.

heyecan dolu dördüncü etapta birinciliği Charlie Enright
kaptanlığındaki Vestas 11th Hour Racing kazandı.
Deniz üzerinde yapılan en uzun mesafeli yarış, 30 Haziran
2018’e kadar devam edecek.

KADINLARIN BAŞARILI
MÜCADELESI İLHAM VERDI
Geçmişten günümüze, denizcilikle ilgili tüm kavramlar
gibi yelkencilik de belli bir kas gücü gerektirdiğinden
dolayı hep erkeklerle özdeşleştirildi. Volvo Ocean Race de
bu anlamda dünyanın en uzun, en güç gerektiren ve en
tehlikeli yarışlarından biri. Ancak 10 yıl boyunca tamamı
kadınlardan oluşan Team SCA, Volvo Ocean Race
yarışlarında aktif olarak mücadele vererek pek çok kadın
için ilham kaynağı oldu.
Team SCA, Volvo Ocean Race 2017-2018 sezonunda
takım olarak mücadele veremese de bu sene yarışan 7
takım içinde pek çok kadın yelkenci başarıyla yarışıyor.
Turn the Tide on Plastic takım kaptanı Dee Caffari bu
kadınlardan bir tanesi…
İsmini ilk defa 2014-2015 yarışlarında mücadele veren
Team SCA içerisinde duyuran Dee Caffari, bu yıl
düzenlenen yarışta Turn the Tide on Plastic takımının
kaptanı olarak başarısını ve kadınların gücünü ortaya
koyuyor. Vendee Globe, The Global Challenge, The
Barcelona World Race gibi yarışlarda da mücadele eden
Caffari, ayrıca dört transatlantik yarışına katıldı.
1988 yılında Dünya Yelken Federasyonu tarafından “Yılın
Kadın Yelkencisi” seçilen Carolijn Brouwer ise bu sezon
Dunfeng takımının elemanı olarak yarışa katıldı. Üç Volvo
Ocean Race yarışına katılmasının yanı sıra dört dünya
şampiyonluğu da bulunan Brouwer; Sydney, Atina ve
Beijing’te üç olimpiyata katıldı.

3 YILLIK PERİYOT DARALTILDI
VOR’daki takımlar kadar yeni CEO Mark Turner
yönetimindeki VOR organizasyon ekibi de yol almaya
devam ediyor. İlk defa gerçekleştiği 1973 yılında
dört yılda bir yapılan yarış, 2005 yılından itibaren 3
yılda bire inmişti. Ekip, yarış öncesi yaptığı açıklama
ile bir ezber daha bozdu ve yarışın artık iki yılda bir
yapılacağını duyurdu. Dolayısıyla 14. Volvo Ocean
Race, 2019 yılında yapılacak.
Turner yönetiminde alınan bir diğer karar ise çift gövdeli
teknelerle alakalı. Offshore ve okyanus etaplarında 60 feet
su kanadı destekli tek gövdeli tekneler ve inshore yarışlarda
32 feet katamaranların yer alması yönetimce onaylandı.
Yeni tekneler 2019 yılında görücüye çıkarılacak.
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mavisöyleşi

DENIZCİ
KADINLAR

D

Deniz zaten bir mücadeleyken,
kadınsanız iki katı mücadele etmek
zorunda kalıyorsunuz. Bir zamanlar
“denizde kadınlar uğursuzluk getirir”
inanışından dolayı gemiye alınmayan
kadınlar, fırtınalı bir mücadelenin
ardından gemiye çıktılar. “Erkek işi”
denilen denizcilikte haklar elde edip
başarılı işlere imza atarak ve önemli
pozisyonlar ve mevkiler edinerek
denizlerin erkeklerin tekelinde
olmadığını, fırsat eşitliği tanındığında
kadınların da en az erkekler kadar
denizci olabileceğini gösterdiler. Bugün
dünya denizciliğinde sadece yüzde
2, 3 gibi küçük bir paya sahip olan
kadınlar, dirençleri ve mücadeleleri ile
ilerleyen zamanlarda çok daha büyük
bir paya sahip olacaklar, çünkü buna
inanıyorlar…
Deniz ve kadın kavramlarının yan
yana geldiğinde ne ifade ettiğini, nasıl
bir enerji oluşturduğu göstermek için,
dergimizin, Emekçi Kadınlar Günü
vesilesiyle kadınlara özel hazırlanan bu
sayısında, “Mavi Söyleşi” bölümümüzde,
Türk denizcilik sektörünün başarılı
kadınları ile bir araya geldik. Her
birinin sektöre adım attığı günden
bugüne yaşadıkları serüveni, denizcilik
sektörünün daha eşitlikçi bir sektör
olması adına verdikleri mücadeleyi
konuştuk. “Deniz ve kadın” birlikteliğine
vurgu yaptık.
Her biri ayrı bir başarı hikayesi olan
kadın denizcilerin ortak vurgusu ise
“Denizler hepimizin, sektörü kadın
erkek olarak ayıramayız.”
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SOLDAN SAĞA:
AYŞE ASLI BAŞAK,
ELIF BAL BEŞİKÇİ,
AYLIN COŞKUN,
LEYLA ÇIÇEK,
GÖRKEM ELMALIPINAR

DEFAMED’IN DENIZCI KADINLARI
Ayşe Aslı Başak, Leyla Çiçek, Aylin Coşkun, Elif
Bal Beşikçi ve Görkem Elmalıpınar… Her biri İTÜ
Denizcilik Fakültesi’nden farklı dönemlerde mezun
olmuş beş denizci kadın. DEFAMED (İTÜ Denizcilik
Fakültesi Mezunları Derneği) üyesi olan ekiple
derneğin binasında bir araya geldik, “deniz ve kadın”
mevzusunu konuştuk.
Fakülteden 2012 yılında mezun olan Aslı Başak,
belirli bir süre deniz deneyimi kazandıktan sonra
karaya geçmiş ve Amerikan menşeli bir firmada hem
broker hem de “port captain” olarak çalışıyor. Denize
doğmuş, onunla büyümüş. Denizci olması beklenen
ailenin erkek çocuğunun başka bir alanda kariyer planı
çizmesiyle, ailenin denizcisi olmak ona kalmış. Ancak
bu durumdan hiç şikayetçi olmamış hatta
“İyi ki…” diyor.
Elif Bal Beşikçi ise denizcilik kariyerine İTÜ Denizcilik
Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
bölümünde öğretim üyesi olarak devam ediyor.
İTÜ Denizcilik Fakültesi “SUNY Su ve Gemi Makineleri
İşletme Mühendisliği” 2012 mezunu olan Görkem
Elmalıpınar, deniz deneyiminin ardından karaya geçiş yapmış.
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Leyla Çiçek, ekibin en küçüğü. İTÜ Denizcilik
Fakültesi dördüncü sınıf “Gemi Makineleri İşletme
Mühendisliği” öğrencisi. Bu sene mezun olup denizlere
açılmak için gün sayıyor.
Ekibin en deneyimlisi Aylin Coşkun, 2005 Güverte
bölümü mezunu. O da Aslı Başak gibi denizde
büyümüş. Dededen, babadan denizci. “Bana deniz
olsun, yeter” diyerek dile getiriyor deniz tutkusunu.
Yıllarca denizde tanker tipi gemilerde çalıştıktan sonra
şimdi uluslarası bir firmada Supramax Gemi Operasyon
Müdürü olarak karada çalışan Coşkun, uzun yıllardır bu
mesleğin içinde ve işini hep severek yaptığını belirtiyor.

Kadın olarak denizcilik sektöründe
çalışmanın eksileri ve artıları sizce nelerdir?
A.C.: En temel sorun önyargı. İTÜ Denizcilik
Fakültesi'nin ilk kadın mezunlarındanım, dolayısıyla
da sektörde çalışmaya başlayan ilk kadınlardan biriyim.
O dönemlerde -hâlâ olmakla birlikte- kadınların bu
işi yapamayacağını düşünen çok fazla erkek vardı. Bu
mantalite ile mücadele etmek bizleri çok yoruyordu.
Ancak deniz sektöründe çalışmaya başlayan kadın

sayısı artıkça bu söylemler daha azaldı ya da yumuşadı;
bilgi, donanım ve isteğimizi gördükçe biz kadınlara
destek olmaya başladılar. Elbette hala yeterli değil.
Deniz, sadece kadınlar için değil erkekler için de
meşakkatli bir alan. Ailenizden ve sevdiklerinizden
uzun bir süre ayrı kalıyorsunuz. Evet, artık internetin
hayatımızdaki varlığı iletişimi mümkün kılıyor ama
birlikte vakit geçiremiyorsunuz.
G.E.: Ben mevzuyu gemi makine mühendisi olarak
değerlendirmek istiyorum. Makine dairesinde
yaptığınız işler biraz güç ister. Denizde, tek başına
olman ve kendi ayaklarının üzerinde durman
gerekiyor gibi bir inanış var. Elbette, iş “kuvvet”e
geldiğinde kadın ve erkek eşit değil ama bunu birlikte
hareket ederek yapabiliriz. 30-40 kiloluk makinelerle
uğraşmak sadece kadın vücuduna değil, erkek
vücuduna da büyük bir yük, ilerisi için sorun. Tabii,
kaldıramayacağımız yükler, açamayacağımız kapılar ve
cıvatalar olabilir ama denizcilik sadece yük kaldırmak
değil; kaldı ki günümüz teknolojisi göz önünde
bulundurulduğunda, fiziksel gücü bahane etmek çok
da doğru olamaz. Bilgi, en büyük güçtür. Kadınlar da
erkekler gibi aynı bilgi ve donanıma sahip. O makineyi
kaldıramayabilirim ama nasıl kaldırılacağını oturup
düşünebilirim.
A.A.B: Denizcilik fakültelerine (1990’lı yıllarda) girip
mezun olan ilk kadınlar sayesinde sektörün sahip
olduğu ön yargılar kırılmaya başlandı. Onların sektöre
eğitimli birer denizci olarak adım atması ve devamının
gelmesi, işlerin bir yerden düzelmeye başlamak
zorunda olduğunu ortaya koydu. İlkler, bizden daha
fazla mücadele vermek zorunda kaldılar. Açıkçası biz
biraz daha rahattık. Bizden sonrakilerin de bizden
daha rahat bir ortamda çalışacağını biliyorum çünkü
bunun için mücadele ediyoruz.
O günden bu yana pek çok olumlu gelişme yaşandı
ama bizim beraber çalıştığımız kuşak eski bir kuşak.
O nedenle bazı şeylerin tam anlamıyla değişebilmesi
için yeni bir kuşağın oluşması lazım. Denizin kendine
ait sert kuralları vardır. Ast üst ilişkisi dünden bugüne
hep oldu. Kendini kurt denizci olarak gören personel,
karşısında genç bir kadın gördüğünde ondan iş almayı
kabul etmek istemiyor. Senin okulda öğrendiğin
birkaç senelik bilgi benim senelerdir denizlerde
kazandığım bilgi ve deneyim ile baş ölçemez mantığı
var. Deneyimden kendi adımıza zaten çok fazla
bahsedemiyoruz ki, yeni mezun olmuşuz. Ancak
benim bu işi yapmak istediğimi, işe farklı bir boyut

AYŞE ASLI BAŞAK
katabileceğimi ve zekamı görmezlikten geliyorlar.
Denizcilik alanında işlerin kadınların lehine daha
da dönmesi için gerçekten çaba sarf ediyoruz. Ben
ve buradaki dört arkadaşım denizlerin dışında da
bu işin mücadelesini veriyoruz. Sempozyumlar,
paneller, söyleşiler, toplantılar düzenliyoruz;
dergiler çıkarıyoruz. Sosyal medyayı bu alanda
en aktif şekilde kullanmaya gayret ediyoruz.
Tüm bunlarla insanların ön yargılarını kırma
amacındayız. Özellikle de denizcilik şirketlerinin.
Türkiye’deki denizcilik şirketlerinin de “kadın
denizci” ile alakalı ön yargıları hâlâ daha çok fazla.
A.C.: Bazı denizcilik şirketleri, kendi
işleyişlerindeki sorunları, şirketlerinde çalışan
kadınları işten çıkararak bitireceklerini
düşünüyorlar.
A.A.B: Kadınlara karşı var olan bu ön yargı
sadece denizde değil, aynı şekilde karada da
benzeri sorunlarla karşılaşıyoruz. Ben dört yıldır
karada çalışıyorum. Buradaki asıl mesele sadece
deniz değil, kadına karşı olumsuz düşünce ve
ön yargı toplumun tamamına ve tüm sektörlere
işlemiş durumda. Kadına karşı bu düşünceleri
bitirdiğimizde sektör bazında kadın sorunu diye
bir şey de kalmayacak bence.
E.B.B.: Denizcilik zorlu ve yıpratıcı bir meslek, her
türlü koşulda mücadele edebilmeyi gerektiriyor.
Denizcilik sektörünü diğer sektörlerden ayıran
benzersiz yönleri bulunuyor. Gemi insanları,
aylarca evinden uzakta, değişen hava koşullarında
çalışmaya mahkûmdur. Çeşitli ülke ve kökenlerden
insanların bir arada kapalı bir ortamda çalışmaları
ve uzun bir zaman periyodunda beraber yaşamaları
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için bir araya gelmiş bulunmaları, gemi insanlarının
çalışma ortamları ve sosyal alanları arasında ayırımın
olmaması denizciliğin başlıca zorlukları arasında.
Kadın denizcilerin sayısı günümüzde artmakla
beraber hâlâ azınlığı oluşturmaktayız. Gemilerde
genellikle tek kadın olmanın sosyal açıdan
zorlukları var. Kadınlara olan ön yargı ise bu
mesleği kadınlara daha da güç hale getiriyor. Kadın
denizci olmak daha çok mücadeleyi ve kendini
sürekli çevresindekilere ve şirketine ispatlama
zorunluluğunu doğuruyor. Kadın denizci olmanın
avantajı daha çok kara departmanlarına geçişte
kolaylık sağlamaktadır ancak deniz kariyerinde
maalesef artılarından çok eksileri hissedilmekte.

Leyla Hanım, tecrübeli kadın denizcilerin
bu söyledikleri sizi korkuttu mu? Bu
önyargı eğitim sürecinde de var mı?
Ben dört yıldır bunları duyuyorum zaten. Bizim
fakülteye giriş kuralı -benim girdiğim sene- “erkek ve
en az 1,65 boyunda olmak”tı. Neyse ki, sonradan bu
kural düzeltildi. Bu cümle aslında, bu sektörde nelerle
karşılaşacağımla alakalı bana epeyce şey anlatıyordu.
Ben fakülteye girmeden önce de çok fazla araştırma
yapmıştım, nelerle karşılaşacağımı bilerek girdim bu
fakülteye ama yine de bilmekle yaşamak çok farklı.
Yaşamaya başladıkça okuduklarımı anlamaya ve
hissetmeye başladım. İşin asıl kötü tarafı, bunların
söylenmesinin yanında bunun gerçekten doğru
olduğunu düşünerek söylemeleri, buna inanmaları.
Kadınlar olarak sürekli kendimizi kanıtlamak
zorundayız. İşin en yorucu taraflarından biri bu.
Ben makineciyim ve benden sürekli bir fiziksel güç
beklentisi içinde olundu. Geçen sene yaptığım uzun
stajda şunu fark ettim ki, fiziksel güçten ziyade
soruna çözümsel yaklaştığımda, soruna fikirle
gittiğimde takdir edildim. Bilgi ve donanımım beni
her zaman daha fazla yükseğe çıkardı. Denizcilik,
günümüzde, en fazla getirisi olan ve gittikçe daha
faza yatırım yapılan ve kazandıran bir alana dönüştü
ve bundan dolayı da sadece güçlü olmak değil;
değiştirebilmek ve üretebilmek bu sektörü ilerletecek.
Dünya değişirken denizciliğin sadece güç kuvvet
üzerine kurulu kalmasını beklemek sektöre darbe olur
ki, ben gemidekilerin bile gücünün yetmediği çok
fazla ana tanıklık ettim.
Ben, gemiye her şeyi yapabilirim diye çıkmadım
zaten “Ben ne olursa olsun elimden gelenin en
iyisini yapacağım” dedim ve bunu sadece kadınların
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değil, herkesin kendisine söylemesi lazım çünkü
hepimizin yetemeyeceği durumlar var.

Denizcilik mesleğini seçmenize
ne vesile oldu Leyla Hanım,
ailede denizci var mı?
Ailede denizci yok. Ben mühendis olmayı çok
istiyordum. Sınavlara gireceğim sene, işsizlik
çok fazla dillendirilmeye başlanmıştı. Madem iş
bulmakta zorluk çekeceğim en azından seveceğim
bir alanda eğitim göreyim, dedim. Denizleri
de çok sevdiğimden mühendislik tercihimi bu
sektörden yana kullandım. Denizlere açılıp farklı
ülkeler, değişik kültürlerle tanışmayı hayal ettim.
Bir de bir kadın için denizcilik farklı bir meslekti.
Tabii fakülteye başladıktan sonra sıkıntılar da peşi
sıra geldi. En başta staj bulmakta çok zorlandım.
Şirketlerin çoğunun yazılı olmayan bir politikaları
var: Denizde kadın çalıştırmıyoruz diyen çok
firma ile karşılaştım. Bana karada işler teklif edildi
ama karada da aynı bakış açısı söz konusu. Ama
ne olursa olsun denizde çalışmayı çok istiyorum,
karaya geçeceksem de başarılı bir deniz tecrübesi
edindikten sonra geçmek istiyorum.

Peki, yolun başında biri olarak
denizcilik sektörüne bakışınız nedir?
Kadınlara yönelik ön yargı, kadınların denizlere
adım attığı günden bu yana epeyce düzeldi. Tabi
buradaki “epeyce” sözünü çok fazla olumsuzluk
içinde düzelmeler olduğu için kullanıyorum. Yoksa
daha çok yolumuz var. Bizler, bu meslekte “kadın”
mevzusunu aşıp, insanlar için daha güzel işler, daha

kullanışlı alanlar yaratmalıyız. Çünkü denizler sadece
denizciler için değil tüm insanlar için. Bir ticaret
alanından öte bir gelecekten bahsediyoruz.

Denizcilik, erkek egemen bir sektör. Genelde
denizde, kadınlarla çalışmanın zorlukları
nelerdir diye sorarlar; ben tersten sormak
istiyorum: Denizde erkeklerle çalışmanın
zorlukları neler?
A.A.B: Ben karada çalışan biri olarak bu alan üzerinden
değerlendirmek istiyorum. Karada kadın ve erkek
arasındaki “kuvvet” ayrımı da bahane olmaktan çıkıyor
ancak yine de aynı emeği harcamış, aynı yetenek ve
yetkinliklere sahip olmasına rağmen sadece erkek olduğu
için ya da deniz tecrübesi olduğundan erkek, kadının
önüne geçiyor. Halbuki deniz ile kara birbirinden farklı
alanlar. Siz denizdeyken sadece o gemi ile ilişkilisiniz,
karadakiler ise çok daha fazla şeyle uğraşmak zorundalar.
Karada, denetimimizde sadece bir tane gemi olmuyor,
özellikle işin enspektör ve operasyon ayağında olanlar
için. Deniz ve kara birbirinden farklı zorluklara sahip iki
alan. O nedenle karadaki pozisyonu denizin belirlemesi
pek de adil değil.
A.C: Az önce de dediğim gibi, ilk önce ön yargı.
Diğer bir zorluk da ikili ilişkiler. Herkesle sağlam
bir ilişki kuramıyorsunuz. Empati yapılabilen bir
sektör değil. Farklı okullardan farklı yaşlardan farklı
şehirlerden insanların bir araya toplandığı yerler
gemiler. O nedenle ilişkiler zorluklar yaşıyor. Ancak
bu zorlukların temelinde yine kadın erkek kavramları
var. Ben bir kadın olarak erkekleri anlayabiliyorum,
anlayış gösteriyorum doğal olarak, aynı şeyi onlardan
da görmeyi umuyorum ama kolay olmuyor.
G.E: Ataerkil bir toplum olduğumuzdan genel olarak
erkeklerin arkasından geliyoruz. Kendimizi sektörde
kabul ettirebilmek için onlar gibi olmaya başlıyoruz.
Erkekleşiyoruz. Kıyafetlerimizi, konuşmamızı,
oturup kalkma şeklimizi, konuştuğumuz konuları
değiştiriyoruz ve farkında olarak ya da olmayarak
bize karşı kullanılan eril dilin mahkumu oluyoruz ve
kadınsal bir sorunla karşılaştığımızda tam da bunlardan
dolayı bize karşı empati yapamaz hale geliyorlar, zaten
bir isteksizlik de söz konusu.

Hiç yıldığınız oldu mu?
A.C.: Ben deniz tutkunu bir insanım. Bana
mavi deyin, gerisi önemli değil. Marmarisliyim,
ben de Aslı gibi deniz çocuğuyum. Dedem de
babam da denizcilikle ilgiliydiler. Ben hayalimin
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mesleğini yapıyorum. Deniz tüm güzelliğinin,
kucaklayıcılığının yanında gaddar tarafı faaliyete
geçtiğinde çok yıkıcı olur. Ben denizlerden
korkmayan biriyim, önyargılar ve dar bakış açısı
beni yıldırmadı.
Uzun yıllar denizde çalıştım, birçok olumsuz olay
ve zor şartlarla karşılaştım, aylarca tutuklu dahi
kaldım. Ama ben olumsuzluklarla hareket eden,
bunları dillendirmeyi çok seven biri değilim.
Fakültemi ikincilikle bitirdim, yatay geçişle
İşletme Fakültesi’nde okumayı planlıyordum.
Ama öncesinde staja çıktım. Stajdayken dedim
ki, bu insanlar bu işi yapıyorsa ben de yaparım ve
bırakmadım. İyi ki de bırakmamışım.
Ben yaptıklarımla, bilgimle, zekamla, inancımla,
çalıştığım gemilerdeki personelin saygısını
kazanmayı başardım. Bir gemiden ayrılırken; bir
personele “Hadi iyisiniz, benden kurtuluyorsunuz”
dedim -çünkü mesai saatleri içinde tembellik
sevmeyen biriyimdir. Bana “Olur mu öyle
Efendi Kaptan. Siz işi bilen, bizim emniyetimizi
düşünen tecrübeli bir kaptandınız. Şimdi yeni
gelen tecrübesiz, bizi düşünüp düşünmeyeceğini
de bilmiyoruz” dedi ki, yeni gelen kaptan erkekti.
Yani ekip arkadaşlarınıza güven verebilmek
önemli bir beceri. Çünkü denizin şakası yok,
kendinizi “güven”de hissetmelisiniz ama tabii ki,
bunların hepsini yapabileceğinizi göstermek ve
icra edebilmek için uzun bir süre ön yargılarla
mücadele etmeniz gerekiyor.
Bugün denizcilik alanında çok önemli yerlerde,
yüksek mertebelerde görev alan kadınlar var. Ben
bunlardan biriyim ve hiçbirimiz kadın olduğumuz
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için bu noktalara getirilmedik; çok çalıştığımız, iş
disiplinine sahip olduğumuz, işin hakkını verdiğimiz
ve kazandırdığımız için buralardayız.

Türk denizciliğinin sıkıntıları neler?
A.A.B: Endüstri 4.0’ı yaşadığımız şu dönemde,
insansız gemilerin yapımına başlandı. Bir ya da iki kişi
dışında, yakında gemilerde çok fazla insana ihtiyaç
duyulmayacak ve her şey karadan yürütülecek. Eğitim
ve teknolojiye hakimiyet daha fazla önem kazanacak.
Eskiden denizcilik fakültesi sayısı daha azdı. Daha
kaliteli eğitim söz konusuydu. Şimdi 21’e yakın
denizcilik okulu var. Türk ticaret filosunun kapasitesi
belli. Kendini geliştirmesi lazım. Şu anda filizlenmeye
başlayan istihdam sıkıntısı ileride daha da artacaktır
ki, pek çok mezun, istihdam sorunundan ve tabi ki
daha iyi şartlar sunmalarından dolayı yabancı firmaları
tercih ediyor. Denizci bir ülke için gerekli olan
potansiyel yurt dışına kayıyor.
E.B.B.: Dünya ticaret hacminin artmasıyla ulaşım
sektörü dolayısıyla deniz taşımacılığının gelişimi artış
göstermektedir. Deniz taşımacılığının artışıyla ilave
gemi insanları istihdam gerekliliği ortaya çıktı, bu
ihtiyacı karşılamada ise kadın gemi insanları önemli
bir rol oynayacaktır.

Klişe ama gerçek: Türkiye 3 tarafı denizlerle
çevrili bir ülke. Ama denizci mi, neden
böyle bir potansiyelin içinde istihdam
sıkıntısı yaşanıyor?
A.C.: Türkiye denizci bir ülke değil. Olanaklarını
kullanmayı beceremiyor. Biz de her dönem “trendy”
firmalar oluyor. Biri bocalamaya başlayınca onun
yerine başkası geliyor. Çok büyük olmasa da belirli bir
kapasitesi olan aile şirketleri de var ama çok azlar.
Mevcut denizcilik politikamızda sağlam revizyonlara
ihtiyacımız var. Kendi limanlarımızı ve kıyılarımızı
daha etkin kullanabileceğimiz bir yol haritası
belirlemeliyiz. Bize “hub limanlar” lazım ama bunları
da sadece taşımacılık için kullanmamalıyız. Hemen
her şeyi ithal eden bir ülkeye döndük. Üretmek
zorundayız. Ürettiğiniz zaman ihraç edebilmek için
lojistiğe ihtiyaç duyarsınız. Tüm sektörler birbirine
bağlı; her biri zincirin bir halkası. Ama biz bunu
yapmadığımızdan sınırlı sayıdaki limanla iş görüyoruz,
bu nedenle de oluşan yeni insan potansiyelini dışarıya
kaptırıyoruz.
Turizm de işin bir başka boyutu. Cruise’larla bugün
Yunanistan’ın her kıyısı, her adası gezilip görülürken
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bizim kıyılarımın pek azı biliniyor. Onu geçtim
iç ulaşım alanında bile denizlerden yeterince
faydalanamıyoruz. İstanbul Bursa arası gemiler
bile çok yakın zamanda faaliyete geçti ve son
birkaç yıldır aktif kullanıyoruz. O nedenle kadın
erkek tartışmalarını bir kenara bırakıp, ülke
olarak potansiyelimizi nasıl ilerletebiliriz, nasıl bir
optimizasyon sağlayabiliriz diye düşünüp elbirliği
ile hareket etmeliyiz.

Potansiyeldeki temel sıkıntı nerede baş
gösteriyor?
A.C.: Eğitimde. Çevre, deniz, doğa, kültür
bilincini hâlâ yakalayabilmiş değiliz. Üreten
değil tüketen bir toplum olduğumuzdan, “değer”
üzerinden şekillenen kavramalara ve olgulara
yeterli hassasiyetle yaklaşamıyoruz.
Piknik yapanlar hâlâ çöplerini ormana, tekne
sahipleri denize atıyor. Her denize gittiğimde
mutlaka denizden çöp çıkarıyorum, neler neler
var... Kıymet bilmek lazım.
G.E.: Turizm konusunda yine daha iyi
durumdayız. Mega yatlar son yıllarda ülkemizi
sıkça ziyaret eder oldu. Üretim yapamıyoruz bari
hizmet sektöründe bulunalım dedik. Yabancı
firmalarla yerli firmalar kendi aralarında anlaşarak
bu mega yatlara personel sağlamaya başladılar.
İlgiliyiz çünkü en fazla parayı onlar bırakıyorlar.
Ülkemizin önde gelen bazı şirketleri yurt dışında
aldıkları tersanelerde mega yatlar üretip satıyor.
Kaldı ki ülkemizde de yat, yelkenli, tekne üretimi
yapılıyor, mega yat üretimine de başlandı.
Büyüklerin o tarafa kaymasından dolayı, şu an o
alanda pek çok çalışma var. Bu da ülkemizdeki
turizm potansiyelinin daha artmasını sağlayacaktır.
Yatlar sayesinde kıyılarımız görünür olmaya başladı
ama Aylin Hanım’ın da dediği gibi koruyucu
olmak gerekiyor. Çünkü buraları gezmeye gelenler,
güzellik görmeye geliyorlar, tahribat ve kirlilik değil.

Denizlerdeki kirlilik de yine mücadele
edilmesi gereken alanlardan biri…
Görkem: TURMEPA’ya bu konuda hepimiz
teşekkürü borç biliyoruz. Çok değerli çalışmalara
imza atıyor. Hem karada hem denizde büyük bir
çaba sarf ediyor.
Büyük gemilerde, kirliliğin oluşmaması adına bir
denetim mekanizması var: Marpol, 1973 yılında
imzalanan, 1978 yılında değiştirilen Denizlerin

Aylin Coşkun:
Gemilerden kaynaklı
kirlenme karadakine
oranla çok çok düşük
miktarda. Hapis
cezasına varan çok ağır
prosedürlerin varlığının
yanında yaşamını her
anlamda denizle idame
ettiren denizciler,
denize zarar vermezler
zaten, varsa da inanın
çok azdır.

Gemilerden Kirlenmesini Önleme Uluslararası
Sözleşmesi. Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından
yürürlüğe konulmuş bir konvansiyon. Gemiler, atıklar
ve kirlilikle alakalı olarak çok ağır bir denetime ve ceza
sistemine tabi. O nedenle gemilerden kaynaklı kirlilik
çok çok düşük miktarda, asıl kirliliği karadan gelen
çöpler oluşturuyor.
A.C.: Gemilerden kaynaklı kirlenme karadakine
oranla çok çok düşük miktarda. Hapis cezasına
varana dek çok ağır prosedürlerin varlığının
yanında, yaşamını her anlamda denizle idame
ettiren denizciler, denize zarar vermezler zaten,
varsa da inanın çok azdır. Karadaki kirliliği
engellemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmeli.
TURMEPA’nın konuyla alakalı eğitim çalışmaları
da var ama TURMEPA tek başına yeterli
değil. Eğitimde buna ayrı bir başlık açılması,
gönüllülüğün artırılması lazım. Çocukların daha
ilkokul çağlarından itibaren sosyal sorumluluk
projelerine dahil edilmesi çok önemli.
G.E.: Balıkçı tekneleri, gezi yatları vs. hiçbir şekilde
denetlenmiyor. Bu tür gemilerde eğitimli insan sayısı
çok az, personel hiçbir bilgiye sahip değil. Tekne
turlarına çıkan insanları uyaracak, denetleyecek
bir sistem yok. Amatör denizciler pratikte eğitim
almadıklarından bu alanda sıkıntılar yaşanıyor.
E.B.B.: TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin
korunmasını öncelik haline getirmiş bir kuruluş. Bu
anlamda gerçekleştirdiği proje ve eğitimlerle, ulusal
çevre bilincinin ve farkındalığın gelişmesine büyük
katkı sağlamaktadır. Umarım bir gün TURMEPA’lara
ihtiyaç duymadığımız zamanlar olur.
Denizlerin karadan kirletilmesi ve deniz kirliliğinin
önemi konusunda insanlara bilinç kazandırılmalıdır.
Karadan kaynaklanan kirlilikler için en az gemilere
uygulanan sıkı kurallar gibi ciddi yaptırımlar
getirilmeli, denizlerin karadan kirletilmesine yönelik
caydırıcı cezalar uygulanmalıdır.

Leyla Hanım, okulda sürdürülebilir
çevre ve denizcilikle alakalı dersler alıyor
musunuz?
Alıyoruz. Hocalarımız deniz tecrübesi olan insanlar.
Bundan dolayı da sıkı bir eğitim alıyoruz bu konuda.
Az önce bahsedilen Marpol ile alakalı regülasyonları
gördüğümüz ayrı bir dersimiz var, yanı sıra Marine
Environment Protection (Deniz Çevresini Koruma) da
işlenen derslerimizden biri.
Bu kadar kapsamlı olmasa bile çevre ve deniz

korumacılığına dair derslerin tüm kademedeki
okullarda okutulması gerektiğini düşünüyorum.

Dünya denizciliği ile kıyasladığımızda
kadın denizciler konusunda Türkiye
nerededir?
A.C.: Avrupa’da işin operasyon, ticari ve teknik
ayağında çalışan kadın sayısı daha fazla ama
denizde vakit geçiren kadın sayısı bakımından biz
öndeyiz. İlerleyen dönemlerde dünya sıralamasında
çok daha ileride yer alacağımıza inanıyorum.
A.A.B: Rusya, deniz sektöründe kadın istihdamı
açısından en başarılı ülkelerden biri. Denizde
çalışan kadın sayısı yüzde 50. Bizim ülkemizde
kadınlar, bugüne dek, en fazla zabitan olarak
çalışabilirken, yeni yeni aşçı, kamarot vb.
görevlerde yer almaya başladılar. Ancak Rusya
ve Ukrayna’da kadınlar gemi personeli olarak
da çalışabiliyorlar. Bu da sayının artmasındaki
temel etmenlerden biri. Bu ülkelerde devlet,
eğitim döneminde okullara yüzde 50 oranında
kadın alıyor. Yüzde 50 kotası dolmak zorunda.
Buralarda, kadın nüfusu da fazla olduğundan
kadınlar ön planda. Türk limanlarında dikkat
ederseniz kadın çalışan sayısı iki elin parmağı
kadardır. Onlar da sahada çalışmıyorlar. Bu
ülkelerin limanlarını ziyaret ettiğinizde ise kadın
yoğunluğu hemen dikkatinizi çekecektir. Yük
taşımacılığından operasyona, makinistlikten
kaptanlığa her alanda çalışıyorlar. Kuzey ülkeleri de
yine fazla kadın istihdam eden ülkeler. Yani fırsat
eşitliği sağlandığında kadınların da yapabileceğinin
en güzel örnekleri bu ülkeler. Amerika’da ve bu
ülkelerde şehir içi deniz ulaşımında çalışan kadın
sayısı da fazla. Bizde bunlar çok yeni, o da her
birimde değil.
A.C.: Gittiğim ülkelerde bana ilk sorulan
sorulardan biri şu: Nerelisiniz? Türk'üm dediğimde
insanların Türkiye’ye olan bakış açısı da olumlu
anlamda değişiyor.
G.E. Eğitim sebebiyle bir süre yurt dışında
bulundum ve bu vesileyle gözlemleme şansı
yakaladım. Örneğin Amerika ve İngiltere'deki
firmalar, üst mevkilere kadınları yerleştirerek
toplum ve dünya nezdinde pozitif bir algı
oluşturmaya çalışıyor. Diğer yandan kadının da
toplumda güçlü bir varlık olduğunu, erkekten aşağı
kalır yanının olmadığını gösterme gayretindeler.
Bu bir şirket politikası artık ve uluslararası hemen

Elif Bal Beşikçi:
Kadın denizcilerin
sayısı günümüzde
artmakla beraber
hâlâ azınlığı
oluşturmaktayız.
Gemilerde genellikle
tek kadın olmanın
sosyal açıdan zorlukları
var. Kadınlara olan ön
yargı ise bu mesleği
kadınlara daha da güç
hale getiriyor.
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tüm kuruluşlar bunu benimsemiş durumda. Diğer
yandan ülkelerdeki yerel büyük firmalar da aynı
sistemde hareket ediyor. Kadın erkek sayısında bir
denge yakalanmaya çalışılıyor.
A.A.B: Bizim Deniz iş Kanunu’muzda bugün
bile “gemi adamı” tabiri var. Bunu uluslararası
sözleşmelerde “deniz insanı” olarak değiştirdiler. Asıl
problem burada. Biz hâlâ hukuki olarak kendimizi
tanıtamamış ve kabul ettirememişiz. Ne kadar zor
bir mücadele içinde olduğumuzu siz düşünün. Diğer
yandan devletin de teşvikleri olmalı, özellikle kadın
istihdamını artırmaya yönelik girişimleri olan şirketler
için. Biz STK’lar olarak bu konuyla alakalı çalışmalar
yapıyoruz, her alanda kadın çalışan sayısının artması
adına mücadele ediyoruz. Geçen sene WISTA Türkiye
ile beraber gerçekleştirdiğimiz bir sempozyumda kadın
çalıştırmayan ne kadar fazla firma olduğuna tanık olduk.

Peki, son sorumu sormadan önce merakımı
gidereyim; denizciler çapkın olur derler.
Sizler de çapkın mısınız?

G.E.: Evet, sektörde bazı şeyler problemli, bazı şeyleri
aşamıyoruz ya da çok zor aşıyoruz ama biz güçlü
olduğumuz sürece bizi kimse durduramaz. O yüzden
ben sektöre diyorum ki bekleyin, biz çok daha sağlam
geliyoruz ve her şeyi daha da güzel yapacağız.
A.C: Bu sektörde ve tüm sektörlerde daha fazla
çalışan kadına ihtiyacımız var. Kendilerine
inansınlar, cesur olsunlar. Kadın, istedikten
sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Gelip
dünyayı daha güzel kılsınlar.
E.B.B.: Öncelikle, yola yeni çıkacak gençlere
naçizane olarak tavsiyem sevdikleri mesleğe
yönelmeleri ve önlerine çıkan zorluklarda sabır
gösterip mücadelelerini amaçları doğrultusunda
devam ettirmeleridir.
Denizcilik mesleği sırf ekonomik getirisi için
yapılabilecek bir meslek değildir, denizciliği
gerçekten sevmek ve yaşam tarzı olarak
benimsemek gerekiyor.

A.A.B: Erkek denizciler için en fazla dillendirilen
cümlelerdendir: Her limanda bir sevgilisi var. Biz
de her limanda bir sevgili yok ama her limanda bir
evlenme teklifi alıyoruz. Pek çok limanda özellikle de
Arap ve Uzak Doğu limanlarında bizlere hayranlıkla
bakan çok fazla erkek var.
A.C: İlk soru “nerelisin”; ikinci soru da
“evli misin” oluyor.

Son olarak, kadınlara ve çalışma hayatına
mesajınız nedir?
L.Ç.: Biz kadınlar istediğimiz meslekte istediğimiz
zaman en güzel yerlere gelebiliriz. Azmin ve emeğin
cinsiyete indirgenmesi çok yanlış. Ben sadece
cinsiyetimle var olmamalıyım. Mesleğimi en az erkekler
kadar en güzel şekilde icra etmeye çalışan bir bireyim.
Benim bir de ricam olacak, sadece bu sektör için
değil, kadınların var olduğu tüm sektörler için;
sektör liderleri, lütfen, ellerindeki yetkiyi en adil
şekilde kullansınlar.
A.A.B: Eğitim ne kadar sağlam olursa bakış açılarıyla
alakalı sorunlarımız o kadar düzelecek. Kadın çalışana
sahip olmasına, kadınlarla iş yapmasına rağmen kadına
bakış açısındaki sorunu düzeltmeyen ve düzeltmek
istemeyen çok erkek var. Kadın erkek eşitsizliğinde
oturmuş olan gelenekselciliği yıkmamız lazım. Bu
da önce ailede ardından da kadın erkek beraber
okuduğumuz sıralarda değişebilir.
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UZAK YOL I. ZABIT CANSU KIRIK

“DENIZ, KADIN IŞIDIR”
İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği’nden 2011 yılında mezun olduktan
sonra kimyasal tankerlerde 4. Kaptan ve 3. Kaptan
olarak görev almış Cansu Kırık. Şu anda 2. Kaptan
olarak deniz çalışma hayatına devam ediyor.
Staj döneminde yaşadığı zorluklara, “biz kadın
çalıştırmıyoruz” söylemlerine, ön yargılara rağmen
işini hep severek yapmış. Tüm zorluklara inat; deniz,
asıl kadın işidir, deyip dümenin başında olmaya
devam etmiş. Mesleklerin cinsiyetleri yoktur, renkleri
vardır, diyen Kırık “Askerlik yeşil, avukatlık gri,
doktorluk beyaz, mühendislik siyah, yöneticilik
mor… Denizcilik ise masmavi bana göre. Her
gemide farklı bir tonunu öğreniyorum, içinde daha
keşfetmediğim çokça tonu olduğunu düşünüyorum.
Ön yargılara aldırmayın. Kendinize en yakışan rengi
seçin ve en güzel tonunda yaşayın” diyor.

Denizde kadın olmak ne demek?
Kadın olarak denizde çalışmak zor ama bu kadın
olduğunuz için değil, erkek meslektaşlarınız ve
işverenlerin bakış açısından dolayı. Erkek egemen bir
meslek, denizcilik. Önce bu işi en az onlar kadar iyi
yapabileceğinize inandırıp bakış açılarını değiştirmeniz
ve önyargılarını kırmanız gerekiyor. Hep bir adım ilerde
olmanız gerekiyor, gerek bilgi gerek çalışma konusunda
daha çok özverili olmanız gerekiyor ki, devamlılığınız
olsun. Aksi halde, eşit şartlarda mesleki bilgi ve tecrübeye
sahip olan karşı cinsiniz her zaman tercih sebebi oluyor.
Mesleklerin cinsiyeti olmaz ama olsaydı “erkek işidir”
söylemlerine inat “kadın işi” olurdu denizcilik.
Daha fazla sabır, daha fazla özveri, daha fazla çalışma
istediğinden herhâlde.

“Kadınlar için çok gemi yok” derler, buna
katılıyor musunuz?
İşveren ve meslektaşlarımızın kadınların gemide
çalışmalarına olan tutumundan dolayı evet
katılıyorum kadınlar için çok gemi yok ama kadınların
çalışamayacağı gemi tipi de yok. Tankerlerde çalışmanın
bu işin en zor kısmı olduğu söylenir, 2010 yılından bu
yana kimyasal tankerlerde çalışıyorum ve pek çok başarılı
kadın zabit, ikinci kaptan ve kaptanlar tanıyorum.

Gittiğiniz limanlardaki görevliler bir kadın
kaptan ile karşılaşınca nasıl tepki veriyorlar?
Yalnızca ülkemizde değil, dünyanın birçok
ülkesinde, çok alışılagelmiş bir durum değil kadın
denizci ile karşılaşmak. Takdir edip hayranlıkla
karşılayanlar olduğu gibi şaşırıp soru yağmuruna
tutanlar da oluyor. Yanaşma-kalkış manevrası için
gemiye gelen kılavuz kaptanlar, üzerinizde gemide
çalıştığınızı belli eden bir üniforma, tulum, kimlik
görmezler ise ilk akıllarına gelen gemide çalışan
birinin eşi olduğunuz. O geminin bir çalışanı
olduğunuz akıllarına gelmiyor.

Uzun bir süre denizin ortasında kalmak neler
hissettiriyor? Kadınsal faaliyetlerden uzak
kalmak nasıl bir duygu?
Bu süreç, kadın erkek herkese benzer duygular yaşatır
aslında. Özlem, en ağır basan duygudur çoğu denizci
için, bende de öyle. Ailemi, arkadaşlarımı, evimi,
eşyalarımı, rutinlerimi özlüyorum. Ama bunları daha
da güzelleştiriyor bence deniz, o olmasa bu kadar
değerli olduklarının farkında olamazdım belki.
Kadınsal faaliyetlerden uzak kalmanın eksikliğini
çok hissetmiyorum denizde. Üniformamla, iş
tulumumla, toplu saçlarımla kendimi daha rahat
hissediyorum. Kadınsal faaliyetleri daha arka plana
itiyorum ama “erkek gibi” deyimine inat “kadın
gibi” yaptığım işin hakkını vermeye çalışıyorum.
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PINAR KALKAVAN ŞESEL

“GEMILER KADINDIR”
Mezunu olduğu kimya mühendisliğinin yapmak istediği
meslek olmadığını fark edip, denizciliği deneyeyim, derken
sevip bu sektörde kendine bir yol haritası çizmiş Kalkavan
Denizcilik Genel Müdürü Pınar Kalkavan Şesel.
Denizcilik sektöründe armatör olarak başladığı işinde,
brokerlik ve kosder işletmeciliğine de adım atan Kalkavan,
pek zorluğu olmasına, çeşitli sorunlarla mücadele edilmesi
gerekliliğine ve çok yorucu olmasına rağmen denizciliği çok
sevdiğini her seferinde dile getiriyor.

20 seneyi akşındır denizcilik sektöründesiniz. Hiç
kadın erkek ayrımı yaşadığınız oldu mu?
Kadın erkek ayırımını yaşadığımı hiç hatırlamıyorum.
Yaşamışsam bile, kadın olmamdan kaynaklı, pozitif
yönde bir ayrımcılık yaşamışımdır. Herhangi bir sorumun
cevapsız kaldığını, danıştığım kişi ve firmaların bana
karşı kayıtsız ve ilgisiz kaldığını, işimi yapmaya çalışırken
herhangi bir terslik ile karşılaştığımı hatırlamıyorum.
Sektörümüzün ikili ilişki içinde bulunduğum her ferdinden
güler yüz, destek ve hoşgörü gördüm.

Nasıl sorunlar yaşadınız bu sektörde?
Denizcilik, 7/24 yaşayan ve bundan dolayı da çok kolay
olmayan bir sektör. Ben denizciliğin kosder işletme ve
brokerlik tarafında faaliyet gösteriyorum. Teknik ve beşeri
sorunlar, alanımızın olmazsa olmazlarından. Gemilerin
veya gerçekleştirdiğimiz bağlantıların her biri ayrı bir
macera. Biz, gemilerimizi bağladığımızda değil, seferimizi
tamamladığımızda şükrediyoruz. Çoğu zaman bıktığım,
çok yorgun düştüğüm oluyor ama işimizi başarıyla
tamamladığımızda büyük bir keyif ve işimizi layıkıyla
yapmanın gururunu yaşıyoruz.

Armatörlükle başladınız, şu an broker ve kosder
işletmeciliği kısmındasınız. Önümüzdeki
dönemlere dair hedefleriniz neler?
Armatörlük kısmının yanında yaklaşık 15 yıldır brokerlik
ile uğraşıyoruz. Hedefimiz kosder işletmeciliğinde daha
da büyümek. Brokerlikte ise krizlerle geçen son dokuz yıla
rağmen güzel bir ilerleme ve büyüme kaydettik. Şu an sağlam
ilişkiler içinde olduğumuz yük sahiplerimize özel hizmetler
sunuyor, farklılık yaratmaya çalışıyoruz.
Yeğenim Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaat bölümünden
mezun olduktan sonra, yurt dışında bir “Ship Management”
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(Gemi Yönetimi) firmasında çalışmaya başlayacak.
Hedefim, dünyaca bilinen gemi yönetimi firmalarının
“know how”larını buraya taşımak.

Kadın denizciler staj konusunda zorluk
yaşadıklarını her seferinde dile getiriyorlar.
Siz kadınlara öncelik veren bir firmasınız. Bu
sorunla alakalı neler söyleyebilirsiniz?
Staj için gelen tüm gençlere kapımız açık. Tüm
çalışanların yolunu açmaya ve çalışma hayatında
yer almak isteyenlerin yanında olmaya çalışıyoruz.
Personelimiz de, astından üstüne kadar, bu konuda
oldukça hassas ve duyarlı davranıyor.

Siz bir zamanlar Gemi Brokerleri Derneği
Başkanlığı görevini de yürüttünüz. Son
yıllarda gelişen bir alan. Gemi Brokerliği
işinde kadınlar daha mı aktif?
Brokerlik diğer sektörlere oranla kadının ağırlığının daha
fazla hissedilmeye başlandığı bir alan. Başında kadın
bulunan çok başarılı broker firmalarımız var, daha da
artacağını düşünüyorum.

Son olarak sektöre ve kadınlara mesajınız nedir?
Sektörümüzün yapı taşları olan gemiler “she” olarak
adlandırılıyor. Bunun gibi başka bir sektör var mı
bilmiyorum. Denizler sadece erkeklerin değil, hepimizin.
Çok meşakkatli oldu ama kadın, varlığını ve denizde
olmak istediğini ispatladı. Şimdi ise daha da çoğalacak…

WISTA TÜRKIYE BAŞKANI NAZLI SELEK

“SEKTÖRÜN KORUYUCULARI
DENIZ HUKUKÇULARIDIR”
İş hayatına, deniz sigortaları temsilciliği yapan Onur Marine
şirketinde başlayan Nazlı Selek, 2000 yılında Sevilay Kuru ve
Mehmet Nedret Ünlü ile beraber NSN Hukuk Bürosu’nu
kurarak kendi işinin başına geçti. Şu anda 30 kişilik ekibi ile
Deniz Hukuku başta olmak üzere pek çok hukuk disiplininde
hizmet veriyor. Geçtiğimiz senenin Mart ayında Halime
Can’dan bayrağı devralarak WISTA Türkiye’nin başkanlığına
getirilen Selek, kadınların, denizcilik sektöründe daha fazla
yer edinmesi için mücadele ediyor. Denizcilik sektöründe
kadınların sayısının artması için herkesin WISTA Türkiye’ye
destek olması gerektiğini vurgulayan Selek, “WISTA Türkiye,
bu vizyona hizmet edebilecek en uygun sosyal dernek olup her
tür desteğe ihtiyacı var. Girişimleri bekliyoruz” diyor.

WISTA’nın yaptığı çalışmalardan bahseder misiniz?
WISTA Türkiye, Türk denizciliğine emek veren tüm kadınları
çatısında barındırmak ve desteklemek vizyonu ile kadınları
bir araya getiren organizasyonlar yaparak, seminerler ve
konferanslar düzenleyerek ve çeşitli sosyal yardım projeleri ile
kız öğrencilere burs vererek hizmet vermektedir.

Denizcilikte kadına bakış gerçekten dillendirilen
kadar kötü mü sizce?
Denizcilik sektörünü kara ve deniz olarak ayırmak daha uygun
olur. Karada çalışan kadınlara bakış açısının kötü olduğunu
düşünmüyorum. Birçok ülkede rastlananın aksine, Türkiye'de
deniz sektörünün kara ayağında, kadın istihdamının çok
yüksek olduğunu düşünüyorum. Fakat, denizde çalışan
kadınların durumu, pek iç açıcı değil. Kadın denizci tercih
edilmediği gibi, edildiğinde de gemilerde ayrımcılığın üst
düzeyde olduğu bilgisini alıyoruz. Bu hususa eğilmek ve
sektörde farkındalık yaratmak gerektiğini düşünüyorum.

Siz aynı zamanda avukatsınız da. Deniz Hukuku
ile ilgilenen avukatların denizcilik sektörü için
önemi nedir?
Denizcilik sektöründe avukatlar, sektöre hizmet veren en
önemli meslek dallarından biridir. Denizcilik sektörünün
kendisine has teknik bilgi gerektiren hususları, Deniz
Hukuku’nu diğer hukuk dalları içinde farklı bir yere
koymaktadır. Deniz Hukuku da avukatın kendisini

yetiştirmesi, denizcilik tekniklerini öğrenmesi gereken
bir daldır. Dolayısıyla bu alanda başarılı olmak, pratik
olarak bu sektörde karşılaşılan uyuşmazlıklarla ilgili
tecrübe edinmeyi de içinde barındırmaktadır. Bu esnada
sektör ile omuz omuza olunması gerektiği gibi birçok
zorluğa da birlikte göğüs gerilmesi gerekiyor. Sektörün
koruyucu ve tedavi edici hekimleri Deniz Hukuku
alanında çalışan avukatlardır.

Ülkemizde kullanımda olan Deniz İş Kanunu
1967 tarihli. Kanunda kullanılan tabir “gemi
adamı”… Kadının adı yok bu kanunda.
Bununla alakalı girişimleriniz var mı?
Kanun değişiklikleri çok uzun süren bir dizi işlem
gerektirdiğinden, bu hususta henüz bir gelişme göremiyoruz.
Ana kanunlar olan, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu,
Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi kanun değişiklikleri
ancak tamamlandı. Sırada Deniz İş Kanunu var. Bu hususta,
biz de WISTA olarak üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız.

Geçtiğimiz Kadınlar Günü’nde sizin de
(WISTA) desteğinizle, Yakamoz: Deniz ve Kadın
Sempozyumu düzenlendi. Okuyan denizci
kadınlara burs ayarlandı. Bu sene herhangi bir
etkinlik olacak mı?
Bu sene de yine GEMİMO ile birlikte, 8 Mart Dünya
Kadınlar günü vesilesiyle bir davet vereceğiz.
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2004 YILINDAN BU YANA KOÇ HOLDING’DE KURUMSAL İLETIŞIM VE DIŞ İLIŞKILER
DIREKTÖRÜ OLARAK, EKIBIYLE BERABER, “KOÇ” MARKASININ VE ITIBARININ,
KAMUOYUNDAKI ALGISININ EN DOĞRU ŞEKILDE YÖNETILMESI IÇIN ÇALIŞIYOR OYA ÜNLÜ
KIZIL. BU KAPSAMDA MARKA VE SPONSORLUK PROJELERININ YANI SIRA ÜLKEMIZIN
TOPLUMSAL KALKINMASINDA DEĞER YARATACAK PROJELERI HAYATA GEÇIRIYOR.

A

TEK KANATLA
GELECEĞE
UÇAMAYIZ

OYA ÜNLÜ KIZIL

Adı kalkınma ve sosyal sorumluluk projeleri
ile anılan Oya Ünlü Kızıl ile kurumsal sosyal
sorumluluktan Koç Topluluğu’nun Türkiye’de
hayata geçirdiği eşitlikçi projelere kadar,
kadının toplumsal ve kurumsal yerinin nasıl
sağlamlaştırılabileceğini konuştuk.

Siz adı kalkınma ve sosyal sorumluluk
projeleri ile anılan birisiniz. Pek çok
derneğin de yönetim kurulu üyesisiniz.
Gönüllülük neden çok önemli?
Gönüllülük, pek çok ülkede insanların çok
küçük yaşlarda tanıştıkları evrensel bir kavram.
Özünde; toplumsal konularla ilgili sorumluluk
hissetmeyi, kendini sorunun da çözümün de
bir parçası görebilmeyi ve elini taşın altına
koyabilme iradesini taşıyor. Bireylerde özgür
irade, bağlılık, sorumluluk ve dayanışma gibi
değerlerin gelişimine sağladığı katkının yanı sıra
toplumsal kalkınma için yürütülen çalışmaların
da temel taşı. Biz de kendi geliştirdiğimiz
projelerde, gönüllülüğü bir unsur olarak işe
dahil etmeyi önemsiyoruz. Kendim bu çok
önemsediğim kavramı tabii, yaşamımda da
hayata geçiriyorum.

1995 – 2000 yıllarında Washington D. C.’de,
Dünya Bankası’nda çalıştınız. Yurt dışında,
iş hayatındaki kadına yaklaşım nasıl? Bu
süre içinde nasıl bir gözleminiz oldu?
Aslına bakarsanız, yurt dışında da iş hayatındaki
kadının karşılaştığı pek çok sorun var.
Ancak Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler
gibi kuruluşlar sosyal kalkınma alanında
çalıştıklarından ve toplumsal cinsiyet eşitliğini,
sürdürülebilir kalkınmanın pek çok unsurunu
etkileyen bir başlık olarak kabul ettiklerinden,
bu alanda özel sektörün çok önünde rol model
uygulamalara sahip. Dolayısıyla, daha o yıllarda
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2008 yılında Yale Üniversitesi tarafından
Küresel Liderlik Ödülü’ne (Yale World
Fellow) layık görüldünüz. Gurur verici
olmasının yanında size ve temsil ettiğiniz
kuruma ne gibi sorumluluklar yüklediğini
düşünüyorsunuz?
Yale Üniversitesi’nden verilen bu ödül neticesinde
aldığım beş aylık liderlik eğitimi, oldukça
kapsamlı ve gerek içeriği gerekse konuşmacıları
açısından çok değerli bir programdı. Yale’in
en ayırt edici özelliği, toplumsal duyarlılığı
yüksek liderler yetiştirme vizyonu. 18 kişi olarak
katıldığımız bu programda, Yale’deki çok önemli
akademisyenlerin yanı sıra, Bill Clinton’dan
Tony Blair’e kadar pek çok değerli isimden,
deneyimlerini dinledik.
Bende oluşan sorumluluk hissine gelirsem;
programda her katılımcıya verilen bu
büyük emeği ve ayrılan önemli kaynağın
değerini düşününce, çok büyük sorumluluk
hissediyorum. Ben de hayata geçirdiğim
projelerin topluma katkısı olacak nitelikte
olmasına son derece özen gösteriyorum.

Siz bir annesiniz, yanı sıra yoğun bir iş
hayatınız var. Bu sizin için sorun oluyor mu?
Tabi ki, herkes gibi benim de farklı rollerim ve
bu rollerin getirdiği farklı sorumluluklarım var.
Bu sorumluluklardan biri de anne olmak… İşimi
de çalıştığım kurumu da çok seviyorum, çok
yüksek motivasyonla ve sahiplenerek çalışıyorum.
Yaptığım işlerin ve projelerin tümü benim
çocuklarım gibi, bunların ülkemize katkılarını
görmek kişisel tatminimi de hep üst seviyede
tutuyor. Kendimi şanslı görüyor ve bu enerjiyle
çok daha mutlu çalışıyorum.

Bugün, toplumsal projelerde akla ilk gelen
şirketlerden biri Koç Holding. Bu konudaki
deneyiminizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hangi konulara odaklanıyorsunuz?
dahi - ki neredeyse yirmi sene öncesinden
bahsediyoruz - pozitif ayrımcılıktan esnek
çalışma hakları ve gelişmiş kreş/yaşlı bakımı
hizmetlerine kadar pek çok destek mekanizması
uygulanıyordu. Ancak bunu yurt dışındaki
özel sektör için genellemek mümkün değil. Bu,
Dünya Bankası’na özel bir durumdu.
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Koç Topluluğu’nda hayata geçirdiğimiz toplumsal
projeler, itibar yönetimi vizyonumuzla birbirine
çok paralel. Koç Topluluğu’nda 90 yıllık bir
geçmişin getirdiği bazı temel değerlerimiz var
ve onları devam ettirmeyi çok önemsiyoruz;
güvenilir olmak, dürüst olmak gibi. Ancak “postmodern” değerler diyebileceğim, çağımızın yeni
kavramlarını da kültürümüze, iş yapış şeklimize
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Yönetim Kurulu
Başkanımız Ömer
M. Koç, Birleşmiş
Milletler Kadın Birimi
tarafından yürütülen
ve toplumsal cinsiyet
eşitliği için küresel bir
dayanışma hareketi olan
HeForShe’nin küresel
liderleri arasında
yer alıyor.

ve söylemlerimize dâhil ederek ilerliyoruz.
“Post – modern” değerlerle; insan hakları,
iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi
konuları kastediyorum. Tüm marka, toplumsal
yatırım ve sürdürülebilirlik projelerimizi de
bu değerler paralelinde kurguluyor ve bu
felsefeyi, bu değerleri tüm Koç şirketlerine ve
Koç dünyasına deyim yerindeyse ilmek ilmek
işliyoruz. 90 bini aşkın çalışanımızı, 10 bin
bayi ve tedarikçilerimizi de dikkate aldığınızda
çok büyük bir gruba ulaşabiliyoruz. Bu da
değişimi başlatmak istediğimiz herhangi bir
alanda önemli bir güç sağlıyor. Bunun yanı sıra,
dayanıklı tüketimden finansa, enerjiden tarıma
pek çok farklı sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bu
çeşitlilik, nokta atışı müdahaleler yapmamıza
olanak tanıyor. İş dünyasında öncü bir rol
üstlendiğimiz için, bizde başlayan bir değişimin
etkileri iş dünyasında hızla yayılma potansiyeli
taşıyor. Bu nedenle, toplumsal yatırımlarımızı
toplumsal bir soruna dikkat çekebilmek ve
bunun giderilmesine katkıda bulunmak
amacıyla tasarlıyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında hangi
konulara odaklanıyorsunuz?
Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair herhangi bir
problem alanının, diğer toplumsal sorunlardan
soyutlanarak ele alınmaması gerekiyor.
Çünkü cinsiyete dair eşitsizlik meselesi ve
insanlar üzerindeki etkisi aslında çok yönlü,
çok boyutlu ve birbiriyle son derece ilişkili.
Koç Topluluğu, çok farklı, aynı zamanda da
geleneksel olarak erkeklerin yoğun olarak
çalıştığı sektörlerde faaliyet gösteriyor.
Bu sektörlerde geleneksel kadın-erkek rol
dağılımına yönelik algıları kırmamız gerekiyor.
Kadının işgücüne katılımı, istihdamda kalması
ve karar alma mekanizmalarına dâhil olması
için ön yargıları kırmaya odaklanıyoruz.
TÜSİAD çatısı altında da söylediğimiz gibi:
“Tek kanatla geleceğe uçamayız.”

Koç Topluluğu olarak toplumsal cinsiyet
eşitliği alanında hayata geçirdiğiniz
çalışmalar nelerdir?
Bildiğiniz gibi Yönetim Kurulu Başkanımız
Ömer M. Koç, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi
tarafından yürütülen ve toplumsal cinsiyet
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eşitliği için küresel bir dayanışma hareketi olan
HeForShe’nin küresel liderleri arasında yer
alıyor. Bu kapsamda, Koç Topluluğu olarak
2020 yılına kadar HeForShe hareketinin
Türkiye’de yaygınlaşması, toplumsal cinsiyet
eşitliği eğitimleriyle 100 bin kişiye ulaşması ve
toplumsal cinsiyete duyarlı işyeri kültürünün
güçlenmesi için taahhütlerde bulunduk. Bu
taahhütlerin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz.
Koç Holding olarak, 2015 yılında BM Kadın
Birimi ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin
ortak bir ürünü olan Kadının Güçlenmesi
Prensipleri’nin (Women Empowerment
Principles-WEPs) imzacısı olduk. Bu
kapsamda şirketlerimiz, toplumsal cinsiyete
duyarlı işyerleri oluşturmak, istihdamda
çeşitliliği sağlamak ve değer zinciri içerisinde
dönüştürücü rol üstlenmek için çalışmalara
başladı. 2017 yılında da 30 Koç Topluluğu
şirketimiz, “Kadının Güçlenmesi Prensipleri”ni
imzaladı ve WEPs’in Türkiye’deki en güçlü
destekçilerinden biri olduk.
“Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini
Destekliyorum” projesi kapsamında ise
çalışanlarımız, yöneticilerimiz ve bayilerimiz
için toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda
farkındalık çalışmalarımız devam ediyor. Etki
ve paydaş ağı açısından gücümüzü toplumsal
cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratma,
ön yargılarla mücadele etme ve kişi, kurumları
harekete geçirmek için kullanıyoruz. Bugüne
kadar bu farkındalık çalışmalarıyla 84 bini
aşkın kişiye ulaştık.

Koç Topluluğu’nun çok önemli markaları
var. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında bu
markalara nasıl bir rol düşüyor?
Sizin de belirttiğiniz gibi Koç Topluluğu’nun
etki alanının yüksek olduğu bir diğer alan da
markaların pazarlama ve iletişim gücü. Bu
markaların pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin
toplumsal cinsiyet eşitliği filtresiyle
gerçekleştirilmesi de bizim için oldukça önemli.
Koç Holding olarak, bu filtreyi oluşturmak
amacıyla kurumsal iletişim ve pazarlama
ekiplerine yönelik “İletişimde Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Rehberi”ni oluşturduk
ve rehberin uygulanmasını kolaylaştırmak
amacıyla, bir dizi atölye çalışması tasarladık.

Koç Topluluğu olarak,
iletişim faaliyetlerimizde
toplumsal cinsiyet eşitliği
algısı oluşturmak amacıyla
kurumsal iletişim ve
pazarlama ekiplerine
yönelik “İletişimde
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Rehberi”ni oluşturduk.
Bu atölyeler, bugüne kadar sekiz
şirketimizin pazarlama ve iletişim ekipleri
ile bu şirketlerin çalıştığı reklam, kurumsal
iletişim, etkinlik, sosyal medya, pazarlama
alanında çalışan 30 ajansa yaygınlaştırıldı.
Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı
iletişim çalışmalarının sürdürülebilir
olabilmesi için Kadir Has Üniversitesi iş
birliğinde, şirketlerimizin reklam ve iletişim
çalışmalarının gözlenmesi, iyi örneklerin
ödüllendirilerek toplumsal cinsiyet eşitliğine
duyarlı iletişim yaklaşımının sürdürülebilir
olmasını hedefliyoruz.
Bunun yanı sıra, TÜSİAD Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’nda, bu
yönde adımlar atılmasına öncülük ettik.
Oluşturduğumuz bu rehberin TÜSİAD
yayını olarak iş dünyasında yaygınlaştırılması
kararı alındı ve benzer bir yaklaşımla,
TV dizilerinde toplumsal cinsiyet eşitliği
filtresinin oluşmasına yönelik “Dizilerde
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” başlatıldı.

Koç Holding aynı zamanda deniz dostu
bir şirket. Sizin denizle aranız nasıl?
Deniz, küçüklüğümden beri hayatımda çok
önemli bir yere sahip. Özellikle, en mutlu
olduğum anlarımın, denizle içi içe olduğum
zamanlar olduğunu söyleyebilirim.

Denizlere dair dâhil olduğunuz
kampanyalar veya STK’lar var mı?
Elimden geldiğince ve talep edildiğinde
TURMEPA yönetimine her alanda destek
olmaya çalışıyorum.
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OKYANUSLAR İÇİN
KÜRESEL EYLEM PLANINA
DESTEK ARTIYOR
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AVRUPA BIRLIĞI’NIN DENIZLERIN
KORUNMASI VE DENIZLERIN
YARATTIĞI EKONOMININ
SÜRDÜRÜLEBILIR OLMASI IÇIN
2014 YILINDA BAŞLATTIĞI
EYLEM PLANI, ÜLKELERIN
YENI TAAHHÜTLERI ILE DÜNYA
GENELINDEKI ETKINLIĞINI
ARTIRIYOR. GEÇEN YIL
EKIM AYINDA MALTA’DA
YAPILAN “OUR OCEAN 2017”
KONFERANSINDA, ÜLKELER
VE KÜRESEL ŞIRKETLERIN
VERDIĞI TAAHHÜTLER, 6
MILYAR EURO’NUN ÜSTÜNDE
KAYNAĞIN DENIZLERIN DAHA IYI
KORUNMASI VE YÖNETILMESI
IÇIN HARCANACAĞINI
GÖSTERIYOR.

O

Okyanuslar, dünya yüzeyinin yüzde 70’ten
fazlasını kaplıyor ve ürettiği oksijenle, dünyada
salınan karbonun yüzde 30’unu absorbe
ediyor. 3 milyar insanın, geçim kaynağı
okyanuslara bağlı. Deniz ürünleri, bir milyar
insanın ihtiyaç duyduğu hayvansal protein
kaynağına sahip. İnsanoğlunun varlığı için
böylesi öneme sahip denizler; kirlilik, iklim
değişikliği, aşırı avlanma ve suç faaliyetleri
gibi çok yönlü tehditlerle karşı karşıya. Bu
nedenle, Birleşmiş Milletler başta olmak
üzere çok sayıda uluslararası kuruluş, çeşitli
kampanya ve organizasyonlarla dünya
genelinde bir bilinçlendirme ve denizleri
koruma faaliyeti yürütüyor.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri arasında bulunan (14. Hedef) “Sudaki
Yaşam”, denizler için büyük önem taşıyor.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, deniz ve kıyı
eko sistemlerini sürdürülebilir biçimde yönetmeyi,
kirlenmeden korumayı ve ayrıca okyanus
asitlenmesinin etkilerini ele almayı hedefliyor.
Avrupa Birliği’nin dört yıldır düzenlediği ‘Our
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Ocean’ (Okyanuslarımız) konferansı da benzer
hedefler taşıyor. AB, altı başlıkta denizleri ele
alıyor: Deniz Kirliliği, Koruma Alanları, Deniz
Güvenliği, İklim Değişikliği, Sürdürülebilir
Mavi Ekonomi ve Balıkçılık.
Geçen yıl Ekim ayında Malta’da düzenlenen
Our Ocean Konferansı'nda, sürdürülebilir
çevre ve denizciliğe dair çeşitli kurum ve
kuruluşlardan önemli taahhütler alındı. Verilen
taahhütler göz önüne alındığında, dünya
genelinde denizlerin korunması için gelecek
yıllarda 6 milyar Euro harcanacağı görülüyor.

ÇOK ULUSLU ŞIRKETLER
PLASTIK KULLANIMINI
AZALTACAK
Denizlerin kirlenmesine neden olan
çok faktör olsa da son dönemde en çok
plastiklerden oluşan kirlilik, gündemi meşgul
ediyor. Çünkü her yıl 8-10 milyon ton kara
kaynaklı plastik çöpün denizlere karıştığı
belirtiliyor. Bu da hem denizlerdeki yaşamı
hem de insan sağlığını tehdit ediyor.
Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks &
Spencer, MARS, Werner & Mertz ve Carrefour
gibi çok uluslu şirketler gelecek birkaç yılda
plastik kullanımını azaltacaklarını belirttiler.
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Bazı şirketler, ambalajların geri dönüşümüne
yönelik yatırım taahhüdü verirken, Avrupa
Komisyonu, Brüksel’deki binalarında
otomatları ve tek kullanımlık plastik bardakları
kaldırdıklarını açıkladı.

ÜLKELER YENI KORUMA
ALANLARI OLUŞTURUYOR
Bugün, dünya deniz ve kıyı alanlarının sadece
yüzde 5’i yasal koruma altında bulunuyor.
Malta’daki konferansta, Birleşmiş Milletler’in
2020 yılına kadar korunan deniz ve kıyı
alanlarının yüzde 10’a çıkarılması hedefine
yönelik de önemli kararlar alındı.
Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan bazı ülkeler, yeni
koruma alanı taahhüdünde bulunurken, MAVA
kuruluşu, Batı Afrika ve Akdeniz’de, denizlerin
korunmasına yönelik gelecek beş yılda 70
milyon Euro değerinde proje geliştirecek.
Avrupa Birliği; Afrika, Karayipler ve
Pasifik’teki deniz koruma alanlarının
yönetimlerini desteklemek üzere 20 milyon
Euro taahhüt etti ve Adriyatik Denizi’nin
hassas bölgelerinde avlanma limitleri
önerdi. Almanya; Güney Pasifik ve Güney
Atlantik’te denizlerin korunmasına yönelik
bir girişime öncülük edecek.

“Dünya Bankası, Hint
Okyanusu ve Pasifik
bölgeleri dahil olmak
üzere gelişmekte olan
ülkelerde sürdürülebilir
mavi ekonominin
geliştirilmesi için
gelecek altı yılda
yaklaşık 300 milyon
Euro tahsis edecek.”

%5

Dünya genelinde koruma
altında olan deniz ve kıyı
alanlarının oranı

8-10

Milyon
Ton
Her yıl denizlere karışan
plastik çöp miktarı

MAVI EKONOMININ
GELIŞTIRILMESI IÇIN
FON OLUŞTURULACAK
Avrupa Birliği, sürdürülebilir
denizcilik faaliyetlerine de
büyük önem veriyor. Bu
nedenle geçen yılki ‘Our Ocean’
konferansına ‘Mavi Ekonomi’
temasını da ekledi. Dünya
Bankası’nın da dahil olduğu
çok sayıda finans kuruluşu,
mavi ekonomide yatırım ve
finansman kararını yönlendirecek
bir dizi sürdürülebilirlik ilkesini
geliştirmeye ve 2018 yılında bu
ilkeleri açıklamaya karar verdi.
Dünya Bankası, Hint Okyanusu
ve Pasifik bölgeleri dahil olmak
üzere, gelişmekte olan ülkelerde
sürdürülebilir mavi ekonominin
geliştirilmesi için gelecek altı yılda
yaklaşık 300 milyon Euro tahsis
edecek. Fransa Cherbourg’da Naval
Energies tarafından açılan dünyanın
ilk gelgit türbini tesisi, sanayi ölçekli
yenilenebilir deniz enerjisinin
başlangıcını işaret ediyor.
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MAYA PORTAKAL BITARGIL
RAFFI PORTAKAL
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MÜZAYEDECI MAYA PORTAKAL BITARGIL

“KIZIMLA BERABER YENIDEN
ÖĞRENIYORUM”

M

Müzayede sektörünün ünlü ismi Raffi Portakal’ın aynı
sektörde faaliyet gösteren kızı Maya Portakal Bitargil,
işindeki tutkusu ve başarısı ile dikkatleri üzerine çeken
bir sima. Aile yadigarı şirketin dördüncü kuşağı kendisi.
10 yıldır babası ile beraber çalışıyor. Mesleğe çok genç
yaşlarda, babasının yanında başlamış. “Başarıya giden
yolda, eğitmeniniz, akıl hocanız babanızsa, yol bazen zor
gelebiliyor” diyen Maya Portakal Bitargil, Raffi Portakal
gibi başarılı bir babanın kızı olmanın hem büyük bir
avantaj hem de zor bir süreç olduğunu ifade ediyor ve
ekliyor: “Babam son derece çalışkan, disiplinli, yenilikçi ve
zor beğenen bir insandır. Öğreticidir. O nedenle her gün
işe değil de okula gider gibiyim. Umarım bir gün ben de
çocuğuma aynı şekilde bir eğitmen olabilirim.”
Şanslı bir çocukluk yaşadığını belirten Maya Portakal
Bitargil, Paris’te “Sanat Tarihi” eğitimi almış. “Aslında
eğitimi tamamladım demek, doğru bir ifade değil.
Yaşamınız boyunca öğrenmeye, ‘yeni’yle tanışmaya devam
ediyorsunuz. Sanat çok uzun zaman dilimini kapsayan
bir alan ve hemen her gün “biliyorum” dediğiniz şeye dair
bambaşka bir bilgiyle karşılaşabiliyorsunuz” diyerek sanat
ve müzayede sektöründe sonu olmayan bir eğitimin söz
konusu olduğunun altını çiziyor.
Yoğun bir iş temposuna sahip olan Maya Portakal Bitargil,
iki sene önce anne olmasına rağmen temposundan ve
başarısından hiçbir şey kaybetmemiş. “Kızımla beraber
yeniden öğreniyorum” diyen Portakal, anneliğin ve
iş hayatının beraber yürütülebileceğini ve bunu tüm
kadınların yapabileceğini vurguluyor.

Raffi Portakal gibi başarılı bir
babanın kızı olmak ve onunla aynı işi
yapıyor olmak nasıl bir duygu?
Raffi Portakal ile Portakal Kültür ve Sanat Evi’nde
çalışmak bitmeyen bir üniversite gibi. Başarılı bir
müzayedecinin kızı olmak çok büyük bir nimet ancak
zor tarafları olduğunu da inkâr edemeyeceğim. Çok
küçük yaşlardan bu yana bu işin içindeyim. Mesleğimi
en iyi şekilde yapmanın hayali ile büyüdüm. Babamın

işine olan tutkusu, sahnedeki devleşmesi, sektörde
öncü oluşu ve asıl önemlisi işine olan saygısı bu kararı
vermemdeki etkin güçler.
İşin teorik kısmını okulda öğrendim lakin en değerli
kısmını babamdan ve bu sektörün içinde büyüyerek
kaptım. Bir gümüşün tozunun nasıl alınacağını da
babamdan öğrendim, kürsüdeki duruşu ve süreci
yönetmeyi de… Babam, çok küçük yaşlarda beni sahneye
çıkarıp birkaç eserin satımını yapmama izin verdi.
Sorumluluk bilinci yüksek biriyimdir, babam da her daim
bunun bilincinde olarak yaklaştı bana. Eğitimimle hep
yakından ilgilendi. Beni bir fanusun içinde yetiştirmek
yerine mücadele etmeyi ve kriz yönetimini öğretti.
Hangi esere nasıl bakılacağını, doğru bilginin kaynağına
ulaşmanın yöntemini ve önemini, birlikte çalışacağım
ekibin önemini ve başarılı bir ekibin nasıl bir araya
gelebileceğini gösterdi. Beraber çok fazla toplantılara,
yurt dışı müzayedelerine katıldık. Uzun zamandır
babamla beraberim, onu kürsüde asiste ediyorum.
Babamın bana kattıklarına artı olarak değerli hocalarla,
sanat danışmanları ile bir araya gelerek bilgi ve başarımı
daha ileriye taşıdım ve her gün kendimi geliştirmeye
çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi, bu işin bir sonu yok.

Müzayedeciyi nasıl tanımlarsınız?
Paris’te okuyup müze gezmek ile müzayedecilik arasında
muazzam farklar var. Müzelerde ve okulda sanatın ve
eserin en mükemmel örnekleri üzerinden ilerlenirken,
işin piyasasında durum bambaşka. Alım-satım
yapıyorsunuz, o nedenle devreye, sanatın değerinin
yanında, müzayedecinin başarısı ve şovmenliği de
giriyor. Sattığınız eserin ruhuna ne kadar hakimseniz o
kadar başarılı bir iş çıkarırsınız.
Bir diğer kritik nokta da işini doğru yapan bir
müzayedecinin, alıcı ile satıcı arasında bir köprü olması
gerekliliğidir. Her iki tarafın da hakkına ve taleplerine
eşit mesafede yaklaşmalıdır.
Bir müzayede ortalama 1-1,5 saat sürüyor. Bu ayakta,
müzayedecinin performansı devreye giriyor. Müzayedeci;

MÜZAYEDE
SEKTÖRÜNÜN
BAŞARILI
ISIMLERINDEN
MAYA PORTAKAL
BITARGIL ILE IŞ
HAYATINDAN
ANNELIĞINE
UZANAN KEYIFLI
BIR SÖYLEŞI
GERÇEKLEŞTIRDIK.
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salonu, salondaki alıcıyı ve sanatseveri kullandığı
sözcüklerle, vücut diliyle, ritmiyle sıkmadan en doğru,
en sade şekilde idare edebilmeli. Bir orkestra şefi gibi
olmalı. Salondakilerin tamamı eseri önceden görmüş,
tanıyan insanlar olabilir ama oradaki enerjiniz fikirlerin
yeniden şekillenmesi açısından oldukça önemli.
Müzayedenin süresi çok kısa gibi gelebilir... Dünya
maratonun iki saat gibi kısa bir sürede koşulması onun
yorucu, zorlu ve adrenalini üst düzeyde bir koşu olduğu
gerçeğini değiştirmez. Bizimkisi de tam olarak böyle işte.

Yurt dışı müzayedecileri ile temas
halindesiniz. Herhangi bir müzayedede
sunum yaptınız mı?
Henüz yurt dışında bir müzayedeyi yönetmedim ama
istiyorum elbette.

Yurt dışındaki müzayedeler ile
ülkemizdekiler arasında temel farklar nedir?
Türkiye’deki müzayedelere ve eserlere yurt
dışından yoğun ilgi oluyor mu?
En büyük fark eserlerin kendisi ve koleksiyoner
çeşitliliği. Bizim ülkemizde Türk klasik eserlerini ve
Osmanlı eserlerini yurt dışına çıkarmak kesinlikle yasak.
Bu da ülkemiz ile Avrupa ve Amerika arasındaki temel
farklardan birini oluşturuyor. Burada 100, 200 aileden
oluşan bir koleksiyoner topluluğuna hitap ederken yurt
dışında tüm dünya müşteriniz.
Yurt dışına çıkarılma yasağı olmayan Türk çağdaş
eserleri sayesinde Türkiye’nin bu alanda, zaman içinde,
iyi bir yol katedeceğine inanıyorum. Dünya sanat
piyasasında modern ve çağdaş Türk sanat eserlerinin
kalıcı bir yer edineceğini umuyorum.

Geçtiğimiz üç ay önce “sessiz müzayede”
gerçekleştirdiniz. Nedir sessiz müzayede?
Tepkiler nasıldı?
Sessiz müzayedenin dünyada örnekleri var; biz bunu
Türkiye’de ilk uygulayan olduk. Normal müzayedeler bir
iki saat ile sınırlı olurken, sessiz müzayede 10 gün sürdü.
Müzayedenin bir bitiş günü ve saati olacağını katılımcılara
duyurduk. Sanatseverler müzayede öncesi bize gelip satın
alma rakamları verdiler ve ödemek istedikleri bedelin
üzerinde bir bedel ödenmesi durumunda, kendilerinin
haberdar edilmesini talep ettiler. 10 günlük süre zarfında
yoğun bir telefon trafiği ile süreci ilerlettik. Son derece
keyifliydi. Normal müzayedede yaşanan adrenalin ve
heyecandan düşük bir tarafı yoktu. İlerleyen zamanlarda
yeniden yapmayı düşünüyoruz.
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Kültür varlıklarının ve sanat eserlerinin gelecek nesillere
aktarılmasında müzayedelerin nasıl bir rolü var?
Bu değerli sanat eserlerini satın alanlar, gerçekten sanatı
seven insanlar. O nedenle yaptığımız satış aynı zamanda
eserin uzun bir süre daha korunma altına alınacağının da
garantisi. Ayrıca, esere yönelik hazırladığımız kapsamlı
kataloglar var, bunlar, eserin daimi olmasında önemli
rol oynuyor. Kataloglarımızda asıl önem verdiğimiz
kısım onun bir rakam, bir fotoğraf ve sanatçının kısa
bir biyografisinin yazılı olduğu bir kitapçıktan çok bir
referans kitabı niteliği taşımasıdır. Bu sadece müzayedeye
katılanlara değil, tüm sanat camiasına sunduğumuz bir
hizmet aslında. Böylece, sonraki nesillerin de eserin -nasıl
ortaya çıktığından bugüne hangi aşamalardan geçip
geldiğine dek- tüm yaşantısından haberdar olmasını
sağlıyoruz. Koleksiyonerin eseri aldığı yerin güvenilirliği de
eser kadar önemlidir. Elbette, eserin alınmasında öncelik
sanat sevgisidir ama bu, onun bir yatırım aracı olduğu
gerçeğini de değiştirmiyor.

Siz koleksiyoner misiniz?
Benim koleksiyoner olmam çok zor çünkü
benim işim, sanat eserini, sanatsevere en doğru ve
en güvenilir şekilde ulaştırmak.

Bir sonraki müzayede ne zaman?
Mart ayı sonunda “Türk Resmi” isimli bir müzayedemiz
olacak. Onunla alakalı çalışmalarımız devam ediyor.

Aynı zamanda annesiniz. Annelik, hayatınızda
neleri değiştirdi?
Kızım Defne Olivia iki yaşına geldi. Onunla beraber
yeni bir öğrenme sürecine girdim. Kendimin ve hayatın

Başarılı müzayedici
sadece eseri değil,
alıcıyı ve satıcıyı
tanımalı. Ancak
sattığınız esere ne
kadar hakimseniz
o kadar başarılı iş
çıkarırsınız. Sahnede
devleşirsiniz.
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başka yönlerini tanıyorum. İlgimi çekmeyenler dikkat
ettiklerim olmaya başladı. Elbette hem anneliği hem de
iş hayatını birlikte yürütmek çok zor bir durum ama
kesinlikle yapılamayacak şey değil. Bunu her kadının
yapabileceğine inanıyorum, kaldı ki, bu ikisinin beraber
yürütülemeyeceğine dair söylemler kadınlara ait değil.
Çocuğun, kadını daha güçlü kıldığına inanıyorum çünkü
çocuk müthiş bir yaşama sevinci, enerji veriyor ve sorunlara
daha pratik yaklaşılmasını sağlıyor.

Çalışan anneler için en büyük sıkıntılar neler?
En önemli sorun zaman. Önceden işe ve kendinize
ayırdığınız zamanı üçe bölmek zorunda kalıyorsunuz,
halbuki tüm zamanı çocuğunuza ayırmak istiyorsunuz.
Pek çok annenin en büyük pişmanlığı çocuğu bırakıp
işe gitmek. Annelik, vicdan demek. Yanında olmadığın
her an için kendinizi sorumlu hissedersiniz ama her şey
onlar için… Annenin her anlamda güçlü olması lazım
ki, çocuğa faydalı olabilsin.
İş dünyası kadınlar için başlı başına bir mesele. Elbette,
sadece bizim ülkemizde değil ama, bizde biraz daha fazla.
İyi bir eş, iyi bir çalışan ve iyi bir anne olmaya çalışmak ve
tüm bunları mükemmel kılmayı istemek… Mükemmel
olmaya çalışmak çok yanlış. Yaptığımız her işi doğru ve
güzel yapmak isteriz tabi ama mükemmel olmaya çalışmak
yorar. İnsanoğlu hata yapmakla mükellef varlıklar. Aksini
yapmaya çalışmak tehlikeli olabilir. Hatalarımızdan
beslenmeye ve yenilememeye çalışmak daha doğru olur.
Bir anne olarak asıl görevimiz kusursuz makineler değil, iyi
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insanlar ve topluma faydalı bireyler yetiştirmektir.
Çalıştığı için hiçbir kadın suçluluk duygusuna
kapılmamalı. Tüm kadınların iş hayatına dahil olmasına
katkıda bulunmalı, teşvik etmeli, destek vermeliyiz.

Boş zamanlarınızda nelerle uğraşıyorsunuz?
Eşimle beraber hayatıma spor girdi, farklı sporlar
deneyimliyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Sıkı
takipçisi olduğum diziler var, onları izliyorum. Yemeiçme, seyahat ve alışveriş çok sevdiğim aktiviteler. Vakit
buldukça, yeni yerler keşfedip, onların lezzetlerini ve
kültürlerini tanımaya çalışıyorum.

Dahil olduğunuz sosyal sorumluluk
projeleri ya da STK’lar var mı?
Dahil olduğum bir STK yok ama içinde
bulunduğum çok fazla sosyal sorumluluk projesi var.
Büyük bir keyifle, katkıda bulunabileceğim her türlü
projeye destek sunuyorum.

TURMEPA’nın çalışmalarından haberdarsınız
ki, PANERAI’nin açık artırmasını da siz
sunmuştunuz…
Çok güzel ve gurur vericiydi. Bu iş için beni düşünmüş
olmaları beni çok mutlu etti. Derinliği olan, şahane bir
organizasyondu. TURMEPA’nın yaptığı işleri yapan dernek
sayısı daha da artmalı. Bir anne olarak çocuğuma yaşanabilir
bir çevre ve tertemiz denizler bırakabilmek en birincil
isteğim. TURMEPA’ya destek olmaya her an hazırım.

Kızım Defne Olivia
ile beraber yeni bir
öğrenme sürecine
girdim. Kendimin ve
hayatın başka
yönlerini tanıyorum.
Farklı ilgi alanları
oluşturmaya
başladım.
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DIKKAT!

S.O.S. VEREN ÜLKELER

İKLIM DEĞİŞİKLİĞİNİN VE KÜRESEL ISINMANIN ETKILERI DÜNYANIN HER YERINDE HER GEÇEN
SENE DAHA FAZLA HISSEDILIYOR VE ALINAN TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN, DOĞA, KENDISINE
VERILEN ZARARA EN NET ŞEKILDE CEVAP VERMEYE DEVAM EDIYOR. DÜNYA ÜZERINDE ALÇAK
SEVIYEDE BULUNAN ADALAR VE KIYI ÜLKELERINE YÖNELIK TEHDIT, BARIZ BIR BIÇIMDE GÖZE
ÇARPIYOR VE BU ADALAR, KENDILERINE MÜDAHALE EDİLMESİNİ BEKLIYOR.
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Dünyanın sonuna yaklaşılan, umudun
son bulduğu, karanlık bir zamanda
kahramanların “bi’ umut” deyip çaresizce
insanlık için savaştığı distopya filmlerini
hepimiz biliriz ve severiz. Büyük bir
heyecanla seyrederiz! Koltuklarımıza uzanıp,
kahvemizi yudumlayıp, çerezlerimizi atıştırıp
soluksuz öyküye kitleniriz. Ne de olsa, hikaye
bize çok uzaktır! Öyle mi gerçekten?..
Küresel ısınmadan dolayı her geçen gün
yeni bir felakete sürüklenen gezegenimizde,
artık iklim değişikliği mültecileri de “dünya
tarihinin felaketleri” listesindeki yerlerini
yavaştan almaya başlayacaklar. Ayrıca
bu felaketler sadece kutup ayılarının,
mercanların, balinaların ve evlerini terk
etmek zorunda kalanların değil, hepimizin
sorunu olacak; dahası olmaya başladı.
Şimdiden pek çok ada ülkesi ve deniz kıyısı
bölge alarm veriyor!
Bugün siyasi göçmenlerle alakalı sorunlar
yaşayan ve politikalar üretmeye çalışan
batı dünyası yarın, kapıya dayanan “ekogöçmenler” sorunuyla da karşı karşıya
kalacak ve bu göç için çok daha sağlam
politikalara ihtiyaç duyulacak. Paris İklim
Anlaşması’nın ötesinde politikalara! Gün
geldiğinde kimsenin “ben bu işte yokum”
demeye de hakkı olmayacak. Hali hazırda
üstlendikleri iklim değişikliği mühendisliğini
daha da ilerletmek zorunda kalacaklar…
Onlar bu sorunlara çözüm araya dursun,
biz de her ihtimale karşı suya gömülmeden
önce “S.O.S veren ülkeler”e kısa bir tur
düzenleyelim.
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MIKRONEZYA ADALARI
Pasifik Okyanusu’nda, Avustralya yakınlarında yer alan Mikronezya Federal Devletleri, 607 adadan oluşuyor. Küresel ısınma nedeniyle buzullar eriyip su
seviyesi yükselmeye başlayınca batma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Denizden yüksekliği 30 santim olan ülkede su seviyesi her yıl, 2,1 santim artıyor. Hal böyle
olunca, 10-15 sene içinde sular altında kalması bekleniyor. Ülke yöneticileri, atmosfere karbondioksit salınımı yaparak dünyaya zarar veren ülke liderlerine “Bize
yaşayabileceğimiz toprak ve yapabileceğimiz iş vermek zorundasınız” diyor ama daha şimdiden başlayan göçe ise bir çözüm bulamıyor.

KIRIBATI
ADALARI

Komşusu Mikronezya ile aynı sona
hazırlanan bir başka Pasifik devleti
de Kiribati. 1979’da İngiltere’den
bağımsızlığını kazanan takım
adaları, 3,5 kilometrekarelik bir
alana yayılmış durumda. Ancak
okyanus seviyesinin yükselmesi,
neredeyse 100 bin kişiden oluşan
nüfusa, giderek daha az yaşam
alanı bırakıyor. Ada yönetimi,
tüm ülkeyi deniz sularına karşı
duvarlarla çevrelemeye hatta
binaları yüzer hale getirme
konusu üzerine oldukça fazla
düşünmüş olmasına rağmen,
projenin karşılanamayacak maliyeti
sebebiyle tek çare olarak göçü
görmüşler. Zira, Kiribati’nin, 10 yıl
gibi kısa bir süre içinde haritadan
silinmesi bekleniyor.
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TUVALU
10 yıl kadar sonra sadece tarih
veya coğrafya kitaplarında ismine
rastlayacağımız ülkelerden biri de
Tuvalu. Komşuları Mikronezya ve
Kiribati gibi felaketine hazırlanıyor.
Yarın olmayacağını bile bile bu felaketin
sorumlularından bir açıklama ve telafi
bekliyor. Dokuz adet mercan adasından
oluşan bu Polinezya ülkesi, Avustralya
ve Hawaii’nin ortasında yer alıyor.
Dünyadaki en küçük dördüncü ülke ve
Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler arasında
en az nüfusa sahip olanı. Küresel ısınma
nedeniyle deniz sularının yükselmesi,
başkenti deniz seviyesine yakın bir
yükseklikte olan Tuvalu için hayati
bir tehdit. Sıcaklık birkaç derece daha
yükseldiğinde adalar ülkesi tamamen
sular altında kalacak. Büyük bir kısmı
şimdiden sular altında kalan ülkenin
sakinleri Avustralya ve Yeni Zelanda’ya
göç etmeye ve dünyanın ilk ekogöçmeleri arasında yer almaya başladılar.

KIVALINA KÖYÜ
ABD’nin Alaska eyaletinde, Bering
Boğazı’nın kıyısında yer alan minicik bir köy
Kivalina. 55 ahşap ev ve 400 kişilik bir nüfusa
sahip ve maalesef, küresel ısınmanın yutacağı
yerlerden biri. Küresel ısınmanın en fazla
tehdit ettiği bölgelerden biri Alaska. ABD’nin
geri kalan bölgelerine oranla iki kat daha
hızlı ısınan bölgede eriyen buzullarla beraber
su seviyesi her geçen gün artıyor. Bu durum
Alaska’nın Kivalina köyünü 2025 yılında sular
altında bırakacak ve köyün sakinleri ABD’nin
ilk eko mültecileri olacak. Bugüne dek, kalın
buz tabakası sayesinde şiddetli fırtınalardan
korunan köye, hükümet uzun vadeli bir
çözüm sunamadı ve 2008 yılında plaj
boyunca inşa edilen savunma duvarı da birkaç
sene sonra yıkılınca tahliye planları yapılmaya
başlandı. Yaşadıkları toprakları yavaş yavaş
kaybeden ve son derece öfkeli olan 400
kişilik Kivalina halkı, tüm mağduriyetlerine
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ve kafalarındaki soru işaretlerine rağmen,
dünyanın gündemine oturan bir davanın da
kahramanı oldu. Küresel ısınma sebebiyle,
sulara gömülen köylerinin hesabını sormak
için ABD’nin 24 dev enerji şirketine, küresel
ısınmaya sebep oldukları gerekçesiyle, 400

milyon dolarlık tazminat davası açtılar ve
zararın ödenmesini istiyorlar. Bu rakam da
ABD hükümetinin taşınma için öngördüğü
maliyetti. Kivalina’nın davayı kazanması
durumunda sekiz Alaska köyü daha dava
açmaya hazırlanıyor.

MALDIVLER

uzakrota

Tatil rotalarının en önemli duraklarından biri Maldiv Adaları. Gidip de pişman olup dönen yoktur bu “cennet” adalardan. Ancak artık bu
cennet tasvirine “elveda” demenin vakti geldi. Hint Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu, küresel ısınmanın bir kurbanı olarak 10-15
sene içinde sular altında kalabilir. Ülke okullarındaki öğrenciler, iklim değişikliklerinin ortaya çıkardığı ve çıkaracağı sonuçları tartışırken
hükümet de hayatta kalma planları yapıyor, stratejiler geliştiriyor. Maldiv Adaları’nın yüzde 80’i deniz seviyesinden bir metrenin altında
bir yüksekliğe sahip. Uzmanlar, okyanustaki tüm süreçlerin çok yavaş ilerlemesine rağmen, enerji sistemlerinin tümü değişse ve sera
salınımlarının tamamı durdurulsa bile okyanustaki süreçlerin 30 yıl daha kendiliğinden devam edeceğinin altını çiziyorlar. Bu nedenle, 21.
yüzyılın ortalarına kadar yaşanacak süreçlerin hiçbiri engellenemeyecek. Tam da bu yüzden Maldivler’i kurtarmak mümkün olamayacak.
Bu sebeple, hâlâ bu turkuaz cenneti görememiş olanlar acele etsin! Sıradaki?..

VENEDIK

Dünyanın popülaritesi en yüksek şehirlerinden biri olan
Venedik, bin senedir ufak ufak batıyor. 100 yıl içinde, 25
santim batan şehri kurtarmak için İtalya hükümeti çeşitli
projeler üretiyor. Son yapılan araştırmalar, Akdeniz’in su
seviyesindeki yükselmenin gelecek yüzyılda 90 santim ile
140 santim arasında artacağını söylüyor. Yapısı itibariyle sık
sık su baskınlarına maruz kalan Venedik de risk altındaki
en büyük kentlerden biri olarak gösteriliyor. Turistik kentin
2100 yılına kadar sular altında kalacağına kesin gözü ile
bakılıyor. Uzmanlar, küresel ısınma ve denizlerde yaşanan
yükselme sebebiyle, önlem alınmadığı takdirde, Rotterdam, St.
Petersburg, Hamburg, Londra gibi diğer liman kentlerinin de
Venedik ile aynı hazin sonu yaşayacağını belirtiyorlar.

MARSHALL ADALARI
Kuzey Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar
topluluğu ismini John Marshall’dan alıyor.
Bir zamanlar ABD’ye ait olan (1984’e kadar)
bu adalar ülkesi, bugün, kaçınılmaz bir sona
hazırlanıyor. Geçmişi büyük talihsizliklerle
dolu olan ülke, 1946 ve 1958 yılları arasında, 67
kez, ABD’nin hidrojen bombası denemelerine
maruz kalmıştı. 1956 yılında, Marshall Adaları,
Atom Enerji Komisyonu tarafından “dünyanın
açık ara farkla en fazla kirletilmiş yeri” olarak
ilan edilmişti. Bu arada, bahsi geçen bomba,
Hiroşima’ya atılan atom bombasından bin kat
daha güçlü. Talihsizliği bugün de devam eden
ülke, şimdilerde ise iklim değişikliğinin etkileri
ile mücadele ediyor. Daha doğrusu Don Kişot
misali yel değirmenlerine karşı savaşıyor. 61
bin kişilik nüfusa sahip olan adalar topluluğu,
yükselen deniz sularına karşı barikatlar kurarak,
artan erozyona karşı evlerini güçlendirerek,
aslında dünya siyasetinin liderlerine “sessiz
çığlıklar”la sesleniyor. Ancak bu durum,
Marshall’ın yarınlarını sağlayamayacak.
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BIR SORU
DAHA…

TEHDİT HERKESE!

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı,
önümüzdeki yüzyılda, deniz seviyelerinde 50 santim ila bir
metrelik bir yükselme öngördüğünü belirterek; aralarında
Türkiye'nin de olduğu kıyı Avrupa kentleri, Çin, ABD,
Hollanda, Hindistan, Vietnam, Bangladeş, Japonya, Mısır ve
Endonezya gibi ülkelerin kıyı şehirlerinin de suya gömülme
tehdidi ile karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Bu ülkeler, sular
altında kalıp
topraklarını ve
beraberinde “ulus”
kavramlarını
yitirdiklerinde hâlâ
devlet olacaklar mı?
Ülkelere ait olan deniz
sahası ve buradaki
maden vb. kimin
olacak? Bu sorunun
da cevabını batı
dünyasına bırakıp, bir
başka günün hikayesi
olsun diyelim…

mavimedya

Semiha Öztürk, Seda Kaya Güler,
Semra Kardeşoğlu, Mesude Erşan, Sultan Uçar,
Özlem Özdemir, Aybeniz Ece Uçan, Pınar Aktaş
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TGC KADIN KOMISYONU BAŞKANI PINAR AKTAŞ:

CINSIYET EŞITLIĞI ODAKLI
HABERCILIK YAYGINLAŞTIRILMALI

M

Medya sektöründeki eril dilin, kadına ve kadınlarla ilgili
haberlere sorunlu bakışın düzeltilmesi için büyük bir
çaba veriyor Pınar Aktaş. Ayırımcılık ve nefret söylemi
ile mücadele ediyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın
Komisyonu Başkanı olarak toplumsal cinsiyet eşitliği
odaklı habercilik anlayışının yaygınlaştırılması, cinsiyetçi
dilin yerine eşitlikçi bir dil yapısının oturtulması için
çalışmalar yapan Pınar Aktaş ile medya sektörünü ve
sektördeki kadınsal soruları konuştuk.

Milliyet gazetesindeki görevinizin
yanında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Kadın Komisyonu'nda başkansınız.
Komisyondan ve kuruluş amacından
kısaca bahsedebilir misiniz?
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler
Komisyonu, 2015 yılından beri faaliyet gösteriyor.
Medya, toplumun itici gücüdür. Medyada çalışan
kadınlar olarak, bu itici gücü kullanarak toplumsal
cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması konusunda
üzerimize görevler düştüğünü düşünüyorduk. Cinsiyet
eşitliği odaklı habercilik anlayışının yaygınlaştırılması,
cinsiyetçi dil yerine eşitlikçi bir dil yapısının
oturtulması, kadının ikincil konumdan çıkarılıp,
beceri, bilgi ve donanımlarıyla hak ettiği biçimde
konumlandırılması için faaliyete geçtik.

Türkiye’de kadın gazetecilere yönelik bakışın
sorunlu yanları neler?
Mesleğe başladığımda kadın muhabirlerin sayısı neredeyse
erkek muhabirlerin sayısıyla eşitti. Eşitsizlik, yukarıya
doğru çıktıkça göze batıyordu. Aradan 20 yıl geçti, durum
aynı. Gazetelerin yazı işleri masasına baktığınızda eğer
masada 20 kişi varsa bunlardan ortalama 3-5'i kadındır.
Bu kadınlar ise yazı işleri editörü, magazin servisi müdürü
ya da hafta sonu ekler yönetmeni olabiliyor. Özellikle
haber alanında çalışan yönetici kadın sayısı bir hayli
az. Yazı işleri müdürü, yayın koordinatörü ise bir elin
parmaklarını geçmez. Kadın genel yayın yönetmeni yok.

Eşitsizlik, görevde ve aldığımız ücrette her zaman var.
Peki, neden kadınlar bu durumda medya sektöründe?
Nedeni basit, erkek egemen yönetici kadrosu, bir
kadınla çalışmaktan daha çok erkek meslektaşlarını
tercih ediyor, çünkü erkekler birbirleriyleyken daha
rahat hareket ediyor. Öte yandan kadınları ikna etmek
daha zor, çünkü daha ayrıntıcı olabiliyoruz, bazen
bir sözcüğün başkaları tarafından nasıl algılanacağını
düşünüyoruz, bunu tartışıyor, gündeme getiriyoruz. Yazı
işleri masasında ya da servis toplantılarında daha çok
konuşuyor, başkalarının ne düşündüğünü öğrenmek
istiyoruz. Oysa erkekler, tabii hepsi değil, bu ayrıntılar
üzerinde durmuyorlar. İşte, bu nedenle de çok sayıda
meslek kazasına rastlıyoruz. Artık sosyal medya var,
okurlar çok daha dikkatli ve kendilerini ifade edecekleri
alanları iyi kullanıyorlar. Haliyle tek bir kelime bile
soruna neden oluyor.
Kadınların yükselişinde hızını kesen engeller her
sektörde var. En büyük engelimiz çokça kullanılan
tabiriyle "cam tavan". Bu, kadınların iş hayatında
yükselememesinin görünmez nedenleri olarak kabul
ediliyor. Ancak aslında, öğrenilen veya öğretilen
çaresizlik. Kadınlar olarak hepimizin bir cam tavanı var
ve bu cam tavan oldukça kalın bir cam tavan. Engel mi?
Bence değil, bence kırabilir, yıkabiliriz.

Kadın haberleri konusunda yaşanan
sorunlar neler?
Aslında medyada çoğunlukla karar mercii erkekler
ve biz altını çizmediğimiz sürece onların duyarlı
olmalarını beklemek çok iyi niyetli geliyor bana. Bu
nedenle biz kadın gazetecilere görev düşüyor. Tek tek
hataları düzeltmemiz, erkeklerin kadın haberlerini
değerlendirirken hassas olmaları konusunda uyarmamız
gerektiği inancındayım. Bunun için de bazen kelime
bazen zihniyet değiştirmek için uğraş vermek gerekiyor.
Kadın güzelse, haberi birinci sayfada yer alırken, kadın
değerlendiren erkeklere göre yeterince güzel değilse
yaşadığı mağduriyet ne olursa olsun haber olmayabiliyor.

19 YAŞINDA
STAJYER
MUHABIR OLARAK
GÖREV ALMAYA
BAŞLADIĞI MILLIYET
GAZETESI’NDE
2012 YILINDA,
HABER ARAŞTIRMA
MÜDÜRÜ GÖREVINE
GETIRILEN PINAR
AKTAŞ, GAZETEDEKI
GÖREVININ
YANINDA TÜRKIYE
GAZETECILER
CEMIYETI KADIN
KOMISYONU’NUN
DA BAŞKANLIĞINI
YÜRÜTÜYOR.
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Medyada hâkim olan eril dil mevzusuna hassasiyetle
yaklaşıp çözüm sunan isimlerden birisiniz. Bu eril dil
ile alakalı ne düşünüyorsunuz?
Mevlâna, "Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o
vurur" demiş. Bir şiddet sarmalının içindeyiz, eskisine kıyasla
"Bu kadarı da olmaz" dediğimiz olaylarla çok ama çok sık
karşılaşıyoruz. Özellikle çocuklara yönelik istismar, erkek
şiddeti... Burada özellikle sınıfsal bir ayrım yapmadığımı
belirterek şunu söylemek isterim; belki biz yaşadığımız
hayatın içinde saygı gören, erkekle eşit statüde görülen
kadınlarız, ki biz de farklı muamelelerle karşılaşıyoruz, şikayet
ediyoruz. Ancak eğitim düzeyi düştükçe kadına bakışın da
"ikinci sınıf" olduğunu düşünüyorum. Sokağa çıktığınızda
yoldan çevirdiğiniz bir erkeğe sorsanız, "Kadın çiçektir" der.
Kadın çiçek olmadığı gibi "Kadın çiçektir" deyip eve gidip
eşine şiddet uygulayan erkek sayısı da hiç az değil. Bu hep
böyleydi. Sadece toplumda duyarlılık arttı ve algıda seçicilik
oluştuğu için daha çok gözümüzün önüne geliyor.

TGC Kadın
Gazeteciler
Komisyonu Üyeleri,
Cemiyet Başkanı
Turgay Olcayto,
Başkan Vekili
Vahap Munyar ve
Genel Sekreter
Sibel Güneş

2015 yılında TGC Kadın Komisyonu olarak
“Kadın ve Medya - Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi
Haber Kılavuzu”nu çıkardınız. Eşitlikçi bir dil
yapısı oluşturmaya çalıştığınız bu kılavuzdan
bahsedebilir misiniz?
Öncelikli amacımız, bu kılavuzun kadın-erkek, tüm
meslektaşlarımız için bir başucu kitabı olmasıydı.
Kılavuzumuzda kadın gazeteciler olarak mesleğimizi
yaparken kadın olarak yaşadığımız zorluklara da yer
verdik. Ama en önemlisi haber yapılırken ve yazılırken,
cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi için bir dizi kurallar
yazdık. Cinayet, tecavüz gibi sorunlu alanlarda haber
yaparken dikkat edilmesi gereken kuralları sıraladık
ve cinsiyetçi dilden ve kavramlardan kaçınmayı
kolaylaştırıcı bir sözlük hazırladık.

Bu kılavuzla “Yanlış olan nedir, doğru nasıl
yazılır?” sorularına, şimdiye dek, ne kadar
cevap bulabildiniz? Kılavuzun net olarak
anlaşılabilmesi ve hayata geçirilmesi için ne
kadarlık bir süre olduğuna inanıyorsunuz?
Bu kılavuzu yazıp bitirdikten sonra hiçbir zaman
"işimiz bitti" diye düşünmedik. Çünkü dil yaşayan,
gelişen, değişen bir unsur. Bu nedenle kılavuzun sürekli
yenilenmesi gerekiyor ki, zaman zaman komisyon
toplantılarımızda kullandığımız bazı yerleşik tanımların
revize edilmesi gerektiği yönünde tartışmalarımız
oluyor. Bazılarını değiştirme kararı da alıyoruz.
Bizden sonra bu komisyon için çalışacak kadın
arkadaşlarımızın da bu kılavuza katkı sağlayacağını ve
bu kılavuzu yaşatacağını düşünüyorum.
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Kadına şiddet sadece bizim ülkemizde değil, tüm
dünyada en yaygın olan suçlar arasında yer almasına
rağmen, en az cezalandırılan ve caydırıcılığa yönelik
yaptırımları bulunmayan bir suç. Neden sizce?
Burada da karar merciindeki erkeklere görev düşüyor.
Çünkü maalesef karar merciinde kadının adı yine yok.
Kadın gözünden olmadığı sürece bu cezalandırmanın
içselleştirileceğine, caydırıcı hale getirileceğine inanmıyorum.

Kadına şiddette ve ayırımcılıkta toplumdaki
algıları nasıl düzeltiriz? Bunun için en etkili
araçlardan biri medya ama siz de medyayı
düzeltmeye çalışıyorsunuz…
Sihirli bir değnek arıyoruz ama maalesef yok. Tek yol eğitim.
Her alanda çağdaş eğitim şart. Bunun yanı sıra kadına
yönelik şiddet konusunda yasal düzenlemelerin tekrar elden
geçirilmesi, cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi gerekiyor.
Var olan lehe yasaların, taraf olduğumuz sözleşmelerin tam
olarak uygulanması da önemli.

Kadın sorunlarına yapılan eksik yaklaşım
kadar çevre ve deniz de medyada yeterince yer
bulamayanlar konulardan. Doğa ve tahribatı
da ciddi bir mesele. Hele ki, pek çok uluslararası
kurum ve bilim insanı tarafından felaket
senaryoları dillendirilirken… Bu konuya dair
görüşleriniz nelerdir?
Gazetem adına çevre haberciliği konusunda duyarlı
olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle deniz alanında
uzmanlaşmış bir muhabirimiz var. Bu, medyada çok

da görülen bir uzmanlık değil. Yine eğitimin şart
olduğunu düşündüğüm bir alan. "Benden sonrası tufan"
denilmeden, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmayı
da ayrıca dert etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Çocukluğumdan beri her yaz mutlaka bir kere,
kısa da olsa giderim. Küçük yaşlardan beri
denizle haşır neşirim denebilir. Tatil için daha
çok Bodrum'u tercih ediyorum.

Peki, Pınar Aktaş boş zamanlarını nasıl
değerlendiriyor? Tatil zamanlarında gazetelerin
hangi sayfalarını tercih ediyor?

TURMEPA’nın denizler ve çevreye yönelik
yaptığı çalışmaları takip ediyor musunuz?
Bu konuda neler söylersiniz?

"Doğa yürüyüşleri yapıyorum, dans dersine gidiyorum"
demek isterdim ama maalesef iş temposu buna
izin vermiyor. Haftada bir gün tatil yapabiliyorum
ve o günü de dinlenmeye ayırıyorum. Daha çok
izleyemediğim filmleri, dizileri izlemeye, okumayı
ertelediğim metinleri okumaya vakit ayırıyorum.
Tatil zamanlarında, yine işim gereği, tüm gazeteleri
görüyorum. Üç dört tanesini çok ayrıntılı okuyorum.

TURMEPA'nın çalışmalarını yıllardır takip ederim.
Kirlilik tehdidiyle karşı karşıya kalan denizlerimizi
korumaya yönelik girişimleri, yaptıkları ve en önemlisi
yıllardır büyük bir ciddiyetle, canla başla bu alanda
çalışmasını hepimizin alkışlaması gerekir.

Denizlerle aranız nasıl? Tatillerinizde özellikle
tercih ettiğiniz bir deniz kıyısı yer var mı?

Yaratılmak ve dayatılmak istenen anlayışın
aksine; kadın, kadının kurdu değildir, dostudur.
Yaşasın kadın dayanışması!

Ailemin Çanakkale'de bir yazlık evi var.

Son olarak Dünya Emekçi Kadınlar
Günü vesilesiyle kadınlarımıza
mesajınızı iletmek isteriz…
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SAMSUN’UN KADIN SAVAŞÇILARI

AMAZONLAR!

KENDILERINI AYIN KIZI, ANA TANRIÇA KYBELE VE TANRIÇA ARTEMIS’IN
HIZMETKARI OLARAK GÖREN AMAZONLARA DAIR PEK ÇOK BILGI SUNAN
AMAZON KÖYÜ VE ADASI, ZIYARETÇILERINE, ILK ÇAĞLARA UZANAN BIR
MANZARA VE EFSANEVI HIKAYELER SUNUYOR.
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Karadeniz Bölgesi'nin en gelişmiş şehri
Samsun. Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın gücünü
arkasına alan büyük bir liman kenti. Onlarca
medeniyete ev sahipliği yapmış, Milli
Mücadele’nin fitilini ateşlemiş, buram buram
tarih kokan bir kent.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da
bağımsızlık mücadelesi için seçtiği Samsun,
yakın tarih bakımından son derece önemli bir
kent. Ancak, Samsun, sadece yakın tarihin
değil, antik tarihin de önemli yerleşkelerinden
biri. Gelmiş geçmiş en efsanevi kadın
savaşçılar olarak kabul edilen Amazonların da
tarih sahnesine çıktığı yer Samsun.

EFSANE MI GERÇEK MI?
Halkı sadece kadınlardan oluşan ve çok iyi
savaşan mitolojik bir kavim Amazonlar.
Feminist ütopyanın sembolü olmuş bu savaşçı
topluluk; pek çok film, roman, efsane ve
destanın da başkahramanlarıdır. Yunan ve
Anadolu kaynaklarında ata ters bindikleri, çok
iyi at bindikleri, çok iyi ok, yay, mızrak ve balta
kullandıkları yazmaktadır. Hatta genel kabul
gören bir inanışa göre daha iyi ok atabilmek
adına sağ memelerini kesmişlerdir. Amazon
kelimesinin anlamının da bu eylemden
kaynaklandığı en fazla kabul eilen görüştür.
Klasik Yunancada etimolojik olarak "mazos"
memesiz anlamındadır.
Amazonlara dair sahip olduğumuz bilgiler,
haklarında anlatılan ve artık hemen tüm
dünyaca kabul edilen, hikayelere dayanıyor.
Tabii, birçok hikaye ve rivayet, bölgeden
bölgeye biraz değişebiliyor. Bir rivayete
göre Libya’da, diğerine göreyse Kafkasya’da
ortaya çıkmıştı Amazonlar ancak gerçekte ise
öykülerin geçtiği asıl yer Anadolu’dur. Amazon
topluluğunun ilk olarak nasıl ortaya çıktığı ve
Karadeniz’e nasıl geldiği ile alakalı rivayet çok
bol ama herkesin kabul ettiği kısım, Karadeniz’e
yerleştikleri ve burada bir devlet kurdukları.
Karadeniz’e dökülen Thermodon Nehri’nin
ağzında başkentleri Themiskyra’yı (bugün
Samsun sınırları içinde kalan Terme) kurdular.
Yüzyıllar boyunca Samsun’daki üslerinden
uzak yerlere akınlar düzenleyen Amazonların
İzmir, Efes, Thiba gibi kentlerin de kurucuları
oldukları düşünülmektedir. Dünyanın yedi
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harikasından biri kabul edilen Artemis
Tapınağı’nın yapımı da Amazonlara aittir.
Birçok kişi için, efsaneleri ve hikayeleri
elediğimiz zaman Amazonlara dair elimizde pek
bir bilgi kalmıyor, bu nedenle başarılı bir mitten
ibaretler ancak tarihin babası olarak kabul edilen
Heredot böyle düşünmüyor. Heredot’un yanı
sıra Homeros da Amazonlara İlyada’sında yer
veriyor. Homeros, Amazonların Truva tarafında,
Truva Savaşı’na katıldıklarını da yazmıştır.
Genellikle Yunan savaşçılarla savaşırken
resmedilen Amazonların Helenistik dönemde
ve Roma zamanında gerçekleştirdiği pek çok
saldırıdan, Roma tarih kitaplarında bahsedilir.
Amazonlar her ne kadar efsaneliği ya da gerçekliği
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tam olarak belirlenememiş olsa da Terme’nin
kayıp tarihinin bir parçası ve mirası; bu miras
bugün, “Amazon Köyü” ile hayata geçirilmiş.

SAMSUN’UN AMAZON KÖYÜ
Samsun Belediyesi, kültürel varlık olarak kabul
ettiği tarihin ünlü kadın savaşçıları Amazonları,
bir zaman yolculuğuyla turizme kazandırdı.
2010 yılında hayata geçirilen Batı Park içinde
inşa edilen Amazon Köyü ve Amazon Adası,
Samsun’un en fazla ilgi gören yerlerinden biri.
Deniz kenarında 825 bin metrekarelik bir
alana yayılan Batı Park; suni kayak pisti,
balık lokantaları, piknik alanları, aquaparkı,
kafeleri ve spor tesisleriyle bir dinlenme ve
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eğlenme alanı. Amazon Köyü ise bir kanalla
bu alandan ayrılmış.
İsmini Themiskyra’da (Terme) yaşayan
Amazonlardan alan köyde, Heykeltıraş Adil
Çelik’in yaptığı temsili Amazon heykelleri,
kabartmalar, kadın savaşçıların günlük
yaşantılarından kesitler, otantik çadırlar, ok,
yay, mızrak gibi savaş araçları, mağaralar ve
giysiler yer alıyor. Köyde Amazonları temsilen
yapılan yirminin üzerindeki heykel; gerçek
protez gözlere, gerçek saçlara sahip. Heykellerin
yapımında kullanılan özel silikon, insan
dokusuna yakınlığı ile oldukça gerçekçi.
Samsun’un ilk yerleşim yeri olarak
bilinen Amisos Tepesi’nden denize doğru
baktığınızda iki adet aslan maketi, bunların
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ortasında ise bir kadın heykeli durur. Devasa
boyutlara sahip olan heykeller Samsun’un
pek çok noktasından görülür. Burası Amazon
Adası. Amisos Tepesi’nin yamaçlarında 50 bin
metrekarelik bir alana yayılıyor.
Amazon heykelinin sağ ve sol taraflarında yer
alan ve Anadolu Aslanları adı verilen aslan
heykellerinin içinden merdiven yardımıyla
en tepeye çıkılabiliyor. Aslanların ağız
kısmına vardığınızda enfes bir manzara ile
karşılaşıyorsunuz. Amazon Adası’nda; Amazon
kanalı, suni kayak pisti, balık restoranları ve
piknik alanları yer alıyor. Samsun Belediyesi,
ilerleyen zamanlarda adaya, spor tesisleri ve su
parkı da eklemeyi düşünüyor. Amazon Adası’na,
Amisos Tepesi’nden teleferikle inilebiliyor.
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İPEK SOYLU

BU YIL İLK
100’E GIRMEK
İSTIYORUM
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Yılın ilk Grand Slam’ına yaşadığı talihsiz
sakatlıktan dolayı erken veda eden Soylu, diğer
üç turnuva için sıkı bir çalışma içinde olduğunu
söylüyor. Turnuvalarda güzel dereceler elde etmek
istediğini dile getiren başarılı ve genç sporcu,
bu seneki asıl hedefinin ise tenis dünya kadınlar
sıralamasında ilk 100’e girmek olduğunu belirtiyor.
21 yaşındaki başarılı sporcu ile gelecek
hedeflerinden Türk tenisinin geldiği noktaya kadar
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Genç yaşta kazandığınız başarılar herkesi
çok mutlu ediyor. Ancak tüm bunlar ekstra
sorumluluk demek. Bu durum sizi zorluyor mu?
Daha yolun basında olduğumu düşünüyorum.
Şu ana kadar gençler kategorilerinde ve Grand
Slam’larda zaman zaman iyi sonuçlar elde ettim
ancak bunları başarı olarak görmekten ziyade,
koyduğum uzun vadeli hedeflerime ulaşmak için
geçmem gereken basamaklar olarak görüyorum.
Sorumluluklarımın farkındayım ve bu yüzden de
iyi bir ekiple çalışıyorum, çok sıkı bir antrenman ve
turnuva programım var.

Geçtiğimiz seneleri güzel ve dereceli
başarılarla geride bıraktın. 2018’den neler
bekliyorsun? Grand Slam Turnuvası’nın ilki
Ocak ayında yaşandı. Erken veda oldu. Daha
üç turnuva var. Çalışmalar nasıl gidiyor?
Senenin ilk Grand Slam turnuvasında iyi bir
hazırlık dönemi geçirmiş olmama rağmen
sakatlığımın da nüksetmesinden dolayı güzel bir
sonuç elde edemedim. Yaklaşık son bir aydır da
bu sebepten dolayı tedavi görmekteyim. Grand
Slam'lar tabii, her tenisçi için çok önemli ancak
bu turnuvalarda oynayabilmek için öncesinde de
başka turnuvalarda puan toplamam gerekiyor. Bu
nedenle, bizim için her turnuva en az Grand Slam
kadar önem arz ediyor. Şu anda, günde ortalama
5-6 saat kort içi ve kort dışı antrenmanlarla
turnuvalara hazırlanıyorum. Umarım “Roland
Garros” turnuvasından iyi sonuçlarla döneceğim.

Bu turnuvalar için kendine koyduğun
minimum bir hedef var mı?
Turnuvaların zorluk derecesine göre değişmekle
birlikte, her turnuvada amacım iyi tenis oynayarak
finale kadar yükselmek ve şampiyon olabilmek.
Bunun dışında, klasman bazlı hedefim ise bu yıl

içerisinde ilk 100’e girip büyük turnuvalarda ana
tabloda mücadele edebilmek.

Türkiye’de teniste başarılar yakalayan başka
genç isimler de var. Aranızda bir rekabet var mı?
Son yıllarda, özellikle alt yaş gruplarında birçok sporcu,
“junior” kategorisinde, başarılı sonuçlar elde ediyor ve
ben bundan gurur duyuyorum. Aramızda rekabetten
ziyade dostluk ve yardımlaşma var. Benim başarılı
olmam diğer sporculara cesaret verdiği gibi onların
aldığı iyi sonuçlar beni gerçekten çok mutlu ediyor.

Devletten ve özel sektörden yeterli desteği
aldığınızı düşünüyor musunuz?
Tenis geçmişi çok eskilere dayanmayan bir ülke
olmamıza rağmen elimizdeki imkanları en iyi şekilde
kullandığımızı düşünüyorum. Evet, eğitim sistemimiz
spor yaptırmaya ve paralel olarak fazla sporcu
yetiştirmeye uygun değil ancak Spor Bakanlığımız
ve Tenis Federasyonumuz, ben ve benim gibi pek
çok sporcuya ciddi destekler sağlıyor. Ülkemizde
genç ve başarılı sporculara destek olan birçok firma
var ancak bunların sayısının artması lazım; henüz
olması gereken sponsorluk desteğini tam olarak
yakalayabildiğimizi söyleyemeyeceğim.
Bizim gibi sporcuların bu yolda başarılı olması
eminim ki, arkadan gelen sporcular için birçok
kapının açılmasına vesile olacak ve her geçen gün
şartlar daha iyiye gidecektir.

Tenis ülkemizde hala daha popüler bir spor değil
ama son yıllarda başarılı isimler kortlarda boy
göstermeye başladı. Bunun sporun popülaritesini
artıracağını düşünüyor musunuz?
Kesinlikle katkı sağlayacağına inanıyorum. Sporun
geniş kitlelere ulaşabilmesi için içerisinde eğlenceyi
de barındırması gerekiyor. En son, Çağla Büyükakçay
ile Maria Sharapova’nın karşı karşıya geldiği maçta
da gördük ki, tenis, Türkiye’de popüler bir spor olma
yolunda ilerliyor. Sinan Erdem Spor Salonu’na 15 bin
kişinin karşılaşmayı izlemek için gelmesi, bunun en
büyük kanıtı diye düşünüyorum.

TÜRK TENISININ SON
YILLARDAKI YÜZ AKI İPEK
SOYLU. “DAHA YOLUN
BAŞINDAYIM” DIYOR
AMA BUGÜNE DEK ELDE
ETTIĞI BAŞARILAR, DAHA
YAPAMADIKLARI ILE
ALAKALI UMUDUMUZU VE
BEKLENTIMIZI ARTIRIYOR.
2012’DE WIMBLEDON'DA
ANA TABLODA OYNAYAN
ILK TÜRK KADIN TENISÇI,
2014 AMERIKA AÇIK
ÇIFTLERDE GRAND SLAM
TURNUVALARINDA
ŞAMPIYON OLAN ILK
TÜRK SPORCU GIBI PEK
ÇOK ILKE IMZA ATAN
İPEK SOYLU’NUN BIZLERE,
ILERIKI DÖNEMLERDE DE
PEK ÇOK ILKI YAŞATMASINI
BEKLIYORUZ.

Kardeşin de tenis oynuyor. Birlikte
şampiyonluk da elde ettiniz. Sizi SerenaVenüs Kardeşlere benzetenler de var.
Ne düşünüyorsunuz?
Maalesef, kardeşim sporda değil, okulda kariyer
yapmaya karar verdi. Artık ailedeki tek profesyonel
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sporcu benim. O nedenle, bu şampiyonluk ve güzel
benzetme, güzel bir anı olarak kalacak.

Siz hem teklerde hem çiftlerde
yarışıyorsunuz. İlerde hangisiyle devam
etmeyi planlıyorsunuz?
Teklerde de çiftlerde de oynamaktan çok zevk
alıyorum. İkisinde de oynamayı planlıyorum.

Bundan 6 sene önce Gilles Simon, erkek
tenisçilerin turnuva ödüllerinin kadın
tenisçilerinkinden daha fazla olması
gerektiğini belirtmişti. Buna ilk karşı
çıkanlar ise Sharapova ve Serena Williams
olmuştu ve kadının uzun yıllar boyunca bu
eşitliği kazanmak için verdiği mücadelenin
altını çizmişlerdi. Erkek tenisçilerin daha
üstün olduğu hissettiriliyor mu? Hiç
ayırımcılık yaşadığınız oluyor mu?
Erkek tenisçilerin kadın tenisçilerden daha fazla
ödül almasını gerektirecek bir durum yok ortada.
Kadın tenisinde de en az erkeklerinkinde
olduğu kadar rekabet ve mücadele var. Grand
Slam'lardaki beş setlik maçlar hariç, kadınlar da
tüm turnuvalarda aynı sayıdaki fikstürlerde ve set
sayılarında mücadele ediyorlar.
Tenis için aynı oranda emek harcıyoruz, başarı elde
etmek ve bu sporun adını duyurmak için çalışıp
çaba sarf ediyoruz.

İleride tenise dair hedefleriniz neler?
Oyunculuk kariyerimin daha başlarındayım ve en
kısa zamanda büyük başarılar elde etmek istiyorum.
Fiziksel olarak iyi olduğum sürece tenis oynamak
istiyorum. Tenisi bıraktıktan sonra sanırım gene
tenis ile ilgili bir şeyler yapacağım.
Sanırım her tenisçinin hayalinde, bir gün, tenisi
bıraktıktan sonra bir tenis akademisi kurmak vardır.
Ben de gelecekte, “İpek Soylu Tenis Akademisi”ni
kurup gençlere eğitim imkânı sağlamak istiyorum.

Bir gün karşınızda görmek istediğiniz
tenisçi kim?
Serena Williams. Tenisi bırakmadan önce rakibi
olabilmeyi çok isterim.

TURMEPA’nın çalışmalarından
haberdar mısınız?
Elimden geldiğince TURMEPA’nın
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çalışmalarını takip etmeye ve katılmaya
çalışıyorum. TURMEPA sayesinde her geçen
gün daha fazla insan doğaya ve denizlere karşı
bilinçleniyor. Daha yaşanabilir bir dünya ve
daha temiz denizler adına farkındalık yaratan
TURMEPA’ların sayısının artması lazım.
Derneğin Onursal ve Kurucu Başkanı Sayın
Rahmi Koç nezdinde bütün TURMEPA
çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum.
Ne denizlerimizi ne de çevremizi, birlikte hareket
etmeden koruyamayız.

Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?
Bir yandan eğitiminiz de devam ediyor…
Bol bol dinlenmeye ve sevdiklerimle vakit
geçirmeye çalışıyorum. Tüm yıl boyunca seyahat
halindeyim; bu nedenle, ailemi ve arkadaşlarımı,
onlarla bir arada olmayı özlüyorum. Bunun dışında,
film izleyip kitap okuyorum.
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DENIZLERIN VE
OKYANUSLARIN
NIMETLERINDEN
FAYDALANABILMEK
IÇIN YAZ SEZONUNU
BEKLEMEYE GEREK
YOK. KOZMETIK
SEKTÖRÜ, DENIZIN
IÇERIĞINDEKI
GÜZELLEŞTIRICI
VE IYILEŞTIRICI
GÜCÜ KUTULARA
SIKIŞTIRARAK
BIZLERE SUNUYOR…
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Mavi sular; hayranlık uyandıran gizemli
bir hayatı, binlerce yıldır kapılarının sadece
ufacık bir kısmını arayabildiğimiz eşi benzeri
bulunmayan bir yaşam döngüsünü içinde
barındırıyor. Bu eşsiz masmavi sulardan çıkıp
gelen mineraller, tuzlar, süngerler, planktonlar
ve bitkilerle hazırlanan ürünler ise güzelliğimize
güzellik, sağlığımıza sağlık katıyor.
Yaz aylarının vazgeçilmez ritüellerinden biri
deniz. Ferahlatıcı, tazeleyici ve dinlendirici bir
etkiye sahip. Yaz aylarında denizin bu kadar
sık tercih edilmesinin sebebi elbette sadece
havaların sıcaklığı değil. Deniz, aynı zamanda
bir güzellik merkezi. Özellikle kadınlar, cilde
sağladığı ışıltı ve güzellik için denizi sık tercih
ediyorlar. Mavi suların içeriğindeki bileşenler,
denizlerin yüzyıllardır şifa niyetine ziyaret
edilme sebeplerinden. Yapılan araştırmalar da
eskilerin bu söylemlerini doğruluyor.
Denizden gelen güzelliği, arındırıcı etkiyi
ve rahatlığı ürünlerine ekleyen kozmetik
firmaları “mavi kozmetik” olarak nitelendirilen
ürünlerle her daim denize girilmiş hissi ve etkisi
uyandırıyor. Cildin her türlü ihtiyacına karşılık
veren kozmetikler, denizlerin ve okyanusların
nimetlerinden her mevsim yararlanılmasını

sağlıyor. Krem, peeling ürünü, şampuan, sabun
ya da banyo tableti olarak sunulan bu ürünler,
pürüzsüz bir cilt ve sıkı bir bağ dokusu için sahip
olduğu potansiyeli kullanımımıza sunuyor.
Kozmetik ve cilt ürünleri sektöründe kadın
girişimcilerin sayısının fazlalığı dikkat çekici
boyutta. Hemcinslerinin ne istediğini ve onlara
neyin iyi geleceğini çok iyi biliyorlar. Suyun,
sağlıklı bir cilt için vazgeçilmez olduğunun
farkında olan girişimciler, pek çok ürününü
denizden ilham alarak hazırlıyor.
Güzellik iksiri olarak anılan yosunlar, deniz
tuzu ve deniz özleri son dönemlerde hem
kozmetikçilerin hem de bilim dünyasının
ilgisini çekiyor. Son yıllarda özellikle
kozmetik sektöründe sıkça görülen deniz
florası, olağanüstü güçlere sahip. Öyle ki, 20
binin üzerinde türü olduğu tahmin edilen
yosunların bile daha pek azının kullanıldığını ve
tanındığını düşünürsek, denizde keşfedilmeyi
bekleyen potansiyele dair az biraz tahmin
geliştirebiliriz. Kozmetik teknolojisinin her
geçen gün ilerlemesi ile beraber doğadan elde
edilen ürünlerle hazırlanan kozmetikler daha da
şekillenerek ve daha geniş yelpazede hayatımıza
girmeye devam edecek.

DENIZIN
UYANIŞI
Denizin iyileştirici ve
yenileyici özellikleri,
“Thalasso Terapi” ile
son yıllarda yeniden
gündemde. SPA ve
termal kültürü gibi
Antik Çağlardan bu
yana kullanılan yöntem,
fiziksel rahatlığın ve
iyileşmenin yanında
ruhsal başarılar da
sağlıyor.
Vücudun, denizdeki
minerallerden ve
elementlerden beslenip
güçlenmesini sağlayan bu
yöntem, deniz suyu ve
yosun gibi deniz ürünleri
kullanılarak yapılan bir
cilt bakımı. Thalasso
terapi, bugün pek çok
otelin hizmete sunduğu
bir bakım türü.
Thalasso terapi, 3335 derecede ısıtılmış
deniz suyu, çamur,
yosun, tuz gibi
maddelerden oluşuyor
ve solunum yolu ile iyot
alınmasından yosunla
vücut sargılanmasına,
yosunlarla hazırlanmış
kozmetiklerden basınçlı
su masajına kadar pek
çok uygulama içeriyor.
Vücuttaki toksinleri
atmak için de deniz
çamuru kullanılıyor.
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DENIZ TUZU
MUCIZESI
Daha güzel bir vücut için
olmazsa olmazlardandır
deniz tuzu. İçinde onlarca
mineral barındıran bu
tuz, her şeyden önce
dolaşımı hızlandırdığından
şifalı kabul ediliyor. Kan
dolaşımının hızlanması
o bölgeye daha fazla
oksijen gitmesi anlamına
gelir, bu da yaraların
daha hızlı iyileşmesi, renk
bozukluklarının giderilmesi
ve akne, sivilce gibi yüz
sorunlarının oluşumunun
engellenmesi demektir.
Güçlü bir detoks etkisine
sahip olan deniz tuzu;
kırışıklıkları önleyerek
cildin sıkılaşmasını ve
gençleşmesini de sağlıyor.
Cilt gözeneklerini
derinlemesine temizleyerek
leke oluşumunu
önlüyor, çatlak ve selülit
oluşumunun, engelliyor.
Saçlar için de önemli bir
ürün olan deniz tuzu, saç
derisini ferahlatıp, saçın
canlanmasını ve yumuşak
bir hâl almasını sağlıyor.
Saça kolay şekil verdiğinden,
birçok kozmetik markası
ürünleri içinde deniz tuzu
spreyleri de yer alıyor.
Uzmanlarca da cildi
tazelediği, esneklik
kazandırdığı ve
pürüzsüzleştirdiği
kanıtlanan deniz tuzunun
banyo suyuna eklenmesi de
özellikle öneriliyor. Deniz
tuzu, antiseptik özellikte
olduğundan cilde zarar
vermediği belirtiliyor.
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Deniz tuzu spreyi
Malzemeler:
Plastik sprey şişesi
2 yemek kaşığı deniz tuzu
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 yemek kaşığı durulanmayan saç kremi ya da jöle
1 su bardağı ılık su
İsteğe bağlı olarak esansiyel amaçlı lavanta veya
yasemin kullanılabilir.
Hazırlanışı:
Ilık su ve tuzu şişeye koyup, tuz çözülene kadar
çalkalayın. Bir kapta jöle ve Hindistan cevizi yağını
karıştırın ve şişeye ilave edin. İsteğe bağlı esansiyeli
de ilave ettikten sonra son bir kez iyice çalkalayın.
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ÇAMURUN
VERDIĞI GÜZELLIK
SPA kültüründe çokça
kullanılan deniz çamuru
ya da daha bilinen adıyla
deniz kili, denizin 800 metre
derinliklerinden dalgıçlarca
çıkarılıp, kurutulduktan sonra
iyileştirici ve güzelleştirici bir
ürün olarak bizlere sunuluyor.
Mineral yönünden son derece
zengin olan deniz çamuru,
herhangi bir katkı maddesi
barındırmadığından tamamıyla
doğal kabul ediliyor.
Cilde sağladığı faydalar
sebebiyle hemen her SPA’nın
hizmet olarak sunduğu deniz
kili, deriyi gererek yumuşatıyor
ve ölü deriden arındırıyor.
Pek çok cilt hastalığına ve
ciltte oluşan lekelere karşı
fayda sağladığı uzmanlarca
da desteklenmektedir. Yüze
daha parlak ve renkli bir
görünüm kazandıran deniz kili,
kırışıklıkları gidererek yüzün
daha genç görünmesini sağlıyor.
Önde gelen kozmetik
markalarının kremlerde,
sabunlarda, maskelerde ve vücut
ürünlerinde kullandığı kil,
kan dolaşımını hızlandırarak
dokulara elastikiyet sağlıyor.
Sıkılaştırıcı özelliğinden
dolayı selülit tedavisinde sıkça
kullanılıyor.
Kızıldeniz ve Ölüdeniz, mineral
ve elementler bakımından
dünyanın en önemli iki
çamuruna ev sahipliği yapıyor.
Hücre yenileyici ve cilt onarıcı
etkileri oldukça yüksek olan bu
çamurlar, kozmetik sektörünün
özellikle kullandığı çamurlar
arasında ve özellikle bu isimlerle
pazarlanıyorlar.
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YOSUNUN GÜCÜ
Yosunlar; barındırdıkları mineraller,
elementler ve vitaminler sayesinde
nemlendirme ve hücre yenilenmesi
konusunda son derece başarılılar. Yosunun
içeriğindeki bu bileşenler, deniz tuzunun
güçlü etkisiyle bir araya gelince anti-aging
konularında mucize yaratabiliyorlar.
Yosunun binlerce türü var ve bunların
büyük çoğunluğu kozmetik sektörüne
hayat veriyor. İnsan hücresi ile uyumlu
bir yapıya sahip olan yosunlar;
mineral, protein, vitamin ve biyolojik
etmenler içeren yapısı sayesinde insan
organizmasına önemli faydalar sağlıyor.
İnsan organizması mineral üretemez ve
bunu yiyeceklerden, sudan ve mineral özlü
ürünlerden sağlar. İnsan vücuduna mineral
sağlayan en önemli ürünlerden biri de
yosundur. Denizleri temizleyen yosunlar,
aynı etkiyi insan vücudu üzerinde de
gösteriyor. Metabolizmayı temizleme
özelliği, kişilerin zayıflamasına ve
dokuların sıkılaşmasına yardımcı oluyor.
Toksin atımına yardımcı olması, ciltteki
yağ salgılarını düzenlemesi ve cilde nem
takviyesi yapması da diğer özelliklerinden.
Denizin rahatlatıcı ve güçlü etkisini
evlere kadar getiren yosunlar, içeriğindeki
proteinlerle saçlara kaybettikleri gücü ve
parlaklığı da geri kazandırıyor.

Deniz kili maskesi
Saf su, zeytinyağı ve kili
macun kıvamına gelene
dek karıştırın. Karışımın
içine esansiyel olarak gül
suyu veya lavanta suyu da
ekleyebilirsiniz. Çamuru
istediğiniz kalınlıkta
yüzünüze uygulayarak
yarım saat bekleyin.
Ardından ılık su ile
yüzünüzü yıkayın. Maskeyi
iki üç günde bir tekrarlayın.
*Tarifleri uygulamadan önce
dermatoloğunuzla görüşün.

CILTTE MASAJ ETKISI
Bugün, pek yüzüne bakılmasa
da deniz süngerleri, insan
cildine en faydalı temizlik
ürünlerinden biri. Biyolojik
olarak ayrışabildiğinden çevre
için de kirlilik yaratmayan
deniz süngerleri, tamamen
organik canlılardır. İnsan
tenindeki ölü deriyi en güzel
şekilde temizlerler ve tene
bastırılmadan işlem gördüğü
için kese gibi yorgunluk hissi

yaratmaz. Her duş sonrası
büyük bir ferahlama sağlar,
cilt güzelliği ve bakımı
için doğal terapi uygular.
Masaj etkisi sayesinde kan
dolaşımını düzenler ve ciltte
tazelenme yaratır. Zararlı
bakterilerin oluşumunu
engelleyerek akne, sivilce ve
yağ bezesi oluşumunu önler.
Anti-alerjik olduğundan
cilt için herhangi bir sorun
oluşturmaz.
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DOĞANIN UYANIŞINA KATILIN!
DOĞANIN UYANMAYA BAŞLAMASIYLA BERABER MARKALAR, BAHARIN TAZELIĞINI VE ENERJISINI
YANSITAN KOLEKSIYONLARINI HAZIRLADILAR. BAHARIN CANLILIĞINDAN, RENKLILIĞINDEN VE
DOĞALLIĞINDAN ILHAM ALAN KIYAFETLER, TAKILAR, ÇANTALAR, AYAKKABILAR, PARFÜMLER, MAKYAJ
VE CILT BAKIM ÜRÜNLERI, BAHARLA BÜTÜNLEŞEN KADINLARIN GÜZELLIĞINE ŞIKLIK KATIYOR.

GÖKDELENLERIN
IŞILTISI BU ŞIŞEDE
Bond No. 9’un son parfümü New York
Nights, Manhattan gökdelenlerinin
ışıltılı dünyasını yansıtıyor. Şehrin
karanlığındaki ışık cümbüşünden
esinlenen parfüm, zevkli kent kadınına
hitap ediyor. Üst notalarda yasemin
ve gardenya çiçeklerinin kokusuna
sahip olan New York Nights, orta
notalarında tertemiz çiçeksi deniz
kokusuyla canlanan paçuli ve sandal
ağacının kokusunu sunuyor. En alt
notada ise karamelli kahvenin kokusu
son vuruşu yapıyor.
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ŞIK VE RAHAT BIR BAHAR
Seçkin yerli-yabancı markaları kendi tarzı ile yeniden yorumlayan Edwards’ın kadınlara
özel hazırladığı ilkbahar koleksiyonu Brooks Brothers Red Fleece’te, pembe ve şeftali
tonları, beyaz ve açık mavi gibi baharı çağrıştıran taptaze renkler ön plana çıkıyor.
Denizci çizgilerini yansıtan kazaklar, A kesimli ve cepli bir etekle kombinlenirken
lacivert denizci pantolonları düşük omuzlu bluzlarla günlük hayata giriyor.

BEE BEAUTY’DEN YENI CILT BAKIM SERISI
Bee Beauty’nin yeni cilt bakım serisinde yüz temizleme ve nemlendirme
grubu ürünleri ile maskeler yer alıyor. İçerdiği salisilik asit ve çinko özleri,
cildin lekelere karşı korumasına yardımcı olurken, soyulan formülü
ve içerdiği mandalina özü, deniz mineralleri ile cildin derinlemesine
temizlenmesine ve ölü hücrelerden arındırılmasına yardımcı oluyor.
İçerdiği yosun, gliserin, aloe vera özleri ile kuru ciltleri nemlendiren,
ferahlatan bir etkiye sahip. İçerdiği çinko ve beyaz kil ciltteki fazla
sebumu azaltırken içeriğindeki hyaluronik asit ve süt proteini ciltteki nem
seviyesinin dengede olmasını destekliyor.

DENIZIN KARANLIĞINDAN İLHAM ALDI
Gece dalışından ilham alarak tasarlanan Seiko’nun yeni
koleksiyonu Seiko Prospex, siyah konseptinde üç yeni model ile
saat severlerle buluştu. Otomatik ve solar quartz mekanizmalara
sahip sportif modeller, siyah kadran ve siyah kasaları ile ön plana
çıkıyor. Siyah sert kaplamaya sahip yeni Seiko Prospex “Black
Series” modeller, gece karanlıkta denizlerin derinliğini yansıtıyor.
Parlak turuncu dakika ibresi ve lumibrite indeksler sayesinde gece
dalışında bile kolay okunabilirlik sunuyor. Tek yöne hareket eden
bezel, vidalı arka kapak ve tepe darbelere karşı korumalı modeller,
güvenilir ve dayanıklı.

MAKYAJDA
OKYANUS
IŞILTISI
BECCA Kozmetik, odağına
yine ışıltıyı aldı ve kadınlara
mücevherler gibi parıltılı bir
makyaj seti hazırladı. Ocean
Jewels Koleksiyonu’ndaki far
paleti, aydınlatıcı palet ve gloss,
ışıltısıyla göz dolduruyor.
Işık ve suyun sürekli değişen
doğasından ilham alan koleksiyon,
ışığın ve rengin okyanus yüzeyinde
oluşturduğu güzel etkileri makyaj
setine taşıdı. BECCA’nın parlak
tonları yepyeni bir görünüm
için renklerden yüzde 100
faydalanılmasını sağlıyor.
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DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...

OKYANUSTA
BIR TÜRK KIZI

Ülkemizde bir kadın denizcinin yazdığı ilk yelken kitabı olma
özelliğini taşıyan Okyanusta Bir Türk Kızı, Hülya Leigh’in
kaleminden Naviga Yayınları etiketiyle çıktı. Kitap, okyanusta azgın
dalgalarla boğuşan bir gemide, ilk defa denize açılan bir kadının
neler hissedebileceğini, kadın duygusallığı ile denizlerin nasıl bir
şey olduğunu, bir kadının denizde neler yapabileceğini anlatıyor.
Hülya’nın, eşi Derek ile çıktığı bu mavi yolculukta siz de onlara eşlik
edecek, yeni dostlar edinecek, onlarla yelken basacaksınız.

MAVI
YOLCULUK

Azra Erhat’ın kaleme aldığı Mavi Yolculuk, Can Yayınları
etiketiyle yayınlandı. 1950’li, 60’lı yıllarda, güney illerimiz yeni
keşfedilirken, bir grup Türk aydını, tarih, coğrafya, edebiyat
coşkusu ile yurt gezilerine çıkmışlardı. Sabahattin Eyüboğlu,
Halikarnas Balıkçısı gibi edebiyatımıza damga vurmuş
bu aydınlar, mavi yolculuk gezilerini, yaşadıkları kentlere
döndüklerinde, sanatsal ve düşünsel üretime dönüştürmüşlerdi.
Mavi Yolculuk, bu gezileri aksatmadan sürdüren Azra Erhat’ın
en önemli kitaplarından biri.
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AVUCUMDAKI
DÜNYA

Ellen MacArthur, 2001 yılında, yelkenle dünyanın etrafını 94
günde tamamlayıp, dünyanın en zorlu yarışlarından Vendee
Globe’u tamamladığında henüz 24 yaşındaydı. O yıl, sadece yarışı
tamamlamakla kalmadı, aynı zamanda, dünyayı yelkenle tek başına
dolaşan en genç İngiliz ve en hızlı kadın denizci unvanını da aldı.
MacArthur’un kendisinin kaleme aldığı ve Hülya Leigh’in çevirdiği
Naviga Yayınları etiketli Avucumdaki Dünya, Ellen’in hikayesini,
kişiliğini, deniz tutkusunu, azmini ve başarı öyküsünü anlatıyor.

TEK BAŞIMA

Daha önce tekne başına tekne kullanmamış hatta iki sene öncesine
dek yelkenli bir tekneye dahi binmemiş olan Tania Aebi, babasının “Ya
üniversite ya da tek başına yelkenli dünya turu” teklifi üzerine dünya
turunu seçip, mavi bir bilinmeze yelken açar. Yolculuk öncesi, yelkenciliği
öğrenmeye vakti olmadığından okuduğu birkaç kitap ve aldığı navigasyon
kursu sayesinde tekneyi babasıyla beraber yolculuğa hazırlar. 30 ayda pek
çok badire atlatan Tania, babasının düşlerindeki yolculuğa çıkmış olsa
da yolculuk sırasında kendi düşlerini de yaratmayı başarır. Tek Başıma,
Ataköy Marina Yacht Club Yayınları etiketiyle raflarda…

mavigönüllü

EMEĞİN CİNSİYETİ OLUR MU?
8 MART DÜNYA EMEKÇI KADINLAR GÜNÜ… DÜNYADA, HEMEN HER ALANDA ERKEĞIN GERISINDE KALDIĞI
DÜŞÜNÜLEN KADINLAR IÇIN ÇOK DERIN OLAN BU ÖZEL GÜNE KARŞI HERKES, HER MARKA DUYARLI
YAKLAŞIYOR, FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA PAYLAŞIMLAR ORTAYA KOYUYOR. ANCAK KADININ BUGÜNE
YAPTIĞI ASIL VURGU ISE “BIR GÜN DEĞIL, HER GÜN KADIN” OLMASI GEREKTIĞI.

DenizTemiz dergimiz için bir araya geldiğimiz TURMEPA Gönüllüsü kadınlar da aynı noktaya vurgu yapıyor. Bugünün ve yarının daha güzel
ve daha yaşanabilir olması için kadının “ad”ının daha fazla olması gerektiğini ifade ediyorlar. Cinsiyetin sadece bir kavram olduğunun altını
çizerek, kadınların da izin verildiğinde erkekler kadar başarılı olacağını söylüyorlar.

HAMIDE TIPIRTIN
ÖZEL SEKTÖR

NURDAN KABACIOĞLU
ÖZEL SEKTÖR

“EMEKÇILERIN OMUZ OMUZA
YÜRÜDÜĞÜ BIR DÜNYA DILIYORUM”

“TOPLUMSAL CINSIYET
EŞITLIĞI DESTEKLENMELI”

Denizli’de yaşayan Hamide Tıpırtın, 2014 yılında, bir arkadaşının
yönlendirmesi ile tanışmış TURMEPA ile. Masmavi Eğitim
Kampı’na katılıp burada “gönüllü abla” olan Tıpırtın, eğitim süresince
aldığı temel afet bilinci, arama kurtarma, denizde arama kurtarma,
deniz ekosistemini tanıma ve koruma çalışmalarından duyduğu
mutluluk ve heyecan ile gönüllüğünü devam ettirmeye karar vermiş.
Deniz sektöründe kadınların girişimlerinin artmasıyla birlikte deniz
ekosisteminin daha fazla korunacağını ve problem çözmeye yönelik
somut adımların yoğunlaşacağını dile getiren Hamide Tıpırtın,
toplumsal cinsiyet algısına yönelik yapılan çalışmaların artarak
desteklenmesi ile kadınların az olduğu sektörlerde daha kolay yer
alabileceğine inandığının altını çiziyor.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle kadın-erkek tüm
çalışanlara seslenen Tıpırtın “Cinsiyet odaklı olmaksızın kadınların
da tüm alanlarda istihdam edilebildiği, yaşanan problemlerin
şiddetle değil pozitif iletişimle çözülebildiği, çalışana ve kullanana
fazlasıyla zarar veren kimyasalların kullanımının en aza indirildiği,
üretim becerisini güçlendiren atık yönetimi çalışmalarının arttığı,
doğayı koruyan üretimlerin gerçekleştiği ve her zaman emeklerinin
karşılığını aldıkları omuz omuza yürüyerek birbirlerinin sesi
olabildikleri bir dünya diliyorum” mesajı veriyor.

Nurdan Kabacıoğlu, TURMEPA ile çalışanı olduğu ArçelikLG’de yürütülen Çevresel Sosyal Sorumluluk çalışmaları
kapsamında, Burgazada’da gerçekleştirilen kıyı temizleme
etkinliği vasıtasıyla 2012 yılında tanışmış. 6 senedir de
“23 Nisan’da Denizle Buluşuyoruz” vb. aktivitelerde
gönüllü olarak yer alıyor. TURMEPA Ailesi’nin bir ferdi
olmaktan duyduğu mutluluğu “TURMEPA’nın vizyonu
doğrultusunda yürütülen tüm projeleri yöneten ekibi
yenilikçi ve teşvik edici yaklaşımları sebebiyle yürekten
kutluyorum” diyerek dile getiriyor.
Global “HeForShe Projesi” ve Koç Holding tarafından
koordine edilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini
Destekliyorum Projesi” ışığında Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nü kutlayan Kabacıoğlu, “Toplumsal
cinsiyet eşitliğine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların
tüm bireyler tarafından desteklenmesi ve geliştirilmesi
gerekmektedir. Kadın çalışanların iş gücüne daha çok
katılım sağlayabilmeleri ve kadın istihdamında artış için
ön yargıların ortadan kaldırılmasını amaçlayan çalışmalar
öncelik kazanmalıdır” deyip bir gün değil, her gün kadın
denilecek günler umduğunu ekliyor.
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TÜLIN ÜNAL
ÖZEL SEKTÖR

ÖZGE ÖNEY
SIVIL TOPLUM

“EMEĞIN CINSIYETI YOKTUR”

“TURMEPA’YA TEŞEKKÜRÜ BORÇ BILIRIM”

TURMEPA ile yolu bir kıyı temizliği etkinliğinde
kesişen Tülin Ünal, “Ellerimizde poşet, çöp topluyorduk.
Başkalarının çöpleri… Ama torunlarımıza miras olan
dünyayı temizliyorduk aslında. Sahip olduklarımıza
ufak bir minnet…” diye bahsettiği ilk TURMEPA
tanışıklığından sonra hiç tereddütsüz TURMEPA
Gönüllüsü olmaya karar vermiş.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel hazırladığımız
sayımız için bir araya geldik Ünal ile. İstanbul’da yaşıyor,
dünyanın en büyük metropollerden birinde. Pek çok kişi
için metropoller kadın için bir özgürlük alanı. Tülin Önal
ise bunun beraberinde getirdiği bazı zorluklar olduğunu
söylüyor ve ekliyor: “20 milyonu aşkın insan yaşıyor
İstanbul’da. Hızlı yaşam döngüsünün içinde 'es' verebilmeyi
bilmeli kadın. Yoksa çabuk sıkılıyor, yoruluyor ve bunalıyor
bu hengamede. Para kazanıp kendi özgürlüğünü kazanmak
katlanılamayacak durumlar için avantaj olsa da bu gücü,
bu gücün özgürlüğünü ve kendi özgürlüğünü elde ederken,
'kendini' ve 'özünü' kaybetmemeli.”
Emeğin cinsiyeti olmadığını belirten Ünal, “Kadın hem
evde hem işte çaba gösteriyor. Kendinin ve çevresinin
dünyasını güzelleştirmeye çalışan tüm kadınların emeğine
sağlık. Kadınlar her yerde olmalı ve çalışmalı, çünkü hayat
bizlerle daha güzel, daha duygusal, daha naif ” diyerek tüm
kadınların Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor.

2013 yılında tanıştığı TURMEPA’da ofis gönüllüsü olarak çalışmaya
başlamış Özge Öney. Sonraki sene içinde, aktif görev aldığı Mavi
Kuşak Hareketi, İstanbul Boğazı Projesi gibi projeler sayesinde sivil
toplum alanında bir kariyere başlangıç yapmış. 2016 yılında Mavi
Kuşak Hareketi projesinin tamamlanmasının ardından Çevre ve Kültür
Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Eğitim Birimi Bilgi
Ağacı’nda Eğitim Sorumlusu olarak işe başlayan Öney, kendisini sivil
toplumla tanıştıran ve her daim severek yapacağı bir iş edinmesinde
kendisine yöne veren TURMEPA için “Çok şey borçluyum. Teşekkür
ederim” diyor. Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bir kere daha
TURMEPA ile bir araya gelen Özge Öney, “Dünya Emekçi Kadınlar
Günü; kazanılmış hakları, kadın dayanışmasını, emeğini, çabasını,
özverisini vurgulayan bir gündür. Bu mücadeleyi unutturmak ve
önemsiz kılmak isteyen her türlü düşünceye karşı bir hatırlatıcıdır.
Bir gün kadın ve erkek arasındaki bu ayrımı aşıp insanlığın gününü
kutlayabilmek dileğiyle…” diyerek Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor.
Doğadaki diğer tüm canlılarda olduğu gibi dişiliğin ve erkekliğin sadece
cinsiyet, yani biyolojik bir özellik olduğunun altını çizerek “Geri kalan
her şey karakterdir. Karakterler, cinsiyetle bağdaştırılamaz. Eril-dişi
ayrımı olmayan Türkçe’de kullandığımız deyimlerle, kelimelerle biz ona
cinsiyet kazandırıyor ve her seferinde kadına ikinci sınıf insan muamelesi
yapıyoruz. Öncelikli olarak dil kullanımındaki bu alışkanlıklarımızı biz
kadın olarak kendimiz fark etmeli ve kullanmamalıyız. Çevremize de
bu duyarlılığı kazandırmalıyız” diyor ve pozitif ayırımcılık konusunda
farkındalık ve bilinç yaratılması gerektiğini vurguluyor.
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“BEN BURADAYIM, DIYE BAĞIRIN!”
“Karadeniz'de büyümüş, deniz ve doğa aşığı
biri olarak, dünyayı, denizleri ve kalpleri
güzelleştirebilmek için bir şeyler yapmıyor
olmanın eksikliğini hissettiğim 2013 senesinde,
Sabancı Üniversitesi’nin CIP programına katıldım.
40’a yakın sivil toplum kuruluşu arasından
TURMEPA’yı seçerek bu ailenin bir parçası
oldum” diyen Yağmur Hüsem, o günden bu yana
TURMEPA’nın pek çok etkinliğinde aktif rol
almış. İsteği ise gelecek nesillere yaşanabilir ve
sağlıklı bir ortam bırakmak…
“Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya
bırakmanın bütünlüğü ancak kadınlarla
mümkün… Günümüzde kadınlar kendilerine
alan açabilmek için, hayatın her alanında, daha
fazla çaba sarf etmek zorunda…” diyen Yağmur
Hüsem, Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle
kadınlara “Kendinize ait bir odanız olsun ve
bağırın oradan ‘Ben buradayım!’ diye, inanın bana
sizi duyan birileri mutlaka olacaktır” diyor.

“Kadın demek doğanın kendisi demek”
Kadının doğayla daha fazla etkileşim halinde
olduğunu ve kadın-çevre ilişkisinin en güzel
tanımlarından birinin “Tabiat Ana” tabiri
olduğunu belirten Hüsem, “Ana Tanrıça kültürü
neolitik çağdan bu yana varlığını sürdüren bir
olgu. Kadınların ana olarak kutsallığı, paleolitik
dönemde de biliniyordu ama benim dikkatimi
çeken kısım, bunun tarımın gelişmesiyle doğru
oranda artması oldu. Çünkü insanlar, toprağın
verimliliği ile kadının doğurganlığı arasında
benzerlik kurmaya başladılar. Düşünsenize kadın,
doğanın ta kendisi... Bu, kadın doğa kadar sonsuz,
doğa kadar çeşitli ve üretken demek. Belki 'Toprak
Ana' kavramı bu şekilde girdi tarihimize. İnsanlık
tarihinin başlangıcından bu yana insanoğlu, doğa
ve kadın arasında bağ kurarak, kadının gizemini
çözmeye çalıştı ama net bir cevap bulamadı. Şimdi
siz, bana kadın ve çevre ilişkisini sorarsanız, ben
bir ilişkiden bahsetmek yerine bir bütünlükten
bahsetmeyi daha doğru bulurum. Çünkü benim
görüşüme göre, kadın demek doğanın kendisi
demek. Kadın, doğa gibi sonsuz ve karmaşık;
kadın doğa gibi üretken ve fedakar; benim için
iki kavram da bir…” diyerek kadının varlığının
kutsallığına vurgu yapıyor.
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YAĞMUR HÜSEM
ÖZEL SEKTÖR
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MEYRA DEMIRBAŞ
ÖĞRENCI

KADINLAR IÇIN DAHA ADIL
BIR GELECEK OLSUN…
Yedi ay önce bir arkadaşı sayesinde TURMEPA ile tanışmış
Meyra Demirbaş. TURMEPA’da ofis gönüllüsü olarak
çalışan arkadaşının aktarımlarından etkilenip, derneğin
kapısını çalmış ve “Bu işte benim de payım olsun” deyip
etkinlik gönüllüsü olmuş.
“Ülkemiz geliştikçe insanlar daha fazla bilinçleniyor, daha
mantıklı ve olgun düşünüyorlar. Son zamanlarda 'kadın'
olgusu adı altında birçok dergi, kitap, program ve dernek
ortaya çıktı. Bunları görmek gurur verici. Umarım daha
güzel, daha adil bir gelecek biz kadınları bekliyordur” diyen
Demirbaş, dergimiz aracılığıyla Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nü kutlayarak, kadınların eşitlik, özgürlük, huzur ve
mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyor.
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GÖKÇE SEMET
ÖĞRENCI

“KADINLAR SANILANDAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ”
Kadıköy Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Gökçe Semet, okul
programında yer alan “The Duke Of Internationals Awards” projesi
gereği sosyal toplum kuruluşlarını araştırırken TURMEPA ile
karşılaşmış. Çevreye ve denizlere verdiği önemden çok fazla etkilenip
projesi için başvurmuş. Şimdi ise TURMEPA’yı şehrin stresinden ve
hengamesinden bir kaçış olarak görüyor.
Kadınların sanılandan çok daha güçlü olduğunu ve her zorluğun
üstesinden gelebileceğini ifade eden Semet, kadına daha fazla değer
verilmesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “Avrupa ülkelerinde kadına
verilen değer ile kıyasladığımızda ülke olarak çok gerideyiz ve daha da
gerilemeye devam ediyoruz. Diğer taraftan sistem, önümüze bir sürü
engel çıkarıyor. Ancak yılmıyoruz, biz bu engellerle mücadele ederken
gücümüze güç katıyoruz. Kadınların nesne olarak görüldüğü bu
sisteme ancak birlikte direnebiliriz ve direniyoruz da.”

mavimektup

Derneğimiz TURMEPA'nın Sevgili Çok Özel Destekçileri;

MERHABA!

İzninizle önce kendimi sizlere tanıtmak istiyorum. Asıl geleceğin sahipleri olup henüz yaşları küçük
olan birçok çocuğun Begüm ablası olarak, bundan tam üç sene önce, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA
ile tanıştım, ofis gönüllüsü oldum. İlk saha etkinliğim; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda
dezavantajlı yerlerde yaşayan, deniz görmemiş çocuklarla İstanbul’da vapurda buluşup, onları denizle
tanıştırarak hayatlarında hiç unutamayacakları bir gün yaşatmaktı. Her sene düzenlenen bu etkinlik hâlâ
benim için en özelidir. Deneyimlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca bugüne kadar; çeşitli yerlerde,
zamanlarda eğitimler verdim. Derneği ve amaçlarını anlattım. Kıyı temizleme etkinliklerine katılarak da
birçok atığın ayrıştırılmasında aracı olarak dünyamıza bizzat dokundum. Üç senedir katıldığım birçok
etkinlik ve projeyi karşılık beklemeden yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Çünkü, deniz varsa hayat
var! Çünkü aldığımız iki nefesten biri denizden!
Bizler, TURMEPA Gönüllüleri olarak 25 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerin kabul ettiği
ve sürdürülebilir kalkınma için hazırladığı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni esas alarak ve 14. Madde:
Sudaki Yaşam’ı ilke edinerek, aynı zamanda 4 Temmuz 1995'te derneğimiz TURMEPA kurucuları tarafından
imzalanan Denizleri Koruma Deklarasyonu’nun takipçisi olacağımızı ilan ettik.
Hayatın, ekosistemin devamlılığı için birbirimize ihtiyacımız var ve işte siz sevgili çok özel destekçilerimiz,
TURMEPA’ya ve biz gönüllülere olan inancınızla birlikte daha nice yapabileceklerimiz için önümüze ışık
tuttunuz. Bir endüstri mühendisi olarak, yoğun ve stresli çalışma temposunda, henüz iki senelik iş tecrübem
olmasına rağmen, şartların gün geçtikçe zorlaştığının ve rekabetin her alanda kendini kıyasıya gösterdiğinin
farkındayım. Ancak sizler etrafına dokunmayı unutmayan/ihmal etmeyen kişilerden oluşan, çalışan
kadrolarınızla birçok şirketten farklı olduğunuzu bizlere gönülden hissettirmiş oldunuz. Eğitim, koruma ve
farkındalık çalışmalarımız sizin desteğiniz ile hayat buluyor. TURMEPA’nın tüm gönüllüleri adına, sizlere çok
teşekkür ederim. İyi ki varsınız! Bizleri henüz yakından tanımayanınız varsa; biz birbirine bağlı mutlu bir
aileyiz, aramıza hoş geldiniz!
Bu arada sizler de bireysel gönüllülüğün dışında, en az beş kişilik şirket ekiplerinizle “Topluluk Gönüllülüğü”
başlığı altında TURMEPA Ailesi'ne katılarak, faaliyetlerinizi bizlerle sürdürmeye başlayabilirsiniz.
6.700 gönüllümüz adına her şey için teşekkürler.
Saygı ve sevgilerimle,
Begüm Oktay

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

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

tu r m ep a . o rg. tr

gönüllü olun!

deniztemizdernegi

TURMEPADernegi
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ÇANAKKALE BOĞAZI TERKEDILMIŞ
AV ARAÇLARINDAN TEMIZLENDI
ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN, ÜÇ YIL ÖNCE HAYATA
GEÇIRILEN "DENIZLERIN TERK EDILMIŞ AV ARAÇLARINDAN TEMIZLENMESI PROJESI" KAPSAMINDA,
BOĞAZIN DIBINDEKI HAYALET AĞLAR VE TERKEDILMIŞ AV ARAÇLARI TEMIZLENDI.

D
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ÇALIŞMALAR YURT IÇINDE VE
YURT DIŞINDA DEVAM EDECEK

D

"Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi", Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü tarafından, su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk
edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığın engellenmesi,
biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması, dolayısıyla da balıkçılık
faaliyetlerinin canlandırılması amacıyla 2014 yılında başlatıldı.
Hayalet ağlar, denizlerimizde çevreye ve balıkçılığa zarar veren
ve "Hayalet Avcılık" olarak da bilinen pasif avlanmaya sualtında
kaldığı müddetçe devam ediyor. Terk edilmiş olan bu av
araçlarının ortamdan temizlenmesi, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin
korunmasına katkıda bulunmaktadır.
Su ürünleri avcılığı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması
veya kullanım hataları gibi nedenlerle denizlere terk edilmiş ağların
ve av araçlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan projede tespit
çalışmalarının ardından bu yıl, Çanakkale Boğazı'nda; İngiliz
donanmasına bağlı olan ve 1915 yılında Alman denizaltısı tarafından
torpillenerek, Çanakkale açıklarında batırılmış olan Majestik batığı,
Gelibolu önellerinde bulunan Barbaros Hayrettin Zırhlısı ve Kilitbahir
önlerinde bulunan Kaptan Franko batığı başta olmak üzere belirlenmiş
olan 12 lokasyonda terk edilmiş ağlar ve av araçlarının temizliği yapıldı.
Bu 12 lokasyon içerisinde 56 bin 500 metrekare alan tarandı ve 11
bin metrekare hayalet ağ denizlerimizden bertaraf edildi. Geçtiğimiz
yılla beraber toplamda, yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alan, hayalet
ağlardan ve av araçlarından temizlenmiş oldu.
Çanakkale’de 2016 yılında, Bozcaada ve Gökçeada çevresinde
uygulamaya konulan proje sonucunda; 13 lokasyonda 408 bin
200 metrekare deniz alanı taranmış ve yaklaşık 3 bin metrekare ağ
denizlerimizden bertaraf edilmişti.
Proje kapsamında, 0-40 metre aralığındaki derinliklerde, dalma
yöntemiyle terk edilmiş av araçlarının tespiti, fotoğraf ve video
çekimleri, markalanması ve çıkarılması, satha getirilmesi, nakledilmesi
ve sergilenmesi işlemlerinin ardından profesyonel dalgıçlar tarafından
temizleme işlemleri gerçekleştirildi.

Bu yıl içerisinde kayıp av araçları hakkında balıkçılar ile yüz yüze
görüşme yapılarak, kayıp av araçlarının kesin yerleri ve miktarları tespit
edildi. Tespit edilen av araçlarının çıkartılması, av araçlarının imhası
veya değerlendirilmesi, proje görsellerinin balıkçıların ve kamuoyunun
bilgisine sunulması, kamuoyunda farkındalık yaratılması faaliyetlerine
devam edilecek. Ayrıca hem yurt içinde hem de yurt dışında proje ile
elde edilen deneyimlerin paylaşımı hedefleniyor. Sonrasında yapılacak
kayıp av araçları temizleme çalışmaları ise, av araçlarının nerede ve ne
zaman kaybedildiğine ve av araçlarının özelliklerine ilişkin kayıt altına
alınan bilgilere göre planlanacak.
Projenin hedefine ulaşması için öncelikle balıkçıların konuya
duyarlı yaklaşması gerekiyor. Su kaynaklarının sınırsız olmadığının
ve korunması gerektiğinin farkında olan balıkçıların, gelecekte
avlanabilmek ve yeni nesillere avlanabilecekleri denizler bırakabilmeleri
için av aracı kayıplarını en aza indirmek, riskli alanlarda av aracı
kullanmamak, kendi aralarındaki diyaloğu artırmak gibi görevleri
bulunuyor. Bu arada balıkçılar kayıp av araçlarıyla alakalı durumu
agimkayboldu@tarim.gov.tr e-posta adresine bildirerek projenin
amacına ulaşmasını sağlayabilirler.
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MARMARA
DENİZİ’NDE
MERCAN
KURTARMA
OPERASYONU
DENIZDEKI YAŞAMIN EN ÖNEMLI HALKALARINDAN BIRI OLAN MERCANLAR,
ADAMER PROJESI KAPSAMINDA, YASSIADA VE SIVRIADA’DAN TAVŞAN ADASI’NA
TAŞINARAK YENI BIR HAYATA YELKEN AÇIYOR.

M

Marmara Denizi’nde canlı yaşamının en önemli halkalarından
olan mercanlar, insan atıkları ve doğaya müdahale sonucu hızla
kirlenen deniz yaşamı sebebiyle yok olmaya başladılar. Bunun
üzerine, Marmara Denizi’ndeki canlılığı korumak ve ekosistemin
bozulmasını engellemek amacıyla, Türkiye’de ilk kez uygulanan
“transplantasyon” yöntemi sayesinde mercanlar, nakledilmeye
başlandı. ADAMER Projesi kapsamında, mercanlar, Yassıada
ve Sivriada’dan Tavşan Adası’na (Neandros), özel yöntemlerle
taşınarak, yeni yaşam alanlarında hayata tutunduruluyor.
Son dönemde artan yoğun kirlilikten dolayı, Yassıada ve
Sivriada’nın 20-30 metre derinliğindeki kirlilikten etkilenen
mercan türleri ve proje konusu sarı mercanlar, atık ve kirlilikten
nispeten uzak Tavşan Adası’na özel yöntemlerle taşınıyor. Böylece,
mercanlar, deniz canlılarının yumurtlama ve yaşam alanı olmaya
devam edecek.

ÖZEL BIR YÖNTEMLE YENIDEN DIKILIYORLAR
Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği’nin liderliğinde;
İstanbul Su Bilimleri Fakültesi ve Türk Deniz Araştırmaları
Vakfı’ndan Yrd. Doç. Dr. Nur Eda Topçu, Deniz Bilimleri ve
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İşletmeciliği Enstitüsü Fakültesi’nden Doç. Dr. Noyan Yılmaz’ın
bilimsel danışmanlıkları ile gerçekleştirilen mercan naklinde özel
yöntemler uygulanıyor. Uzman dalgıçlar tarafından deniz dibinden
alınan mercanlar, Tavşan Adası’nın derinliklerine götürülerek
tekrar dikiliyor ve ekosistemin yaşamasına katkı sağlanıyor.
Ülkemizin de taraf olduğu “Barcelona Sözleşmesi”nce de koruma
altında olan mercanlar, aynı zamanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından da koruma altında ve avlanması yasak türler
listesinde bulunuyor. Ülkemizde ilk kez uygulanan projenin
sorumlusu Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği’nin
proje başkanı Volkan Narcı ve Yrd. Doç. Dr. Nur Eda Topçu, uzun
zamandır bu canlılar üzerine çalışıyorlar. Narcı’nın sualtından
topladığı verilerle Topçu’nun analizleri sonucunda ortaya çıkan
yol haritasında saha işlerini ise Noyan Yılmaz yürütüyor. Projenin
gelişimini sualtı fotoğrafları ile Ferhan Coşkun görüntülerken,
sualtı videolarını ise Serco Ekşiyan çekiyor.
Proje kapsamında, şu ana kadar 90 kök mercan ekildi ve
bunların yüzde 90’nından fazlası, yeni hayata tutunma başarısı
gösterdi. Şu an için risk altındaki pek çok mercanın yaşamı bu
projeye bağlanmış durumda.

“KIRLILIK, MERCANLARDA TOPLU ÖLÜMLERE YOL AÇIYOR”
“Marmara’daki kirlilik öyle bir hal aldı ki derinlerdeki mercanlar
bile atıklardan etkilenip toplu şekilde ölüyor” vurgusunu yapan
projenin sorumlusu Volkan Narcı, ilk etapta 200 mercanı
taşıyacaklarını söyledi. Mercanların üzerini saran hayalet ağların
temizlenmesi ile başlayan projede, Tavşan Adası’nda yapılan ekimin
etrafının 1 mil çap boyunca korumaya alınmasının geleceğimiz ve
sürdürülebilir denizler için elzem bir konu olduğunun altını çizen
Narcı “Özellikle birçok yasada da açıkça ifade edilmekte olan
‘Türkiye'nin enerji arz politikası’ gereği bu bölgeden geçen BOTAŞ
boru hattı üstünde her türlü transfer ve balıkçılık yasaktır. Projenin
gerçekleştiği alan bu tür yasaklar olmasına rağmen her an bir ağ
tarafından yok olma riski taşımaktadır” diye ekliyor.
Projenin kamuoyu oluşturması adına 16-18 Şubat tarihleri
arasında, Beşiktaş Deniz Müzesi’nde “#mercanaskına #adamer
Fotoğraf Sergisi” düzenlendi. Sergide sualtı çalışmaları da
katılımcıların ilgisine sunuldu. Projenin belgeselinin yapılması
için de çalışmalar başladı. Projenin devamlılığı için destek arama
çalışmaları ise devam ediyor. www.adamer.org / www.adysk.org
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CNR BOAT SHOW’DAN TURMEPA’YA DESTEK
CNR HOLDING KURULUŞLARINDAN POZITIF FUARCILIK VE DENIZ ENDÜSTRISINI VE DENIZCILIĞI
GELIŞTIRME DERNEĞI (DENTUR) IŞ BIRLIĞINDE ORGANIZE EDILEN CNR AVRASYA BOAT
SHOW, 10-18 ŞUBAT TARIHLERI ARASINDA CNR EXPO’DA DENIZCILIK SEKTÖRÜNÜ VE TEKNE
TUTKUNLARINI AĞIRLADI. YAT, SÜPER YAT, MEGA YATLARIN YANI SIRA MOTOR YAT ILE SEYIR
TEKNELERININ SERGILENDIĞI FUARDA HEM ZIYARETÇI HEM SATIŞ REKORU KIRILDI. FUARIN
BILET SATIŞLARINDAN ELDE EDILEN GELIRIN BIR BÖLÜMÜ DE DENIZLERIN VE SU KAYNAKLARININ
KORUNMASINA DESTEK OLMAK AMACIYLA TURMEPA’YA BAĞIŞLANDI.

D

Dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı Uluslararası Deniz
Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’nın (CNR Avrasya
Boat Show) VIP açılışı 9 Şubat’ta CNR Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü
Salim Özpak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı
Cengiz Kaptanoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Metin Kalkavan ve DENTUR Başkanı Alparslan
Sirkecioğlu’nun katılımıyla yapıldı. Deniz tutkunlarının her yıl
merakla beklediği CNR Avrasya Boat Show, bu yıl da sektör
tarafından büyük ilgi gördü. Fuar, denizcilik sektörünün önde
gelen bin 500 markası, 3 bin 500’ün üzerinde deniz aracı ve
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ekipmanını ziyaretçilerle buluşturdu. Birçok ünlü markanın ilk
kez yeni teknelerini görücüye çıkardığı ve fiyatı 3 bin 500 TL ile
5.2 milyon Euro arasında değişen yatların yer aldığı fuarı ziyaret
edenlerin sayısı 67 bin 140 kişiye ulaştı. Fuarda, aralarında milyon
dolarlık mega yatların da olduğu çok sayıda tekne ve deniz aracı
satışı gerçekleşti.
CNR Avrasya Boat Show’u ziyaret edenler birçok etkinliğe
de katılma imkanı buldu. 9 gün boyunca gerçekleştirilen
etkinliklerde Ayhan Sicimoğlu’nun “Latin All Star” gösterisi
ile Tekne Yemekleri Show’u, Sunay Akın’ın “Deniz Öyküleri”
ziyaretçilerden tam not aldı. Etkinlikler kapsamında, Denizaltı
Fotoğrafçılığı, Süper Yat, Naviga, Kadın, Deniz ve Spor, Doğu

Akdeniz Seyri, Bir Sancaktan Bir İskeleden,
Türkiye Yat Kaptanları ve Yatçılıkta Sigorta Kavramı
gibi birçok seminer de düzenlendi.

CNR’DEN TEMIZ DENIZLER IÇIN
BÜYÜK ADIM
Fuarda, kıyı ve denizleri korumak için 24 yıldır var gücüyle
çalışan TURMEPA’ya da destek verildi. CNR Avrasya
Boat Show bilet satışlarından elde edilen gelirlerin bir
bölümü Türkiye’de kıyı ve denizlerin korunmasını ulusal bir
öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin
kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla
kurulan Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA’ya bağışlandı.

bizdenhaberler

TEKNELERİMİZ YENİ SEZONDA DA DESTEKÇİLERİ
SAYESİNDE MAVİYİ KORUMAYA HAZIR
ARKAS TURMEPA II, 12. YILINDA ÇEŞME
KOYLARINDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDIYOR

TURMEPA, kirlilik
tehdidiyle karşı
karşıya kalan cennet
koylarımızı korumak
için 4 ayrı körfezde
çalışan katı ve sıvı
atık toplama tekneleri
sayesinde milyonlarca
litre sıvı ve binlerce
ton katı atığın denize
karışmasını önleyerek
yerel yönetimlere
örnek olmaya
devam ediyor.

GÖCEK KÖRFEZI 7.
YILINDA DA SANKO
ENERJI DESTEĞIYLE
KORUNUYOR

2006 yılından itibaren ARKAS Holding ve
TURMEPA iş birliğiyle çevrenin korunmasına
yönelik başlatılan sosyal sorumluluk projesi
kapsamında ARKAS Holding’in yapımını ve
işletimini üstlendiği “ARKAS TURMEPA II” adlı
atık toplama teknesi, bu yıl da Çeşme koylarının
temiz kalması için denize açılıyor. ARKAS
TURMEPA II tarafından toplanan atık miktarı
her yıl bir önceki yıla göre önemli oranda artış
gösteriyor. ARKAS Holding’e 10 yıldır temiz deniz
mücadelemize verdiği değerli desteklerinden dolayı
sonsuz teşekkürler…

Sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ülkemize temiz enerji sağlayan SANKO Enerji, çevreci duruşunu
TURMEPA’nın temiz deniz mücadelesine 7 yıldır verdiği destekle de ortaya koyuyor. Göcek’te yat ve turistik teknelerden
atık toplayan “TURMEPA I” teknesi, SANKO Enerji’nin desteğiyle 7. yılında da Göcek Körfezi’ni koruma misyonunu
sürdürüyor. Koylarımızın mavi kalması için desteklerini esirgemeyen SANKO Enerji’ye teşekkür ederiz.

TÜPRAŞ, MAVI KIYILAR IÇIN 3. KEZ SPONSOR OLUYOR
2016 yılında İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi tarafından
TURMEPA’ya devredilen DTO Fethiye teknesi, bu yıl da kirliliğin önlenmesi ve
biyolojik çeşitliliğinin korunması için çalışmaya hazırlanıyor. Göcek Körfezi’nde
hizmet veren DTO Fethiye adlı atık toplama teknesine bu yıl üçüncü kez sponsor
olan TÜPRAŞ’a verdikleri destek için teşekkür ederiz.

BOZBURUN KOYLARI IÇIN PIERRE
FABRE ILE GÜÇ BIRLIĞI
TURMEPA 2018 yılında aile sağlığı ve dermokozmetik markası Pierre Fabre ile yeni bir iş
birliğine imza attı. Marka, Marmaris’in Bozburun
Mahallesi Yeşilova Körfezi'ndeki teknelerden sıvı ve
sintine atıklarını toplamak amacıyla hizmet veren
“DENİZ TEMİZ-4” adlı atık alım teknesinin
sponsorluğunu üstlendi.

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI
HISARÖNÜ KÖRFEZI’NI KORUMAK
IÇIN DESTEK VERIYOR
Türkiye’nin en sevilen markalarından Paşabahçe
Mağazaları, geçtiğimiz Kasım ayında tanıttığı
Omnia Su Koleksiyonu’nu sürdürülebilirlik
stratejisi doğrultusunda TURMEPA ile bir sosyal
sorumluluk projesinde buluşturdu. Omnia Su
Koleksiyonu’ndan satın alınacak her ürün için
TURMEPA’ya bağışta bulunacak olan Paşabahçe
Mağazaları, bu bağış ile Hisarönü Körfezi’nde
hizmet veren DenizTemiz 3 isimli teknenin
çalışmalarına destek olacak.
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DAHA MAVİ BİR GELECEK İÇİN
Daha mavi bir gelecek için Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve
Ege’ye uzanan TURMEPA eğitimleri, 2018 yılında da hız
kesmeden devam ediyor… 2018’in Ocak ayından bu yana
yaklaşık 40 saat boyunca 3 bin 550 öğrencimize ulaştık. Siz de
egitim@turmepa.org.tr ‘ye ulaşarak eğitim ve eğitim etkinlikleri
için taleplerinizi iletebilirsiniz.

TURMEPA, KÜDENFOR TARAFINDAN
DÜZENLENEN 'TÜRK BOĞAZLAR SISTEMI'
ÇALIŞTAYINA KATILDI
Koç Üniversitesi Denizcilik
Forumu (KÜDENFOR)
tarafından 21 Şubat’ta Rahmi Koç
Müzesi Konferans Salonu'nda
“Türk Boğazlar Sistemi” çalıştayı
düzenledi. KÜDENFOR
Direktörü Amiral Cem Gürdeniz’in
ev sahipliğinde, KÜDENFOR
Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr.
Emin Özsoy tarafından yönetilen
çalıştayda, ülkemizin en kritik deniz
alanı olan Çanakkale ve İstanbul
Boğazları ile Marmara Denizi bir
bütün olarak ele alınarak, geleceğe
ışık tutacak görüşler üst düzeyde
masaya yatırıldı. Türk Boğazlar
Sisteminin deniz bilimleri alanına
katkı sağlayan tüm paydaşlarını
bir araya getiren çalıştaya, ilgili

üniversiteler, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı Seyir Hidrografi ve
Oşinografi Daire Başkanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı, TÜBİTAK,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü,
IMEAK ve Mersin Deniz Ticaret
Odaları, STK temsilcileri ile emekli
amiraller ve deniz subayları katıldı.
Çalıştayda TURMEPA’yı Genel
Müdür Akşit Özkural temsil etti.

ÇANAKKALE DENİZ AŞIKLARI PROJESİ
“BİZİM KURULTAYIMIZ” ÇALIŞMASIYLA SONA ERİYOR
TURMEPA’nın MITSUI
& CO., Ltd. Çevre Fonu
hibesi ve İÇDAŞ A.Ş.
desteğiyle 2016’dan bu yana
yürüttüğü “Çanakkale Deniz
Aşıkları - Çanakkale İçin
Mavi Adım” projesi, bayrağı
yerel halka teslim ediyor.
Proje, 29 Mart’ta “Bizim
Kurultayımız” çalışmasıyla
Çanakkale’ye veda ediyor. Proje
ile farklı sektörlerde çalışan
yetişkinlerde; deniz ekosistemi
ve karşılaştığı tehditler, atık
yönetimi, Çanakkale Boğazı’nın
coğrafi ve hukuki önemi gibi
çevre konularında farkındalık
oluşturulması amaçlanarak şu ana
kadar 3 bini aşkın kişiye ulaşıldı.
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TEGV GENEL MÜDÜRÜ
SAİT TOSYALI’DAN
DERNEĞİMİZE
ANLAMLI ZİYARET
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü
Sait Tosyalı, derneğimiz Genel Müdürü M. Akşit
Özkural’a nezaket ziyaretinde bulundu. Türkiye’nin
iki önemli sivil toplum kuruluşunun liderlerinin
bir araya geldiği toplantıda TURMEPA ve TEGV
arasında gerçekleşebilecek olası işbirlikleri konuşuldu.
Toplantıda TURMEPA’nın Clean up the Med,
ICC ve Kabotaj Bayramı gibi gelenekselleşen
etkinliklerinde iki kurum partnerliğinde iş birliği
geliştirilmesi masaya yatırıldı.

TURMEPA SUALTI ATIK SERGİSİ,
KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ’NDE
BİNLERCE ZİYARETÇİYLE BULUŞTU!

YEĞİTEK EĞİTİMLERİYLE BİNLERCE
ÖĞRENCİMİZE DENİZLERİN
ÖNEMİNİ ANLATIYORUZ

TURMEPA, her yıl binlerce öğrenciye kapılarını açan Sualtı Atık
Sergisi ve Eğitim Atölyesi’ni 17-28 Ocak tarihleri arasında Kozyatağı
Kültür Merkezi’ne taşıdı. Sergi ile binlerce kişinin denizel kirlilik
konusunda bilinçlenmesi ve farkındalığın artırılması sağlandı.
Ziyaretçiler, denizden çıkarılan atıkları yerinde görerek insan faktörünün
sebep olduğu kirliliği şaşkınlıkla izlediler ve kirliliğin hayati boyutlarını
öğrenme fırsatı buldular. Türkiye’nin ilk kalıcı sualtı atık sergisi olma
özelliği taşıyan ve 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren TURMEPA
Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi, derneğin farklı yıllarda deniz
dibi temizliği etkinliklerinde, denizden çıkardığı atıklardan oluşuyor.
TURMEPA dernek bahçesinde her yaz düzenlenen sergi ve eğitim
atölyesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, atıklardan ders çıkararak,
denizlerimize sahip çıkmayı öğreniyor.

TURMEPA daha mavi bir gelecek için gerçekleştirdiği eğitimlerine “Geri
Dönüştürüyorum ve Fark Ettim”, “Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız”
adlı eğitim başlıklarıyla devam ediyor. TURMEPA eğitimleri, 2017-2018
eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye
çapında ilgili okullara duyuruldu. Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan
eğitimlerimiz, 24 il ve 84 ilçeden gelen talepler doğrultusunda verilmeye
başladı. YEĞİTEK eğitimleriyle yaklaşık 26 bin 840 km yol kat ederek
38 bin öğrenciye ulaşılması öngörülüyor.
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“MAVİ BÜYÜME
VE TÜRK
BOĞAZLAR
SİSTEMİ’NDE
DENİZ
TAŞIMACILIĞI”
ÇALIŞTAYINA
KATILDIK

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü tarafından 7 Şubat’ta düzenlenen,
akademisyenler, STK’lar ve farklı kurumları bir araya getiren çalıştayda, “Türk Boğazlar
Sistemi’nde deniz taşımacılığını sürdürülebilir kılmak için hangi Sorumlu Araştırma ve
Yenilikçilik (SAY) faaliyetlerine ihtiyaç vardır?” sorusuna odaklanarak bir yol haritası çıkarıldı.
Çalıştaya katılan TURMEPA Eğitim Projeleri Bölümü, konuyu eğitim alt başlığında gündeme
taşıdı. Eğitim; “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi ve Eğitimli Personelin Denizcilik Sektörüne
Kazandırılması”, “Mavi Büyümenin Eğitim Sistemine Entegrasyonu” ve “Toplumsal Farkındalık”
açısından değerlendirildikten sonra diğer çalışma gruplarıyla paylaşılarak önemine dikkat çekildi.

MERCEDES-BENZ
TÜRKİYE’NİN
MİNİKLERİ
TURMEPA’YLA
TANIŞTI
Mercedes-Benz Türkiye
çalışanlarının çocuklarına,
kendilerine özel olarak
hazırlanmış kış okulu kapsamında,
TURMEPA eğitmenleri
tarafından deniz eğitimi verildi.
7-10 yaş aralığındaki 60 çocuğa
iki saat süresince denizleri
korumanın önemi anlatıldı. Drama
çalışmasıyla öğrendiklerini sunma
imkanı bulan çocuklar, eğlenerek
öğrenmenin keyfine vardılar.
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ANTALYA
BARAJ
İLKOKULU
ÖĞRENCİLERİ,
DENİZ
YAŞAMINI
AKVARYUMDA
İNCELEDİ

Antalya Baraj İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan 120 kişiye, TURMEPA
Sınırsız Mavi Eğitimi verildi. Eğitim sonrası daha önce akvaryum görmeyen, dezavantajlı bölgede yaşayan
çocuklar; gönüllü eğitmenler, sınıf öğretmenleri ve okul yöneticileri eşliğinde Antalya Aquarium’u ziyaret
etti. Sınırsız Mavi eğitimiyle çocuklar denizlerimizin önemi konusunda bilinçlenirken akvaryum gezisiyle
denizlerdeki yaşamı yerinde görmeleri ve tanımaları sağlandı.

TURMEPA VE SABANCI ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK
PROJELERİ, SAMSUN’DA DAHA MAVİ BİR GELECEK İÇİN BULUŞTU
SABANCI ÜNIVERSITESI VE TURMEPA IŞ BIRLIĞIYLE 22-27 OCAK’TA SAMSUN KAZIM ÖZDEMIR İLKOKULU,
8 - 13 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA EV SAHIPLIĞI YAPTI. SABANCI ÜNIVERSITESI TOPLUMSAL DUYARLILIK
PROJELERI’NIN DÜZENLEDIĞI KENDINI KEŞFET PROJESI KAPSAMINDA, ÇOCUKLAR KIŞISEL BECERILERINI
GELIŞTIRME FIRSATI BULURKEN, TURMEPA EĞITIMLERIYLE DE DENIZLER KONUSUNDA BILINÇLENDILER.
TURMEPA, Sabancı Üniversitesi öğrencileri ile çocuklar için
bir araya geldi. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık
Projeleri’nin 2000 yılından bu yana İstanbul dışındaki şehirlerde
düzenlediği “Kendini Keşfet” projesi, 22-27 Ocak tarihlerinde
Samsun Kazım Özdemir İlkokulu’nda gerçekleşti. Samsun
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen proje kapsamında
TURMEPA tarafından üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan yaklaşık
120 öğrenciye deniz eğitimi verildi. Eğitimin yanı sıra çocukların

özel oyunlar aracılığıyla eğlenmeleri de sağlandı. Etkinlik sonrası
çocuklara TURMEPA’nın deniz ekosistemi ve denizcilik hakkında
bilgiler içeren yazılı ve görsel yayınları dağıtıldı. Kazım Özdemir
İlkokulu projeye ev sahipliği yaparken, Samsun Büyükşehir
Belediyesi de çocukların öğle yemeklerini karşıladı. Proje ile eğitim
sonunda çocukların sadece doğaya değil, tüm canlılara bakış açısına
ışık tutmak ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikirler ve projeler
üretmelerini sağlamak amaçlanıyor.
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ÖZEL PEV OKULLARI’NDA MİNİK MAVİLER
DENİZ EKOSİSTEMİNİ ÖĞRENDİ
Denizli Özel PEV Okulları’nda okul öncesi eğitim gören yaklaşık 60 minik maviye sınıf
öğretmenleri tarafından “Denizlerimiz ve Ekosistem” eğitimi verildi. Minikler, denizleri
korumanın önemini öğrenirken, özel oyunlarla eğlenme fırsatı buldular. Eğitim sonrası
Denizi Yaşatma Kılavuzu ve kitap ayracı alan öğrenciler, öğrendiklerini yakınlarına da
anlatacaklarına söz verdiler.

GÖNÜLLÜ ADAYLARI,
ORYANTASYONDA BULUŞTU
TURMEPA Gönüllüsü olmak isteyen bireylerin geçeceği dört farklı aşamadan
oluşan gönüllü programı GOBADOF’un “Gönüllü Düşün – Gerçeği Gör!
(GO)” adlı ilk aşamasında bireyler, TURMEPA’da gönüllü olma kararını verir,
online başvurusunu gerçekleştirir. Ardından gönüllü oryantasyonuna katılarak
derneği yakından tanır ve hangi alanda gönüllülük yapacağına karar verir. Bu
kapsamda 25 gönüllü adayının katılımı ile 13 Ocak’ta Koç Topluluğu Spor
Kulübü’nün desteği ile 17. Gönüllü Oryantasyonumuzu gerçekleştirdik.

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK
KOMİTESİ’NDEN YENİ
YILIN İLK TOPLANTISI

Üyesi olduğumuz Ulusal Gönüllülük Komitesi’nin
(UGK), 2018 yılı ilk toplantısı TURMEPA ve
Özel Olimpiyatlar Türkiye moderasyonunda,
İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde
26 Ocak’ta gerçekleştirildi. 14 sivil toplum
kuruluşunun katıldığı toplantıda 5 Aralık 2017
Dünya Gönüllüler Günü’nde komite kapsamında
yapılan kutlama faaliyetleri aktarıldı. UGK
olarak gönüllülerimize teşekkür etmek, gönüllü
çalışmalar hakkında hükümet ve kamuoyunun
ilgisini çekmek ve yeni gönüllüler kazanmak
amacıyla düzenlediğimiz Dünya Gönüllüler Günü
faaliyetleri kapsamında sosyal medya paylaşımları
ile 449.895 etkileşim sayısına, 15 ilde 16 noktada
STK’ların ortak stant çalışması ile ise yaklaşık 1.500
kişiye ulaştık. Ayrıca gönüllülük alanında çalışan
kamu, özel sektör, basın, akademi, sivil toplum
alanlarından uzmanlarla Türkiye’de gönüllülüğün
gelişmesi için yapılması gerekenleri tartışmak üzere
“Gönüllülüğün Yaygınlaşması” adlı yuvarlak masa
toplantısı yapıldı. 2018 yılının yeni stratejilerinin
belirlendiği toplantı sonunda UGK üyeleri ile
birlikte Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri M.
Murat Tuncer’e hem TURMEPA’nın, hem de
UGK’nın teşekkür belgesi takdim edildi.
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DENİZİNE SAHİP
ÇIKAN GENÇ
DENİZCİLER, GÖNÜLLÜ
OLMAYA ADAY

Türk ve uluslararası deniz ticaret filosunun ihtiyacı olan nitelikli gemi adamları yetiştiren Eryetiş
Reis Denizcilik Meslek Lisesi öğrencileri, bu yıl da gönüllümüz olarak faaliyetlerine devam ediyor.
Eryetişli yeni gönüllü adaylarımız, öğretmenleri Tuğçe Süer’in eşliğinde TURMEPA Gönüllü
Evi’ni ziyaret ederek derneğimizi yakından tanıdılar ve üç yıldır devam eden gönüllü çalışmalarını
sürdüreceklerini belirttiler. TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ile Genel
Müdürü M. Akşit Özkural’ı da ziyaret edip tanışma fırsatı bulan Eryetişli gençler, kendileriyle
keyifli bir sohbet gerçekleştirerek, gönüllü faaliyetleri için sabırsızlandıklarını belirttiler.

ADALAR KIYILARINDAN
35 BİN KG'YE YAKIN
ATIK TOPLANDI
TURMEPA, yıl boyunca Adalar kıyılarına
uzanmaya devam ediyor. 2017 yılı boyunca
Adalar’da gerçekleştirilen kıyı temizleme
etkinliklerine katılan 2 bin 300 gönüllümüzle
35 bin kilograma yakın plastik, metal, cam
ve kağıt atık topladık. Bu etkinliklerde bize
her zaman destek olan Adalar Belediyesi
ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne
teşekkür etmek amacıyla Adalar Belediye
Başkanı Atilla Aytaç’ı ziyaret ettik. Gerekli
izinlerin sağlanması, ada içi ulaşım ve toplanan
atıkların ilgili geri dönüşüm tesisine teslim
edilmesi konularında önemli destekler veren
Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’nden
Çevre Yüksek Mühendisi Sevgi Karacalı da
ziyaretimizde bizlere eşlik etti.
107

bizdenhaberler

SULAK ALANLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR
KENTSEL BİR GELECEK İÇİN GEREKLİDİR
Ramsar Sözleşmesi olarak bilinen Sulak Alanların Korunması
Sözleşmesi’nin imzalandığı 2 Şubat tarihi, sulak alanların
korunmasının önemine kamuoyunun dikkatini çekmek üzere 1997
yılından bu yana “Dünya Sulak Alanlar Günü” olarak kutlanıyor.
2018 yılının teması ise “Kentsel Alanlarda Sürdürülebilir Bir Gelecek
İçin Sulak Alanların Önemi” olarak belirlendi. Son yüzyılda dünya
üzerindeki sulak alanların yüzde 64’ü yok olmuş durumda. Sulak

alanlar yok olurken sadece ekosistemler değil, çevresindeki sosyoekonomik, sosyo-kültürel yaşam da yok oluyor. TURMEPA Çevrimiçi
Gönüllüleri, kentsel sulak alanlarımızın korunması ve restore edilmesi
için 2018 yılı Dünya Sulak Alanlar Günü’nde, “Kentsel Alanlarda
Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sulak Alanlarımızı Atıklardan
Koruma” taahhüdünü, sosyal medya hesapları üzerinden, sulak
alanların önemine dikkat çekmek için paylaşımlarda bulunarak verdi.

TURMEPA GÖNÜLLÜLERİ 2018 YILI PROJELERİNİ
BELİRLEDİ: “GÖÇ İÇİN KIYI TEMİZLİĞİ!”

Göç eden balıklar, nehirler üzerinde balık geçitlerine olanak vermeyecek şekilde baraj yapımı, akarsular
üzerinde su setleri kurulması, atık ve kirlilik gibi nedenlerden dolayı tehlike altında bulunuyor. Bu önemli
soruna dikkat çekmek üzere 2014 yılında kurulan Dünya Balık Göçü Vakfı, kuruluşundan itibaren
iki yılda bir 21 Nisan gününü Dünya Balık Göçü Günü olarak ilan etti. 2016 yılında 63 ülkede 450
etkinlikle kutlanan Dünya Balık Göçü Günü (WFMD), göç eden balıkların daha sağlıklı su kaynaklarına
kavuşması için küresel dikkati çekmeyi amaçlıyor. Bu önemli günde TURMEPA olarak ülkemizi temsil
etmek üzere başvuruda bulunduk ve kabul edildik. TURMEPA Gönüllülerinin ilk projesi olan bu
önemli günün kutlamaları kapsamında, bölgesel bazlı çalışılarak proje adımları çıkarılacak, farklı illerde
deniz-nehir su havzalarında göç eden ve nesli tehdit altındaki balıkları kirlilikten korumak amacıyla
kıyı temizleme etkinlikleri düzenlenecek. Tüm bu çalışmalar, İstanbul Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri ve gönüllülerimizin öncülüğünde gerçekleşecek.
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