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10 Haziran’da, medeniyetlerin beşiği İstanbul yine tarihi bir etkinliğin ev sahibi ve
başlangıç noktası oldu. Devletimiz, gençlerimiz ve en önemlisi de çocuklarımız yani
kısaca tüm halkımızla topyekün mavi bir yolculuğa çıktık ve ülkemizi üç bir yandan
çevreleyen denizlerimiz için İstanbul Boğazı’ndan “Sıfır Atık Mavi Dönüşümü”nü
başlatmış olduk. Bu tarihi proje, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TURMEPA iş birliği ile başlatıldı.
Yıllardır üzerinde projeler yürüttüğümüz, eğitim faaliyetlerimizin odak noktası
haline gelen “Sıfır Atık” adeta masmavi tomurcuklarıyla yaz mevsimini karşıladı.
Dergimizin ilerleyen sayfalarında birazdan detaylarını okuyacağınız üzere tıpkı hayalini
kurduğumuz gibi el ele bir dönüşümü başlatmış olduk. Ziya Kalkavan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen etkinlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğü, teknelerimiz, gemilerimiz, balıkçılarımız ve boğazda
durmadan çalışan deniz süpürgelerimiz o gün bizleri denizden selamladı. Gönüllü
dalgıçlarımız sabah saatlerinden itibaren adeta boğazın örtüsünü kaldırdı. Ve
mavi çadırlarımızda çocuklarımız denizden çıkardığımız atıklardan oluşturdukları
birbirinden yaratıcı eserlerini sergiledi.
O gün hep beraber bir söz verdik; “SIFIR ATIK MAVİ” sözü. Çünkü bu dönüşüm,
denizlerimizi korumak hedefiyle her birimizin birey olarak, kuruluş olarak, yerel
yönetimler olarak farkındalığımızın artacağı, israfın önleneceği, milli servetimizin geri
kazanılacağı hepimizin çıkması gereken bir yolculuk. İnanıyoruz ki, Sıfır Atık Mavi
bizim denize attığımız bir taş misali dalga etkisi yaratarak büyüyecek. Kıyı illerimizde
gerçekleştireceğimiz temizleme etkinlikleri, dip tarama etkinleri ve farkındalık
çalışmalarıyla tüm halkımızı ve kurumlarımızı kıyılarımıza, maviye davet etmeye devam
edeceğiz. Eğitimlerle denizlerimizin altında tıpkı karadaki ormanlarımız gibi deniz
çayırlarımızın olduğunu, mavi olmadan yeşilin olmayacağını çocuklarımızdan başlayarak
tüm halkımıza yaymak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.
Korumak, kirletmemek ve bunun hep birlikte yapılabileceğini gösteren bir dönüşüm
başlatmak hepimizin tüm Türkiye’nin görevi. Geçtiğimiz 1 Temmuz’da denizlerimizin
ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha bizlere hatırlatan Mavi Vatanımız’ın bayramı
Kabotaj’ın 93. yıldönümünü kutladık. Bildiğiniz gibi Kabotaj, kapitülasyonlar ile
denizlerimiz, kıyılarımız ve iç sularımızda yabancılara verilen hakların geri alınarak,
ülke yurttaşlarına verilen bir ayrıcalıktır. Bana göre Kabotaj, sadece ülke vatandaşları
ve girişimcilerine verilen bir hak değil, milli değerler yaratma ve mevcut imkanları
kullanarak yarınlara sahip çıkma mücadelesidir. İşte bu nedenle bu önemli gün uzun
yıllardır ülkemizde Denizcilik Bayramı olarak kutlanır. Kabotajın ülkemize olan
kazanımlarını saymakla bitiremeyiz. Bugün, bizler bu başarı hikayesini devam ettirmekle
yükümlüyüz. Bu başarının bir parçası da denizlerimizi koruyarak gelecek nesillere en
sağlıklı şekilde miras bırakabilmek olacaktır. Tam da bu doğrultuda, sorumluluğunu
üstlendiğimiz Sıfır Atık Mavi projesini, çeyrek asırlık mücadelemizin önemli bir kazanımı
olarak görüyor ve herkesi büyük küçük demeden Sıfır Atık Mavi dönüşümünün bir
parçası olmaya davet ediyoruz.
Keyifli okumalar.
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GEZEGENIN YEŞIL ŞÖVALYELERI

DENİZ
ÇAYIRLARI
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DÜNYADAKI EN ÜRETKEN
EKOSISTEMLERDEN BIRI OLAN
DENIZ ÇAYIRLARI, DENIZLERDEKI
BIYOÇEŞITLILIĞIN DEVAMLILIĞININ
SAĞLANMASINDA KRITIK
ROL ÜSTLENIYOR. DENIZ
MEMELILERINDEN BALIKLARA,
KABUKLULARDAN DENIZ
KAPLUMBAĞALARINA VE KÜÇÜK
ORGANIZMALARA KADAR
PEK ÇOK TÜRÜN BARINMA VE
GIDA IHTIYACINI KARŞILAYAN
DENIZ ÇAYIRLARI, ÜRETTIĞI
OKSIJENLE, DENIZEL VE KARASAL
FAALIYETLERIN AKSAMADAN
DEVAM ETMESINE DE
YARDIMCI OLUYOR.

B

Bundan yaklaşık 100 milyon yıl önce
gelişen deniz çayırları, genellikle sığ kıyı
sularında yaşayan deniz bitkileridir. Kara
kaynaklı bitkilerin evrimleşmesi ile tuzlu
sudaki yaşama adapte olan bu bitkiler,
sürekli olarak hava ve yükselen deniz
seviyelerinin neden olduğu ortamdaki
doğal değişikliklere uyum sağlayarak
hayatta kalıyorlar.
Bugün dünya genelinde 72 farklı deniz
çimi olduğu tahmin ediliyor. Deniz
otlarının bazıları, uzaydan görülebilecek
kadar büyük ve yoğun sualtı çayırları
oluşturmuş durumdalar. Deniz çayırları,
sık sık gündeme gelmese de dünyanın en
önemli ve en üretken ekosistemlerinden
biri. Küçük omurgasızlardan büyük
balıklara, deniz kabuklularından
kaplumbağalara, deniz memelilerinden
kuşlara kadar çok çeşitli bir topluluğa
barınma ve yiyecek sağlayan deniz
çayırları, insanlar için de çok önemli
hizmetler sunuyor. Ancak tüm bu
faydalara rağmen, insan faaliyetlerinden
kaynaklı hasarlar yaşıyorlar. Pek çok
deniz çayırı alanı yok olmuş durumda.
Şimdilerde ise hükümetler ve bilim
dünyası, bu önemli ekosistemleri restore
etmek için çalışmalar gerçekleştiriyorlar.

DENIZ ORTAMINA UYUM
Deniz otları, tipik olarak hafifçe eğimli
sahil şeritlerinde, dünyadaki tüm tuzlu
ve yarı tuzlu sularda yetişebilirler.
Fotosentez için ışığa bağlı olduklarından
ışık seviyelerinin yüksek olduğu sığ
derinliklerde bulunurlar. Birçok deniz
otu türü, bir ile üç metre arasında yaşar
ancak dünyanın en derinde büyüyen
deniz çayırının 58 metre derinlikte
olduğu da tespit edilmiş. Kıyı bölgelerinin
çoğuna bir ya da birkaç deniz otu hakim
olmasına rağmen Hint ve Batı Pasifik
Okyanusları'nın tropik sularındaki
bölgeler, 10-15 türün aynı anda
yetişmesine olanak sağlıyor. Antarktika ise
deniz otu barındırmayan tek kıta.
Deniz otları, çeşitli tuzluluk derecelerine
dayanacak şekilde gelişen bitkiler.

Ayrıca eksi altı ile kırk derece arasındaki
sıcaklıklara uyum sağlayabilirler.
“Köksaplar” adı verilen yatay gövdeleri,
akımların ve dalgaların çekilmesiyle başa
çıkabilmelerini sağlar. Kökler, bitkiyi deniz
tabanına tutturma görevi görürken, esnek
kanatlar, dümdüz büyür ve akıma direnç
göstermeden bükülebilir.
Deniz otlarına genellikle ekosistem
mühendisleri denir, çünkü ortamlarını
benzersiz habitatlar oluşturmak için
değiştirirler. Bu modifikasyonlar kıyı
habitatlarını denizciler için daha uygun
hale getirmekle kalmayıp, diğer hayvanlar
üzerinde de önemli etkilerde bulunmakta
ve ekolojik fonksiyonlar ve insanlar için
çeşitli hizmetler sunmaktadır.

DÜNYANIN “MAVI KARBON”
DEPOSU
Deniz çayırları karadaki bitkilerin yaptığı
gibi pek çok hayati hizmet sunuyor.
Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin
devamlılığını sağlamada kritik görev
üstlenen bu bitkiler, karbonu kilitleyerek,
oksijeni serbest bırakıyor ve okyanusları
sağlıklı tutmaya yardımcı oluyorlar.
Dünyadaki tüm deniz çayırlarının her
yıl, 83 milyon metreküpe kadar karbonu
tutabileceği tahmin ediliyor. Bu karbon,
denizde depolandığından da mavi karbon
adı veriliyor. Deniz çayırları okyanus
tabanının sadece yüzde 0,1’ini işgal
etmesine rağmen, sularda gömülü olan
organik karbonun yüzde 11’den sorumlu
olduğu tahmin ediliyor.
Deniz çayırlarının fotosentez
yoluyla karbondioksiti emmesi aynı
zamanda küresel ısınmanın etkilerini
de azaltıyor. Diğer yandan deniz
tabanını dengeleyerek, kıyı şeridini
erozyon ve fırtına riskinden ya da
fırtınanın oluşturabileceği şiddetli
hasarlardan koruyor.
Denizatı, mercanlar, kaplumbağalar,
balıklar, deniz memeleri gibi pek çok tür
için barınak ve yiyecek deposu görevi
gören deniz çayırları, aynı zamanda
pek çok balık türü için de yumurtlama
9
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alanı. Bu nedenle de bu yeşil alanlara “çocuk
bahçesi” de deniyor. Birçok alg ve mikroalg,
bakteri ve omurgasızlar, likenler ve yosunlar
deniz otlarının yapraklarında büyüyor. Deniz
otlarının yapraklarındaki bu organizmalar,
küçükler kadar büyük canlıları da kendisine
çekiyor. Bu organizmaların bazıları çayırlarda
kalıcı olarak ikamet ederken bir kısmı, geçici
ziyaretçiler. Tek dönümlük bir deniz çayırı,
40 bin balığa ve 50 milyon küçük omurgasıza
ev sahipliği yapabiliyor.
Diğer yandan balık popülasyonun artmasına
sağladığı faydalar, ekoturizm ve ticari
balıkçılığın da sürdürülebilir olmasına katkı
sunuyor.
Deniz çayırlarının büyümesini sağlamak ve
bunu teşvik etmek, kıyı değişimlerinin ve iklim
değişikliğinin bazı etkileriyle başa çıkmanın
yolunu temsil ediyor.

İNSANI FAALIYETLER
ÇAYIRLARIN GELECEĞINI
TEHLIKEYE ATIYOR
Deniz çayırları, milyonlarca yıldır yaşamını
sürdürüyor olmasına rağmen, bugün büyük
bir tehditle karşı karşıyalar. Bilim dünyası, her
yıl yüzde 1,5 oranında alanın kaybedildiğini
söylüyor. Bu, her saat için yaklaşık iki futbol
sahası büyüklüğüne denk geliyor. Geçtiğimiz
yüzyılda deniz çayırlarının yüzde 29’unun
öldüğü tahmin ediliyor. 2011 yılında Uluslararası
Doğanın Korunması Birliği (IUCN) tarafından
yapılan bir araştırma ise deniz otu türlerinin

Deniz çayırları, deniz canlıları için bir oksijen kaynağı olmasının yanı sıra, birçok tür için
bir koruyucu ve besleyici olarak çalışan bir türdür ve evrensel bir öneme sahiptir.

yaklaşık dörtte birinin savunmasız ve tehlike
altında olduğunu ortaya koyuyor.
Küresel ısınmadan kaynaklanan iklim
değişikliği hem deniz hem de karasal
ekosistemleri tehdit ediyor. İnsan faaliyetlerinin
de desteğiyle körüklenen küresel ısınma, deniz
çayırlarının ve dolayısıyla denizlerin geleceğini
tehlikeye sokuyor. Kanalizasyon akıntısı, petrol
ve kimyasal sızıntılar, tarımsal ve endüstriyel
atıkların kirlettiği sular, fotosentez için temiz
ve güneşli suya ihtiyaç duyan deniz otlarının
ölümüne ya da çürümesine sebep oluyor. Bu
da deniz çayırlarına ihtiyaç duyan bitki ve
hayvanlar için habitat kaybı ve popülasyon
azalması anlamına geliyor. Diğer yandan
denizcilerin gemiyi sabitlemek için kullandığı
çapalar, liman, iskele ve deniz duvarı inşaları
gibi faaliyetler de deniz çayırlarını tahrip ediyor.

BILIM DÜNYASI KÜRESEL EYLEM
ÇAĞRISINDA BULUNDU
Birçok bilim insanı, deniz çayırlarının
gezegenimizin hak ettiği kahraman değil,
ihtiyacı olan kahraman olduğuna vurgu yapıyor.
Florida Çevre Departmanı tarafından 2009
yılında yapılan bir araştırmaya göre, bir dönüm
deniz çayırı yaklaşık olarak 20,5 dolar civarında
ekonomik bir değere sahip.
Geçtiğimiz yıl, Dünya Deniz Çayırları Birliği
ve dünya genelinde deniz çayırlarını araştıran
ve koruyan topluluklarda görev alan 28 ülkeden
122 bilim insanı, tüm hükümetlere ve küresel
kurumlara, deniz çayırlarının geleceğinin
sürdürülebilir olması ve yaşamlarını devam
10
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ettirebilmeleri için adım atma çağrısında bulundu.
Uluslararası çağrıda, bu önemli ekosistemlerin
korunma gündemine alınmasının artık göz ardı
edilemeyeceği vurgulandı ve nasıl bir yol haritası
izlenebileceği anlatıldı.
Bilim insanlarının ve araştırmacıların da
desteğiyle özelikle son yıllarda, deniz çayırlarının
dünyanın oksijen/karbondioksit dengesi için
yağmur ormanları kadar kritik olduğu anlaşılmaya
başlandı. Son yıllarda ortaya konan raporlar
ve küresel çapta başlatılan küresel ısınmanın
etkilerini azaltma mücadeleleri, deniz çayırlarının
önemini gözler önüne serdi.
Uzmanlar, deniz çayırlarını restore etmenin ve
sürdürülebilir kılmanın anahtarının devlet ve
yerel düzeyde aydınlatılmış bir yönetim olduğunu
vurguluyorlar. Bu yönetim şekli, haritalandırma,
analizler ve izleme sistemlerini içeriyor. Eğitim
ve deniz koruma alanları ile daha etkili hale
getirilebilecek olan program, tekne ve bina gibi
faaliyetlerin düzenlenmesi ile desteklendiğinde deniz
çayırlarının gelişmesi için şans oluşturulmuş olur.
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TÜDAV’ın yayınladığı 20. Yıl Raporu’na göre,
denizlerin akciğerleri olarak bilinen deniz
çayırları, son 30 yılda iki metre kadar çekildi.

Deniz çayırları, milyonlarca
yıldır yaşamını sürdürüyor
olmasına rağmen, bugün
büyük bir tehditle karşı
karşıya. Bilim dünyası,
her yıl yüzde 1,5 oranında
alanın kaybedildiğini
söylüyor. Bu, her saat için
yaklaşık iki futbol sahası
büyüklüğüne denk geliyor.
Geçtiğimiz yüzyılda deniz
çayırlarının yüzde 29’unun
öldüğü tahmin ediliyor.
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SON YILLARDA POPÜLARİTESİ HIZLA
ARTAN VAHŞİ DOĞAYI YERİNDE
İZLEME VE GÖZLEMLEME TURIZMI
DENİZ YABAN HAYATINI DA ÖN
PLANA ÇIKARDI. KÖPEKBALIKLARI
İLE DALIŞ YAPMAK, BALİNA
İZLEMEK, DENİZ ASLANI
BESLEMEK, PENGUENLERİ YERİNDE
GÖZLEMLEMEK GİBİ EKOTURİZM
FIRSATLARINI BARINDIRAN DENİZ
YABAN HAYATI TURİZMİNDE
ŞIMDIDEN ÇOK SAYIDA TUR FİRMASI
ÖN PLANA ÇIKMAYA BAŞLADI.

B

Birçok insan için vahşi hayvanlarla doğal
ortamlarında karşılaşmak son derece hareketli
ve kalp çarpıntılı bir deneyim. Son yıllarda
bu aktivitenin popülaritesindeki artışlar, çevre
bilincinin artırılması ve özellikle kent yoğunluğu
içinde yaşayan insanlar için biyolojik çeşitliliğin
ve doğallığın değerinin yeniden keşfedilmesi,
bizler adına vahşi doğa ile yeniden bir bağ
kurma gücü oluşturdu.
Vahşi doğayı yerinde izlemek ve
gözlemlemek, yıllık yüzde 10 büyüme oranı
ve yılda 12 milyon kişilik seyahat tahmini ile
dünya turizminin en hızlı büyüyen segmenti
olarak gösteriliyor. 2020 yılında, vahşi hayvan
türlerini ziyaret etmek isteyen insan sayısının
ise 1,6 milyar olması bekleniyor.
Vahşi doğa turizminin popüler alt gruplarından
biri olan deniz yaban hayatı (wild marine)
turizmi de son yıllarda büyük bir sıçrama
yaşamaya başladı. Beyaz köpek balıkları ile dalış
yapmak, balina ve yunuslarla yüzmek ve onları
kendi ortamlarında izlemek, Kuzey Kutbu
ve Antarktika’ya yolculuk yapmak, penguen,
deniz aslanı gibi canlıları beslemek, balık
kolonilerini göç sırasında izlemek ve eko turizm
fırsatlarını içinde barındıran bu yeni yetme
turizm sektöründe Avustralya, Güney Afrika,
ABD, Meksika ve Yeni Zelanda gibi ülkeler
gerçekleştirdikleri turlar, deneyimli rehberleri ve
tur şirketleri ile ön plana çıkıyor.
15
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CAPE TOWN’DA KAFES DALIŞI
Dünyanın çok özel olduğunu her an
dillendirebiliriz ama bunu ciddi anlamda
yaşadığımız ya da deneyimlediğimiz çok az an
olur. Bu anlardan bir tanesi de kafes dalışı ile
vahşi köpekbalıklarının arasına girmek.
Dev şehir akvaryumlarında beslenemeyen büyük
beyaz köpekbalıklarını doğal ortamlarında
görebilmenin iki yolu bulunuyor. İlki açık
dalış, ikincisi ise kafes dalışı. İlkinin yaratacağı
tehlikeler ve gerektirdiği ultra profesyonellik göz
önüne alındığında ikinci seçenek doğal ortam
meraklıları için en uygun olanı. Kafes dalışı içinse
dünyadaki en önemli merkezlerden biri Güney
Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Cape Town’daki
Gansbaai Kasabası. Dünyanın “Büyük Beyaz
Köpekbalığı Başkenti” olarak kabul edilen bölge,
bu türün nüfus olarak en yoğun yaşadığı yer.
Daha birkaç sene evveline kadar sadece balıkçılık
endüstrisi ile tanınan Gansbaai, bugün en iyi
beyaz köpekbalığı araştırması, gözlemciliği ve
dalış fırsatları ile tanınıyor. Bunlar içinde başlıca
turistik cazibe ise yıl boyunca gerçekleştirilebilen
kafes dalışları. Mayıs-Ekim ayları arası kafes
dalışını tecrübe etmek için en uygun zaman
olmasına rağmen, kış aylarında su, daha ılık ve
görünürlük daha iyi olduğundan yüksek sezon
olarak kabul ediliyor.
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Kafes dalışı, okyanusun en görkemli ve en
korkulan canlılarından birini tecrübe etmek için
en harika fırsatlardan biri olarak tanımlanıyor. Bu
canlılara doğal ortamında tanık olmak ve ürkütücü
güzelliklerini takdir etmek için en iyi yol.
Diğer yandan bu bölgedeki dalış işletmecileri
köpekbalıklarını ve onların doğal ortamlarını
koruma işini son derece ciddiye alıyor. Turlar;
çevre, doğal yaşam alanı ve köpekbalıklarının
davranışları üzerinde en az etki yaratacak şekilde
faaliyet göstermeye adanmış. Güney Afrika kafes
dalış endüstrisi, Denizcilik ve Kıyı Yönetimi ile
Çevre ve Turizm Dairesi tarafından hazırlanmış
davranış kuralları ve yönetmelikle düzenlenmiş.

Cape Town’un en
bilinen vahşi yaşam
aktivitelerinden olan kafes
dalışı, hükümet ve tur
işletmecileri tarafından
büyük bir hassasiyetle
gerçekleştiriliyor. Turlar;
çevre, doğal yaşam alanı
ve köpekbalıklarının
davranışları üzerinde en
az etki yaratacak şekilde
faaliyet göstermeye
adanmış.
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ANTARKTİKA’NIN
KENDİNE HAS
CANLILARI

Bugünlerde dünyanın yaban hayat rotaları arasında
en popüler olan bölgelerin başında Antarktika
kıtası geliyor ve bu beyaz kıtayı ziyaret etmek
“yaşam boyu gerçek deneyim” diye tanımlanıyor.
Seyahatin temel amacını ise geniş penguen
kolonilerini, yunusları, fokları, deniz kuşlarını ve
buzlu suların balinalarını gözlemlemek ve efsanevi
manzaraya şahitlik oluşturuyor.
Bundan 15-20 sene öncesine kadar pek çoğumuz
için gitmenin hayal olduğu bu beyaz kıtaya bugün
yüzlerce tur şirketi ve cruise gemisi seyahatler
düzenliyor. Gezegenin en vahşi kesimlerinden
birine yapılan bu yolculuklar, tamamen güvenli
ve macera ve heyecan garantili.
Antarktika’da çok fazla yaşam yok. Otların var
olamadığı (zor şartlarda hayatta kalan bir iki yosun
türünü saymazsak) dünyanın en güneyindeki bu
kıtada, tüm hayvanlar yırtıcı ve yabani. Kıtada
yaşayan deniz aslanları, leopar fokları, yengeç fokları
ve deniz filleri avlarının ortaya çıkma ihtimalinin

yüksek olduğu yerlerde bekleyerek avlanan avcılar
ve diğer sulardaki türdeşlerinin aksine insanlara pek
önem vermiyorlar. Bölgedeki katil balinaların görevi ise
deniz aslanları ve mühürlerini avlamak. Antarktika’nın
favori canlısı penguen ise planktonlar ve balık avlamak
ile meşgul. Aynı şekilde kıtanın kuşları da balıkları
avlayarak hayatta kalmaya çalışıyor.
Kıtada konaklamak için herhangi bir tesis
bulunmadığından, ziyaretler ya tek günlük oluyor ya
da seyahat ettiğiniz gemide konaklıyorsunuz. Kıtayı
ziyaret etmek için yüksek sezon denilen Aralık, Ocak
ve Şubat ayları en uygun dönem.
Antarktika’da buz ve kıta hayvanları dışında
29 ülkeye ait 101 araştırma üssü bulunuyor.
Kıta üzerinde incelemeler yapan bu üslerin bazılarını
görmek de mümkün.

“Yaşam boyu gerçek
deneyim” şeklinde
tanımlanan Antarktika
seyahati, geniş penguen
kolonilerini, yunusları, fokları,
deniz kuşlarını ve buzlu
suların balinalarını yerinde
gözlemleme ve doğalarını
tanıma fırsatı sunuyor.

TELEGRAPH KOYU’NDA BALİNA GÖZLEMCİLİĞİ
Yaban deniz hayatını izleme macerasının
en keyifli duraklarından biri de Kanada’nın
British Columbia eyaletindeki Vancouver
Adası’ndaki Telegraph (Telgraf) Koyu. Pasifik
Okyanusu’ndaki bu korunaklı bölge, her yıl
binlerce ziyaretçinin hedefi.
Koya adını veren Telgraf Köyü, rengarenk
evlerin sıralandığı kartpostal tadındaki sahili ile,
bundan bir asır öncesine kadar balıkçıları ve dış
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dünyanın iletişim halinde kalmak için kullandığı
telgraf kulübesi ile varken, yıllar içinde oluşan
balık lokantaları, marinaları, parkları ile tatil
noktası olarak gelişmeye başladı. Son yıllarda
ise ekoturizmi ve vahşi hayatı deneyimleme
fırsatları ile konuşuluyor. Artık insanların
Telegraph’a gelmesinin en önemli sebeplerinden
biri, birinci sınıf balina gözlemleme fırsatı. Orkas
balinaları gözlemek ve onlarla kayak yapmak için

dünyanın en ideal yeri kabul ediliyor. MayısEkim ayları arasında gerçekleştirilen bu aktivite,
orkaların yanı sıra, kambur balina, yunus, deniz
aslanları ve somon balıklarının da göçüne
tanıklık ettiriyor. Deneyimli rehberlerin eşlik
ettiği gözlem turunda, balinaların geçiş yaptığı
noktalarda kamp kurma imkanı da sağlıyor.
Bölgede ayrıca balık tutma, kano, dalış ve balina
tanım merkezleri turları da yapılıyor.

yakınplan

DENİZLERİ KORUMAK İÇİN “SIFIR
ATIK MAVİ” SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYIP ERDOĞAN’IN EŞI EMINE ERDOĞAN’IN HIMAYESINDE, ÇEVRE VE
ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SIFIR ATIK HAREKETI KAPSAMINDA BAŞLATILAN
“SIFIR ATIK MAVI” PROJESI, ÜLKEMIZIN DENIZLERINI VE SU KAYNAKLARINI KORUMA ALTINA
ALIYOR. TURMEPA IŞ BIRLIĞIYLE HAYATA GEÇIRILEN PROJE, YAZ BOYUNCA YAPILACAK ÇEVRE
AKTIVITELERIYLE DIKKATLERI DENIZLERIMIZE ÇEKECEK.

S

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Hareketi
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi eklendi.
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle denizlerimizin
korunmasına destek olmak amacıyla başlatılan “Sıfır Atık Mavi”
projesinin açılışı, 10 Haziran'da Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Kaptanoğlu ve serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika
Ercümen’in katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Çevre konusunda
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önemli başarılara imza atan deneyimli Gazeteci Güven İslamoğlu,
sunuculuğunu üstlendiği proje için yaptığı konuşmada Sayın Emine
Erdoğan'a teşekkür ederek, “Çevre, siyaset üstü bir meseledir.
Buna destek veren, başta Hanımefendi olmak üzere tüm kurum ve
kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

“EN ÇOK İHTIYAÇ DUYDUĞUMUZ ŞEY EĞITIM”
Konuşmasına, Sıfır Atık Mavi projesinde emeği geçen herkese teşekkür
ederek başlayan Emine Erdoğan Hanımefendi, Sıfır Atık Mavi Projesi’nin

ilk adımının atıldığı toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“İnsanlık ailesi olarak uzun bir tarihi geride bırakarak bugünlere geldik.
Her çağ kendi gerçeği ile anıldı. Bugün içinde yaşadığımız çağ için
sıklıkla bilgi çağı ya da teknoloji çağı diyoruz. Fakat üzülerek söylüyorum
ki, bizler aslında plastik çağını yaşıyoruz. Yapılan bir araştırmaya göre,
dünyada bir yılda üretilen plastik miktarı 300 milyon tonu buluyor ve
bu rakam gün geçtikçe artıyor. Dünyadaki toplam plastik miktarının 5
milyar tona ulaştığı tahmin ediliyor. Araştırmacılar, bu atıkların dünyayı
sarmaya yetecek miktarda olduğunu söylüyor, yani plastiklerle çepeçevre
kuşatılmış durumdayız.
Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, denizlerdeki çöplerin yalnızca
yüzde 15’i deniz yüzeyinde bulunuyor. Bu çöplerin yüzde 70’i deniz
yatağına ve dipteki doğal hayata, telafisi çok zor zararlar veriyor. Türler
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geliyor, ekosistem büyük yaralar alıyor.
Bu atıklar yalnızca denizleri kirletmekle kalmıyor, besin zincirinin de
bir parçası haline geliyor. Plastikleri yiyecek zannederek yutan balıklarla
bu kirlilik, insan sağlığını da tehdit ediyor. Deniz mahsulü yediğimizi
sanırken mikroplastiklerle besleniyoruz. Her yıl yaklaşık 8 milyon ton
çöp denizlere ve okyanuslara karışıyor. Deniz çöplerinin yüzde 80’inin
karasal kökenli olduğunu biliyoruz. Yani bizlerin attığı çöpler ve tek
kullanımlık plastikler sulara karışıyor. Tabi sorunun daha da derinine
inersek, aşırı üretimi ve bilinçsiz tüketimi görüyoruz. Bu noktada en çok
ihtiyaç duyduğumuz şey eğitim. Biz, eğitimi atlar ve sürekli olarak çöp
temizlemeye devam edersek hiçbir yere varamayız. Çöpleri kaynağında
ayrıştırmak kadar çöpün en başta oluşmasını engelleyecek davranış
biçimlerini de bir bilinç olarak aşılamalıyız.”
Gençlerin ve çocukların plastik ve kirliliğe yönelik bilinçle geliştirilmesi
gerektirdiğini ifade eden Erdoğan, bunun için tüm kurum, kuruluş ve
STK’ların katkıda bulunması gerektiğini belirtti.
Sıfır Atık Mavi projesinin İstanbul’da yapılıyor olmasının önemli
olduğunu ifade eden Erdoğan, iki kıtayı birbirine bağlayan Boğaz’ın
ekstra hassasiyet gerektirdiğini vurgulayarak, “İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla, sadece 2018 yılında deniz yüzeyinden
4 bin 613 metreküp, kıyılardan 19 bin 488 metreküp, plajlardan 15 bin
432 metreküp katı atık toplandı. Ayrıca kıyı ve plajlardan 2 milyon 669
bin 751 kilo yosun temizlendi. Haliç ve dere ağızları, 79 bin 766 metreküp
çamurdan temizlendi” dedi.

Başlatılan deniz temizliği seferberliğine milletin gerekli
hassasiyeti göstereceğine inandığını söyleyen Emine Erdoğan,
"Dünya tüm güzellikleri ve kaynaklarıyla, toplumların ortak
mirasıdır. O nedenle tüm bu değerleri korunmuş olarak
gelecek nesillere ulaştırmak evrensel bir sorumluluktur" dedi.
Bu sorumluluğu yerine getirebileceğimize inanabiliyorsak, çevre krizini
aşma yolunda sağlam adımlar atıyoruz demektir. Umuyorum doğaya
verdiğimiz mavi söze ilelebet sadık kalırız” dedi.

“20 MILYARLIK TASARRUF HEDEFLIYORUZ”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı konuşmada Sıfır
Atık Mavi projesinin 81 ilimizde bulunan tüm kıyı şeritlerimizde,
göl ve nehirlerimizde atıklarımızın toplanmasını kapsayacak şekilde
yürütüleceğini belirterek, “Proje kapsamında ülkemizi ziyaret eden

“MANEVI HABITATIMIZIN ÇORAKLAŞMASINA
İZIN VERMEYELIM”
“Unutmayalım ki, denizde hayat var. Yok olan her ağaç, kirlenen
her karış toprak, plastik gölüne dönen her su, manevi habitatımızı
da çoraklaştırır” diyen Emine Erdoğan, yaz tatilini sahil ve deniz
kenarlarında geçiren vatandaşlara, sahillerin ve plajların temizliğine
özen göstermeleri çağrısında bulundu.
Başlatılan deniz temizliği seferberliğine milletin gerekli hassasiyeti
göstereceğine inandığını söyleyen Erdoğan, “Dünya tüm güzellikleri ve
kaynaklarıyla, toplumların ortak mirasıdır. O nedenle tüm bu değerleri
korunmuş olarak gelecek nesillere ulaştırmak evrensel bir sorumluluktur.

Sıfır Atık Mavi projesinin 81 ilde tüm kıyı şeritlerinde ve
su kaynakları etrafında hayata geçirileceğini dile getiren
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum "İnşallah bu
seferberlikle; 12 ay boyunca denizlerimizi ve sularımızı
atıklardan hep birlikte kurtarmış olacağız" dedi.
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Şadan Kaptanoğlu: "Sıfır Atık Mavi projesi, denizlerimizi
korumak hedefiyle her birimizin birey olarak, kuruluş
olarak, yerel yönetimler olarak farkındalığımızın artacağı,
israfın önleneceği, milli servetimizin geri kazanılacağı,
hepimizin çıkması gereken bir yolculuktur."
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misafirlerimizle, vatandaşımızla, kampçılarımızla ve geleceğimizin
teminatı öğrenci kardeşlerimizle birlikte, birbirinden güzel ve eğlenceli
yüzlerce çevre aktivitesi yapacağız. İnşallah bu seferberlikle; 12 ay boyunca
denizlerimizi ve sularımızı atıklardan hep birlikte kurtarmış olacağız” dedi.
Sıfır Atık projesi kapsamında bakanlık ve kamu kurumları olarak
yaptıkları çalışmalardan bahseden Kurum, projenin 2023 yılına
kadar kademeli olarak ülkenin tamamına yayılacağını söyleyerek
şöyle devam etti: “Tüm şehirlerimizde Sıfır Atık projesine
geçtiğimiz zaman, yıllık 20 milyar tasarruf elde edeceğiz ve 100
bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamış olacağız. Tabi, Sıfır Atık
projemiz tüm bu kazanımların yanında; karasal kökenli deniz
kirliliğinin önlenmesi konusunda da önemli adımlar içeriyor.
Atıkları kontrol altına alarak denizlere ulaşmasının ve kirlilik
oluşturmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz.
Bu kapsamda Deniz Çöpleri Eylem Planlarının Hazırlanmasına İlişkin
Genelgemizi yayınlandık. Eylem planları; 81 ilimizde, özellikle denize
kıyısı olan 28 ilimizde valilerimizin sorumluluğunda hazırlanacak ve
deniz çöpleri ile mücadeleye yönelik uygulamayı böylece başlatmış
olacağız. Bu kapsamda; atıklarımızın toplanmasını sağlayacak, plastiklerin
denizlerimize karışmasını önleyecek, geri dönüşümle ekonomimize
kazandıracak ve tasarruf sağlayacağız. Yat ve teknelerimizde oluşan
atıkların daha etkin şekilde alınması, denizlere atılmaması için
başlattığımız Mavi Kart uygulaması en önemli adımlarımızdan biridir.
Yaptığımız bütün çalışmalar, yürüttüğümüz bütün projeler meyvesini
veriyor. İnşallah, 2023 yılına kadar Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde
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yurdumuzun üç yanındaki denizlerimiz için Sıfır Atık Mavi dönüşümünü
başlatıyoruz. Bu dönüşüm denizlerimizi korumak hedefiyle her birimizin
bireyler, kuruluşlar, yerel yönetimler olarak farkındalığımızın artacağı,
israfın önleneceği, milli servetimizin geri kazanılacağı, hepimizin çıkması
gereken bir yolculuktur. Bugün 10 Haziran’da İstanbul’dan topyekün mavi
bir yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü Sıfır Atık bir dönüşümün hikayesidir.
İnanıyorum ki; Sıfır Atık Mavi, bugün burada başlayarak bizim denize
attığımız bir taş misali dalga etkisi yaratarak büyüyecek. Yaz boyunca hep
birlikte, her birimiz, büyük küçük demeden Sıfır Atık Mavi dönüşümünün
bir parçası olacağız.”

HEDEF, YAZ BOYUNCA 50 BIN TON
ATIK TOPLAMAK

17’sini koruma altına alacağız. Böylece ekosistemimizi ve biyolojik
çeşitliliği koruyarak, gelecek nesillere aktarmış olacağız.”
Bakan Kurum konuşmasının sonunda çevre konusunda medyanın da
sorumlulukları olduğunu söyleyerek, çevre ve denizlere dair daha yoğun
çalışılmaları gerektiğini vurguladı.

“SIFIR ATIK MAVI DÖNÜŞÜMÜNÜN
BIR PARÇASI OLACAĞIZ”
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, etkinlikte
yaptığı konuşmada şunları aktardı: “Karadaki ormanlar dünyamızın
yeşil akciğerleridir. Okyanus ve denizler ise mavi kalbi. Bu yüzden
onu korumak bizim görevimiz. 10 Haziran tarihi itibariyle, iki kıtayı
birbirine bağlayan bu eşsiz noktada Sayın Hanımefendi'nin himayesinde
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Yaz boyunca devam edecek “Sıfır Atık Mavi” projesiyle ülkemiz
kıyı ve denizlerinin korunmasına destek olunması hedefleniyor.
Ülkemizin üç yanını çevreleyen denizlerimizin gelecek nesillere,
korunarak teslim edilmesi amacıyla hayata geçirilen proje, Sıfır Atık
hareketinin daha geniş kitlelere ulaşması misyonunu da üstleniyor.
Projeyle yaz sezonu boyunca 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam
50 bin ton atık toplanması amaçlanıyor.
Proje kapsamında başlatılan seferberlikle, yaz aylarında ülkemizin
kıyılarında ve su kaynaklarında temizlik çalışmaları düzenlenecek.
Yaz boyunca yapılacak atık toplama çalışmaları sonucunda elde edilen
veriler, proje kapsamında hazırlanan web sitesi aracılığıyla kayıt altına
alınacak. Proje kapsamında toplanan bu veriler, yaz sonunda kamuoyuna
duyurularak Sıfır Atık Mavi hareketinin çıktıları gözler önüne serilecek.

“SIFIR ATIK MAVI HAREKETI’NDE
HEP BIRLIKTE YER ALMALIYIZ”
Sabah saatlerinde Türk Balıkadamlar Kulübü’nden dalgıçlarla deniz dibi
temizliğine katılan Şahika Ercümen, çıkartılan atıkları Sayın Emine
Erdoğan Hanımefendi ve davetlilere anlattı. “Denizleri korumanın

yakınplan

önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan Sıfır Atık Mavi projesinde yer
almaktan ve bu hareketin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum”
diyen Ercümen, dalışlarında çekilen “Su Altında Hayat Var” videosuyla
denizlerin altındaki yaşama ve hayatımızdaki önemine vurgu yaptı.

ÖĞRENCILER IÇIN FARKINDALIK ATÖLYESI
Sıfır Atık Mavi projesi, denizleri korumanın önemine dikkat çekmek
amacıyla bir farkındalık etkinliğiyle başlatıldı. Deniz dibi temizliğinin yanı
sıra bir dizi farkındalık atölyesine ev sahipliği yapan etkinlik, Beşiktaş Ziya
Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.
Etkinlik günü kurulan mavi çadırlarda TURMEPA’nın Sıfır Atık
eğitimlerine katılmış olan çocukların atıklardan yaptığı eserlerden oluşan
Sıfır Atık Mavi Sergisi de yer aldı. Etkinliğe Kocataş Barbaros Ortaokulu,
Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu, Kumköy Ferhan Bedii
Feyzioğlu Ortaokulu, Osman Saçmacı Ortaokulu ve Moda İlkokulu’dan
toplam 100 öğrenci katıldı.
Günün anısı olarak Muğla Göcek’teki DenizTemiz Ortaokulu öğrenci
ve öğretmeni tarafından atıklardan hazırlanan Kiraz Dalı tablosu,
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu tarafından
Emine Erdoğan'a takdim edildi.
Türk Balıkadamlar Kulübü’nden dalgıçların yaptığı dip temizliğinden
çıkan atıklar alanda sergilenirken, deniz süpürgelerinin daha önce toplamış
olduğu atıklarla da bir atölye çalışması yapıldı. Ayrıca Sahil Güvenlik
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Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botları, İMEAK Deniz
Ticaret Odası Meslek Komitelerine bağlı tekneler, TURYOL, Dentur
Avrasya, Boğaziçi YOL-TUR, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve
TURMEPA’nın çalıştırdığı deniz süpürgeleri, tur tekneleri etkinliğe
denizden eşlik etti.
Program kapsamında Moda İlkokulu öğrencilerinin atıklardan
oluşturduğu defile gösterisi de gerçekleştirildi.
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ÇEVRE VE
ŞEHIRCILIK
BAKANLIĞI’NDAN
DENIZLERIMIZ
IÇIN YENI ADIM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelge ile denizlerimizin korunması
konusunda önemli bir adım daha attı. Genelge ile oluşturulacak Eylem Planı kapsamında deniz çöpleri
ile mücadele konusunda bütünleşik bir yaklaşım getirilmesi ve uygulamalarda birlikteliğin sağlanması
hedefleniyor. Bu kapsamda kirliliğin önlenmesi, sosyal ve kültürel altyapının güçlendirilmesi için
bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve deniz çöplerinin temizlenmesine yönelik aksiyonlar alınacak.
Denize kıyısı olan 28 ilde komisyonlar kurularak, eylem planı için çalışmalar gerçekleştirilecek.

OKSIJENIN

%50-70

’INI
DENIZALTI ORMANLARI VE
PLANKTONLAR ÜRETIYOR.

OKYANUSLARDAKI
PLASTIK ATIKLARIN
KAPLADIĞI TOPLAM ALAN,
TÜRKIYE’NIN YÜZÖLÇÜMÜNDEN
DAHA BÜYÜK.

DENIZDEKI
KIRLILIK

KITLESEL ŞEKILDE
ÖNLEM ALINMAMASI
HALINDE

DENIZLERDEKI
ATIKLARIN

%73’

2050

YILINDA
DENIZLERIMIZDE
BALIKTAN ÇOK
PLASTIK ATIK OLMASI
BEKLENIYOR.
HER YIL DENIZLERE

8 MiLYON
TONDAN
FAZLA PLASTIK
ATILIYOR.

28

%80

KARADAN KAYNAKLANIYOR.

Ü
PLASTIKLERDEN
OLUŞUYOR.

2.

HER YIL

100

BINDEN FAZLA DENIZ
MEMELISI VE KAPLUMBAĞASI
PLASTIKLER SEBEBIYLE
ÖLÜYOR.

PLASTIKLER
DOĞADA VE
DENIZDE

450

YILDA ÇÖZÜLÜYOR
VE TAM YOK
OLMAYARAK
PARTIKÜLLERE
DÖNÜŞÜYOR.

mavisöyleşi
röportaj. Peri Erbul

İMEAK DTO BAŞKANI TAMER KIRAN

“IÇ YÜK TAŞIMACILIĞINDA
DENIZYOLUNUN ALDIĞI PAY
DIĞER YOLLARA ORANLA DÜŞÜK”
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nitelik taşıyan Mavi Bayrak Programı kapsamında iki kez Mavi Bayrak
jürisinde görev üstlenerek ülkemizdeki plaj, marina ve yatların doğal çevrenin
korunmasına yönelik kurallara uyumluluklarını değerlendirdik.
Ek olarak, Odamız Meclis Çevre İhtisas Komisyonu tarafından çeşitli
toplantılar yapılarak güncel çevre konuları değerlendirildi, ulusal ve
uluslararası deniz çevresi sorunlarımızın takibi yapıldı, çözüm önerileri
geliştirildi. Çevre ile alakalı 13 adet kanun/yönetmelik/tebliğ çalışmasına fiilen
veya görüş göndermek için katılım sağladık.
Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) “Küresel Sülfür Sınırı”
düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi öncesinde sektöre yönelik çok
yoğun bilgilendirme, koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Diğer
yandan IMO Deniz Çevresi Koruma Komitesi’nin 73 ve 74’ncü dönem
toplantıları öncesinde yapılan ulusal koordinasyon toplantılarına katılarak,
sektörümüzün gündemindeki konulara ilişkin konuları masaya yatırdık.
Uluslararası Çevre Koruma Komitesi çalışmaları kapsamında da balast
suyu yönetimi, gemilerden kaynaklanan sera
gazı (GHG) emisyonları, deniz çöpleri (Marine
GEMI INŞA SANAYIMIZIN
Plastic Litter), gemi egzoz gazları ile atmosfere
IMKAN VE KABILIYETLERI
salınan karbondioksit, sülfür ve azot (Co2, Sox,
ILE TEKNOLOJIK
Nox) kaynaklı hava kirliliği, enerji verimliliğini
geliştirmek için teknik ve operasyonel uygulamalar,
YETENEKLERIMIZI, SADECE
gemilerin enerji verimliliği dizayn endeksine uygun
TÜRK DENIZ TAŞIMACILIK
tasarlanması ve inşası konularında sürdürülen
SEKTÖRÜNÜN TALEPLERINI
çalışmaları, aktif olarak takip edilerek katkı sağladık
ve sektörümüzü eş zamanlı olarak bilgilendirdik.
KARŞILAMAK IÇIN DEĞIL,

İMEAK Deniz Ticaret Odası başkanlığı görevinde bir seneyi geride
bırakan Tamer Kıran, göreve geldiği bir sene zarfında DTO olarak,
denizcilik sektörü ve denizlerin geleceği adına pek çok çalışmaya imza
attıklarını dile getirdi. 2016 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık kapsamında
hem DTO şube ve birimlerinde hem de tüm kıyı tesis ve marinalarında
geçiş için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Kıran, bu kapsamda
hayata geçirilen Sıfır Atık Mavi projesini de sonuna kadar desteklediklerini
ve her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ekledi.
Diğer yandan sektörün gündeminde bulunan uluslararası sözleşmelerden
kaynaklanan yükümlülükler, Çevre Kanunu’ndan kaynaklı adil olmayan
ceza sisteminin düzeltilmesi, yeşil liman ve gemilerin inşası gibi pek
çok konu ile alakalı olarak yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Kıran,
DTO’nun yaptığı çalışmaları ve denizcilik sektörünün güncel durumunu
dergimize değerlendirdi.

İMEAK DTO başkanlığında bir yılı geride
bıraktınız. Bu süre zarfında çevreyle
ilgili ne gibi çalışmalara imza attınız.
Başkanlığınızla beraber nasıl bir sistem
devreye girdi?

Geride bıraktığımız bir sene denizcilik sektörü
açısından çevre konusunun gerçek anlamda
öncelikle ele alındığı, Odamızın yoğun çalışmalar
ortaya koyduğu bir yıl oldu.
10 Aralık 2018 tarihinde kabul edilen 2872 sayılı
Çevre Kanunu değişikliğinde yer alan deniz
KÜRESEL VE BÖLGESEL
kirliliği idari cezalarındaki artış sonrasında, ısrarla
Balast suyu sözleşmesi, düşük kükürtler,
IHTIYAÇLARI DA KARŞILAMAK yeşil limanlar, gemilerde enerji verimliliği...
dile getirdiğimiz “gemilerin grostonuna göre
IÇIN ULUSLARARASI
uygulanan ceza miktarlarının, kirletici maddenin
Sizce, çevre hassasiyeti gemi işletmeciliği ve
türü ve miktarına göre verilmesi böylece daha
armatörlüğü nasıl şekillendiriyor?
STANDARTLARA UYGUN
adil bir düzenleme yapılması” konusunu pek çok
Bugün çağdaş ülkeler, bir yandan her geçen gün artan
OLARAK GELIŞTIRIP ULUSAL
platformda dile getirdik.
küresel üretimin, pazarlara ulaştırılması için filolarını
EKONOMIYE KATKIMIZI
14-15 Nisan 2019 tarihlerinde, Dalaman/
güçlendirirken, diğer yandan ulaşım araçlarının
Muğla’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın
çevreye verdiği zararı en aza indirmek üzere çeşitli
ARTIRMAYI ARZULUYORUZ.
himayesinde, Odamızın ev sahipliğinde ve
tedbirleri uygulamaya koyuyor.
TURMEPA’nın da katkılarıyla, Çevre Kanunu, Kıyı Alan Yönetimi ve Sıfır
Türk denizcilik sektörü de bu yöndeki tüm uluslararası anlaşmalara taraf
Atık konularının ele alındığı başarılı bir çalıştay yaptık.
oldu ve bu anlaşmaların gereklerini yerine getirmek için elinden geleni
Küçük deniz araçlarına ait atıkların deniz ortamına verilmesinin önlenmesi
büyük bir azim ve iyi niyetle yapmaya gayret ediyor. Bugüne kadar, gemi ve
amacıyla, ilgili kurum/kuruluşlar ve TURMEPA’nın da katılımıyla hayata
teknelerden kaynaklanan atıkların yönetimi konusunda, çağdaş standartlara
geçirilen Mavi Kart Atık Su Otomasyon Sistemi’ne dört nokta daha
ve normlara uygun tedbirlerin alınması ve uygulanması adına çok önemli
eklenerek ,97 noktada atık alım hizmeti verilmesine katkı sağladık.
aşamalar kat ettik. Ayrıca Sektörümüzce, özellikle zararlı organizmaların
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Sekretaryamızca Çevre ve Şehircilik
denizler arasındaki transferini önleyen Balast Suyu Yönetim Sistemleri, gemi
Bakanlığı’na ziyaretlerde bulunularak, sektörümüzün çevre ve kıyı
kaynaklı sülfür, azot, karbondioksit ve karbonun atmosfere salınımlarının
yapıları ile alakalı sorunlarının, doğrudan bakana, bakan yardımcılarına ve
azaltılmasına yönelik tedbirlerin planlanması konularında da Uluslararası
bürokratlarına aktararak çözüm arayışında bulunduk.
Denizcilik Örgütü’nün öngördüğü süreç ve uygulamalara ilişkin çalışmalar
30’dan fazla çevre konulu çalıştay, seminer ve toplantılara katıldık.
büyük bir dikkatle sürdürülüyor. IMO tarafından belirlenen süreçler dahilinde
Üyelerimizin ve Oda çalışanlarının çevre konularında bilgilendirilmesi
gemilerimizi çevreye duyarlı kılmak için uygulanabilir çözüm arayışlarımıza
amacıyla, odamız bünyesinde 20 eğitim, konferans, seminer düzenlendi.
devam ediyoruz. Bu amaçla, yeşil gemi yapımı, mevcut gemilerin doğaya
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nca (TÜRÇEV) düzenlenen ve Uluslararası
duyarlı ve çevre dostu düzenlemeleri destekleyecek şekilde modernizasyonu ve
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milyar dolar) deniz yoluyla gerçekleştiriliyor.
2018 yılında kabotajda yaklaşık 30 milyon ton yük taşındı. Etkilerini
günümüze kadar gözlemlediğimiz küresel ekonomik krizin başladığı 2008
yılında yaklaşık 20 milyon ton civarında olan kabotaj taşımacılığımızın 11
AB, başta çevreci teknolojiler olmak üzere deniz teknolojilerine
yıl içerisinde yaşadığı sadece yüzde 50 oranında bir artış mevcut ekonomik
yönelik start-up’ları teşvik ediyor. Türkiye’de ise denizcilik
şartlarda olumlu ancak yeterli görülmemeli. Yolcu taşımacılığı özelinde
Ar-Ge konusunda en az proje üreten sektör. Bunu neye
baktığımızda aynı süreçte yüzde 7 civarında bir düşüş, bizim kabotaj yolcu
bağlıyorsunuz?
taşımacılığımızda tedbir almamız gerektiği yönünde bir işaret fişeğidir.
Türkiye son yıllarda gemi inşa teknolojileri, elektronik ve dijital teknolojiler
Ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğu ve sanayinin hemen hemen tamamı
ile yazılım alanında çok önemli aşamalar kaydetti. Bu gelişmelerin
sahil kesimindeyken Türkiye’de, iç yük taşımacılığında denizyolunun aldığı
sonucunda, üretim ve işletim teknolojileri göz önüne alındığında dünya
pay diğer yollara oranla daha düşük. Bunun temel nedenlerini ise akaryakıt
üzerinde en komplike projeler olan askeri gemileri, birçok tip, maksat ve
üzerinden alınan çok yüksek vergiler, yüksek
tonajda ve artık yüzde 70’e yakın yerli ve milli
liman ücretleri ve koster filosunun yetersizliğidir.
teknoloji ile üretebiliyoruz. Bunlardan bazılarını
Bu çerçevede devletimizin aldığı çeşitli
üretmekle kalmayıp ihraç eder hale de geldik.
tedbirlerin yanında, Oda olarak biz de kabotaj
İhracatımız askeri gemilerle de sınırlı değil.
Gemi inşa sanayiindeki
taşımacılığı etkinliğimizi artırmak adına koster
Dünyanın en önemli denizci ülkelerine, Norveç,
yeteneklerimizi
sadece
Türk
deniz
filosunun yenilenmesi için çalışmalar yapıyoruz.
İngiltere, İzlanda, Belçika, Hollanda, Fransa,
taşımacılık sektörünün taleplerini
Projenin AB fonlarının da kullanılarak
Danimarka, Almanya ve İtalya'ya kaliteli, üretim
gerçekleştirilmesi için görüşmelerimiz devam
değeri yüksek gemiler inşa ediyoruz.
karşılamak için değil, küresel ve
ediyor. Taşıma kapasitesi azami 12.000
Bunun da ötesinde, dünyanın en gelişmiş
bölgesel ihtiyaçları da karşılamak
DWT olan kuru ve/veya dökme yük taşıyan
teknolojilerini ve Ar-Ge çalışmalarını içeren
için uluslararası standartlara uygun
ve yakın yol deniz taşımacılığının temelini
LNG yakıtlı, hibrit yolcu ve araç ferileri,
olarak geliştirip ulusal ekonomiye
teşkil eden gemilere yönelik “Türk Koster
römorkörler, uzaktan kumandalı tekneler gibi
katkımızı artırmayı arzuluyoruz.
Filosunu Yenileme Projesi” ile 10’ar gemilik
katma değeri yüksek deniz araçlarının yanı sıra,
Bu
çerçevede
yeşil
gemi
ve
partiler halinde; IMO ve AB normlarına
büyük oranda yerli ve ulusal katkı ile üretilen
limanların inşası veya gemilerin
uygun, sürdürülebilir, çevreye duyarlı, gelişen
çeşitli savunma sanayii ürünleri ve sahil güvenlik
teknolojilere uyumlu, işletim maliyeti düşük bir
gemileri çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.
“IMO regülasyonları”na uygun
Türk koster filosunun oluşturulması planlanıyor.
Gemi inşa sanayimizin imkan ve kabiliyetleri
“Retrofitting”i ya da denizciliğin
ile teknolojik yeteneklerimizi, sadece Türk deniz
dijitalleştirilmesi konusunda AB ile
taşımacılık sektörünün taleplerini karşılamak
Sektörün ortak paydalarından bir
iş birliği yönünde çalışmalarımız
için değil, küresel ve bölgesel ihtiyaçları da
tanesi de 7153 sayılı Kanun çerçevesinde
devam ediyor.
karşılamak için uluslararası standartlara uygun
artırılan ceza oranları. Bu konuyla
olarak geliştirip ulusal ekonomiye katkımızı
alakalı olarak neler söylersiniz? Bu, çok
artırmayı arzuluyoruz. Bu çerçevede yeşil gemi
uzun zamandır konuşulmasına rağmen
ve limanların inşası veya gemilerin “IMO
neden aşılamıyor?
regülasyonları”na uygun “Retrofitting”i ya da
2872 Sayılı Çevre Kanunu’nda yer alan,
denizciliğin dijitalleştirilmesi konusunda AB ile
tahliye, deşarj veya kaçak gibi nedenlerle deniz
iş birliği yönünde çalışmalarımız devam ediyor.
kirliliğine yol açan gemilere yönelik idari para
cezaları, geminin grostonu (GT) ile çarpılmak
suretiyle belirleniyor. Bu durum dünyadaki uygulamalardan farklılıklar
Dünya ticaretinde çevreci özelliği nedeniyle yükler denize
içeriyor. AB Çevre Mevzuatı başta olmak üzere, dünyanın birçok
kaydırılırken, Türkiye’de bazı girişimlere rağmen kabotaj
ülkesinde, deniz kirliliğine yönelik yaptırımlarda kirliliğin miktarı ve cinsi
taşımacılığı geriliyor. Neyi eksik yapıyoruz? Lojistik Master
esas alınıyor. Bazı vakalarda ise cezaların verilmesinde, meydana gelen
Planı bu anlamda denizin rolünü artırır mı sizce?
kirliliğin miktarı, cinsi, olayda kasıt olup olmadığı, kirletenin temizlemek
2019 Ocak ayı verilerine göre, uluslararası ticarette kullanılan bin groston
için ihbarı ve tedbir alması gibi hususlar dikkate alınıyor. 2872 Sayılı Çevre
ve üzeri gemilerden oluşan ve toplam dünya ticaretinin yüzde 83’ünü
Kanunu’na göre, “Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya deniz aracının
gerçekleştiren dünya filosu yaklaşık 1,9 DWT.
kendi imkânları ile neden olduğu kirliliği giderdiğinin tespit edilmesi
Türkiye’nin dış ticaret yüklerinin yüzde 88,7’sini deniz yoluyla taşıyan Türk
durumunda, idarî para cezası 1/3 oranında” uygulanıyor. Kanunundaki
filosu ise 28,5 milyon DWT. Bu oranı taşınan yükün değeri olarak ifade
cezaların, belirtildiği şekilde uygulanması halinde, aynı miktarda ve cinste
etmek gerekirse; ihracat ve ithalat hacmimizin yüzde 60,97’si (yaklaşık 238
kıyı tesislerinin yeşil liman ve iskelelere dönüşümü için projeleri yakından
takip ediyor ve uygulama fırsatlarını yaratmayı arzu ediyoruz.

32

mavisöyleşi

kirliliğe sebep olan farklı tonajlardaki iki gemiden küçük olana daha az ceza
verilirken, büyük olandan daha fazla ceza alınması durumu, adil olmayan
uygulamalara yol açabileceği gibi, Anayasamızın (Md.13) “kanunlarla
getirilen sınırlamalardaki ölçülülük (orantılılık) ilkesi” ile de çelişmekte.
Ayrıca 10 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazetede (30621) yayımlanan 2872
sayılı Çevre Kanunu değişikliğinde yer alan, Md.20.(ı)’da ceza miktarları
için belirtilen artışın, önceki ceza miktarları ile kıyaslandığında aşırı derecede
ve orantısız olduğu, bu durumun özellikle gemi tamir bakım sektörü ile
deniz yoluyla yapılan dış ticarette, gemilerin ülkemizi tercih etme kararları
üzerinde olumsuz etki yaratarak, geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlara
neden olabileceği değerlendirilmektedir.
Objektif kriterlere, bilimsel ve dünyanın birçok yerinde uygulanmakta olan
yöntemlere ve teknolojik ölçüm sistemlerine dayanan daha modern ve
caydırıcı bir sistemi tesis etmek üzere, kanunun değiştirilmesi konusunda
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile müşterek çalışmalarımız devam ediyor.
Bakanlığımızın da konuya olumlu ve yapıcı bir
yaklaşım gösteriyor olması bunu kısa zamanda
tamamlayacağımız konusunda bizleri de
cesaretlendiriyor.

DTO, kıyı ve alan temizliği
konusundaki çalışmalarını,
kurucusu ve en büyük destekçisi
olduğu TURMEPA’nın üzerinden mi
yönlendirmeye çalışıyor?
Odamız, TURMEPA’nın kurucu ortağı olarak,
denizlerimizin ve kıyılarımızın temiz tutulması
yönündeki her türlü faaliyetin bilfiil içinde ve/
veya desteklenmesi safhasında yer alıyor. Ayrıca,
kıyılarımızda yer alan şube ve temsilciliklerimiz
ile bölgesel deniz/kıyı temizliği ve atık alım
faaliyetlerine her türlü katkıyı sağlıyoruz.

Türkiye’nin çevre ve deniz bilinci konusunda hızla ilerlemesi
için yeni TURMEPA’lara ihtiyaç olduğunu söyleyebilir miyiz?
TURMEPA’nın yıllardır devam eden çalışmalarında ulaştığı başarıları
dikkate aldığımızda hem TURMEPA’nın güçlendirilmesine hem de bu tür
STK’lara ihtiyaç var.
Bu çerçevede sadece deniz ve kıyı temizliği konusunda değil, denizlerimizi,
şehirlerimizi ve atmosferimizi tehdit eden sera gazı emisyonlarının izlenmesi,
karbon salınımlarının kontrol altına alınması, iklim değişikliğinin takip
edilerek eylem planlarının hazırlanması, iklim değişikliğinin bölgesel ve
sektörel etkilerinin belirlenmesi de hepimizin geleceğini ilgilendiren konular
olarak ilgili STK’larca sahiplenilmeli, yakından takip edilmeli.

Sıfır Atık projesi kapsamında hayata geçirilen Sıfır Atık Mavi
projesini nasıl değerlendirirsiniz? DTO olarak projesinin içinde
ne şekilde var olacaksınız?
34

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu
Kalkınma Planı’nda da belirtildiği üzere; “Çevrenin korunması
ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı” konusunda hepimizin
hassasiyetle çalışması gerekiyor.
Ulusal planlamalarımızda, şehirlerimizin insan dostu, çevre dostu, estetik,
katılımcı ve müreffeh marka şehirler haline getirilmesi, planlama, çevre
duyarlı yerleşme ve yapılaşma konularında yol haritası olması, 2023 yılına
kadar; tüm belediyelerin atık su arıtma tesisine kavuşturulmasını arzu
ediyoruz. Bu doğrultuda gerekli eylem planları da hayata geçirilmeye
başlandı ve 2023 yılına kadar kademeli olarak tüm şehirlere yayılacak.
İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak Ulusal Çevre Planımızda yer alan
hedefleri tüm gücümüzle destekliyoruz. 2019 yılı sonuna kadar üyemiz
olan tüm marina ve deniz turizmi tesislerinin sıfır atık sistemine geçişi
için gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımızı yapıyoruz.
Buna ilave olarak Odamızın merkez ve şubelerinde de Sıfır Atık
sistemine geçiş için gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede,
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen
Sıfır Atık seferberliği kapsamında, kurucu
üyesi olduğumuz Deniz Temiz DerneğiTURMEPA’nın koordine etmekte olduğu
“Sıfır Atık Mavi Projesi”ni de yakından
takip ediyor ve ilgili üyelerimizin katkılarıyla
elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya
çalışıyoruz.
Sıfır Atık Mavi Projesi’nin başta çocuklarımız
ve gençlerimizin de bilfiil içinde yer alacağı
faaliyetlerle devam etmesi, projelerin
sonuçlarının halkımızla paylaşılması
sonrasında çevre ve deniz bilincinin oluşması
ve artması yönünde önemli ilerleme
sağlanabileceğine inanıyoruz.

Son olarak sektöre mesajınız ne olur?
Deniz kirliliğinin yüzde 80’den fazlası karasal kaynaklı. Gemilerden
ve kazalardan kaynaklanan kirliliğin, toplam kirlilik yükü içindeki payı
yüzde 10-12 civarında.
Denizcilik sektörü olarak, deniz çevresinin ve atmosferimizin zararlı
salınımlardan korunmasına yönelik uluslararası sözleşmelerle ortaya
koyulan kurallara uyumun yaşamsal bir gereklilik olduğunun bilincindeyiz.
Bununla birlikte denizlerimizdeki kirliliğin önemli bir kısmını oluşturan
kara kaynaklı kirletmeler için de uygulanabilir ve caydırıcı tedbirlerin
alınması gerektiğine inanıyoruz.
Küresel çevre koruma bilincinin öncelikle ülke çapında ve her alanda idrak
edilmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
Son olarak denizcilik sektörümüzün, sürdürülebilir olmasını ve planlı
bir şekilde büyümesini, dünyadaki modern, çevre dostu filolarla rekabet
edebilecek seviyede gelişmesini ve ekonomimizin her geçen gün
güçlenerek büyüyeceği, temiz bir gelecek temenni ediyorum.

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

www.rmkmarine.com
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kitabım Dünya Varmış 2'nin de konusudur. Dünya Varmış 1 de ise
Deniz ve doğa aşığı olan Ekrem İnözü, içine doğup büyüdüğü denizleri
dünya turumu anlattım.
kendine uğraş edinmiş.
Hayatını Anouk isimli teknesinde, istediği kıyıya yanaşarak geçiren
İnözü, sıkıldıkça yola devam ediyorum diyerek, denizin kendisine
Tekneyle dünya turu, çok sık kullandığımız bir kavram ama
sonsuz bir özgürlük sunduğunu söylüyor.
aslında nedir? Ne gibi kuralları var bu işin?
İnözü, bir yandan denizlerin keyfini çıkartırken diğer yandan da
Dünya turu, bulunduğunuz paralelde ilerleyip tam daire çizmeyi
denizlerin bir geleceğinin olması için mücadele ediyor. En büyük
gerektiriyor. Fakat bu, yine de belirlediğiniz rotada ilerleyebileceğiniz
mücadele yönetiminin eğitim olduğunu dile
anlamına gelmiyor. Doğanın ve denizin
getiren Ekrem İnözü denizlerdeki yaşamını ve
şartları rotadan sapmalara ve yeni rotalar
“İNSANLARI, ÜLKELERI VE
denizler için neler yapabileceğimizi anlattı.
çizmenize neden olabiliyor. Örneğin bizim
DENIZCILIĞI ILERIYE GÖTÜREN
ülkemizdeki denizciler, tura çıkmak için
yaz aylarını beklerler. Kış ayları rüzgarlı ve
Denizciliğe olan merakınız
ŞEY KARŞILAŞTIRMADIR.
dalgalı olduğundan uygun değil. Diyeceksiniz
nasıl başladı?
KIYASLAMA, BIZDE GENELDE
ki, burada güzel olan hava, gittiğiniz bir
Ben, Heybeliadalıyım. Babam deniz
OLUMSUZ ALGILANIR AMA
başka yerde bozuk olabilir. Evet, ama bu
subayıydı. O sebeple de deniz, doğduğum
ASLINDA VIZYON GELIŞTIREN,
bilgilerin hepsi artık kayıtlı. Örneğin Kanarya
günden bu yana hayatımın içinde.
Adaları’ndan Atlantik’in geçilebileceği ay,
Çocukluğumda küçük bir sandalım vardı.
HEDEFLER KOYDURAN BIR
Kasım ayıdır. Bunu herkes biliyor. İklim,
Onunla adalar civarında tura çıkardım.
OLGUDUR” DIYEN EKREM
rüzgarlar, konaklanabilecek yerler, ikmal
Liseden sonra yurt dışında gıda teknolojisi
İNÖZÜ,
BU
KARŞILAŞTIRMAYA
noktaları, güvenli limanlar, koylar hepsi kayıt
okudum. Dönükten sonra da işimle alakalı
altında ve bizler bunu okuyup geliştirerek,
olarak çeşitli yerlerde çalıştım. Bunlardan
EĞITIMDEN BAŞLAYARAK,
denizciliğin yüzyıllardır devam eden bilgi
biri de büyük bir oteller zinciriydi. Burada
DENIZLERE, DOĞAYA
akışı geleneğini devam ettiriyoruz. Çünkü ne
geçirdiğim altı sene içinde 14 farklı ülkede
KARŞI
FARKINDALIĞIMIZI
kadar çok okursanız, o kadar kolay geçişler
yeni oteller açtık. Bu gittiğimiz lokasyonlarda
yapar, denizlerde sıkıntısız dolaşırsınız.
3-4 ay gibi sürelerle kalıyorduk. Bu, oranın
GELIŞTIRIP, YARINLAR IÇIN
Türkiye’de denize çıkmak isteyen ancak ne
kültürünü, pazarını, insanını, yaşam şeklini
SORUMLULUKLARIMIZIN
yapacağını bilemeyen insanların en büyük
tanımak için iyi bir süre. Kaldıkça, öğrendikçe
FARKINA
DAHA
KOLAY
problemi okumamak.
merak ediyorsunuz. O nedenle bu gezme işi
hoşuma gitmeye başladı. Anlayacağınız benim
Bu arada yapılan araştırmalara göre, dünyada
VARABILECEĞIMIZI EKLIYOR.
dünya turum ilk olarak karada başladı.
senede 300 tekne dünya turunu tamamlıyor.
Tura çıkmaya heves edip deneyenlerin sayısı
ise 2 bin civarında. Bu 300 rakamı da Panama
İş hayatını bırakıp, tekneyle dünya
Kanalı’ndan alınan kayıtlardan tespit ediliyor.
turuna çıkmaya nasıl karar verdiniz?
Tekne alıp dünya turuna çıkmak
zaten hayalimdi. Ancak bunun
Sizi aradığımda Fransa’daydınız.
gerçekleşebileceğini, şirketi satmadan önce
Yeni bir tur hazırlığı mı var?
bilmiyordum çünkü şirketin satışı da ani
Ben bugüne dek, bir tam dünya turu yaptım,
oldu. 1996 senesinde, şirketi sattıktan bir ay
altı Atlantik Okyanusu geçişim bulunuyor.
sonra gidip teknenin siparişini verdim. 98
20 yılda 100 bin mil yaptım.
yılında kızımın adını verdiğim yelkenlim
70’ime merdiven dayadım. Artık planlar
Ekrem İnözü ve Cemile Hanım
Anouk’u teslim aldım; sonrasında da
yapmıyorum. Aklıma esen, yeterince tadını
kendimi denizlere adadım.
çıkaramadığım ya da yeniden görmek
istediğim yerleri ziyaret ediyorum. Denizlerin keyfini çıkarıyorum.
Nisan 2004’te Bodrum’dan dünya turu için yola çıktım. 30 ay sürdü.
Teknem şu an Nice’te. Orada Galatasaray Lisesi’nden arkadaşlarıma
Neden diye soracak olursanız, cevabım “merak”. İnsanoğlunun
denk geldim. Nice’i seviyorum da. O nedenle birkaç ay daha kalmayı
yaradılışında merak hep vardır. Macellan, Cristof Kolomb merak
planlıyorum. Sıkılınca yola devam edeceğim.
etmesiydi, dünya çok da gelişken bir yer olmazdı. Bir de tekneyle
gezmenin güzelliği, gittiğiniz yerlerin kültürlerini, insanlarını,
Hiç mi zor tarafı yok dünya turunun, denizde olmanın?
mutfağını, öğreniyorsunuz. Ben geçtiğimiz sene Brezilya’da bir
Ben, genel olarak yaptığım paylaşımlarda işin güzel kısmından
buçuk sene kaldım, ki bu süre yetmedi bana. O seyahat ikinci
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denizler çıkılmak için var. Ülkemizdeki marinaların
ziyade olumsuz, zorlayıcı ve mücadeleci tarafını
pek çoğunda, birçok tekne, demirlediği yerden hiç
yansıtıyorum. Bunun iki nedeni var: İlki batıl
Yapılan araştırmalara göre, çıkmıyor; kıyıları dolaşmıyor. Tekneciliğe şövanist
inancım. Nazar değeceğine inanıyorum. Bir
diğer sebebi de aslında insanların ilgisini çeken
dünyada senede 300 tekne bir yaklaşımımız var. O nedenle yeni neslin bunu
da kırmasını istiyorum. Denizler, gösteriş podyumu
kısmın işin zorlayıcı tarafı olması. Örneğin Sadun
dünya turunu tamamlıyor.
olmaktan çıkıp kazanılan alanlara dönsün istiyorum.
Boro’nun maceralarından aklımızda kalanlar neler?
Tura çıkmaya heves edip
Kızıldeniz’de korsanlarla mücadele, eşinin kanser
deneyenlerin sayısı ise 2 bin TURMEPA’nın çalışmalarını nasıl
olması. Ama Bora Bora da çok güzelmiş, keyifliymiş
civarında. Bu 300 rakamı da değerlendiriyorsunuz?
kısmına geldiğinizde “aaa evet, o da vardı” diyoruz.
Panama Kanalı’ndan alınan TURMEPA’nın eğitime önem vermesi, çocukları,
Buradaki karamsarlık değil, aslında hafızaya
kayıtlardan tespit ediliyor.
kazımak, kalıcılığı sağlamak. Benim anlattıklarım
gençleri bilinçlendirmeye çalışmasını çok değerli
ya da paylaştıklarım bir nevi mücadele. İnsanlar
buluyorum. Bugün gelişmiş ülkelerin hangisine
mücadeleyi severler. Mücadele, aslında başlamaya teşvik eder.
bakarsanız bakın, önce eğitim meselesini hallettiklerini görürsünüz.
Denizlerdeki en büyük sorun olan plastikler, yüzlerce sene kalıp
mikroplastiğe dönüşüyor daha sonra da onları tükettiğimiz balıklarla
Peki, 20 yıl ve 100 bin mili içeriye nasıl aktarıyorsunuz?
beraber yiyoruz. Cezalar ve zorlamalar bir yere kadar düzeltir. Ama
Ben, eğitime önem veren biriyim. Bu nedenle hem gençlerle hem
bunun bir yaşam biçimi ve felsefeye dönüşmesi için bilinç olmalı. Bu
amatör denizcilerle ara ara bir araya gelip, deneyimlerim üzerinden
da eğitim ile mümkün. Çünkü biz zevk için kirleten bir toplumuz. Şov
onlara denizleri, denizleri nasıl korumamız gerektiğini anlatıyorum.
olsun diye çöpümüzü yere atıyoruz. Bu nedenle TURMEPA’nın eğitim
Burası bazen bir marina oluyor, bazen bir konferans salonu. Bazense
seferberliğini sonuna kadar destekliyorum.
kendi teknemi platform olarak kullanıyorum. Türkiye’de, durduğumuz
Diğer yandan TURMEPA’nın atık üreten firmalar ile daha fazla
bazı kıyılarda, okul çocuklarını tekneme davet edip, tekneleri, coğrafyayı,
çalışma yapması lazım. Daha sistemli ve bütüncül yaklaşımlar
iklimleri, rüzgarları, seyahatlerimi, denizciliği ve yine denizleri
oluşturmalıyız. Örneğin bugün Almanya’dan aldığınız su şişesini
anlatıyorum. Gençlerle, çocuklarla bir araya gelmeyi seviyorum ve
İsviçre’de geri dönüşüm makinesine sokarak para iadesi alabiliyorsunuz.
önemsiyorum. Onlara denizlere açılmalarını söylüyorum. Çünkü
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sistemli olarak ve bilinçle, bu atıkları toplayıp
Adalar bugün, büyük bir kirlilikle karşı karşıya.
bertaraf ediyorlar. Biz ise bunu “diğer ülkelerde
Adalar nüfusu 70 bin kişi ama kirleten sayısı
700 bin. Demokratik değil diye, adım attı parası
TURMEPA’nın eğitime önem yok, bizde var” diyerek organik olmayan bir
almak istemiyorlar. Bugün Roma, Barselona gibi
vermesi, çocukları, gençleri böbürlenme aracına dönüştürüyoruz. Dünyanın
Avrupa’nın önde gelen şehirlerine gittiğinizde bu
bilinçlendirmeye çalışmasını hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok, çünkü
duymuyorlar.
paranın alındığını görüyorsunuz. Bunlar birer sistem
çok değerli buluyorum. Bugün gerek
Mavi Kart uygulaması hayata geçirilirken
ve benzerlerini biz de yapmalıyız.
gelişmiş ülkelerin hangisine amatör denizciler ve küçük balıkçı tekneleri
Türkiye’deki bir başka sorun da yoğunluk.
bakarsanız bakın, önce eğitim hesaba katılmadı ve bu da sorunlar oluşmasına
Herkes iyi niyetli olsa bile bu kadar fazla nüfus
meselesini hallettiklerini
neden oldu. Keyfi cezaların kesilmesi durumları
yoğunluğunun olduğu yerde, kirlilik kaçınılmaz
sonrasında mahkemede biten vakalar yaşandı.
oluyor. Herkes Göcek’e, Fethiye’ye, Bodrum’a
görürsünüz.
Keşke Mavi Kart yine TURMEPA’nın elinde
gidiyor. Dolayısıyla üç ay içinde oluşan kirlilik
kamış olsaydı. El değiştirmesi işi biraz denizler ve mavi gelecek
oranı normaldekinden çok daha fazla. Denizlere biraz zaman
olayından çıkardı, bazı isimlerin elinde bir rant alanına döndü.
versek kendini temizler. Buna uygun politikalar geliştirilmeli.
15 metre altı bir tekne ile 300 kişilik bir gezi teknesinin atığı aynı
olamaz. Kaldı ki, hangi tekneden ne kadar atık çıktığını nasıl tespit
Diğer ülkelerde bu işler nasıl yürüyor, ne yapmak lazım?
ediyorsunuz. Dünyada böyle bir araştırma yok.
İnsanları, ülkeleri ve denizciliği ileriye götüren şey hep karşılaştırmadır.
Bu, yabancı tekneler için de bir sorun. Mavi Kart'ı olmayan yabancı
Kıyaslama bizde genelde olumsuz algılanır ama aslında vizyon
teknelere de 800 liralık ceza kesiliyor ve hiçbir şeyden haberleri yok. O
geliştiren, hedefler koyduran bir olgudur. Örneğin Avrupa, denizleri
nedenle her toplumdan denizcinin dahil olduğu platformlarda oraya
kirletmemek için nasıl tedbirler alıyor, bizim ülkemizde neler var?
gitmeyin Mavi Kart yoksa ceza kesiyorlar, diye konuşuyorlar.
Fransa’daki marina ne kadar temiz, Fethiye’deki ne kadar? Eksiklerinizi,
Asıl olan Marpol'ün kaidesidir. Bu da üç mildir. Üç milin dışına
yapabileceklerinizi ya da yapmamanız gerekenleri görüyorsunuz. Ona
çıktığınızda suyunuzu boşaltırsınız. Tabi, Türkiye’de işler biraz daha
göre önlemler alıyorsunuz.
farklı çünkü iç denizlere de sahip. Bu Mavi Kart ile önlenecek bir şey
Övündüğümüz konulardan bir tanesi Mavi Kart. Avrupa ve diğer
değil, bunu eğitimle bertaraf edebilirsiniz.
önde gelen denizci ülkelerde böyle bir uygulama yok. İnsanlar

KISA KISA
Denize dair en sevdiğiniz kitap:
Pupa Yelken (Sadun Boro) ve
Uzun Yol (Bernard Moitessier).
En sevdiğiniz deniz filmi: Drift.
Şu an olmak istediğiniz yer: Brezilya.
Denizciliğe dair en büyük keyfiniz:
Denizin üzerinde olmak.
Türkiye’de en sevdiğiniz rota: Gökova.
Yurt dışında en sevdiğiniz rota:
Angra dos Reis (Brezilya).
En sevdiğiniz deniz mahsulü:
Beyaz etli balıklar.
Denizde en heyecanlandığınız an:
Atlantik Okyanusu’nu geçtikten
sonra karaya çıktığım an.
Denizde en korktuğunuz an:
Ben denizden genel olarak korkarım.
Denize saygı duymak lazım.
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CAPELLI RIB’ler isteğinize göre tasarlanır, renkler size özel seçilir, dilediğiniz zengin

aksesuarlar ile donatılır ve teslim edilir. Dilerseniz kışlık bakımları yapılır ve sizin için
muhafaza edilir. Detaylı bilgi için web sitemizi ya da mağazalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

7/24 hızlı ve güvenli alışveriş, deniz için her şey...
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mavisürgün
röportaj. Peri Erbul

MILLI YELKEN YARIŞÇISI EDHEM DIRVANA

“ŞARTLARIMIZ ÇOK DAHA İYİSİNE
UYGUN AMA KOLAY SULARDA
YELKEN AÇIYORUZ”
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kadar az bir rakam maalesef. Daha önce belirttiğim gibi her şeyin
Türkiye’nin en önemli denizcilerinden ve yelken yarışçılarından olan
temeli aile ve eğitim. Ne yazık ki, doğal güzellikleri ile çok zengin
Edhem Dirvana, aileden gelen deniz aşkını Türkiye denizciliğinin
bir coğrafya olmamıza rağmen, sosyo-ekonomik olarak her daim
gelişmesi ve daha fazla insanın denize dokunması adına insanlara
kaygıları, iniş çıkışları olan bir ülkeyiz. Bu da ister istemez aile ve
özellikle de gençlere yansıtıyor. “Denizci” dünya görüşünü projelere
çocukların seçimlerini etkiliyor. Spora verilen önemin futbol ve son
aktarıp hem başarılar yakalayan hem de yeni başarılar için mücadele
yıllarda basketbol ile sınırlı oluşu çok acı bir durum. Halbuki denizleri
eden Dirvana, yeni kazanımların ve zenginliklerin temelinin eğitim ve
ile zengin bir ülkenin deniz ve denizcilik alanında faaliyetlerinin ve
yakın çevrenin desteğinden geçtiğini söylüyor. “Daha mavi bir gelecek
yetiştirdiği sporcuların kat be kat daha fazla olması lazım. Yelken
için yarının denizcileri olan çocuklara sahip olduğumuz konum ve
federasyonları ve eğitim kurumlarının çok genç yaşlarda çocuklara bu
şanslı coğrafyamız sayesinde oyuna zaten bir sıfır önde başladıklarını
sevgiyi aşılaması ve gerekli sistemi kurması
hatırlatarak, onları motive etmeliyiz” diyen
gerekiyor. TV sektörü, reklam dünyası, büyük
Dirvana, işin kolayına kaçmayıp denizler ve
TÜRKIYE DENIZCILIĞININ
şirketler, bu işe kafa yormalı ve maddi manevi
denizci yarınlar için hep beraber çalışmamız
ILHAM VEREN SIMALARINDAN
destek olmalı. Sporun kişisel gelişim ve ruh
gerektiğini vurguluyor.
BIRI OLAN EDHEM DIRVANA,
sağlığı için kıymetinin farkına varıp bunu
hayatlarımızın bir parçası haline getirmeliyiz.
Siz Türkiye’de yelken ve yelken yarışına
DENIZLER VE YELKENCILIK
Türkiye’nin spor konusundaki başarıları
önemli katkıları olan birisiniz.
ALANINDA YAKALADIĞIMIZ
futbol, basketbol ile sınırlı kalmamalı. Bu
Yelkencilik ülkemizde hâlâ istenilen
BAŞARILARIN BIRKAÇ ISMIN
çocuklar bu coğrafyanın kıymetini bilip,
seviyede değil. Neden?
rakiplerine kıyasla oyuna önde başladıklarını
Her şeyde olduğu gibi yelkencilik de aslında aile
IMZASI ALTINDA KALMAMASI
anlamalılar. Şahane yelkencilerimiz var ve çok
ile başlar ve doğru bir eğitim öğretim sistemi
ADINA DAHA FAZLA
emek harcıyorlar fakat ne seslerini yeterince
ile pekiştirilebilir. Fakat altını çizmek isterim;
ÇALIŞMAMIZ GEREKTIĞINI
duyurabiliyor ne de gerekli ve hak ettikleri
aile olmalı derken yelkenci aileden gelmeli ya
VE BAŞARININ TEMELININ
destekleri görebiliyorlar. Ve bir noktada pes
da gelirli aile anlamında söylemiyorum bunu.
ediyorlar. Pes etmeseler bile sistem ve şartlar
Burada mühim olan ailenin yönlendirmesi
ISE EĞITIMDEN GEÇTIĞINI
onları var olabilecekleri noktaya taşıyamıyor.
ve desteklemesi. O yüzden yetişkinlerin de
BELIRTIYOR.
Size tüm kalbimle söylüyorum, Türkiye bu
denizciliğin potansiyeliyle ilgili bilgilendirilmesi
konuda rakibi olmayan bir ülke. Her mevsim
oldukça önemli.
ve nerdeyse her sahilimiz, yelkencilik için
Okullarda su sporları konusunda
bir şans. Bu şansımızı, bu zenginliğimizin
yeterli eğitimci ve dersler yok. Halbuki,
kıymetini bilmeli ve kullanmalıyız.
üç tarafı denizlerle çevrili müthiş bir
Dünya çapında yarışlara da katılan biri olarak
coğrafyada yasıyoruz. Bırakın yelkeni,
Türkiye’nin konumlandığı yeri anlatır mısınız?
yüzme bilmeyen çocuklarımız var. Bir de
Birtakım kişisel fedakarlıklarla yapılmış
elbette, yelkenin sosyo-ekonomik düzeyi
istisnai takımlar, federasyon ve kulüplerin
yüksek ailelerin ve kişilerin yaptığı bir
büyük zorluklarla buldukları desteklerle
spor olduğu algısı var ki, büyük yanlış.
yetişmiş sporcular dışında çok geriyiz. Yat
Deniz, rüzgar en büyük zenginliğimiz
yarışlarının sayısının artışı çok güzel ama
ve herkese yetecek kadar mevcut. Bütün
uluslararası profesyonel yelkencilik anlamında
bunları değerlendirip bu ülkenin kaderi
daha yolumuz uzun. Bu yarışların icra edildiği
olan denizcilik konusunda kapsamlı bir
yerlere kıyasla bizdeki şartlar ise yelkene çok
kalkınma planının hazırlanıp yürürlüğe
daha elverişli. Biz, galiba çok iyi sularda ve
girmesi lazım. Mustafa Kemal Atatürk’ün
kolayına yelken yapmaya alışıyoruz.
de çok net söylediği gibi “Denizciliği Türk’ün büyük ülküsü olarak
düşünüp kısa zamanda başarmalıyız.”

Türkiye’de 5 binin üzerinde yelken sporcusu olduğu
söyleniyor ki, bu işi bağımsız olarak yürütenler de vardır.
Azımsanmayacak bir sayı ama netice zayıf. Sizce?
Aslında bu rakam, 80 milyonun üzerinde nüfusu olan ve bu nüfusun
çoğunluğunun sahil bölgelerinde yaşadığı bir ülke için yok denecek

Peki, bizdeki, yelken eğitimlerinde karakter öğretimi
yapılabiliyor mu?

Yelken aynı zamanda karakter özellikleri geliştirmeye de
odaklanır: Bunlar yaratıcılık, güven, takım çalışması, iletişim,
kararlılık, bağımsızlık ve performanstır. Ancak bu şekilde
yaparsak bir faydasını görürüz. Çünkü zaten işin tabiatında
43

mavisürgün

KISA KISA
• Tek kelimeyle yelken sizin için ne demek?
Hayat.
• Dünyada yelken açmayı en sevdiğiniz yer?
Bozburun / Gökova Körfezi.
• Yelkenle seyahat edip en sevdiğiniz yer?
Bozburun
• En heyecanlandığınız yelkenli yarışınız?
Extreme Sailing’in her etabında çok
heyecanlandım, gerçekten muhteşemdi. Hem
her yarış çok tehlikeliydi hem de seviye çok
yüksekti. Sydney’in yeri ise çok ayrı çünkü
sonrasında orada evlendim.
• Dünyanın en iyi yelkenlisi hangisi sizce?
Herkesin kendi yelkenlisi en iyisi. Yapmak
istenilen yelkenciliğe göre de çeşit çeşit tekne
var. Ancak şahsen yüksek sürat yapabilen
yelkenlileri daha çok beğeniyorum.

bu var. Denizcilik, bireylerin gelişimine sonsuz
katkı sağlayan, aynı zamanda ruh sağlığına da iyi
gelen bir öğreti. Bizler de verdiğimiz eğitimlerde
sadece yelkenin nasıl açılması gerektiğini
değil, yelkenin aynı zamanda bir yaşam şekli
olduğunu ve yaşamın ne gibi kurallar ve isteklerde
bulunduğunu da aktarıyoruz.

Verdiğiniz eğitimlerin içinde denizlere dair
farkındalık ve sürdürülebilir mavi nerede duruyor?

Kendi adınıza bugüne dek yelken ve yelken
sporuna kattıklarınızı nasıl özetlersiniz?

Türkiye’nin spor
konusundaki başarıları
futbol, basketbol ile sınırlı
kalmamalı. Bu çocuklar
bu coğrafyanın kıymetini
bilip, rakiplerine kıyasla
oyuna önde başladıklarını
anlamalılar. Şahane
yelkencilerimiz var ve çok
emek harcıyorlar fakat
ne seslerini yeterince
duyurabiliyor ne de gerekli
ve hak ettikleri destekleri
görebiliyorlar.

Bozburun’da düzenlediğimiz okul öncesi denizcilik
kampında, denizi sevip korumanın önemini anlatıyoruz.
Hep söylüyorum ve tekrarlıyorum, mühim olan
yarışçı yelkenci çıkarmak değil, denizleri seven mavi
çocuklar yetiştirmek. Denizin hayatlarının ne kadar
büyük bir parçası olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Bu
coğrafya dünya çapında deniz tutkunları ve sporcuları
yetiştirmek için her şeye sahip. Ancak bu bizlere bu
mavilikleri koruma sorumluluğunu da beraberinde
getiriyor. Bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Ayrıca tabi ki kıyı ve sualtı
temizliği gibi faaliyetler de düzenliyoruz. Denizlerin kıymetini daha
çok kişi anlarsa, temiz tutmak için daha büyük çaba göstereceğimize ve
sürdürülebilirliği konusunda daha dikkatli olacağımıza inanıyorum.
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Şunu yaptım bunu yaptım diye burada sayamam
ama denizlerimize faydalı olacak biçimde
yaşamaya çalıştığımı söyleyebilirim. Edindiğim
bilgiyi ve imkanları öğrenmeye açık kişilerle
paylaşıyorum. Nefesimin yettiği kadar çok kişiye
ve özellikle de gençlere denizciliğin bu dünya, bu
ülke ve dolayısıyla da kendileri için olan önemini
anlatmaya çalışıyorum.

Yaz tatillerinizi Bozburun’da geçirdiğinizi
biliyoruz. Neler yapıyorsunuz?

Aslında Bozburun’daki yazlık evimizi 10 sene
önce Bozburun Yat Kulübü olarak deniz severlerin
hizmetine açtık. O zamandan beri pek bir yaz
tatiline çıkabildiğim söylenemez. Tüm sezon yani
beş ay sabah akşam ailemle beraber işletmemizin
başındayım. Misafirlerimizi ağırlamak, restoranımız
ve denizcilik faaliyetlerimiz derken oldukça yoğunuz. Aile hayatı,
tatil ile işi bir arada yaşıyorum. Gündüzleri genellikle yelkene
çıkıyorum, isteyenleri de yanımda götürüyorum. Akşamları da
restoran kısmıyla ilgileniyorum.

Team Turx projesi nasıl gidiyor? Yakında yeni
bir yarış var mı?
Konuşmalar, yazışmalar ve teklifler karşılıklı
olarak devam ediyor ama şu an kesinleşen bir
şey yok. Ekonominin ve siyasetin düzelmesiyle,
her şey daha hızlı ilerleyecektir. Biz de bu arada
boş durmuyoruz. İstanbul’da ve Bozburun’da
kamplar düzenleyip Team Turx sporcularıyla bir
araya geliyoruz. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Deniz
Harp Okulu ile bir iş birliği yapma şansımız
oldu. Subay adaylarımıza performans yelkenciliği
üzerine eğitim verdim. Oraya getirdiğimiz
foiling katamaranla, su üzerinde yelkenle uçarak
gitmenin nasıl olduğunu tecrübe ettirdik.

America’s Cup’a katılma hedefinizin olduğunu
biliyoruz. Bu hedefin neresindesiniz?

2020 Olimpiyatları’nda başarıya
yakın olduğumuza inanıyorum.
Türkiye Yelken Federasyonu,
Fenerbahçe/Doğuş iş birliğiyle
sporcularımız, son yıllarda ciddi
ilerlemeler kaydetti. Ancak
burada unutmamız gereken bir
konu var, o da 2020 sonrası
yelkende ne yapacağımız, zira
alttan yetişen çocuklar hâlâ
yeni nesil teknelerle yelken
yapamıyor.

En büyük hedefim o değil, daha da büyük hedeflerim var. America’s
Cup’a, bütçeyi ayarlayabilirsek, bence çok yakınız. Çünkü müthiş
bir gençliğimiz var, Extreme Sailing tecrübemiz ve en önemlisi
hevesimiz var. Türkiye ve Türk markaları, kendilerini dünyaya
tanıtırken seçilen yollar arasında üst düzey yelken yarışlarının yeri
unutulmamalı. Dünyada karar mercii olan, etkili ve parası olan
herkes, bir şekilde yatçılığa bulaşıyor; bu tür yarışları da takip ediyor.
Biz de oralarda olmalıyız.

Yelken ve yatçılığa aşık herkesin bir dünya turu planı oluyor.
Sizin dünya seyahati planınız var mı?
Olmaz mı! Yelken tutkusu olan hemen herkes gibi, dünyanın
esen tüm rüzgarında dans etmek ailemizin en büyük hayalleri
arasında yer alıyor.

Ara ara TURMEPA ile de çalışmalarınız
olduğunu biliyoruz. TURMEPA’nın
çalışmalarını nasıl değerlendirirsiniz?
TURMEPA, ülkemizin en büyük değeri olan
denizlerimizin korunması için var gücüyle çalışıyor.
Devletimiz, sanayicilerimiz ve halkımızdan kesinlikle
çok daha büyük desteği hak ediyor.

Denizlere dair dahil olduğunuz STK ya da
organizasyonlar var mı?
Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu’nun
(KÜDENFOR) aktif bir üyesiyim. Yelkenli Eğitim
Gemisi Derneği (YEGED) Yönetim Kurulu Üyesi
ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) üyesiyim.
Bu organizasyonlar içinde denizler için en etkin
şekilde var olmaya gayret gösteriyorum.

Son olarak, 2020 yılında Tokyo Olimpiyatları’nda yelken
branşında Türkiye olarak yer alacağız. Bu konuda neler
söylersiniz? Nasıl bir başarı bekliyorsunuz?
Madalyaya çok yakın olduğumuza inanıyorum. Milli takımımızı keyifle
takip ediyorum. Hazırlık süreçlerinde çok iyi dereceler aldılar. Türkiye
Yelken Federasyonu, Fenerbahçe/Doğuş iş birliğiyle sporcularımız, son
yıllarda ciddi ilerlemeler kaydetti. Ancak burada unutmamız gereken
bir konu var, o da 2020 sonrası yelkende ne yapacağımız, zira alttan
yetişen çocuklar hâlâ yeni nesil teknelerle yelken yapamıyor. 2020’den
sonra da 470’in karma sınıf olarak, Finn sınıfında olimpiyat dışı kalarak
devam etmesine karar verildi. Yani yapacak çok iş var. Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın desteğiyle gençlerimize onların yeteneklerini israf etmeyecek
yeni tekneler sunabilmemiz lazım. 29er/49er skiff ve Nacra katamaranlar
acilen alınıp kampları yapılmalı. Vakit aleyhimize işliyor...
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duayenbakış

“ÇEVRE
MESELESİ
VİCDAN İLE
ALAKALI”
CENGIZ KAPTANOĞLU

“FABRIKASINA, OTELINE VEYA BENZER TESISLERE ARITMA TESISI YAPIP ÇALIŞTIRMAYAN IŞ
ADAMLARINI VICDANSIZ OLARAK GÖRÜYORUM. İÇ SULARIMIZI, DENIZLERIMIZI KAYBEDIYORUZ,
YAZIK ÇOK YAZIK. TURMEPA’NIN KURULUŞ AMACI, FARKINDALIK YARATMAKTI VE BUNU DA
BAŞARDI AMA GIDILECEK DAHA ÇOK YOL VAR.”

Ç

Çok geç kaldığımızı düşünebiliriz, denizlerin çok kirlendiğini
söyleyebiliriz fakat bence çevre bilinci bizde daha erken başladı. Bugün,
çevre konusunda çok hassas olan ülkelerin hepsi, yeraltı zenginliklerini
ortaya çıkarıp, refah seviyesini yükselttiler. Ülkeler bu kaynaklardan
zenginleşirken, çevreyi hiç umursamadılar. Zenginleştikten ancak doğal
pek çok şeyi yitirdikten sonra çevre hassasiyeti geliştirdiler. Fosil yakıt
kullanım oranlarını azaltmaya başladılar. Ulaşım araçlarını elektriklilerle
değiştirdiler, çevre dostu yakıtlara geçiş yaptılar.
Biz henüz yeraltı kaynaklarımızı kullanmadık. Yeraltı kaynaklarını
kullanmak istediğinizde çevreci örgütlerin büyük tepkilerine maruz
kalıyorsunuz. Çevre kuralları çok sıkı ve cezalar yüksek fakat denetim
eksik. Dediğim gibi Türkiye’de çevre bilincinin erken başladığını
düşünüyorum, sadece denetimi bırakmamak lazım.
TURMEPA’nın varlığı da bizim için büyük şans. 1990’lı senelerden
bugüne çok mesafe kat edildi. Yeni kurulduğu yıllarda Sayın Rahmi
M. Koç ve Eşref Cerrahoğlu ile birlikte 30’a yakın şehrin yerel
idarecileriyle bölgesel toplantılar yaptık. Ana amacımız kıyılarımız,
göllerimiz ve iç suların kirletilmemesi için farkındalık oluşturmaktı.
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Aradan geçen 25 yıldan sonra bu farkındalığın yaratıldığını
düşünüyorum.

SIFIR ATIK FEVKALADE EKONOMIK
FAYDA SAĞLAYACAK
Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketinin
çevreyi korumanın yanında fevkalade ekonomik fayda sağlayacağına
inanıyorum. Sıfır Atık projesinde esas mesele, bu ülke insanın geri
dönüşüme alıştırılmasıdır. Geri dönüşüm bizim mayamızda var aslında.
Eskiden gazeteleri atmaz, biriktirirdik ve bunları satın alırlardı. Ülke olarak
birden zenginleşince birçok değeri görmezden geldik ve duyarlılığımızı
kaybettik. Şimdilerde ise yeniden geri kazanmaya başladık. Kıyılarımızın,
denizlerimizin, derelerimizin arıtma sistemlerine ihtiyacı var. Bakanlığın,
belediyelerin çevre cezalarından elde ettiği gelirlerle daha fazla geri
dönüştürülebilir atık tesisleri yapmaları gerekiyor. Bugün vicdansızlar
yüzünden göllerimizi ve nehirlerimizi kaybediyoruz. Evet, hiç kimse
kusura bakmasın, arıtma tesisi yapıp çalıştırmamak, kirli suları arıtmadan
nehirlere, kanallara boşatmak vicdansızlıktır.

etmesine izin verilmiyor. Bunun en büyük cezası, o
kirliliğin temizlenmesidir bence. P&I’dan teminat alıp
Çevre meselesinde iş birliği çok önemli. Mesela Sıfır
geminin kalkmasına izin verilmeli fakat kirliliği de
Atık’ta Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, bu
Devletimizin
çevre
ile
tamamen temizletmesini sağlamalıyız. STK’ların biraz
projenin öncülüğünü yürütmüyor olsaydı, bu kadar
alakalı STK’ların hepsi
bu konunun üzerine gitmesi gerekiyor.
önemsenip başarılı olacağına inanmıyorum. Sıfır Atık,
ile iş birliği yapıp destek
kolektif bir çalışmanın emeğidir. TURMEPA da
ÇEVRE IÇIN İHBAR HATTI KURULMALI
olması lazım. Mevzuat
denizlerimiz ve kıyılarımızdaki sorumluluğu aldı, çok
Çok şükür, yöneticilerden halkımıza kadar bilinçlenme
da başarılı işler yapıyor.
hazırlarken dinlemesi,
başladı fakat kontrolü de bırakmamak lazım.
Burada iki önemli nokta var. Birincisi, kamu yararına projelerini desteklemesi
Bilinçlenmenin yanında çevre için ihbar sisteminin de
çalışan kuruluşların devleti yöneten ile iyi ilişkiler
gerekiyor.
kurulması gerekiyor.
kurması lazım. Belediyeler ile aram iyi olsun, iş
Çevrenin kirletilmesinden herkes etkileniyorsa, yine
adamları ile aramı iyi tutayım, basınla iyi geçineyim
herkes bu sorumluluğu almalı. Ülke, çevre ve insan menfaati için
demekle olmaz. Hepsinden önemlisi kanun yapıcı ile iyi geçinmek
gerekiyorsa komşumuzu da ihbar etmemiz gerekiyor. İhbarı ihanet
lazım. Bugün TURMEPA, bunu çok iyi yapıyor, daha da güzel olacak.
olarak görmemek lazım. Sıfır Atık’taki gibi bir devlet büyüğümüzün bu
İkincisi de devletimizin çevre ile alakalı STK’ların hepsi ile iş birliği
konuda halkımıza çağrıda bulunması fayda sağlayacaktır.
yapıp destek olması lazım. Mevzuat hazırlarken dinlemesi, projelerini

BAŞARIDA İŞ BIRLIĞI ÇOK ÖNEMLI

desteklemesi gerekiyor. Bakınız, son çıkan Çevre Kanunu’na herkesin
itirazı var, belli ki kimseye sormadan hazırlandı, böyle olmaz. Bu tarz
uygulamalar, ülkenin prestijine de zarar verir.

VERILECEK EN BÜYÜK CEZA,
KIRLETTIĞINI TEMIZLETMEKTIR
Gençlik zamanlarımda en büyük derdimizden biriydi; limanlarda çevre
temizliği adı altında katı atık, sintine atık diye paraların toplanıp hizmet
verilmemesi. Çok şükür artık bunları aştık.
Fakat Bakanlığımızın gemilere kesilen cezaları hâlâ gelir kaynağı
olarak görmesi beni çok üzüyor. O paraların yine çevreye harcanması
lazım. Bence, denizi kirletenin en büyük cezası, o denizi temizlemesi
olmalıdır. Biliyorsunuz, bugün dünya denizlerinde yük taşıyan her gemi,
P&I güvencesi altında. Gezi kazası sonrası oluşan kirliliği ve cezasını
da teminat kapsamına almış. Türkiye denizlerinde bir kaza olduğunda
gemiye de ceza kesiliyor. Bu cezayı ödemeden de ticaretine devam

İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI,
DENIZI DAHA ÇOK KULLANMALI
Denizlerimizin en büyük sahibi, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı,
Sahil Güvenlik. Deniz Kuvvetleri, sadece güvenliği sağlamıyor, her
zaman denizlerin temizliğinde de önemli çalışmalar yaptı ve destek
olmaya devam ediyor.
Bizim TURMEPA’yı kurduğumuz dönemde belediyenin denizleri
temizlemek için hiç temizlik ekipmanı yoktu. Şimdi, denetim
tekneleri, deniz süpürgeleri ve hava araçları var. Numune alıp analiz
yapıyorlar. Fevkalade olumlu gelişmeler bunlar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu
ve yeni meclisi, hem ulaşım hem de çevre konusunda denizi iyi
kullanırsa, İstanbul’a büyük değer katarlar. İBB’nin, TURMEPA
ve diğer denizcilik örgütleri ile iş birliği yapıp deniz temizliğine
ağırlığını daha fazla koyacağına inanıyorum.
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DÜNYA
YATÇILIĞININ
GÖZDESI

GÖCEK’IN DENIZCILER IÇIN PRATIK ANLAMI DÜNYADA
EŞI BENZERI OLMAYAN BIR YAT ALANI OLMASI.
DÜNYADA TÜM AKDENIZ HAVZASI'NDAKI EN ÖNEMLI
YAT MERKEZLERINDEN BIRI OLARAK KABUL EDILIYOR.
YAT CAMIASININ KABE’SI OLARAK TANIMLANAN
GÖCEK, DÜNYA YATÇILARININ TERCIH ETTIĞI IKI ÖNEMLI
GÖZDE MEKANDAN BIRI. DIĞERI ISE KARAYIPLER.
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Pitoresk koyları, antik kalıntıları, tenha plajları,
eski usul köyleri ve büyüleyici deniz canlıları ile
birleşen turkuaz sularıyla büyük bir saygınlık
kazanan Göcek, görkemli dağların ve yemyeşil
ormanların fonunda lüks ve sakin bir yaşam
süren bir kasaba. Bu güzel Likya kenti, aşırılıktan
arındırılmış ortamı ve mükemmelliğe adanmış
doğası ile sadece Türkiye’nin değil, dünyanın
yakından takip ettiği bir lokasyon.
Muğla’nın Fethiye ilçesinin bu mavi-yeşil
mahallesi, eşsiz koylarıyla, turizm sezonunda
yerlisinden yabancısına, siyasisinden
Hollywood’lusuna kadar binlerce insanı ağırlıyor.
Batı Akdeniz’in üst düzey yat yeri olan çekici
koy, kasaba çevresindeki tepelerde yükselen
yapılaşmaya rağmen, Fethiye’ye rahatlatıcı bir
alternatif oluşturuyor. Uluslararası Dalaman
Havalimanı’na 20 dakikalık mesafede yer alan
bu sakin tatil beldesi, turkuaz kıyıların ihtişamını
deneyimlemek isteyip, vakit bulmayan ya da nasıl
yapması gerektiğini bilemeyen ziyaretçiler için
mükemmel bir destinasyon.
Göcek, pitoresk manzaraları ve suya kolay erişim
avantajının yanı sıra gastronomi, alışveriş, organik
deneyimler, kültür ve tarih turizmi, su sporları
gibi avantajlar da barındırıyor.

YEŞIL-MAVI BIR COĞRAFYA
Kapıdağ Yarımadası’nın doğusunda bir uçtan
bir uca 15 kilometre uzanan Göcek Körfezi,
Göbün, Merdivenli Koy, Bedri Rahmi (Taşkaya),
Yavansu, Kuyrucak, Hamam, Manastır, Sarsala
Koyu, Hurmalı Bük, Boynuz Bükü, At Bükü gibi
20’ye yakın, Ege ve Akdeniz’de eşine az rastlanır
güzellikte koy ve büke ev sahipliği yapıyor.
Göcek’in Fethiye Körfezi’ne bakan
10 kilometrelik sınırında ise körfezin ağzında
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inci gibi dizilmiş "12 Ada" bulunuyor. İrili
ufaklı bu adalar, özellikle günü birlik turların
en uğrak noktaları. Bu adalar arasında Göbün,
Domuz, Tersane, Zeytinli, Göcek, Yılanlı ve
Yassıcalar en ünlü olanları. Göbün, günübirlik
teknelerin ayrılması sonrasında en sakin saatlerini
yaşayan ada. Adını bir zamanlar burada cirit
atan yaban domuzlarından alan Domuz Adası
ise, Türkiye ve dünya jet sosyetesinin katıldığı
parti ile anılıyor. Körfezdeki adaların en büyüğü
Tersane, mübadele sonrası terk edilen eski Rum
kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. Yan yana yedi
küçük yassı adacıktan oluşan Yassıcalar, herhangi
bir tesisi bulunmamasına rağmen çocuklu aileler
tarafından çokça tercih ediliyor. Nedeni de
koylar içinde tek kumlu plajı olan yer olması. Bir
diğer tercih sebebi ise sığlığı. Göcek’e 10 dakika
mesafede yer alan Göcek Adası ise kasabaya en
yakın plaj olduğundan tekne turuna çıkanların
tercihi oluyor. Ağaçların altında sakin saatler
geçirmenin mümkün olduğu bu koyda, kamp

El değmemiş ormanları,
harika denizi, nesli koruma
altındaki canlıları, betonla
tanışmamış koyları,
doğa ile bütünleşmiş
yat mola noktaları, tüm
güzelliği, samimiyeti ve
misafirperverliği tamamlayan
insanları ile Göcek hem
Türkiye’nin hem de
dünyanın önde gelen turizm
destinasyonlarından biri.

yapmak da mümkün.
Göcek, ağaçları, çalıları ve tüm flora örtüsü ile
yaklaşık 100 kilometrelik bir alana yayılmış
yemyeşil bir doğa harikası. İç denizi çevreleyen
tepeler; saran sedir, kızılçam, karaçam, fıstık,
zeytin, çınar, meşe ağaçları ile süslenmişken, dere
yatakları okaliptüs ve bölgeye has endemik bir
tür olan sığla ağaçları ile kaplı. Kuzey sınırda yer
alan Dikmentepe’nin zirvesinden deniz seviyesine
kadar inen yamaçta ise sandal, mersin, akçakesme,
pirnal meşesi, yabani zeytin, tespih, keçiboynuzu,
zakkum, melengiç ve defne gibi ağaç türleri;
sumak, funda, karaçalı gibi çalılar; böğürtlen,
sarmaşık, laden, çayır otu, kekik ve ada çayı gibi
flora türleri yer alıyor.
Göcek’in doğası ayrıca önemli bir canlı
çeşitliliğine de sahip. Burada iribaşlı deniz
kaplumbağası, 13 çeşit deniz algi, üç tür deniz
çayırı, 35 tür balık, 134 tür kuş, 17 tür memeli ve
şişe burunlu yunuslar yaşamını sürdürüyor.

ÇOK BOYUTLU BIR TARIH VE
KÜLTÜREL MIRAS
Eski bir Likya şehri olan Göcek, Likya ve Bizans
döneminden kalma kalıntıları sebebiyle de büyük
bir tarih ve kültür mirası. Kapıdağ Yarımadası
üzerinde üç tarihi yerleşim merkezine sahip:
Krya, Lisai ve İydai Antik Kentleri. Buralarda
hava şartlarının zorluğundan dolayı şu ana dek
arkeolojik çalışmalar yapılmamış olsa da her sene
pek çok tarih meraklısı tarafından ziyaret ediliyor.
Denizden bölgeyi ziyaret edenlerin en kolay
ulaşabildikleri tarihi yer Likya Yolu. Bölge,
Sarsala’dan Yavansu’ya uzanan ormanlık bir
alanın içinde kalıyor. Hamam Koyu, Göbün,
Domuz Adası ve Tersane Adası’ndaki Bizans ve
Roma dönemlerine ait kalıntı ve eserler, tarihe
meraklıların uğrak yerleri arasında bulunuyor. Bir
diğer tarihi nokta da Bedri Rahmi Koyu’nda yer
alan Likya Mezarlıkları. Haritalarda “Taşyaka”
olarak geçen koya Bedri Rahmi denmesinin
sebebi ise ressamın burada bulunan bir eseri. 70’li
yıllarda mavi yolculuk kültürünün başlamasına
katkıda bulunan isimlerden biri olan Bedri
Rahmi Eyüpoğlu’nun kayalara çizdiği meşhur
balık figürü ve Azra Erhat’ın Göcek’e hediye
ettiği mozaik kaplama, bu koyda yer alıyor.
Sahip olduğu tarihi ve kültürel kalıntılar ve
eserler dolayısıyla Göcek’in önemli bir kısmı,
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bugün, “Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı”
ilan edilmiş durumda. Doğası, kültürel mirası ve
ender rastlanabilecek beşeri özelliklerinden dolayı
Göcek Körfezi, Fethiye ile beraber, 1998 yılında
Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tanımlandı.
Turizmcilerin “yüksek sezon” dediği aylarda
buraya akın eden yerli ve yabancı yatçılara doğayı
koruyarak hizmet vermek üzere de koylarda altı yat
mola noktası kuruldu.

PLANLANMIŞ KENTLEŞME
Bugün Göcek olarak tanımladığımız bölgenin
büyük bir kısmı, 1980’lerin sonlarında Göcek
Köyü’nün etrafında turizmi güçlendirmek adına
oluşturuldu. O zamana dek, bataklıklar ve sınırlı
sayıda tarım arazisiyle kaplı olan Göcek, çevre
ormanlardan toplanan kütüklerin ihracatı için
kullanılan küçük bir liman kentiydi ve turizm
yokluğunda pek çok insan buraya mevsimlik işçi
olarak göç ediyordu.
Deniz kenarından 2-3 kilometre yükseklikte
yer alan gerçek Göcek Köyü ise hâlâ varlığını
koruyor. Serbest dolaşan çoban köpekleri,
horozlar, tavuklar ve dut ağaçları köyün ilk günkü
atmosferini bir nebze olsa da koruyor. Şehir
merkezinin sıcak havalarda ihtiyaç duyduğu
serinlik ve gölge burada hâlâ mevcut. Ancak köy
de yavaşa yavaş şehir sakinlerinin yazlıkları ile
yeniden şekillenmeye başladı.
Yine de 1990’ların başında başlayan yapılaşmaya
rağmen Göcek, 1998 yılında Özel Koruma
Bölgesi ilan edildiğinden, ikiden fazla katlı binalara
izin verilmiyor. Planlanmamış kentleşmeye
karşı oluşturulan bu kalkan, Göcek’in, türevi
yazlık bölgelere nazaran doğal ve çevre dostu
bir bakış açısı ile şekillenmesini sağlamış. Hâlâ
daha ter dökmeden bir yerden bir yere yürüyerek
varabileceğiniz kadar küçük bir yerleşke. Sahil
şeridinde sıralanmış güzel evleri, küçük dükkanları
ve kafe ve restoranları ile butik bir görüntü
sergilerken; sahil şeridinden yükselen dağlar,
ormanlar, muhteşem manzara, bol oksijen, yöresel
konuşmalar, gelenekler, yerli lezzetler ile bunların
sunumları ve eksiksiz konukseverlik, genlerinde var
olan köylüyü sergiliyor.

BIRINCI SINIF YAT LIMANI
Göcek’in denizciler için pratik anlamı dünyada
eşi benzeri olmayan bir yat alanı olması. Dünyada
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tüm Akdeniz havzasındaki en önemli yat
merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yat
camiasının Kabe’si olarak tanımlanan Göcek,
dünya yatçıları tarafından iki önemli gözde
mekandan biri. Diğeri ise Karayipler.
Göcek, en sert havalarda dahi, sığınılabilecek
korunaklı bir liman. Hiçbir koşulda tehlike arz
etmeyen bu limanda geceleri sallanmadan uyumak
mümkün. Bu sebeple de dünyanın tüm yatçıları
için konfor anlamına geliyor. Bu sebepten dolayı da
iki bine yakın yat kapasiteli altı uluslararası limana
ev sahipliği yapıyor.
Göcek, özellikle yelkenciler açısından önemli bir
coğrafya. Marmaris Körfezi’nden gelen en ufak
esinti bile tepelerin üzerinden inerken şiddetini
artırıyor. Bu sebeple de yılın her günü yelken sporu
yapmaya imkan tanıyor. Ancak iç deniz olduğu
için de dışarıda fırtına bile kopsa deniz yüzeyinde
oluşan dalga boyu maksimum 30 santim oluyor.
Göcek’te su sıcaklığı sene boyunca ortalama 25
derece. TURMEPA’nın da verdiği desteklerle
kıyılar her zaman temiz. Bu sebeple de yüzmek
son derece keyifli. Diğer yandan Göcek suları,
pek çok su sporuna da olanak sunuyor. Dalış,
şnorkelli yüzme, rüzgar sörfü denizi keşfetmek
isteyenler tarafından en sık tercih edilen aktiviteler.
Kiralayacağınız yat ya da guletlerle Göcek’in 12
Ada’sını ve önde gelen koylarını gezebilirsiniz.
Diğer yandan dilerseniz siz de yerli halk gibi kendi
balığınızı tutup, pişirip yiyebilirsiniz.

Göcek, özellikle yelkenciler
açısından önemli bir coğrafya.
Marmaris Körfezi’nden gelen
en ufak esinti bile tepelerin
üzerinden inerken şiddetini
artırıyor. Bu sebeple de
yılın her günü yelken sporu
yapmaya imkan tanıyor.

DENİZ ENDÜSTRİSİNİ VE DENİZCİLİĞİ GELİŞTİRME DERNEĞİ’NİN AMACI
Türk insanına deniz sevgisini aşılamak, deniz uğraşını ve denizciliği tanıtmak,
Türkiye'de yat ve tekne sektöründe imalat, ithalat, ihracat, ticaret yapanları ve
deniz turizmine hizmet verenleri bir çatı altında toplamak,
Türkiye'de deniz eğitiminin tabana indirilebilmesi için
çalışmalarda bulunmak, gençlerimizi bu uğraşa teşvik etmek,
Türkiye'de, deniz malzemeleri ve tekne imal ve emniyet standartları konusunda
çalışmalar yapmak, ilgili mercileri bilgilendirmek,
Türkiye’de deniz malzemeleri ve tekne imalatı ile emniyet standartları
konusunda çalışmalar yapmak, ilgili mercileri bilgilendirmek,
Deniz malzemeleri üreten, satan, ithal ve ihraç eden kişilerin bu mesleği ileriye
götürmeleri için standartlarını yükseltmek, mesleki kurallar tespit etmek ve bu
kuralları uygulatmak.
DENİZ ENDÜSTRİSİNİ VE DENİZCİLİĞİ GELİŞTİRME DERNEĞİ
Sektörümüzü uluslararası platformlarda temsil eden ve AB standartlarının
ülkemize uyarlanmasını sağlamak için çalışan,ICOMIA (Uluslararası Denizcilik
Endüstrisi Dernekleri Konseyi)’nın tam üyesi, YATEF (Yat ve Tekne Endüstrisi
Federasyonu)’in kurucu üyesi, sektörün en büyük fuarı olan CNR AVRASYA
BOAT SHOW’un “Düzenleyici Partneri” ve 300’den fazla tüzel ve kişi üyesi
olan bir sivil toplum kuruluşudur.

YAŞLILARIMIZI
VE
ÇOCUKLARIMIZI
1 TEMMUZ
DENİZCİLİK VE KABOTAJ
BAYRAMINDA DENİZ İLE
BULUŞTURUYOR.
İstanbul’da yaşayıp ta
deniz görmemiş veya
denize girmemiş veya
bir tekneye binerek boğaz turu
yapmamış 40 yaşlımız ve
40 çocuğumuz o gün
unutamayacakları bir gün yaşayacaklar.

DENTUR DENİZ ENDÜSTRİSİNİ VE DENİZCİLİĞİ GELİŞTİRME DERNEĞİ
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1551 Okmeydanı-İstanbul ● T: 0212 320 32 44 - F: 0212 320 32 08
dentur@dentur.org.tr ● www.dentur.org.tr

mavidestek
röportaj. Peri Erbul

CLARIANT TÜRKIYE GENEL MÜDÜRÜ
ALESSANDRO CAVASSI

“TURMEPA ILE
YAPTIĞIMIZ ORTAKLIK,
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
TAAHHÜDÜMÜZÜ
VURGULUYOR”
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞIN CLARIANT’IN IŞ
STRATEJISININ YAPI TAŞI OLDUĞUNU
DILE GETIREN CLARIANT TÜRKIYE GENEL
MÜDÜRÜ ALESSANDRO CAVASSI,
“BIR ÜRÜNÜN MÜŞTERILERIN DAHA
SÜRDÜRÜLEBILIR BIR PERFORMANS
SERGILEMESINE NASIL YARDIMCI
OLDUĞU KONUSUNDAKI VAADINI
ÖLÇMEK VE SOMUTLAŞTIRMAK
KILIT UNSURLARIMIZDAN”
DIYEREK, BU KONUDA SADECE AKIL
YÜRÜTMEDIKLERINI, BUNUN HAYATA
GEÇMESI IÇIN UĞRAŞTIKLARINI EKLIYOR.
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Dünyanın önde gelen kimya firmalarından biri olan Clariant, kimya
alanında ortaya koyduğu yenilikçi ve inovatif ürünlerin yanı sıra, kimya
sektörünün karbon ayak izinin azaltılması adına da girişimci projeler
yaratıyor. Doğal kaynakların sürdürülebilir olması için çalışmalar yapan
Clariant, bu konuda dünyanın öncü birkaç kimya markasından biri.
“Kimya endüstrisi, sürdürülebilirlik açısından belli ölçüde tüketici
baskısıyla karşı karşıya” diyen Clariant Türkiye Genel Müdürü
Alessandro Cavassi, sürdürülebilirliğin kimya endüstrisi için artık
tanımlayıcı bir eğilim olduğunu belirtiyor ve bunun herkes için
kaçınılmaz olduğunu ekliyor. Clariant olarak bu sorumluluğun
bilincinde hareket ettiklerini vurgulayan Cavassi, bu konuda pek çok
projede yer aldıklarını ve gezegenin geleceği olan çocuklara farkındalık
yatırımları yaptıklarını ifade ediyor.
Sürdürülebilirlik, doğa ve denizler konusunda ortak paydada oldukları
TURMEPA ile farklı projelerde bir araya gelen Clariant Türkiye, son
olarak TURMEPA’nın öncülüğünü yaptığı Çocuklar Suyu Kodluyor
projesine destek verdi.
Sürdürülebilirliğin Clariant’ın iş stratejisinin yapı taşı olduğunu belirten
Alessandro Cavassi, TURMEPA ile olan iş birliklerini ve kimya
sektöründeki çevreci çalışmalarını anlattı.

Clariant’ın Türkiye pazarındaki 25 yılı aşkın hikayesini
özetler misiniz? Clariant, Türkiye’de neler yapıyor?
Clariant, 1886’da Basel’de kurulan kimya şirketi Sandoz’dan 1995’te
ayrılarak faaliyetlerine başladı. Clariant, bu köklü geçmişi sayesinde, kimya
bilimi ve kimya sektörüyle ilgili yaklaşık 150 yıllık bilgi ve deneyime sahip.
53 ülkede 110 şirketle faaliyet gösteriyor.
Bu uzun tarihe ve global ağımıza dayalı olarak Clariant, Türkiye kimyasal
pazarına benzersiz ürünler, uygulamalar, sürdürülebilirlik, inovasyon
ve uzmanlık sağlıyor. Türkiye pazarında 24 yıldır varlığını sürdürüyor.
Clariant’ın Gebze, Balıkesir, Gaziantep ve Fatsa’da bulunan dört üretim
tesisinde 300’ün üzerinde çalışanı var. Odaklandığı kişisel bakım ve ev
bakımı, inşaat, ambalajlama, tüketici ürünleri, sağlık, ulaşım ve gıda gibi iş

alanları, büyüyen orta sınıf geliri ile hareketliliği ve kentleşme eğilimleriyle
birlikte daha yüksek büyüme oranları sunuyor. Türkiye kimyasal
pazarında Clariant’ın odağı; Fonksiyonel Mineraller, Katkı Maddeleri,
Yağ ve Madencilik Hizmetleri, Endüstriyel ve Tüketici Özel Ürünleri,
Masterbatches İş Birimleri ve Pigmentler.

Clariant Türkiye’nin, Clariant Global
içerisindeki konumu nedir?
Türkiye, Clariant için stratejik bir pazar ve Clariant’ın küresel
büyümesinde çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye’deki iş kültürü için
de önem arz eden değerler olan inovasyona, yaratıcılığa ve girişimciliğe
odaklanmayı sürdürerek, piyasadaki konumumuzu geliştirmeyi ve
daha fazla büyüme sağlamayı planlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz
tüm iş birimlerinde aktif olmayı ve uluslararası bilgi birikimimizi ve
uzmanlığımızı Türkiye kimyasallar pazarına taşıyarak sektör lideri
olmayı amaçlıyoruz. Clariant, Türkiye’de ve tüm dünyada önemli
yatırımlar yapıyor. Clariant olarak, bilgi transferi, en iyi uygulama
örnekleri ve sürdürülebilir yatırım vasıtasıyla, Türkiye’nin, gelişmiş
kimya sanayii kapasitesini daha da artırma arzusunu desteklemek
ve bunun bir parçası olmak istiyoruz. Türkiye'de, alanında uzman
ekiplerin hizmet verdiği tam donanımlı laboratuvarlarımız bulunuyor.
Bu girişimler sayesinde Clariant, sektörle ilgili bilgi birikimini bir
araya getirerek ve dünyanın dört bir yanındaki uzmanlarla bağlantı
kurarak hem bilgi alışverişinin önünü açıyor hem de pazar inovasyonu
yaratabilecek yeni teknolojileri ve gelişmiş konseptleri araştırıyor.

Faaliyet gösterdiğiniz kimya sektörü, çevre ve denizler için
en yıpratıcı sektör olarak gösteriliyor. Son yıllarda, doğal
kaynakların sürdürülebilir olması adına ortaya atılan
çözüm yollarından biri de “Yeşil Kimya”. Kimyayı yeşile
boyamak mümkün mü?
Sürdürülebilirlik, bir süredir endüstrimiz için tanımlayıcı bir eğilim.
Sürdürülebilirlik açısından ölçülebilir faydalar sağlamak, müşterilerimiz
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için fark yaratan bir özellik. Bu noktada itici güç
olarak tüketicileri görüyoruz. Kimya endüstrisi,
sürdürülebilirlik açısından belli ölçüde tüketici
baskısıyla karşı karşıya. Başlangıçta her şey enerji
tüketimi ve CO2 emisyonları hakkındayken, şirketler
artık başka faktörleri de hesaba katıyor. Bu nedenle,
kimya endüstrisi nihayet yakın gelecekte yeşile veya en
azından olduğundan daha yeşile dönecek.

Siz sektörünüzün yaratabileceği tahribatın
hassasiyetinde olan firmalardan birisiniz.
Sürdürülebilir performans sergileyen dört
öncü kimya şirketi arasında bulunuyor
olmanız bunun göstergesi. Sürdürülebilirlik
ile alakalı olarak gerçekleştirdiğiniz öncü
çalışmalardan bahseder misiniz?

Kimya endüstrisi,
sürdürülebilirlik açısından
belli ölçüde tüketici
baskısıyla karşı karşıya.
Başlangıçta her şey enerji
tüketimi ve CO2 emisyonları
hakkındayken, şirketler artık
başka faktörleri de hesaba
katıyor. Bu nedenle, kimya
endüstrisi nihayet yakın
gelecekte yeşile veya en
azından olduğundan daha
yeşile dönecek.

Clariant, performanstan ödün vermeden sürdürülebilir
ve yenilikçi ürünler ve çözümler sağlayarak,
tüm paydaşları için oluşturulan katma değer ve faydalar aracılığıyla
faaliyetlerinin hepsinde sürdürülebilirliğe kendini adamış bir şirket.
Clariant, müşterilerinin yanı sıra toplum için katma değer yaratmak
amacıyla ürün portföyünde sürdürülebilirliği teşvik etmeye devam ediyor.
Clariant’ın Portföy Değer Programı (PVP) kriterleri, sürdürülebilirliğin
üç boyutunu dikkate alıyor: Çevresel, ekonomik ve sosyal. PVP’nin sonucu
olarak ortaya çıkan EcoTain® etiketi, şirketin olağanüstü sürdürülebilirlik
mükemmeliyetine sahip ürünler geliştirme taahhüdünü yansıtıyor.
Clariant, Avrupa’da en sürdürülebilir kimya şirketlerinden biri olarak
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biliniyor. 2013’ün Eylül ayından beri Avrupa’nın
Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI)
yer alıyor ve altı yıl üst üste, en sürdürülebilir kimya
şirketlerinden biri olarak seçildi. 2016 ve 2017’de,
mükemmel sürdürülebilirlik performansından ötürü
RobecoSAM Sürdürülebilirlik Ödülü'nü ve Gümüş
Sınıf Ödülü'nü kazandı. RobecoSAM analistleri,
Clariant’ı Önemlilik, Çevresel Raporlama, Suyla İlgili
Riskler ve İnsan Sermayesi Gelişimi kategorilerinde
sınıfının en iyisi olarak isimlendirdi. Clariant hem
DJSI Avrupa’da hem de DJSI Global’de kimya
endüstrisindeki en iyi şirketler arasında yer aldı.

Sürdürülebilirlik ve çevre adına
gerçekleştirdiğiniz çalışmalar, rakiplerinizden
ayrışmada nasıl bir fayda sağlıyor?

Beş kıtada, 100’den fazla ülkede çalışan Clariant,
nerede iş yaparsa yapsın, sorumlu ve destekleyici
bir kurumsal vatandaş olarak hareket etmeye çok fazla değer veriyor. Bu
nedenle, komşularımızla yakın bir ilişki kurmak için dünya genelinde bir
dizi topluluk girişimi ve vakıf çabalarını destekliyoruz. Clariant, özellikle
üretim tesislerinin yakınlarında, birçok projede yer alıyor. Çocukların ve
gençlerin teorik ve pratik eğitimini ve kişisel gelişimini destekliyoruz. Ek
olarak, şirket ayrıca altyapı, bilim ve araştırma, sanat ve kültür alanlarında
birçok faaliyeti destekliyor. Genelde bu projeler tek seferlik etkinlikler
olarak kalmayıp uzun vadeli taahhütlerin bir parçasını oluşturuyor.
Sürdürülebilirlik, Clariant’ın iş stratejisinin bir yapı taşı. Belirli bir

8. Sualtı Atık Sergisi ve Oyun Atölyesi
konusundaki devam eden yaklaşımının yanı sıra,
ürünün müşterilerin daha sürdürülebilir bir
sürdürülebilir hammadde bazına dayalı daha fazla
performans sergilemesine nasıl yardımcı olduğu
konusundaki vaadini ölçmek ve somutlaştırmak
Artık müşteriler, daha organik ürün geliştirme ihtiyacını vurguluyor. Clariant, 2025
için belirlediği iddialı çevresel hedeflerine ulaşmak
kilit unsurlarımızdan. Fakat bu, her zaman basit
ve yenilikçi ürünler talep
için sürekli olarak kendini geliştiriyor. Ayrıca, şirket
bir şekilde olmuyor. Portföy Değer Programı
ediyor. Deneyimli yönetim
Responsible Care® (Sorumlu Bakım) Global Şartı
ve EcoTain etiketiyle Clariant, tahmine dayalı
ekibimiz,
müşterilerin
ve Birleşmiş Milletler Global Sözleşmesi’nin (UN
sonuçlar yerine ölçümlenebilir sonuçlar elde etmeyi
beklentilerini öngörmenin ve Global Compact) imzacılarından olup Together
her zaman hedefledi. Yalnızca ürünlerin çevresel
karşılamanın, tüm kuruluş
for Sustainability (Sürdürülebilirlik için Beraber)
ve sosyal faydaları hakkında değil, aynı zamanda
topluluğunun bir üyesi.
bunların ekonomik etkisi ve müşteri talebindeki
için en büyük öncelikler
Clariant’ın Ar-Ge alanında yaklaşık bin 100
kayma konusunda da bunu yaptı. PVP, veriler
olduğunu düşünüyor.
çalışanı var. Bunlar sekiz global Ar-Ge merkezine
sağlayan güvenilir bir ölçümleme aracı. Üçüncü
ve dünya genelinde elli Teknik Yetkinlik Merkezi’ne dağılmış durumda.
parti uzmanlarla geliştirilip yine onlar tarafından denetleniyor. İş
Ek olarak, Clariant, 2015 yılında Almanya’nın Frankfurt şehrinde en
birimlerimiz ve onların pazarları farklı gereksinimler ve zorluklarla karşı
büyük İnovasyon Merkezi’ni açtı. Bu merkezde müşterileri global olarak
karşıya. Ama son zamanlarda, sürdürülebilirliğe kurumsal odağımızdan
etkileyen birçok eğilim inceleniyor ve ardından, bunların çözümleri
değil, daha çok iş ve pazar kaynaklı olan genel bir kaymayla karşılaştık.
geliştiriliyor. Clariant’ın büyümeye ve gelişime, yaratıcılığa ve girişimciliğe
Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem, çabalarımızın pazarda görünürlüğe
olan bu global bağlılığı, Türkiye’deki başarısıyla uyum içinde ilerliyor.
sahip olmasını sağlıyor. Kurum içinde, ilerleyişi tetikliyor ve kurum içi
rekabet oluşturuyor. İş birimlerimiz, bir EcoTain® portföyüne sahip olup
onu büyütmekle gurur duyuyor. Artık önemli Ar-Ge projelerini tararken,
Küresel ısınma, kirlilik ve çevresel anlamda değişen tüketici
sürdürülebilirlik kriterlerimizi sistematik olarak kullanıyoruz.
trendleri, kimya sektörünü nasıl şekillendiriyor?
Clariant, çevreye olan etkisini azaltırken, müşterilerine katma değer
sağlamak için yeni ürün ve hizmetlerini sürekli olarak geliştiriyor ve
Kimya sektöründe sürdürülebilirlik ve çevreci üretim, aynı
iyileştiriyor. Müşteri talepleri, bölgelere ve sektörlere göre farklılık
zamanda uzun vadeli yatırımlar ve Ar-Ge de gerektiriyor. Siz
gösteriyor. Fakat müşteriler, daha organik ve yenilikçi ürünler talep ediyor.
bu konuda nasıl bir politika izliyorsunuz?
Deneyimli yönetim ekibimiz, müşterilerin beklentilerini öngörmenin ve
Clariant’ın Ar-Ge uygulamaları, düşük insan toksisitesi, yüksek
karşılamanın, tüm kuruluş için en büyük öncelikler olduğunu düşünüyor.
biyobozunma sayesinde düşük çevresel etki ve düşük ekotoksisiteye
Müşterilerimize benzersiz teknik ve uygulama hizmetleri sunmaktan
sahip, yenilenebilir kaynakların kullanıldığı yeni ürünleri geliştirmeye
gurur duyuyoruz. Hem geliştirme hem de satış ekiplerimiz,
odaklanmış durumda. Clariant’ın Portföy Değer Programı, şirketin
müşterilerimizin endüstrilerinde farklı deneyimlere sahip üyelerden
ürün portföyünü ve hizmetlerini müşterilerin ihtiyaçlarına göre yönetme
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oluşuyor. Ana odakları ise, müşterilerimizin
toplam sahip olma maliyetini optimize etmek
için ürünlerimizi ve süreçlerimizi sürekli olarak
iyileştirmek ve uyarlamak.

Dünyada plastiğin geri dönüşümü ve
kompostlanabilirliği ile ilgili çok önemli
gelişmeler oluyor. Türk kimya sektörü bu
gelişmeleri ne derece takip ediyor sizce?

TURMEPA’nın çabalarının
çevreye nasıl katkı
sağladığını biliyor ve onların
bu son derece önemli amacını
destekliyoruz. Clariant ve
TURMEPA arasındaki iş
birliği çok anlamlı çünkü
Clariant’ın sürdürülebilir
operasyonlara ve gelişime
bağlılığı, geniş ürün ve girişim
yelpazesine yansıyor.

Gelişmiş teknolojiler, inovasyon ve sürdürülebilir
çözümler, endüstrinin geleceğinde kritik bir rol
oynayacak. Plastiğin modern yaşam için gerekli
olduğunu biliyoruz. Ayrıca, kaynak ihtiyaçlarını
karşılayarak atık, enerji kullanımı ve emisyonları
azaltılabiliyor. Kullanılmış plastiklerin düzgün
bertarafını sağlayarak veya geri dönüştürerek plastiği
sorumlu bir şekilde kullanabiliriz ve kullanacağız. Asıl yapmamız gereken
şu: Doğru atık yönetimiyle plastikten faydalanırken, yan etkilerine
çözüm getirmek. Türkiye’deki kimya endüstrisinin, sağlık, güvenlik ve
çevresel koruma alanlarında güçlü performansa ulaşmak için kendisine
meydan okuduğuna inanıyoruz. Clariant, tasarım ve üretimin daha fazla
dayanıklılık ve daha yüksek geri dönüştürülebilirlik ihtiyaçlarını tam
anlamıyla karşılayan yenilikçi ve sürdürülebilir bir plastik endüstrisine
katkıda bulunmayı amaçlıyor.

TURMEPA’nın öncüsü olduğu “Çocuklar Suyu Kodluyor”
projesine destek oldunuz. TURMEPA ile tanışıklığınız nasıl
başladı? Neden TURMEPA’yı tercih ettiniz?
Clariant Türkiye olarak 2018’de TURMEPA’nın 8. Sualtı Atık Sergisi
ve Eğitim Atölyesi’ni ana sponsor olarak destekledik. TURMEPA’nın
çabalarının çevreye nasıl katkı sağladığını biliyor ve onların bu son
derece önemli amacını destekliyoruz. Bu projenin amacı, su ayak izini
azaltmak için çeşitli yollar bularak, su kaynaklarının muhafazasının
ve denizlerin korunmasının önemini vurgulamaktı. Atölye boyunca,
Clariant çalışanlarının çocukları ve okul çağındaki diğer çocuklar
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beraber, suyun ve denizlerin önemi, dünya
genelindeki su kaynakları ve su kontaminasyonu
hakkında bilgi edindi. Clariant ve TURMEPA
arasındaki iş birliği çok anlamlı çünkü Clariant’ın
sürdürülebilir operasyonlara ve gelişime bağlılığı,
geniş ürün ve girişim yelpazesine yansıyor.
İnsanlığın ve çevrenin refahı ile ekonominin işlevi
en nihayetinde, gezegenimizin doğal kaynaklarının
sorumlu yönetimine bağlı olduğu için TURMEPA
ile yaptığımız ortaklık, Clariant’ın bu konudaki
taahhüdünü vurgulamak için mükemmel bir fırsat.

Çocuklar Suyu Kodluyor projesine nasıl bir
katkı sunuyorsunuz?

Çocuklar Suyu Kodluyor Projesi, 18 aylık
bir süreç ve çocukların yaratıcılık, sorgulama
ve keşif duygularını teşvik eden çeşitli faaliyetler içeriyor. Bu
proje, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki 29 okulda uygulanacak
ve eğitimlerden yaklaşık 6 bin 630 öğrenci ve 400 öğretmen
faydalanacak. Projenin kapsamı dahilinde, suyun ve denizin önemi
beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerine öğretilerek, su ekosisteminin ve
korunmasının önemini içselleştirmelerine yardım edilecek. Proje
kapsamında, deneysel bir yaklaşımla teorik bilgileri pekiştirmek
amaçlanıyor. Böylece, bu iş birliğiyle, bir STEAM laboratuvarı,
öğrencilerin kendi su projelerini yapması için kullanımlarına
sunulacak. Ayrıca, pilot çalışma olarak Çocuk Komitesi oluşturulacak
ve eğitim setlerinin içeriğini belirleyecek bir atölye yapılacak. Milli
Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı STEAM eğitimi, 40 öğretmene
sağlanacak. Ayrıca, öğrencilerin projeleri İTÜ Süleyman Demirel
Kültür Merkezi’nde sunulacak ve değerlendirilecek. Kapanış fuarında,
alanlarında uzman kişilerden oluşan bir jüri, öğrencilerin projelerini
değerlendirecek. Bu projeyle, çevre konusunda daha şefkatli, sorumlu
ve bilinçli bir neslin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor.
Bu projeyi ana sponsoru olarak destekliyoruz ve böyle önemli bir
projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz.
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SAMSUNG BOĞAZİÇİ
KITALARARASI YÜZME YARIŞI

B AŞ L A N G I Ç

Emirgan

KANLICA

KULAÇLARLA
KITALARI
BIRLEŞTIRIYOR

Baltalimanı

Rumeli Hisarı

Anadolu Hisarı

Bebek

Kandilli

Arnavutköy
Vaniköy

BİT İŞ

KURUÇEŞME
Çengelköy

AVRUPA
Beylerbeyi

ASYA
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30 YILDIR TÜRKIYE’DEN VE
DÜNYADAN BINLERCE SPORCUNUN
MÜCADELE VE DOSTLUK IÇIN
BIR ARAYA GELDIĞI SAMSUNG
BOĞAZIÇI KITALARARASI YÜZME
YARIŞI, BU SENE 21 TEMMUZ
TARIHINDE GERÇEKLEŞECEK.
2 BIN 400 KATILIMCININ
“KITALARARASI YÜZÜCÜ” UNVANI
IÇIN KIYASIYA REKABET EDECEĞI
ORGANIZASYONA BU SENE
52 ÜLKEDEN KATILIM OLDU.

2

52

2.400

6,5

KITA

ÜLKE

YARIŞMACI

KILOMETRELIK
PARKUR

61

maviyarış

T

Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına büyük
katkı sunan Samsung Boğaziçi Kıtalararası
Yüzme Yarışı’nın 31.’si bu sene 21 Temmuz
Pazar günü gerçekleşecek.
Asya kıtasını Avrupa kıtasına kulaçlarla
bağlayan organizasyonda dünyadan ve
Türkiye’den binlerce sporcu ve deniz sever,
mücadele etmek, sınırlarını görmek, kazanmak
ama en önemlisi dostluk için bir araya geliyor.
İstanbul Boğazı'nın muhteşem güzellikleri
eşliğinde gerçekleşen yarış, 30 senedir heyecanlı
ve coşku dolu şekilde gerçekleşiyor. 1989 yılında
dört kadın ve 64 erkek sporcunun katılımı
ile başlayan Samsung Boğaziçi Kıtalararası
Yüzme Yarışı, her yıl katlanan ilgiyle bugün
dünya çapında 2 binden fazla kişinin yarıştığı
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ve binlercesinin ise yarışmak için can attığı
bir etkinliğe dönüştü. Yarışmanın ötesinde
bir festival ve şenlik havasında geçen yarış,
Dünya Açık Su Yüzme Birliği'nin (WOWSA)
her yıl dünyanın farklı yerlerindeki açık su
yüzme organizasyonlarını, üyelerinin oyları ile
değerlendirdiği ve en iyilerini açıkladığı listede
“2016'nın En İyi Açık Su Organizasyonu”
olarak gösterilmişti.

YARIŞMAYA DÜNYADAN
YOĞUN İLGI
Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene
de dünyadaki pek çok ülkeden ilgi gören
yarışmada yurt dışından bin 200, yurt
içinden bin 200 olmak üzere, 2 bin 400
sporcu yarışacak. Bu sene, yabancı yüzücüler
için 4 Ocak’ta açılan kontenjan 28 dakika
içinde doldu. Etkinliğe en büyük ilgiyi
Rusya gösterirken, ülke için açılan 370
kişilik kontenjan altı dakikada tamamlandı.
Organizasyonun bir diğer ilgili ülkesi Ukrayna
ise kendisine ayrılan 356 kişilik kontenjanı
11 dakika doldurdu. 3 bine yakın yabancı
başvurunun yapıldığı Samsung Boğaziçi
Kıtalararası Yüzme Yarışması’na Rusya,
Ukrayna, İngiltere gibi ülkelerin geleneksel
ilgisinin yanında bu yıl ilk kez Endonezya,

Asya kıtasında Kanlıca
İskelesi’nden başlayıp
Avrupa kıtasında
Kuruçeşme’de son
bulacak olan yarışma,
6,5 kilometrelik bir parkuru
kapsayacak. Boğaz’da
her yaştan yüzücü kulaç
atacak. Bu eşsiz heyecanı
yaşamak için binlerin birbiri
ile kıyasıya mücadeleye
girişeceği yarışmanın
en genç yüzücüsü
14 yaşındayken,
en yaşlı yüzücü ise
89 yaşında olacak.
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Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler’den de
yüzücüler başvuruda bulundu.
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na
bu sene toplam 52 ülkeden başvuru oldu. Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi’nin organize ettiği
yarışmanın yurt içi kotası için de 3 bine yakın
kişi yarıştı. Organizasyonun elemeleri Mayıs ve
Haziran aylarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana
ve Samsun şehirlerinde yapıldı.

2 KITA, 6,5 KILOMETRE
Asya kıtasında Kanlıca İskelesi’nden başlayıp
Avrupa kıtasında Kuruçeşme’de son bulacak
olan yarışma, 6,5 kilometrelik bir parkuru
kapsayacak. Boğaz’da her yaştan yüzücü kulaç
atacak. Bu eşsiz heyecanı yaşamak için binlerin
birbiri ile kıyasıya mücadeleye girişeceği
yarışmanın en genç yüzücüsü 14 yaşındayken,
en yaşlı yüzücü ise 89 yaşında olacak. Ayrıca
bu yıl, 2009 yılında beş kıtayı kulaçlarıyla
birleştirmeyi başaran dünyaca ünlü yüzücü
Marcos Aurelio Díaz Domínguez de yarışacak.
Zorlu yarışı kazanan kişi, Avrupa yakasında
karaya çıktığında “Kıtalararası Yüzücü” unvanını
almaya hak kazanacak.

21 Temmuz’da gerçekleşecek olan büyük yarışma
öncesinde, 20 Temmuz’da, Show Swim etkinliği
gerçekleştirilecek. Kuruçeşme Cemil Topuzlu
Parkı’nda kurulacak etkinlik alanından tüm
misafirler ücretsiz olarak faydalanacak.

SAMSUNG BOĞAZIÇI KITALARARASI
YÜZME YARIŞI’NA ÇEVRE ÖDÜLÜ
Yüzmeyi ve denizleri sevdirmek adına öncü
organizasyonlardan biri olan Samsung Boğaziçi
Kıtalararası Yüzme Yarışı’na, okyanusları ve
denizleri başta plastikler olmak üzere her
türlü atık ve kirlilikten arındırmayı hedefleyen
uluslararası kuruluş Ocean Recovery Alliance
tarafından çevreyi koruyan yaklaşımları ve
çalışmaları sebebiyle Plastic Disclosure Project
Sport sertifikası verildi.
Katılımcılara ve izleyicilere yaşattığı heyecan kadar
çevre ve temiz denizler duyarlılığıyla da ön plana
çıkan yarışma, yetkilendirilmiş kuruluşlardan olan
ÇEVKO ile yaptığı iş birliği ile etkinlik alanında
atık toplayıp bunların geri dönüşümünü sağladı.
Dünyada, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme
Yarışı dışında bu sertifikayı almaya hak kazanmış
dört spor organizasyonu bulunuyor.

Yüzmeyi ve denizleri
sevdirmek adına öncü
organizasyonlardan biri
olan Samsung Boğaziçi
Kıtalararası Yüzme
Yarışı’na, Ocean Recovery
Alliance tarafından çevreyi
koruyan yaklaşımları ve
çalışmaları sebebiyle
Plastic Disclosure Project
Sport sertifikası verildi.

yakıntehdit

DENIZLERIN GELECEĞINI
TEHLIKEYE SOKUYOR
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DENIZ EKOSISTEMLERINI ÇEŞITLI YOLLARDAN ZARARA UĞRATMA POTANSIYELINE SAHIP OLAN
ASIDIFIKASYON, SON IKI YÜZYILDA INSAN KAYNAKLI KARBONDIOKSIT ORANININ ARTMASI
ILE BELIRGIN BIR HALE GELDI. BAŞTA DENIZLERIN MÜHENDISLERI OLAN PLANKTONLAR,
MERCANLAR, DENIZ ÇAYIRLARI VE DENIZ KABUKLULARINA ETKI EDEN ASITLENME, KONTROL
ALTINA ALINMADIĞI TAKDIRDE TÜM GEZEGENIN GELECEĞINI TEHLIKEYE SOKABILIR.
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Milyarlarca yıl boyunca dünya suları (nispeten)
kararlı şekilde asit oranını korumayı başardı. Bu
istikrarlı yapı, günümüz denizlerinin zengin ve
çeşitli bir ekosistem ortaya çıkarmasını sağladı.
Ancak bugün yapılan araştırmalar, bu köklü
dengenin, küresel problemlere yol açabilecek
yüzey pH’ındaki son ve hızlı bir artışla çözülmeye
başladığını ortaya koyuyor.
Endüstri Devrimi’nin 1800’lerin başında hayata
geçmesinden bu yana, fosil yakıtla çalışan
makineler endüstri ile beraber müthiş bir ilerleme
kaydetti. Bu büyük devrim, pek çok açıdan,
insanlık adına başarılara ve yeniliklere imza atsa
da talihsiz sonuçlara da neden oldu: Dünya
atmosferine milyarlarca ton karbondioksit (CO2)
ve diğer sera gazlarının salınımı oldu.
Denizler, insan yapımı karbondioksitin yarısını
absorbe ediyor. Böylece bu emisyonların havada
kalması durumunda tetiklenebilecek ikim
değişikliğinin etkileri denizlerce yavaşlatılmış
oluyor. Ancak bilim dünyasının yaptığı son
çalışmalar, denizlerde oluşan yüksek miktarlı
CO2’nin suyun kimyasını değiştirdiğini ve başta
gıda zincirinin en alt kısmında bulunanlar olmak
üzere birçok deniz canlısının ve organizmasının
yaşam döngüsünü değiştirdiğini ve tehlikeye
attığını gösteriyor.
Ekosistemler ve organizmalar ile fiziksel
ortamları arasında var olan karmaşık bir etkileşim
ile tanımlanıyor. Herhangi bir parçaya verilen
rahatsızlık, sistem genelinde dalga dalga yayılarak,
bütüne etki ediyor. Deniz/okyanus asitlenmesi
denen bu durum, su üzerinde doğrudan bir
kimyasal etkiye sahip ve deniz ekosistemlerini
çeşitli yollardan rahatsız etme potansiyeli taşıyor.
Türler arasında zamansal ve mekânsal kaymalara
yol açan asidifikasyon, habitat kalitesinde
değişikliklere ve besin döngüsünde tahribata
yol açıyor. Okyanus asitlenmesinden kaynaklı
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fizyolojik değişikliklerin, özellikle ekosistemlerde
orantısız derecede önemli rol oynayan grupları
etkileyeceği bilim dünyasınca raporlanmış
durumda. Bunlar arasında denizlerin temel
geçim kaynağı olan planktonlar, mercanlar, deniz
çayırları ve deniz kabukluları yer alıyor. Denizlerin
mühendisleri kabul edilen bu canlıların
göreceği zararın, tüm deniz ekosistemine
ölçeklenmesi ise kaçınılmaz. Bilim dünyasının
son yaptığı araştırmalar, artan asitlenme oranının
kabuklularda kabuk büyümesini engellediğini
gözler önüne seriyor. Diğer yandan pek çok
balıktaki üreme bozukluklarının nedeni de yüksek
asit oranı ile açıklanıyor.

KARBON DEPOSU DENIZLER
0 ile 14 arasında değişen pH ölçeğinde, düşük
sayılar asitli, yüksek sayılar ise bazik oranları temsil
ediyor. Ölçeğin nötr kısmını ise “7” oluşturuyor.
Geçtiğimiz 300 milyon yıl boyunca ortalama
olarak, 8,2 oranında seyreden (hafif bazik) okyanus
asit oranı, son iki yüz yıl içinde yüzde 25’lik bir artış
göstererek 8 seviyesine geldi.
Dünya suları şu anda günde yaklaşık 22 milyon
ton insan kaynaklı oluşan karbon emisyonlarının
yaklaşık üçte birini emiyor. Bu rakamlar nezdinde
ortaya konan tahminler, bu yüzyılın sonuna kadar
devam eden emisyonların okyanus pH’ını 0,5 birim
daha azaltacağını söylüyor.
Aynı derecede endişe veren bir diğer durum
ise, okyanusların her geçen gün daha fazla
karbondioksit absorbe etmeye devam
etmesi nedeniyle bir “karbon deposu” olarak
kapasitelerinin azalacak olması. Bu da yayacağımız
karbondioksit miktarının çoğunun atmosferde
kalacağı ve küresel iklim değişikliğinin daha da

Okyanusların her geçen gün
daha fazla karbondioksit
absorbe etmeye devam
etmesi nedeniyle bir
“karbon deposu” olarak
kapasitelerinin azalacak
olması, karbondioksit
miktarının çoğunun
atmosferde kalacağı ve
küresel iklim değişikliğinin
daha da şiddetli hissedileceği
anlamına geliyor.

şiddetli hissedileceği anlamına geliyor.
Okyanus asitlenmesine dair bilimsel farkındalık,
diğer deniz değişimleri konularına oranla
nispeten yeni fakat bilim insanları deniz
ekosistemleri üzerindeki etkilerini sıkı şekilde
araştırmaya başladı. Ortaya çıkan tüm işaretler,
fosil yakıt emisyonlarımızı kontrol etmez ve
nihayetinde sonlandırmazsak, okyanus ve
deniz organizmalarının kendi habitatlarının
değişen kimyasına adapte olmaları veya yok
olmak için kendilerini daha fazla baskı altında
hissedeceklerini ortaya koyuyor.

DENIZ EKOSISTEMI
HIZMETLERININ AZALMASI
SOSYOEKONOMIK ETKILER DE
BARINDIRIYOR
Deniz ekosisteminde değişikliklerin, bu
ekosistemin sağladığı mal ve hizmetlere bağlı
olarak insanlar ve toplumlar için de kaçınılmaz
sonuçları olacak. Bunların başında da önemli gelir
düşüşleri, istihdam kayıpları, geçim kaynaklarında
sıkıntı, gıda stokunun azalması gibi beşeri ve
ekonomik kayıplar geliyor.
Okyanus asitlenmesinin önemli sonuçlarından bir
tanesi gıda güvenliği ve balık stokunda yaşanan
azalmaya bağlı olarak, balık yeme miktarının
azalmasında gerçekleşecek. Ticari ve ekolojik
açıdan önemli pek çok deniz türü asidifikasyondan
etkilenecek. Yapılan tahminlere göre 2100 yılı
itibariyle, okyanus asitlenmesinden kaynaklanan
küresel yumuşakçalar kaybının maliyeti bir işletme
için 100 milyar doların üzerinde olacak.
Dünyanın biyolojik tarihi boyunca “evrimin
beşiği” olarak hizmet gören mercan resifleri, kıyı
şeridini fırtınaların, dalgaların ve siklonların yıkıcı
etkilerinden koruyarak, bazı ada ülkeleri için
uygun arazi ortamını sunmakta. Resiflerin bu
koruyucu işlevi, can kayıplarını, mülk zararlarını ve
erozyonu önlüyor. Bu sağladığı önlemlerin değeri
ise yılda 9 milyar dolara tekabül ediyor.
Denizlerin ve okyanusların ülke ekonomilerine
büyük bir katkısı bulunuyor. Bugün yaşadığı
tüm tahribata rağmen, Avustralya’da yer
alan Büyük Set Resifi’nin her yıl 1,9 milyon
turist çektiği ve ülke ekonomisine 5,4 milyar
dolar kazandırdığı biliniyor. Ülkelerin sualtı
zenginlikleri her yıl binlerce insanı kendine
çekiyor. Ancak okyanus asitlenmesi sebebiyle

güzelliklerini ve türlerini kaybedecek olan
denizler aynı oranda turist de kaybedecek.

KORUYUCU POLITIKALAR
DENIZLERE YARDIMCI OLABILIR
Küresel sera gazı ve emisyonların azaltılması
asifidikasyon konusunda nihai çözüm olsa da
ülkelerin ve kanun koyucuların bazı zorlayıcı
kararlar vermesi ve bunları eylemlere dökmesi
gerekiyor. Ortaya konacak politikalar ve yönetim
seçenekleri, deniz ekosistemlerinin değişen çevre
koşulları ve insan müdahaleleri ile daha iyi başa
çıkmasını sağlayacaktır.
Su kalitesindeki iyileştirmeler: Akıntı ve
gübreler gibi kirleticilerden kaynaklanan yerel
asitlenme kaynakları izlenerek, bunlara dair yeni
düzenlemeler getirilebilir.
Sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları: Aşırı
avlanmayı azaltmak ve uzun vadeli avlanma
azaltma planları oluşturmak gerekiyor.
Yeni teknolojilerin uygulanması: Sektöre bağlı
olarak farklı teknikler uygulanabilir. Örneğin, su
ürünleri endüstrisinde, düşük pH'lı deniz sularını
okyanus yüzeyine getiren ve büyük kabuklu
deniz hayvanlarının zarar görmesine neden olan
mevsimsel artışları hesaba katan yeni tahmin
sistemleri geliştirilebilir.
Yaşam alanlarının sürdürülebilir yönetimi:
Kıyıların korunmasının artırılması, tortu
yüklemesinin azaltılması ve denizlere yönelik
yapılaşmanın planlaması gibi uygulamalar
hayata geçirilmeli.
Deniz koruma alanlarının kurulması: Yüksek
derecede hassas ve savunmasız olan deniz alanları
ve ekosistemler acil olarak koruma altına alınmalı.

Geçtiğimiz
300 milyon yıl boyunca
ortalama olarak,
8,2 oranında seyreden
(hafif bazik) okyanus
asit oranı, son iki yüz
yıl içinde yüzde 25’lik
bir artış göstererek
"8" seviyesine geldi.
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SANATÇI KOENRAAD MARINUS VAN LIER

“GERI DÖNÜŞÜM MALZEMELERI
ILE SANAT YAPMAK
ÇÖZÜM DEĞIL AMA GEREKLI”

BURGAZADA’NIN MARTA KOYU’NDA, SENELER BOYUNCA INSANLARIN ATTIĞI ATIKLARI TOPLAYARAK SANATA
DÖNÜŞTÜREN SANATÇI KOENRAAD MARINUS VAN LIER, BU IŞE SANAT IÇIN DEĞIL, DENIZ TEMIZLIĞI YAPMAK
IÇIN BAŞLADIĞINI SÖYLÜYOR. ANCAK BUNUN BIR FARKINDALIK OLUŞTURMASI GEREKTIĞINI DÜŞÜNEREK
SANATA DÖNÜŞTÜRMÜŞ VE “YAPTIĞIM TEMIZLIK IŞLEMI, SÜREKLI GELMEYE DEVAM EDEN ATIKLAR
DÜŞÜNÜLÜRSE, BELKI SADECE OKYANUSTA BIR DAMLA AMA ÖTE YANDAN DA OKYANUSU OLUŞTURAN SU DA
BU DAMLALARDAN IBARET” DIYEREK BIR YERDEN BAŞLANMASI GEREKTIĞINI BELIRTIYOR.
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Hollanda’da doğup büyüyen Koenraad Marinus
van Lier, dijital sanat alanında isim yapmış bir
mimar. Türkiye’deki bilinirliği ise son yıllarda
Burgazada’nın Marta Koyu’nda ortaya koyduğu
atık eserlerle oluştu.
Büyüdüğü yer denizden uzak bir yer olmasına
rağmen ikinci adı Marinus, “denizden
gelen adam” anlamını taşıyor. “Marinus, aynı
zamanda, Hollanda'nın doğusunda, hiç deniz
görmeyen bir çiftçi olan büyükbabamın da
adıydı, ama şimdi onun ismini taşıyan torunu,
dört tarafı denizle çevrili bir kara parçası olan
Burgazada'da yaşıyor” diyerek, Türkiye’deki
hayatı ile beraber bu ismin hakkını vermeye
başladığını belirtiyor.
Denizin kendisi üzerinde sakinleştirici bir etkisi
olduğunu ifade eden van Lier, isminin hakkını
sadece denizde yaşayarak değil, denizleri de
yaşatmaya çalışarak misliyle veriyor. Marta
Koyu’nda yaptığı eserlerle bir yandan sanat icra
ederken diğer yandan ise insanlarda denizlerdeki
kirliliğe dair bilinç oluşturmaya çalışıyor.
“Deniz manzaralı bir atölyede, doğanın sunduğu
maddelerle çalışabildiğim için kendimi çok
şanslı hissediyorum” diyen Koenraad Marinus
van Lier ile denizlerin ve Burgazada’nın
sanatında yaşattığı evrilmeyi konuştuk.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz,
hikayeniz Hollanda’dan Burgazada’ya
nasıl uzandı?
1976 yılında Hollanda'da doğdum ve orada
büyüdüm. Amsterdam'daki Gerrit Rietveld
Sanat Akademisi'nde (NL) Mimari Tasarım
eğitimi aldım. Doksanların sonundan beri
dijital sanatla aktif olarak ilgileniyorum;
bilgisayarı bazen kurşun kalem, bazense fırça
olarak kullanıyorum.
Çizim, resim ve fotoğrafçılık, ortaokuldan
itibaren hayatımın en önemli tutkuları
haline geldi. Akademide okuduğum yıllarda,
çevremdeki diğer sanatçılar ile birlikte, genç
sanatçılar için çok yönlü bir sanat vakfı
oluşturdum. 2008 yılında, Born Digital
adında kâr amacı gütmeyen bir organizasyon
başlattım ve dijital sanat çalışmalarımla
uluslararası festivallere katıldım. İki farklı
vakıfla birlikte Utrecht'te SETUP adlı bir

medya laboratuvarı kurduk.
2010 yılında İstanbul, Avrupa Kültür Başkenti
olduğunda başkanlığını yürüttüğüm sanat
vakfıyla, “Amber” sanat ve teknoloji festivaline
katıldım. Ondan sonra İstanbul'u daha sık
ziyaret etmeye başladım ve bu inanılmaz
metropolün enerjisine aşık oldum.
2013 yılı Kasım ayında İstanbul'a taşındım.
Bir yıl Elmadağ'da yaşadım ancak bu bölgede
yaşanan hızlı kentsel dönüşüm süreciyle birlikte,
Asya yakasında çok daha yeşil bir bölge olan
Erenköy'e yerleştim. Orada da bir yıl kaldım ve
bu süreçte sahil yolunda şu an eşim olan kadınla
tanıştım. Ancak kentsel dönüşüm ve inşaat
süreci bu bölgeyi de yaşanmaz hale getirince,
son dört yıldır mutlu bir hayat yaşadığımız
Burgazada'ya taşınmaya karar verdik.

Hollanda’da başlayan sanat maceranız
İstanbul’da nasıl bir evrilme yaşadı?
İstanbul'a taşındıktan sonra dijital sanat daha
arka planda kaldı ve tekrar yağlıboya tablolara
odaklandım. Her şeyin tekrar üretilebildiği bu
dijital çağda, yine pikseller ve vektörler yerine
madde ile (yağlı boya, kil, taşlar, fayanslar)
çalışmayı tercih ettim.

Sanat yaşantınız akademik olarak
başladı. Şimdi baktığımızdaysa içten
gelen bir şekillenme gibi duruyor. Atıktan
sanat eseri oluşturma süreci nasıl başladı?
Burgazada’daki Madam Martha Koyu'nun
hemen ilerisinde bulunan köşedeki uçurumdan
uzun yıllar boyunca her türlü inşaat malzemeleri
denize atılmış ve bütün bu atıklar özellikle
lodosla birlikte sahile vurmuş durumdaydı.
Yaklaşık üç sene önce bu manzarayla
karşılaştığımda, sahili temizlemeye karar
verdim. İlk olarak asfalt ve kiremit parçalarını
toplamakla işe başladım. Bu atıkları logaritmik
bir spiral şeklinde dizip dış cephesini doğal
taşlar ve çamurla güçlendirerek, su damlasına
benzer bir yapı oluşturdum.
Logaritmik spiral; salyangoz, helezon kabukları,
ammonit fosilleri, kasırgalar ve hatta galaksilerde
ve doğada bulabileceğiniz tamamen doğal bir
şekildir. Bu yaptığım temizlik işleminin, sürekli
gelmeye devam eden atıklar düşünülürse, belki
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sadece okyanusta bir damla olabileceğini ama
öte yandan da okyanusu oluşturan suyun da bu
damlalardan ibaret olduğunu anlatmak istedim.
Şimdi bu spiral bahçede pek çok çeşit bitki,
çiçek ve ağaç büyüyor ve günden güne halka
açık bir permakültür plaj bahçesi haline geldi.
Benim için bu proje, tamamıyla olumlu bir
değişiklik yapmaya çalışmak ve bana ilham
ve mutluluk veren bu adaya kalıcı bir şeyler
verebilme anlamını taşıyor. Adeta, her geçen gün
yeni sürprizler sunan ve her mevsim değişen
canlı bir heykel gibi.
Sahili temizlerken aynı zamanda yenilenmiş
veya yıkılmış ada evlerinin banyolarından,
mutfaklarından ve teraslarından gelen
kırık renkli fayans parçalarını da toplamaya
başladım. Bu parçalar ellili, altmışlı, yetmişli
ve seksenli yılların renkleri ve motiflerini
taşıyordu. Kırık parçalarla yeni bir şeyler inşa
edip tekrar sembolik olarak bütünleştirerek,
yeni bir hayat biçimi kurma fikri oldukça
ilgimi çekti. Normal mozaik sanatçıları gibi
dekoratif amaçlı bir şeyler üretmek yerine, üç
boyutlu bir heykel gibi her biri kendine özgü
objeler yaratmayı hayal ettim.
Kırık seramik parçalarını silikonla bütünleştirerek,
esnek yapılar oluşturdum. İçinde yaşadığımız
beton dikdörtgen yapılardan, depreme daha
dayanıklı olabilecek esneklikte ve belki de
gelecekteki mimari yapılar için ilham verecek
kubbe biçiminde içi boş heykeller ortaya çıktı.

Sanatın üretim aşaması, içinde bir
heyecanı barındırır. Siz, atıktan eser
ürettiğinizde ne hissediyorsunuz? İş,
heyecan kısmına varana dek, nasıl bir ruh
halinden süzülüyor?
Doğada atık diye bir şey yoktur ve doğa
hiçbir şeyi israf etmez. Maalesef, biz insan
türü olarak inorganik “atıklar” ve bununla
birlikte büyük bir atık problemi yaratmayı
başardık. İşte bu yüzden, davranışlarımızı
yeniden gözden geçirmek ve yeni bir
davranış biçimi geliştirmek zorundayız.
Benim için, bir sanatçı olarak zaten “yeni”
sanat malzemeleri kullanmak yerine mevcut
olan materyalleri tekrar değerlendirmek
gayet doğal ve olması gereken bir durum.
72

Diğer yandan sanatınızı “denizi, kıyıları
temizlemek” diye de okuyabiliriz. Siz, bu
yaptığınıza ne diyorsunuz?
Denize atmak, attığımız şeyin yok olacağı
anlamına gelmez. Gözle görülmez hale
gelebilir ama çevresel açıdan ekosisteme
zarar vermeye devam eder. Atıklarımızı
denize atmak, gittikçe büyüyen atık
sorunuyla baş etmek için hiç de
sürdürülebilir bir yöntem değil. Adalarda
atıkları denize dökmeyi bıraktıklarını
söylüyorlar ancak yine de uzun yıllar
boyunca geçmişte yapılan yanlışların
olumsuz etkilerini yaşamaya devam edeceğiz
gibi görünüyor.
Çevremizi atıklarımız için bir boşaltma
alanı olarak kullanmaya devam ettiğimiz
sürece, ekosistemlerimizi ve sonunda aslında
kendimizi yok ettiğimizin farkına varmalıyız.

İnsanoğlunun denizde ve doğada yarattığı
tahribatı güzelleştirmek aynı zamanda
ironik değil mi? “Yıkım”dan “doğuş”
yaratmak nasıl bir farkındalık yaratıyor
sizce? Bunu size gelen dönüşler üzerinden
anlatabilir misiniz?
Bence yıkım ve yok ediş bir nevi yeniden
yapılanma ve hiç bitmeyen bir kısır
döngü. Benim için yaratıcılığın anlamı
mevcut malzemeleri kullanarak yeni bir
eser haline getirme süreci.

Doğada atık diye bir şey
yoktur ve doğa hiçbir şeyi
israf etmez. Maalesef,
biz insan türü olarak
inorganik “atıklar” ve
bununla birlikte büyük bir
atık problemi yaratmayı
başardık. İşte bu yüzden,
davranışlarımızı yeniden
gözden geçirmek ve
yeni bir davranış biçimi
geliştirmek zorundayız.

Sadece tüketime odaklandığımız
günümüzde, geri dönüşüm ve atıktan
ürettiğiniz eserleriniz nasıl karşılanıyor,
nasıl bir talep söz konusu?
Çoğu insan oldukça olumlu tepkiler verdi
ve genellikle de gördükleri eserler karşısında
çok şaşırdılar. Bence, insanlar tüketim
davranış biçimlerimizi ve kafa yapımızı
değiştirmemiz gerektiğinin her geçen gün
daha fazla farkına varıyorlar.

Son yıllarda hem ülkemizde hem de
dünyada atıklardan sanat eserleri
üretmek büyük bir trend haline geldi:
Geri Dönüşüm Sanatı. Sanatçıların
çevreyi tuval olarak kullanması sizce
gerekli bilinci oluşturuyor mu? Ben,
oluşan bu trendin seyircinin algısında,
sadece yeni bir sanata evrildiğini
ve işin mesaj kısmının arka
planda kalmaya başladığını
düşünüyorum. Öyle mi?

Birçok sıradan insan ve
sanatçı, atık malzemeleri
geri dönüştürmeye
başladı. Bu, aslında
küçük gibi gözüken
çabalar, atık sorunumuzu
azaltmaya yardımcı
olmakta, kesinlikle
farkındalık yaratmakta
ama öte yandan bu
atıklarla sadece sanat
yapmak da yeterli değil.

Birçok sıradan insan ve
sanatçı, atık malzemeleri geri
dönüştürmeye başladı. Bu,
aslında küçük gibi gözüken
çabalar, atık sorunumuzu azaltmaya
yardımcı olmakta, kesinlikle
farkındalık yaratmakta ama öte yandan bu
atıklarla sadece sanat yapmak da yeterli değil.
Doğal kaynaklarımızı kullanma şeklimizi
tamamen değiştirmeliyiz. Örneğin günlük
hayatımızda ambalajlama için inorganik
malzemeler kullanmayı tamamıyla bırakmalıyız.
Geri dönüşüm malzemeleriyle sanat
yapmak bir çözüm değil belki, ama
oldukça gerekli.

Çevreye yönelik yaptığınız başka
çalışmalar ya da dahil olduğunuz proje
veya STK’lar var mı?
Hayır, doğruyu söylemek gerekirse bu tarz
çalışmalarda pek yer almadım, yalnızca kendi
atık miktarımı azaltarak, küçük bir sahil
parçasını temizlemeye çalışarak, yeni ağaçlar
dikerek, bitkiler, çiçekler yetiştirerek ve sebze
bahçeleri kurarak küçük ölçekte olumlu
değişimler yaratmaya çalışıyorum.

Şu an Marta Koyu’nda bir serginiz var.
Bundan bahseder misiniz? Serginin
hikayesi nedir?
En son yaptığımız Dali Marinus sergisi, adada
tanıştığım 1957 doğumlu Mehmet Ali abiyle
birlikte Madam Marta plajında gerçekleşti.
Doğaya, denize ve yaratıcılığa olan ortak
tutkularıyla, iki farklı kuşaktan, iki ülkeden, iki
adalı bir araya geldi.
Mehmet Ali Bakır (Dali) doğma, büyüme
Adalı. Faytonculuktan emekli olduktan
sonra, Burgazada'nın güney batısında yer
alan Madam Marta Koyu'nun sol tarafındaki
doğal plajı işletmeye başladığında, bütün
sahil yıllardır denize dökülmüş her türlü
inşaat atığıyla doluymuş. Denizden gelen bu
malzemeleri dekorasyonda kullanarak kendi
mekanını yapmaya başlamış ve Adalılarla
ile düzenli gelen ziyaretçilerin de yardımıyla
sahili temizleyerek kumsalı yeniden
yaratmış. Sahilden topladığı
doğal taşlar ve denizden gelen
ağaç ve tahta parçalarıyla
heykeller ve tablolar yapmaya
başlamış. Bu sergide kendi
el emeğiyle yaptığı bu özgün
eserler, doğa ve sanat severlerin
beğenisine sunuldu.
Bense, deprem sebebiyle ve çöp olarak
50’li 60’lı 70’li yıllarda denize atılan ve denizin
de lodosla sahile “bu bana ait değil diyerek”
geri attığı ve sahilden topladığım renkli kırık
seramik parçalarıyla yarattığım heykellerin
yanı sıra yine bu sahildeki çamurdan yaptığım
fırında biçimlendirdiğim ve doğal çakıl taşlarıyla
cilaladığım “Koyu Seramik Çanak Serisi”
ürünlerini de sergiledim.

Yakın zamanda yeni bir proje ya da
çalışma var mı?
Şu anda planladığım herhangi bir yeni proje
yok ancak sahilde hâlâ yapımı devam eden
ve yine geri dönüşüm malzemeleri, çamur
ve doğal taşlardan inşa ettiğimiz ekolojik
bir kulübe ve ayrıca yine bu sahilde duran
ve uzun zamandır tamir edilmeyi bekleyen
bir sandal, bu yaz için keyif alarak üzerinde
çalışmayı düşündüğüm işler.
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SUALTI GÖRÜNTÜLEME YÖNETMENI TAHSIN CEYLAN

“KÜLTÜREL YOKSUNLUĞUMUZ
DENIZLERE ZARAR VERIYOR”
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DENIZIN ALTINDA GEÇIRDIĞI YAKLAŞIK 35 YILI
“DENIZLERI TANIYORUM” DIYE ÖZETLEYEN SUALTI GÖRÜNTÜLEME
YÖNETMENI TAHSIN CEYLAN, DÜNYANIN EKOLOJIK ANLAMDA HER GEÇEN GÜN
FAKIRLEŞTIĞINI SÖYLEYEREK, SÜRDÜRÜLEBILIR KAYNAKLARLA ALAKALI OLARAK
INSANOĞLUNUN ACILEN BILINÇLENDIRILMESI GEREKTIĞINI BELIRTIYOR.

1986 yılında sualtı sporları ile tanışan Tahsin Ceylan, sualtı fotoğrafçılığına
1994 yılında başladı. Yüzlerce dalış gerçekleştirdi, binlerce kare paylaştı.
Yaptığı dalışlarda denizlerin ve deniz canlılarının gerçeğine dikkat çekti.
Karaya her çıkışında da “acil önlem alınması gerekiyor” çağrısı taptı.
Birçok çevre koruma programında da aktif olarak yer alan usta sualtı
fotoğrafçısı denizlerdeki pek çok türün tehlike altında olduğunu söyleyerek
bunun nedeninin de “insanoğlu” olduğu gerçeğine vurgu yapıyor.
Denizlere dair bilmediklerimizin ve kültürel yoksunluğumuzun, bir
zarar verme biçimi olduğunu dile getiren Ceylan, sulak gezegenimizin
yaşadıklarını kendi kadrajından dergimiz Deniz Temiz için anlattı.

Sürdürülebilir kaynaklar, sıfır atık mevzuları bizim ülkemizde
yeni yeni altı doldurulmaya başlanan kavramlar oldu. Sizce
nasıl gidiyor durum, kendimizi affettirebilir miyiz?

“Sizinle röportaj yapmak istiyorum” diye yazdığımda, “Yine
denizde, çekimlerdeyim” diye cevap vermiştiniz. Bu sefer neyi
çekiyorsunuz? Yeni ne öğreneceğiz?

Tüm çalışmalara rağmen, Türkiye’deki denize ve çevreye dair
politikalar sadece sektörelmiş gibi bir algı da var. Bu durum
halk nezdinde bir boşluk yaratmıyor mu?

Ekolojik kırılmanın hızı, bizim bilgi paylaşımımızın çok ilerisinde.
Aradaki makası kapatmaya belki de en yakın noktadayım. Değişimi
yakalayabilmeniz için sürekli görsel destekli gözlem yapmanız gerekiyor.
Aradığınızda İstanbul Boğazı’nda çekim yapıyordum.

Yeni ne öğreneceğiz dedim ama bir de öğrenemediklerimiz var...
Öncelikle bize deniz yaşamının hikayesini nasıl özetleriniz?
Denizlerle tanışmanız yaklaşık 35 sene önce. 35 seneyi tek bir
kare ile özetleseniz mesela... O günden bugüne ne değişti?
“Denizi tanıyorum” diyebilirim bir cümleyle. Ekolojik olarak sürekli
fakirleşiyoruz. 35 yıl önce büyük merak ve heyecanla görüntülediğimiz
birçok tür ne yazık ki, bugün tehlike altında ya da yok oldu. Ve
bundan insanoğlu sorumlu.

Biyosferde bütün canlılarla paylaştığımız yaşam adına doğru atılmış bir
adım. Ancak sürdürülebilir kaynaklar konusunda henüz istenilen bilinç
oluşabilmiş değil. Hamsinin kıyılarımızda olmamasını, geçen üç yıla
rağmen anlayabilmiş değiliz ya da anlamak istemiyoruz. Besin zinciri
denen bir kavramın olduğunu ve bunun bizi yakından ilgilendirdiğini
ne zaman öğreneceğimizi merak ediyorum. Sıfır atık ve benzeri
kampanyaların toplumsal bilince katkı sağlayacağına inanıyorum.

Evet yaratıyor. Havanın içindeki oksijeni sadece sektör tüketmiyor. Bütün
canlılar ve tabi ki, insan tüketiyor. Bunu toplum biliyor mu? Hayır.
Denizlerin, yaşamın ta kendisi olduğunu anlatmamız lâzım. Üç tarafı
denizlerle çevrili ülkemizin bir denizcilik bakanlığı dahi yok. Deniz
kültürü hiç yok. Sektörü suçlamak yapılacak en kolay iş. Algı oluşturmak
ise ülkemizde sıkça yapılandır.

Türkiye denizlerinde son dönemde en fazla konuşulan
konulardan biri de yabancı türler. Hem fotoğrafçı hem de
deniz sever biri olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bir yanda bu egzotik türlerin sanatsal görselliği diğer yanda
denizlerimizdeki türlerin yok olma tehlikesi...
Süveyş Kanalı, insanoğlunun eseri ancak yarattığı etkiyi önleyebilme
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becerisi, mümkün olmayan bir şey. Yapılacak tek bir şey var, o da
toplumu bu konuda bilinçlendirmek. İstilâcı yabancı türler, bütün dünya
denizlerinde yaşanan bir mesele. Güçlü olan hayatta kalır. Evrimin kuralı
bu. Bu, anlaşılabilir net bir durum. Sorun yine algı ile ilgili. İnsanoğlunun
algısı çok yüksek. “Deniz anası beni soktu, yunus benim balığımı yiyor,
balon balığı ağımı yırtıyor, fok benim balığımı yiyor” vb. pek çok gerçek
dışı söylem duyuyoruz. Ne kadar saçma. O balık zaten orada yaşayanların.
Aslında sen onun balığını yiyorsun. Senin balığın ise gir suya, içinde yaşa o
zaman. Kültürel fakirliğimizin eseri bunlar ve çok üzücü.

Uluslararası kaynaklar, kurum/kuruluşlar sürekli olarak
denizlerin ve okyanusların tehlike çanları çaldığını vurgulayıp,
devletleri göreve davet ediyorlar. Paris İklim Anlaşması gibi pek
çok vaat var ortada. Ancak söz konusu devletler ve çıkarları
olduğunda vaatlerin gerçekleşmesi zor gibi de duruyor. Siz bu
konuda ne düşünüyorsunuz? Samimi geliyor mu?
Dünyanın en büyük balık üreticisi, bildiğiniz üzere, Peru. Peru’nun
tüm kaynaklarını Japonya kullanıyor. Tabi satın alarak. Kaynaklar
azaldıkça; zengin ülkeler deniz ürünleri yemeye devam edecek, fakir
ülkeler onlara satacak ve kendileri yiyemeyecekler. Bugün ve gelecekte
daha da net görülecek fotoğraf budur. Bu, köylümüzün tereyağını
satıp, margarin alması gibidir. Elbette ki, bu gelişmiş ülkeler samimi
değiller. Ancak büyük ülke; halkının yaşam standardını yükseltebilen,
refah ve mutluluğunu sağlayan ülkedir.
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Yayınlanan raporlar ve veriler göz önüne alındığında
denizlerimiz için neler söyleyebilirsiniz?
Akdeniz’de 17 bin denizel tür varken, kıyılarımızda yaklaşık 6 bin tür
bulunmakta. Akdeniz’in de fakiriyiz. Daha da fakirleşeceğiz. Bilimi ve
bilim insanlarını önemsemiyoruz. Sırtımızı bilime döndükçe kaybetmeye
devam edeceğiz. Denizin altında gizli bir balık deposu var zannediyor
insanımız. Yok öyle bir şey. Artan nüfus, artan tüketime bağlı olarak
koruma ve sürdürülebilirliğin sağlanması büyük çaba ve kararlılık gerektirir.
Nüfus ve doğal kaynaklar arasındaki hassasiyeti hiç sorgulamıyoruz. Bence
ülkemizde elzem olan, nüfus planlamacılarının oluşturulmasıdır.

Denizin altında gizli bir balık deposu var zannediyor
insanımız. Yok öyle bir şey. Artan nüfus, artan tüketime
bağlı olarak koruma ve sürdürülebilirliğin sağlanması
büyük çaba ve kararlılık gerektirir.

Deniz fotoğrafçılığı aynı zamanda bilime de destek sunuyor.
İşin bilimsel tarafında yaptığınız çalışmalar var mı?
Birçok bilim insanı ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Buna biyolojide
“simbiyotik yaşam” diyoruz. Görsellerim, çok sayıda bilimsel makalenin
kaynağı oluyor. Görsel ile anlatmak daha çok başarı sağlıyor. Birlikte
üretmeye devam ediyoruz.

Sosyal sorumluluk anlamında ne tür çalışmaların
içinde yer alıyorsunuz?
IUCN, FAO vb. birçok kuruluşa sürekli veri gönderiyorum. Onlar
kitap, katalog, bülten gibi dokümanlarla konuyu geniş platformda
gündeme taşıyorlar. Üniversiteler, kamu kurumları dahil her platformda
eğitim vermeye çalışıyoruz. Belgelerle daha net mesajlar vermeye özen
gösteriyoruz. Çok fazla faaliyet var özetle.

Türk medyasının çevreye ulan duyarlılığı hakkında neler
düşünüyorsunuz? Üzerlerine düşeni yapıyorlar mı?
Çok az da olsa doğru yapan var. Ancak çoğunluk, konu doğa olunca sessiz
kalıyor. “İzmir Körfezi marulla kaplandı ya da İzmit Körfezi’nde balıklar öldü”
şeklinde büyük puntolu başlıklar görüyoruz. Ancak, niye öldüğünü araştıran
ya da bilgilendiren bir araştırmacılık yok. Amaç, sansasyon yaratabilmek.

Siz denizlerle o kadar bütünleşiksiniz ki, çoğu zaman işinizin
sanatsal kısmını bir kenara atıyoruz. Ancak bu biraz da sizden
kaynaklı gibi. Sanatçılığınızı nasıl tanımlıyorsunuz?
Sanatçı olan doğa. Biz onu tanımaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Beyindeki varlığı
deklanşöre taşımaya çalıyoruz. Çevre, ekoloji ve biyoloji daha yoğun ilgi alanım.

Yakın zamanda yeni bir sergi ya da proje söz konusu mu?
Projeler sürekli oluyor. Ülkenin tarım, hayvancılık ve balıkçılığını konu
ettiğimiz 10 bölümlük “Anadolu Çiftliği 4K” adlı belgeselin iki yıldır
çekimlerini yapıyoruz. Güncel olarak da Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın
da çekimlerini gerçekleştiriyoruz.

TURMEPA’nın çalışmalarını nasıl değerlendirirsiniz?
Doğa adına atılan her adımın önünde saygıyla eğilirim. Bugüne dek
Dalaman’daki sunumum dışında ortak bir çalışmamız olmadı. Dilerim ki,
denizin tuzuna birlikte dokunabiliriz.
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DOYLE SAILMAKER KURUCU ORTAĞI DORUK YENEL

“İLERLEYEN YILLARDA YELKEN
SPORUNUN GELIŞECEĞINE İNANIYORUM”
AMERIKA MENŞELI GLOBAL FIRMA DOYLE SAILMAKER’IN TÜRKIYE’DEKI OPERASYON SÜRECININ
BAŞLAMASINDA ÖNEMLI ROL OYNAYAN DOYLE SAILMAKER TÜRKIYE KURUCU ORTAĞI DORUK YENEL,
DOYLE ILE TÜRKIYE’DE YELKEN ÜRETIMINDEKI AÇIKLARI KAPATMAYA ÇALIŞIRKEN BIR YANDAN DA
ÜLKEMIZDE YELKENE OLAN MERAKIN ARTMASI IÇIN ÇALIŞTIKLARINI SÖYLÜYOR.

A

Amerika merkezli Doyle Sailmaker’ın lisansıyla Türkiye’de yelken
üretim gerçekleştiren Doyle Sailmaker Türkiye, her türde ve
büyüklükte yelken yapımı gerçekleştiriyor.
Türkiye ile beraber Orta Doğu ve global olarak diğer Doyle
ülkelerine üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Doyle Sailmaker
Kurucu ortağı Doruk Yenel, senelerdir yelken camiasının içinde olan
hatta bu camianın içinde büyüyen biri olarak yelken piyasasındaki
eksikliğin farkına varıp Amerikalı Doyle ile temasa geçmeye
başlamış. Uzun bir uğraşın sonunda da Levent Karabeyoğlu ve
Mehmet Karabeyoğlu ile beraber anlaşmayı imzalanmış.
Türkiye’de yelken denince akla ilk gelen firma olan Doyle
Sailmaker, diğer yandan yelken sporunun gelişmesine de katkı
sunuyor. Türkiye’de yelken sporun henüz hak ettiği yerde
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olmadığını ifade eden Yenel, bu alandaki çalışmaların artırılması
gerektiğine vurgu yapıyor.

Doyle Sailmaker ABD menşeli bir yelken üreticisi. Lisansı
nasıl aldınız? Hikayeniz nedir?
Babam Nihat Yenel, Türkiye’nin ilk yelken üreticilerinden
biri. Ben de yıllarca camianın içinde büyümüş bir birey
olarak, babamın yaptığı işe her zaman merak duydum ve bu
işi geliştirmenin yollarını aradım. Üniversite tahsilim bitip,
İstanbul’a dönüş yaptıktan sonra çeşitli kurumsal firmalarda ve
denizcilik şirketinde görev aldım. Daha sonra ülkemizdeki yelken
piyasasının eksikliklerinin ve açığının yabancı ve know how’u
yüksek firmalardan kaynaklandığını fark ettim. Bunun üzerine

dünyaca ünlü yelken üreticisi Doyle Sails ile temasa geçtim.
Tabii ki kolay olmadı. Bizden, her büyük firmanın istediği gibi
birtakım forecast’lar, piyasa bilgileri ve yapılacak yatırımların
ve geri dönüşlerin bilgilerini istediler. Bu şekilde devam eden
uzun bir alışveriş sonucunda, 2006 senesinde, Türkiye’nin yat ve
yelken konusunda öncü isimleri Levent Karabeyoğlu ve Mehmet
Karabeyoğlu ile beraber Doyle Sails ile “özel üretici” ve "temsilci"
anlaşmamızı imzaladık.

Kaç kişilik bir ekipten bahsediyoruz? Üretim alanınız her
türlü teknenin üretimine müsait mi?
Sabit olan 13 kişilik bir ekibimiz mevcut. Ancak yetiştirmiş
olduğumuz ve piyasada aktif olarak çalışan bir bu kadar kişiyle
de -yoğunluk seviyemize göre- temasa geçip üretimimize destek
istediğimiz zamanlar oluyor. Üretim alanımız Türkiye’nin en
büyük 2-3 alanından bir tanesi. Doyle Grubu’nda 82 lokasyonda
üretimimiz mevcut. Bizim hemen her ülkedeki üretim alanımız,
dünyadaki birçok firmaya nazaran çok daha yüksek. Ufak lokal
loftlardan oluşan bir firma değiliz. Bunun sebebi ise süperyat
üretimi dışında gezi ve yarış tipi teknelerin üretiminde de dünya
liderleri arasında yer almamız. Bu tür bir hizmeti sunabilmek için
gerekli genişlikte üretim alanlarına sahip olmanız gerekiyor. Bu
konuda Doyle Grubu’nda ilk 15’in içindeyiz diyebilirim. Senelik
ortalama 30 bin metre kumaş işleyip yelkene dönüştürüyoruz.

Müşterileriniz daha çok yerli mi? Yurt dışından ne kadar
müşteriniz var? Global bir marka olmanız müşteri temininde
ne kadarlık bir fayda sağlıyor?
Geçtiğimiz yıllar içinde yerli müşteri sayımız nispeten azaldı. Bu
seneden itibaren büyüme hızımızla paralel olarak Türkiye’ye daha
çok yatırım yapmayı hedefliyoruz. Şu anda üretimimizin yüzde
65-70’ini ihracat ediyoruz. Buradaki en yüksek pay da süperyat ve
klasik teknelere ait.
Global marka olmamız özellikle bütçeli işlerde yüksek fayda sağlıyor.
Onun dışında fiyat bazlı bir ekonomide gittiğimizden ötürü ve
bizim dışımızda da yabancı başka markaların olması Türkiye’de
hedef kitleye opsiyon sağlamakta ki, bizler de bunun destekçisiyiz.
Amacımız, ülkemizdeki bu pastayı daha da büyütebilmek.

Hangi türlerin üretimini gerçekleştiriyorsunuz? Siz, yaptığınız
ürünlerde üretimin ne kadarını sağlıyorsunuz, ne kadarı yurt
dışından geliyor?
4-5 ana familyadan oluşan ancak kalınlık ve maksadına uygunluk
dereceleri değişen 100 çeşide yakın kumaşla çalışıyoruz. Süperyat,
gezi, yarış, klasik tekne ve olimpik sınıflara üretim yapıyoruz.
60 metreden üç metreye kadar değişen geniş bir yelpazeye
hakimiz. Kullandığımız aksamların hepsi yurt dışından ithal
ediliyor. Yüzde 90’ı da Hollanda ve Almanya’dan temin ediliyor.

Üretimin yanında müşterilerinize ne gibi hizmetler
sunuyorsunuz?
Müşterilerimize, tekneleri ile alakalı herhangi bir sorun olduğunda
dışarıdan hizmet sunuyoruz. Diğer yandan danışmanlık, yarış
ve gezilere katılma, yelken trimi ve enstalasyon know how'u gibi
alanımız dahilinde olan pek çok konuda destek sunuyoruz.

Yaptığınız iş aynı zamanda yelkenli sporunun gelişimine de
katkı sunuyor aslında. Bu konuda neler söylersiniz?
Şu an için Türkiye ve denizcilik sektörü maalesef, istediğimiz
gelişime yeteri desteği verebilmiş değil, ancak bunun
önümüzdeki senelerde değişeceğini ve yelken sporunun hak
ettiği yere ulaşacağını düşünüyorum. Olimpik sınıflarda yeni
ve yüksek başarılara imza atan sporcularımız mevcut. Fakat
onların varlığı tek başına bir anlam ifade etmiyor. Yelken
sporunun gelişmesi ve dünya çapında sporcuların yetiştirilmesi
için çalışmamız gerekiyor. Ben ve meslektaşlarım, her daim
yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri kovalayıp üst seviye yelkenleri
piyasaya sunmaya gayret ediyoruz. Zaman zaman da yabancı
yelkencileri ve tekne sahiplerini ülkemize getirip, organizasyonlar
gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız, bilgi akışını hızlandırmak
ve havuz oluşturmak. Yelkencilik alanında istediğimiz yere
gelebilmek için henüz dönemecin başında olsak da emin
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Şu an için Türkiye ve denizcilik sektörü maalesef,
istediğimiz gelişime yeteri desteği verebilmiş değil, ancak
bunun önümüzdeki senelerde değişeceğini ve yelken
sporunun hak ettiği yere ulaşacağını düşünüyorum.
Yelken sporunun gelişmesi ve dünya çapında sporcuların
yetiştirilmesi için çalışmamız gerekiyor.

adımlarla yürümeye ve elimizden geldiği kadar her türlü desteği
vermeye devam edeceğiz.

Yelkenliyi tercih etmenizdeki temel sebep neydi, diğer
teknelerden nasıl ayrılıyor sizin gözünüzde?
Başta babam Nihat Yenel olmak üzere, ben, babamın dostları ve
benim gibi denizin ve yelkenciliğin içine doğmuş olan çocukları,
uzun yıllardır bu camiyi korumaktayız.
Yelken yapmak; doğayla, doğanın engelleriyle ve güzellikleriyle
yaşatmakla beraber bir de rekabet içeren bir aktivite. Tabii ki
bunun keyif verici boyutları da tartışılmaz.

Global piyasa ile kıyasladığımızda Türkiye yelkenli
üretimi konusunda nerede duruyor? Yerli bir rekabetten
söz edebilir miyiz?
Türkiye’de yelkenli tekne üretimi ve kalitesi her geçen gün
artıyor. Dünyanın birçok önemli ülkesinden işçilik, kalite
ve maliyet olarak çok önündeyiz. Tersanecilik boyutunda
çok önemli işler çıkarıyoruz. Ama tabii ki, bunlar daha çok
bireysel ve müşteri bazlı oluşumlar. Henüz bir Beneteau veya
Jeanneau ya da benzeri ebatlarda üretimimiz mevcut değil.
Açıkçası üç taraflı denizlerle kaplı bir ülke için birçok alanda
olmamız gerektiği yerde değiliz. Bunun ekonomik boyutu ve
etkisi çok fazla.

Sizin yaptığınız işte seri üretim mümkün mü?
Tabii ki mümkün. İhracatımızın bir kısmını da seri üretim
alanı oluşturuyor.
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TURMEPA’nın yaptığı çalışmalar ile alakalı
neler düşünüyorsunuz?
Bir TURMEPA üyesi olarak yaptıkları ile
iftihar ediyorum. Türkiye’nin her kesiminden
insanın, iş dünyasının denize olan sevgisi ve buna
sağladıkları destek, ilgi ve ekip işi çalışma, ortaya
çok güzel bir aile koydu: Büyük TUREMPA
Ailesi. TURMEPA’nın, yaptığı etkinlikler ve
faaliyetlerle gerek denizlerimizin korunması
gerekse de gelişmesi adına bundan sonra da çok
fazla fayda sunacağına hiç şüphem yok.
TURMEPA ile iş birliğine her daim hazır
olduğumuzu da belirtmek isterim. Elimizden
gelecek her türlü desteği sunabiliriz.

Doyle’nin çevre ve denizlerin korunmasına
yönelik çalışmaları var mı?

TURMEPA’nın, yaptığı
etkinlikler ve faaliyetlerle
gerek denizlerimizin
korunması gerekse de
gelişmesi adına bundan
sonra da çok fazla fayda
sunacağına hiç şüphem yok.
TURMEPA ile iş birliğine her
daim hazır olduğumuzu da
belirtmek isterim. Elimizden
gelecek her türlü desteği
sunabiliriz.

Türkiye ve İspanya Doyle olarak deniz kaplumbağaları ve yerel
canlıları yaşatma ve koruma adına çalışmalar gerçekleştirdik.
Greenpeace ile beraber küçük çaplı bazı projelerde yer aldık.

Ancak açık söylemek gerekirse, bu konuda
aslında yeterli desteği veremediğimiz için de
mahcubuz. Elimizden geldiğince, tarafımıza
sunulacak projelerde yer almayı da isteriz.

Son olarak, denize dair başka
meraklarınız var mı?

Tüple dalmayı henüz beceremiyorum ancak
şnorkelle dalış yaparak güney sahillerimizin
güzellilerini deneyimlemeye çalışıyorum.
Seddülbahir’de uzun yıllardır dalış yapıyorum.
Diğer yandan global boyutta, deniz ve deniz
canlıları hakkında araştırmalar yapıp yeni
bilgiler ediniyorum. Denizlerin şu an içinde
bulunduğu durum düşünüldüğünde sürekli
öğrenmenin, kendimizi ve farkındalığımızı
geliştirmenin ne denli önemli olduğu daha
da anlaşılıyor. Çünkü içinde bulunduğumuz çıkmazın en
net kurtarıcı yöntemlerinden biri eğitim. Dünyanın gelişmiş
ülkelerinin tamamının çıkış noktası eğitimle olmuştur.

mavigönüllü
röportaj. Peri Erbul

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DENİZ ELÇİLERİ TOPLULUĞU

“TEMEL HEDEFIMIZ,
SU KAYNAKLARINA YÖNELIK
BILINÇ OLUŞTURMAK”
“VAN ÖZELINDE, DÜNYA GENELINDE; SUYU, DENIZI, CANLIYI VE ÇEVREYI KORUMAK, FARKINDALIK
YARATMAK, BÖYLECE TARIHE, YAŞAMA, DOĞANIN SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞINE KÜÇÜK DE OLSA KATKIDA
BULUNMAK IÇIN GÖNÜLLÜYÜZ” DIYEN VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI DENIZ ELÇILERI TOPLULUĞU
DANIŞMAN HOCASI YAŞAR SUBAŞI DIREK, TOPLULUK GÖNÜLLÜLERİ İLE BİRLİKTE SUYU KORUMANIN
VE DENIZLERI SONRAKI NESLE EN IYI ŞEKILDE AKTARMANIN MISYONLARI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.
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TURMEPA’nın en uç karakolu niteliğinde olan Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu, 70 kişilik büyük bir aile
ve aile fertleri aileyi daha da büyütmek ve bu sayede denizlerin
mavi kalmasını sağlamak adına durmadan çalışıyor. Sadece Van
şehrinde değil, doğu ve güneydoğu bölgesindeki tüm illerde aktif
olarak var olmayı amaçlıyor.
Denizleri ve su kaynaklarını korumak adına farkındalık yaratmanın
çok önemli olduğunu dile getiren ekipten Uğur Suret, İsmail Tank,
Yasin Yalçın, Büşra Sarıtağ, Pircivan Kaya, Ezgi Yakut, Mehmet
Tuci, Zehra Yıldırım, Sinan Alma, Selam Kaçar ve Rezan Yıldız
ve topluluğun danışman hocası Yaşar Subaşı Direk, topluluğun
çalışmalarını ve planlarını dergimiz Deniz Temiz’e değerlendirdi.

TURMEPA Gönüllüsü olmaya nasıl karar verdiniz?
Sanal ortamda TURMEPA’nın bir afişine denk geldik, orada
TURMEPA’nın hangi aktiviteleri yaptığını gördük. İlerleyen
zamanlarda üniversite sayfasındaki duyuruda Deniz Elçileri
Topluluğu’nun olduğunu ve TURMEPA ile ortak bir konferans
yapacaklarını yazıyordu. Konferanstan sonra aktif bir TURMEPA
gönüllüsü olmaya karar verdik.

oluşturmak için özel günlerde hem çevremizde hem de sosyal
medyadan mesajlar verdik.

Kurmuş olduğunuz bu elçilik, Van’ın ve çevresinin doğal
güzelliklerini ve su kaynaklarını korumada nasıl bir
misyon üstleniyor?

Van Gölü’nün, doğu ve güneydoğu coğrafyasındaki en büyük
su kaynağımız olduğunun farkındayız ve korunması gereken
birçok yönünün olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle çevre bilinci
oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun için özellikle genç yaştaki
Deniz Elçileri Topluluğu 2017 yılında kurulmuş bir topluluk
bireylerde, denizlerin ve su kaynaklarının
olmasına rağmen, aktif olmadığı için
korunması gerekliliği ile ilgili bilinç oluşturmak
kapatılma noktasına gelmişti. Daha sonra Van
için konferans ve geziler, göl ve çevresini kullanan
Gölü ve çevresine baktığımız zaman yapmamız
bireyleri bilgilendirmek için kıyı köşe çalışmaları,
gereken bazı sorumluluklarımız olduğunu
Denizleri ve çevreyi
güzellikleri ve tahrip olan kısımları
düşündük ve topluluk tanıtımı için stant açtık.
korumanın ne derece önemli sualtı
insanlarla paylaşmayı ve farkındalık oluşturmak
Başta üç kişiydik; şimdi ise danışman hocamız
olduğuna dair önemli
için dalış turu yapmayı planlıyoruz. Ayrıca su
Yaşar Subaşı Direk’in desteğiyle şimdi 70
bir farkındalık oluştu.
altındaki yaşamı ve bu yaşamın ne kadar önemli
kişilik bir aileyiz.
Mavinin ve yeşilin, sadece olduğunu, bu yaşama nasıl zarar verdiğimizi ve
nasıl koruyup gelecek nesillere aktarabileceğimize
Yaptığınız çalışmalara hocalarınızın
bugünün değil, yarının da
ve okul yönetiminin tepkisi, desteği ne
rengi ve simgesi olduğunu yönelik, seminer ve atölye çalışmaları yapmak da
yönde oldu?
netleştirdik kafamızda. Şimdi planlarımız arasında.
Danışman hocamız Mimarlık ve Tasarım
bunu herkese öğretmek
Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Yaşar Subaşı
TURMEPA’nın size, okulunuza ve
istiyoruz.
Direk olduğundan, yaptığımız etkinliklerde
dolaylı olarak Van’a kattığı en önemli
herhangi bir önyargı ile karşılaşmadık. Yaptığımız
şey ne oldu?
etkinlilerin güzel sonuçlanmasıyla diğer hocalarımız ve öğrenci
Denizleri ve çevreyi korumanın ne derece önemli olduğuna dair
arkadaşlarımızın da desteğini aldık.
önemli bir farkındalık oluştu. Mavinin ve yeşilin, sadece bugünün
değil, yarının da rengi ve simgesi olduğunu netleştirdik kafamızda.
Şimdi bunu herkese öğretmek istiyoruz.
TURMEPA ile yaptığınız çalışmalardan

Deniz Elçileri Topluluğu fikri nasıl doğdu? Ne zaman
hayata geçti ve kaç kişilik bir ekipten bahsediyoruz?

bahseder misiniz?

İlk olarak, TURMEPA yetkilileri ile iletişime geçip üniversite
için konferans düzenlemeye karar verdik, bu sayede geniş bir
kitleye hitap etmiş olduk. Bununla birlikte toplulukta aktif olarak
rol almak isteyen arkadaşlarla bir ekip kurduk. Çevre bilinci

Van ve çevre halkının çalışmalarınıza ve sürdürülebilir
çevre anlayışına yaklaşımı nasıl, yeteri desteği ve
hassasiyeti gördüğünüze inanıyor musunuz?
Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
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kampüsü sınırlarında yaptık. Dolayısıyla şimdilik
görünürlüğümüz öğrenci arkadaşlarımızla sınırlı.
Onlardan da olumlu tepkiler alıyoruz.

Sizler eğitim sisteminin içinde yer alan
birer TURMEPA Gönüllüsü olarak,
denizlerin ve çevrenin geleceğinde,
eğitimin önemini nasıl vurgularsınız?
Eğitim sürekli vurgulanan ancak henüz yeteri
kadar mesafenin kat edilemediği bir alan.
Eğitimin, “erken yaşta bilinçli bir gelecek
oluşturmak” hedefinde olması ve bunun için
de ekstra özverili ve disiplinli bir çalışma
içinde olunması gerekiyor. Elbette bunu
herkes düşünüyor ve dillendiriyor ama sadece
düşünmek ya da söylemek yeterli değil, görünür
olması için icraat da lazım. Bunun için müfredat değişikliği ve
STK’ların bu konuda daha aktif olmaları gerekiyor.

Topluluğunuzun Van’ın dışında da büyük bir
sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Doğu
bölgesindeki tek deniz (su kaynağı). Bu nedenle de
denizi görmeyen illere denizi anlatma, oradakileri
denizle buluşturma sorumluluğuna da sahip. Siz ne
düşünüyorsunuz?
Bu şehirdeki pek çok insan, öğrenci ve hatta topluluğumuzun
içinden de arkadaşlarımızın bazıları deniz ya da Van Gölü gibi büyük

84

bir su kaynağının olmadığı bölgelerden gelip
buraya yerleşmişler. Görenler içinse görmeyenlerin
hikayeleri çok anlamlı. O nedenle hepimizi su
kaynaklarının ve denizlerin öneminin farkındayız.
Bu “önemi” diğer doğu, güneydoğu illerindeki
insanlara da anlatmayı amaçlıyoruz. İmkanımız
olursa ve yeterli desteği görebilirsek onları Van
Gölü’yle tanıştırıp yapmak isteriz bunu.

Henüz TURMEPA gönüllüsü
olamayanlara mesajınız nedir
arkadaşlar?
Eğer siz de geleceğimizi düşünüp farkındalık
yaratmak istiyorsanız, bize katılın.

“SU, UYGARLIKLARIN
AYRILMAZ BİR PARÇASI”
Yaşar Hocam, mimarlığın deniz / su ile ilişkisi nedir?
Su, hayatın sırrı, uygarlıkların kurucusu ve taşıyıcısıdır. Su ve uygarlık,
ayrılmaz ikilidir. Mezopotamya’dan Mısır’a, Güney Amerika’dan
Hindistan’a pek çok kültür ve uygarlık, su kenarında kurulmuştur.
Mimarlık, uygarlıkların görünür kılındığı bir bilimdir. Bütün
uygarlıklar mimari yapıları ile bilinir. Dolayısıyla su ve uygarlıklar söz
konusu olunca, mimarların mutlaka duyarlı olması gerekir.
Ayrıca, binlerce yıllık tarihi boyunca çok sayıda uygarlığa ev sahibi
olan Van kenti de su yapılarında başarıya ulaşılan kentlerden biridir.
Bölgede MÖ I. bin yıldan itibaren etkili olan ve Van’ı başkent olarak

seçen Urartular; suyu etkili kullanmış, baraj, gölet, kanal gibi sulama
tesisleri inşa etmiş ve Anadolu’nun en büyük “Hidrolik Uygarlığı”
olarak tarihte adlandırılmışlardır. Dolayısıyla, Van’ın bu açıdan
tarihsel bir misyonu ve sorumluluğu vardır.

Neden Deniz Elçileri Topluluğu danışmanı ve aynı
zamanda TURMEPA Gönüllüsüsünüz?
Dünyada yaşamın temelini oluşturan ve aynı zamanda
uygarlıkların ayrılmaz parçası olan su kaynaklarının doğru, temiz
ve etkili kullanımı ve geleceğe aktarımı konusunda taşıdığım
endişe ile Van YYÜ Deniz Elçileri Topluluğu Danışmanı ve aynı
zamanda TURMEPA gönüllüsü oldum. Deniz Elçileri Topluluğu
olarak, denizlerin, özellikle Van Denizi’nin sesi olmak, Urartuların
kurduğu hidrolik uygarlığında bugün yapılan yanlış uygulamalara
dikkat çekmek, suyu korunmanın, aslında doğayı, yaşamı, tarihi,
çevreyi korumak anlamına geldiğini anlatmak ve farkındalık
oluşturmak adına bir misyonumuz var.

Özellikle ilkokul öğrencileri ile Van Denizi’ni
buluşturmak, böylece küçük yaşlardan itibaren
suyun, denizin, gölün önemini kavratmayı istiyoruz.
En çok önemsediğimiz konularımızdan biri de Van
Denizi’ni insanlara anlatarak, bazı olumsuz oluşumları,
yapılmadan önlemek veya farkındalık oluşturmaktır.

Deniz Elçileri Topluluğu’ndaki amacınız,
hedefiniz nelerdir?
Yaşamak için, yaşamı korumak için suyumuzu, denizimizi korumak
zorundayız. Bu amaçla, gönüllü öğrenci ve gençlerimizle, belirli
dönemlerde olabildiğince geniş katılım ile, kirlenmiş Van denizi
sahil bandında temizlik çalışmaları yapmak gibi, önce suyu ve
çevresini kirletmemek, sonra etkili ve doğru kullanmak adına bazı
etkinlikler yapıyoruz. Böylece aslında kirletmenin daha kolay,
ama temizlemenin ve kirliliğin telafisinin giderek zor olduğunu
göstermeye çalışıyoruz.
Ayrıca insanların su ile buluşmasını teşvik etmek de topluluğumuzun
hedefleri arasında. Van’da doğduğu halde, daha Akdamar Adası’na
gitmemiş, göle adım atmamış kişiler mevcut. Özellikle ilkokul
öğrencileri ile Van Denizi’ni buluşturmak, böylece küçük yaşlardan
itibaren suyun, denizin, gölün önemini kavratmayı istiyoruz.
En çok önemsediğimiz konularımızdan biri de Van Denizi’ni
insanlara anlatarak, bazı olumsuz oluşumları yapılmadan önlemek
veya farkındalık oluşturmaktır. Bunun için de suya dokunmak,
suyu sevdirmek gerekiyor. Sadece anlatmak ve öğretmeye çalışmak
yeterli olmuyor ve amacına da yeterince ulaşmıyor. Bu nedenle
işin uygulama boyutunu kavratabilirsek, bu durumda koruma
kendiliğinden gelişir diye umut ediyoruz. Yine bunun için teknik
geziler ile adalara gidiyor, oradaki doğal yaşama, denizde tekne
ile geçerken denize dokunuyoruz. Sonrası zaten kendiliğinden
geliyor. Gençler ve çocuklar, sebebini anlayınca, sevince,
dokununca zaten koruyorlar.

Son olarak neler söylemek istersiniz?
Kısacası, Van özelinde, dünya genelinde; suyu, denizi, canlıyı ve çevreyi
korumak, farkındalık yaratmak, böylece tarihe, yaşama, doğanın
sürdürülebilirliğine küçük de olsa katkıda bulunmak için gönüllüyüz.
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Şubelerden
röportaj. Peri Erbul

TURMEPA ZONGULDAK ŞUBE BAŞKANI CEMIL KAYA

“DENIZLERIN GÖRÜNMEYEN KISMINI
GÖRÜNÜR KILMAYA ÇALIŞIYORUZ”

“ÖĞRENCILERIMIZLE BIR ARAYA GELIP, ONLARA DENIZLERIN GÖRÜNMEYEN KISMINI, DENIZLERIN BIR SU
BIRIKINTISINDEN ÇOK DAHA FAZLASI OLDUĞUNU ANLATIP, VERDIĞIMIZ ZARARLARLA SAĞLIĞINI YITIRMEYE
BAŞLADIĞINI GÖSTERIYORUZ. SADECE ÇOCUKLARDA DEĞIL, HALK GENELINDE DENIZLERE VE DOĞAYA KARŞI
FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞIP, HERKESIN SORUMLULUKLARI OLDUĞUNU HATIRLATIYORUZ.”

Z

Zonguldak Şubesi’nin kurulduğu günden bu yana şube başkanlığı
görevini yürüten Cemil Kaya, TURMEPA olarak, denizlere ve
doğaya karşı herkesin sorumlulukları olduğunu hatırlatmaya ve bu
sorumluluklarını yerine getirmeleri için insanları bilinçlendirmeye
çalıştıklarını söylüyor. Yaptıkları çalışmalar ve etkinliklerle denizlerin
içinde bulunduğu duruma karşı olan kayıtsızlığı ortadan kaldırmak
istediklerini ve mavi bir bilinç oluşturmak istediklerini ifade eden Kaya,
Zonguldak Şubesi’ni ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

TURMEPA ile tanışıklığınız ne zaman başladı? TURMEPA
Gönüllüsü olmaya nasıl karar verdiniz?
TURMEPA’nın ilk Genel Müdürü Levent Ballar, Zonguldak'a
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gelip bana Bartın, Amasra, Zonguldak koordinatörlüğünü teklif etti.
Bana TURMEPA’yı tanıttı, yaptıklarından bahsetti. Ben amatör
bir denizciyim ve denizler benim için önemli, benim yuvam. Mevzu
denizlere destek ve korumak olunca teklifini büyük bir memnuniyetle
kabul ettim ve 10 yıldan uzun bir süredir de devam ettiriyorum.

Şubenizde gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan
bahseder misiniz?
Cide, Kuruca, Şile, Tekkeönü, Amasra, İnkumu, Filyos, Göbü, Kilimli,
Zonguldak Merkez, Kozlu plajlarının tümünde düzenli olarak plaj
temizliği yapıyoruz. Ayrıca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
öğrencileri ile sosyal sorumluluk projesi olarak kıyı temizliği etkinliği

gerçekleştirdik. Kıyı temizleme etkinliklerimize gönüllülerimizle
beraber ara vermeden devam ediyoruz. Diğer yandan TURMEPA’nın
üzerinde önemle durduğu eğitim konusu şubemizce de hassasiyetle
yürütülüyor. Farklı okullardan öğrencilerimizle bir araya gelip, onlara
denizlerin görünmeyen kısmını, denizlerin bir su birikintisinden çok
daha fazlası olduğunu anlatıp, verdiğimiz zararlarla sağlığını yitirmeye
başladığını gösteriyoruz. Sadece çocuklarda değil, halk genelinde
denizlere ve doğaya karşı farkındalık yaratmaya çalışıp, herkesin
sorumlulukları olduğunu hatırlatıyoruz.
Batı Karadeniz’in “Kirlilik Haritası”nı çıkararak, bunu bir rapor haline
getirdik ve genel merkezimize sunduk. Bu çalışmamızın karşılığı
olarak, Sayın Rahmi Koç tarafından İstanbul Deniz Ticaret Odası’nda
bir plaket ile ödüllendirildim. Çünkü bu çok değerli bir çalışmaydı.
Hazırladığımız bu rapor sayesinde artık daha planlı bir çalışma
gerçekleştirebilecekti ve hangi kurum ve kuruluşların ne yapması
gerektiği konusu daha kolay netleştirilebildi.
Genel Merkezin desteği ile denizlerin temiz kalması gerekliliğine
dikkat çekmek için engelli milli sporcu Kemal Özdemir ile birlikte
“Her Kulaç Denize Bir Nefes” projesini hayata geçirdik.
Diğer yandan fotoğraf ve gemi maketleri sergisi düzenliyoruz. Ayrıca
derneğimizin kuruluşundan beri her Kabotaj Bayramı’nı düzenleme
komitesinde görev aldık.

Zonguldak halkının denize olan yaklaşımını
nasıl buluyorsunuz, gerekli hassasiyeti
görebiliyor musunuz?
Zonguldak halkının denize olan genel
ilgisizliği, uzun zamandır kabul edilen bir
gerçek. Amaçladığımız doğrultuda halkımızın
bilinçlenmesi ve denizlerimizin temiz ve canlılarının
sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için derneğimiz
adına gerekli bilgilendirmeler ve tanıtımlar yapılıyor.
Bu sosyal farkındalık çalışmalarımız sayesinde
inanıyorum ki, halkımız gerekli hassasiyeti
denizlerimiz için göstereceklerdir.

Yerel yönetimler, okullar, STK’lar ve kurum/
kuruluşlarla nasıl bir iletişiminiz var? Nasıl
bir ortak paydada buluşuyorsunuz?

Bartın Boğazı Belediye Limanı ve Özel sektöre ait Eren Limanı. Eren
Limanı’nda yılda 10 milyon tonluk elleçleme yapılıyor.
Türkiye'nin ikinci büyük limanı Filyos, 25 milyon ton yıl kapasiteli
olup inşaatı bitmek üzere. Ayrıca ilimizin kıyı şeridinde Alaplı,
Ereğli, Kozlu, Kilimli, Çatalağzı, Eren, Filyos, Filyos2 olmak üzere
toplamda dokuz liman bulunuyor. Hepsinin kapasitesi çok yüksek
oranda kullanılıyor.
Limanlarımızın şehrimize çok büyük katkısı var. Karadeniz’deki diğer
ülkeler ile Ro-Ro seferleri yapılıyor ve Karabük ve Ereğli Demir
Çelik'in ham madde ithalatı ve mamul madde
ihracatı Zonguldak limanından gerçekleşiyor.

Maalesef, ilimizin sınırları
içinde deniz kirliliği ve
akarsuların kirliliği hat
safhada bulunuyor. Pek
çok kirlilik ve deşarj suyu
denize akıtılıyor. Bununla
alakalı olarak, yetkili kamu
ve özel kuruluşlarının acilen
harekete geçmesi gerekiyor.
Bu konuda ayrıca bilimsel bir
rapor hazırlanabilir. Çünkü
bu konuda bilimsel bir rapor
henüz hazırlanmış değil.

Valiliğin, belediyelerin ve Bülent Ecevit
Üniversitesi’nin tüm etkinliklerine ve
organizasyonlara katılıyoruz. Zonguldak Ticaret
Odası ile ortaklaşa deniz temizliği ile ilgili projeler gerçekleştiriyoruz.

Zonguldak, Türkiye’nin en önemli liman kentlerinden
biri. Bu özelliğini ne kadar kullanabiliyor? Limanların ve
denizciliğin şehre katkısını nasıl özetlersiniz?
Zonguldak ilimizde Türkiye'nin en büyük ve en aktif limanlarından
dördü yer alıyor: Ereğli Demir Çelik Limanı, Zonguldak TTK Limanı,

Son yıllarda küresel ısınma, plastik
miktarındaki artış ve balık stoklarındaki
azalma en gündem konular. Zonguldak
bölgesi ve Karadeniz, bu açıdan
bakıldığında ne durumda? Bilimsel
araştırmalar, raporlar ne gösteriyor?

Maalesef, ilimizin sınırları içinde deniz kirliliği
ve akarsuların kirliliği hat safhada bulunuyor.
Kentimizde sekiz adet termik santral var. Bunlar,
deniz kenarında kurulu ve bütün deşarj suları denize
veriliyor. Ayrıca Ereğli Demir Çelik ve Karabük
Demir Çelik'in ve diğer sanayi kuruluşlarının
atıkları da kontrol edilmeksizin denize şarj ediliyor.
Bununla alakalı olarak, yetkili kamu ve özel
kuruluşlarının acilen harekete geçmesi gerekiyor.
Bu konuda ayrıca bilimsel bir rapor hazırlanabilir. Çünkü bu konuda
bilimsel bir rapor henüz hazırlanmış değil.

Henüz TURMEPA Gönüllüsü olmayanlara mesajınız nedir?
Ülkemizde konusundaki en ciddi ve tutarlı kuruluş olmasından
dolayı, doğayı ve onun büyük bir parçası olan denizi seven herkesin
TURMEPA Gönüllüsü olmasını isterim.
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“SEYR-I SEFAIN İDARESI’NDEN TÜRKIYE DENIZCILIK İŞLETMELERI'NE”

RAHMI M. KOÇ MÜZESI, TÜRKIYE’NIN
SIVIL DENIZCILIK TARIHINE IŞIK TUTUYOR
RAHMI M. KOÇ MÜZESI, OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN SON YÜZYILI IÇINDE BAŞLAYIP
TÜRKIYE CUMHURIYETI’NIN KURULUŞ VE GELIŞME DÖNEMINE AIT SIVIL DENIZCILIK
TARIHINI ZIYARETÇILERIYLE BULUŞTURUYOR. DENIZCILIK BANKASI T.A.O’NUN UNUTULMAZ
GENEL MÜDÜRÜ RAHMETLI CELÂLETTIN EROL’UN OĞLU REŞIT MEHMET EROL’UN RAHMI
M. KOÇ MÜZESI’NE BAĞIŞLADIĞI VE MÜZENIN KOLEKSIYONUNA AIT PARÇALARIN BIR
ARAYA GETIRILMESI ILE OLUŞTURULAN “SEYR-I SEFAIN İDARESI’NDEN TÜRKIYE DENIZCILIK
İŞLETMELERI'NE” SERGISI 29 EYLÜL TARIHINE KADAR ZIYARET EDILEBILECEK.

T

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olan Rahmi M. Koç
Müzesi, 14 binin üzerinde objenin yer aldığı koleksiyonunu
her yıl yenilemeye ve genişletmeye devam ediyor. Dönemsel
sergiler, objeler ve bağışlarla endüstri tarihine ayna tutan müze,
kapılarını yeni bir sergiye açtı. “Seyr-i Sefain İdaresi’nden
Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne” adlı sergi, 29 Eylül tarihine
kadar ziyaret edilebilecek.
Sergi, Türk sivil denizcilik tarihinin ağırlıklı olarak Osmanlı
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İmparatorluğu’nun son yüzyılı içinde başlayıp Cumhuriyet’in
kuruluş ve gelişme zamanlarını kapsayan dönemine ışık
tutuyor. Bu tarih, Rahmi M. Koç Müzesi’nin koleksiyonunda
önemli yer tutan denizcilik tarihine ait parçalar, Denizcilik
Bankası T.A.O’nun Genel Müdürü Celâlettin Erol’un oğlu
Reşit Mehmet Erol tarafından bağışlanan koleksiyon ve Erol
Ailesi arşivinden belgeler, objeler, fotoğraflar ve efemeralar ile
gözler önüne seriliyor.

Sergi, Rahmi M. Koç Müzesi’nin koleksiyonunda
önemli yer tutan denizcilik tarihine ait parçalar,
Denizcilik Bankası T.A.O’nun Genel Müdürü
Celâlettin Erol’un oğlu Reşit Mehmet Erol
tarafından bağışlanan koleksiyon ve Erol Ailesi
arşivinden belgeler, objeler, fotoğraflar ve
efemeralardan oluşuyor.
“KOLEKSIYON TÜRK SIVIL DENIZCILIĞININ
ÖNEMLI BIR DÖNEMINI KAPSIYOR”
Serginin küratörü Reşit Mehmet Erol, “Denizciliğe olan
ilgim çocukluk yıllarımda başladı. Gemi inşaatı yüksek
mühendisi olan babamın görevli olarak bulunduğu
Japonya’da Türkiye için inşa edilen gemilerin yapıldığı
tersaneye bazen beni de götürmesi, hayranlıkla izlediğim
denize indirme törenleri ve Yokohama Limanı'na hemen
her hafta sonu gemileri seyretmem için gitmemiz ile
başlayan bu ilgim, daha sonrasında bir tutkuya dönüşmeye
başladı. Aileme ait arşivi incelemeye ve araştırmalar
yapmaya başladım, özellikle Denizcilik Bankası T.A.O.
dönemi ile ilgili objeleri, belgeleri derlemeye, toplamaya
çalıştım. Türk sivil denizciliğinin önemli bir dönemini
kapsayan bu koleksiyonu yıllar içinde bir araya getirebildim.
Bu koleksiyonu geniş kitlelerle paylaşmak istedim, Rahmi
M. Koç Müzesi’ne müze envanterlerinde bu değerli
koleksiyonu korumaya aldıkları, daha da zenginleştirerek
gelecek nesillere aktaracakları ve gösterdikleri yakın ilgi için
ailemiz adına teşekkür ederim” dedi.

Sergi Küratörü
Reşit Mehmet Erol
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DENTUR, KABOTAJ BAYRAMI’NI
ÇOCUKLARLA VE YAŞLILARLA KUTLADI
DENIZ ENDÜSTRISINI VE DENIZCILIĞI GELIŞTIRME DERNEĞI (DENTUR), 1 TEMMUZ KABOTAJ
BAYRAMI’NDA DARÜLACEZE VE ÇOCUK ESIRGEME KURUMU ILE ANLAMLI BIR ETKINLIĞE IMZA
ATTI. İSTANBUL BOĞAZI’NA HASRET KALAN YAŞLILAR VE BUGÜNE KADAR DENIZ GÖREMEYEN
ÇOCUKLAR, BU ETKINLIKLE MAVILIKLERE YELKEN AÇTI.

D

Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR),
Şişli Darülaceze ve Dilhan Kimsesiz Çocuklar Derneği ile
ortak gerçekleştirdiği proje ile yaşlıların ve çocukların yıllarca
unutamayacağı bir etkinliğe imza attı. 1 Temmuz Denizcilik ve
Kabotaj Bayramı, yıllardır Boğaz’a hasret kalan yaşlılarla ve bugüne
kadar hiç deniz görmemiş çocuklarla kutlandı. DENTUR’un
organize ettiği boğaz turunda çocuklar ve yaşlılar İstanbul’un
maviliklerine yelken açtı.
GÖNÜLLERDE TAHT KURAN BAYRAM KUTLAMASI
DENTUR Müdürü İbrahim Evliya, Darülaceze ve Kimsesiz
Çocuklar Derneği ile ortak geliştirilen projeyle ilgili şu
değerlendirmede bulundu: “Dernek olarak insanımızın gönlüne
dokunacak işlere imza atmanın gayreti içerisindeyiz. Bu yıl Kabotaj
Bayramı’nı Boğaz’a hasret kalan yaşlılarımızla ve kafilemizde
aralarında bugüne kadar hiç deniz görmemiş olan çocuklarla birlikte
kutlamak istedik. 40 yaşlımız ve 40 çocuğumuzla birlikte İstanbul’un
güzelliklerini deniz üzerinden yaşamanın keyfini hep birlikte yaşadık.”
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T

TURMEPA 27. OLAĞAN
GENEL KURULU YAPILDI

DENIZTEMIZ DERNEĞI/ TURMEPA GENEL KURULU, DERNEĞIN YÖNETIM VE DENETIM KURULU
ÜYELERININ KATILIMIYLA, 8 MAYIS 2019 TARIHINDE İSTANBUL NAKKAŞTEPE’DEKI KOÇ HOLDING
İDARE MECLISI TOPLANTI SALONU’NDA GERÇEKLEŞTIRILDI.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu
toplantının açılış konuşmasında, “Sizlerin de bildiği gibi ormanlar
dünyamızın yeşil akciğerleridir. Okyanuslar ve denizler ise mavi
kalbidir. Bu mavi kalbin atması için TURMEPA 25 yıldır çalışıyor.
Bu mavi kalp durursa, yaşam durur. Çünkü her fırsatta söylediğimiz
gibi aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. İşte bu
nedenle, dünyamızın yüzde 70’ini kaplayan maviliklerimizin
geleceği için her bir projemizle denizlere hayat vermeyi amaçladık.
25 yılda sizlerle hedeflediğimiz mavi rotada her çalışmamızla
fersah fersah ilerliyoruz. TURMEPA filomuzu devletimizin desteği
ile bir başka boyuta taşıyacak olan 'Sıfır Atık Çevre Seferberliği'
çalışmalarımız büyük bir hızla sürüyor. İnanıyoruz ki; 'Sıfır Atık
varılacak bir hedef değil bir yolculuktur.' Hepimiz bu yolculuğun
bir parçası olmalıyız ki; denizlerimiz için 'çok geç' demek zorunda
kalmayalım. Önümüzde daha uzun bir yol var. Amacımız bu mavi
yolculuğa tüm halkımızı siyasi otoriteyi, kamu yönetimini ve özel
sektörü dahil etmek ve denizleri korumaya öncelik verilmesini
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sağlamak. TURMEPA’mızı
bugüne taşıyan tüm
yönetim kurulu üyelerimiz,
TURMEPA’nın tüm yönetici
ve çalışanları ile maddi,
manevi destek veren herkese
şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Kaptanoğlu daha sonra
Yönetim Kurulu ve
TURMEPA üyeleri adına
derneğin Kurucu ve Onursal
Başkanı Rahmi M. Koç,
Geçmiş Dönem Başkanları
ve Onursal Üyeler Eşref
Cerrahoğlu ve Tezcan
Yaramancı’ya 25 yıl boyunca
derneğe hizmetleri ve yol
göstericilikleri için teşekkür ederek, birer yazı seti hediye etti.
Daha sonra dernek üyeleri son bir yılda yapılan çalışmalar
konusunda görüşlerini paylaştı. Ardından derneğin Genel Müdürü
Semiha Öztürk tarafından sunulan 2018 yılına ait yönetim
ve denetim kurulu raporları oybirliği ile onaylandı, Yönetim
Kurulu'nun ibra edilmesinin ardından 2019 yılı faaliyet programı ile
bütçesi de kabul edildi.
Kaptanoğlu Genel Kurul’da ayrıca, geliştirdiği gönüllülük
projesiyle uluslararası bir yarışmada ödül alan ve derneğe hibe
kazandıran TURMEPA gönüllüsü Begüm Oktay’a teşekkür
ederek plaket verdi.
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MONAKO’DA TURMEPA’YI ANLATTIK

Piri Reis Üniversitesi ile Monako Prensi I. Albert Vakfı Oşinografi
Müzesi ve Uluslararası Hidrografi Teşkilatı tarafından Monako’da
düzenlenen uluslararası sempozyumda dünya denizcileri buluştu.
20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen “Dünya Denizleri
ve Okyanuslarının Korunması ve Haritalarının Çıkarılmasına
Yönelik Tarihsel Yaklaşım" konulu uluslararası sempozyum,
Monako Oşinografi Müzesi’nin tarihi salonunda yapıldı. Piri
Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Oral Erdoğan, dünyanın dört bir
yanından gelen denizcilik alanında uzman isimlere ev sahipliği yaptı.
Sempozyumun açılış konuşmalarını Rektör Erdoğan, Uluslararası
Hidrografi Teşkilatı’nın Genel Sekreteri Matthias Jonas ve
Monako Prensi I. Albert Vakfı’nın Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı
Nadia Ounais gerçekleştirdi. Açılışın ardından Nadia Ounais
tekrar kürsüye çıkarak Monako Prensi I. Albert’ın vizyonunu ve
müzenin kuruluş tarihini aktardıktan sonra “Bir STK’nın deniz
kirliliği ile mücadeleki önemi ve rolü” başlığıyla TURMEPA
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Genel Müdürü Semiha Öztürk, derneğin 25 yıllık tecrübesini
sunum eşliğinde anlattı. Uluslararası Hidrografi Teşkilatı’nın
2012’den beri direktörlüğünü yapan emekli Amiral Mustafa İpteş de
sempozyumda yer aldı.
MONAKO DESTEKLİ PROJEMİZİN İLK ETABI TAMAMLANDI
Monako Prensi II. Albert Vakfı’nın önderliğinde oluşturulan BeMed
hibesi ile başlattığımız “Plastiksiz Muğla” projesi eğitimleriyle Muğla’da
altı farklı bölgede, 11 kurumda, 2667 öğrenci ve 43 öğretmene ulaşıldı.
Eğitimlerin ardından yapılan iki kıyı temizleme etkinliğiyle toplam 392
kilogram atık toplandı. Hibe kapsamında bugüne kadar eğitim verilen
okullar ise şöyle: TEK Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Atatürk İlkokulu,
Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu, Bitez Gülümser Mehmet Danacı
İlkokulu, Selimiye Şükrü Tugay İlkokulu, Kızlan İlkokulu, Mustafa
Kutluay İlkokulu, British Embassy School, Mustafa Kemal Mesleki,
Teknik Anadolu Lisesi ve Özel Hatem Ortaokulu.

TURMEPA, KABOTAJ BAYRAMI’NDA
BOĞAZ’IN ÖRTÜSÜNÜ KALDIRDI
1 TEMMUZ DENIZCILIK VE KABOTAJ BAYRAMI’NIN 93. YIL DÖNÜMÜ SEBEBIYLE ÜLKEMIZIN
ÖZELLIKLE KIYI BÖLGELERI, GÖRKEMLI KUTLAMALARA SAHNE OLDU. DENIZTEMIZ DERNEĞI/
TURMEPA, BEŞIKTAŞ’TA GERÇEKLEŞEN KUTLAMA PROGRAMI ÇERÇEVESINDE BU SENE DE BOĞAZ’IN
DERIN SULARINA DALARAK DENIZ DIBI TEMIZLIĞI YAPTI.

T

TURMEPA, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın
düzenlediği Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 93. yıl dönümü
etkinlikleri kapsamında bu yıl da 1 Temmuz’da Boğaz’daki kirliliğe
dikkat çekmek amacıyla İstanbul Beşiktaş İskelesi’nde dip temizliği
etkinliği düzenledi. Beşiktaş Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen
etkinlikte, Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği’ne bağlı
gönüllü dalgıçlar tarafından deniz dibinden çok sayıda atık çıkartıldı.
Görenleri şaşırtan bu atıklar arasında; onlarca cam şişe, güneş
gözlükleri, plastik parçalar, ev araç gereçleri, otomobil direksiyonu,
sigara izmaritleri bulunuyor. Dalgıçlar tarafından ilginç eşyaların
çıkartılmasını ilgiyle izleyenler, TURMEPA yetkilileri tarafından
atıkların denizlere verdiği zararlar hakkında bilgi edindi. Etkinliğe
TURMEPA Gönüllüleri de destek verdi.
Denizden gün yüzüne çıkarılan atıklar daha sonra bu yıl dokuzuncu
kez kapılarını açan TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim
Atölyesi’nde değerlendirilerek denizlerin önemini anlatmak için
kullanılan birer eğitim materyaline dönüştürülecek.
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PIRLANTA GİBİ DENİZLER İÇİN
TÜRKIYE’NIN ÖNDE GELEN PIRLANTA MARKASI ZEN PIRLANTA, DENIZTEMIZ DERNEĞI/
TURMEPA’NIN “MAVI KIYILAR” PROJESI KAPSAMINDA, MARMARIS HISARÖNÜ KÖRFEZI’NDE
HIZMET VEREN TURMEPA D-MARIN ADLI ATIK TOPLAMA TEKNESININ SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDI.

Z

Zen Pırlanta ile TURMEPA arasındaki iş birliğini duyurmak
amacıyla, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Kaptanoğlu, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil
Güzeliş ile Zen Pırlanta ve TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi
Şükran Güzeliş ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda, çevre ve denizlerin korunmasına
gösterdiği duyarlılık ve verdiği desteklerle tanınan
Zen Pırlanta’ya teşekkür plaketi verildi.
Zen Pırlanta’nın bu yılki sponsorluğunu üstlendiği
TURMEPA D-Marin teknesi, TURMEPA’nın “Mavi
Kıyılar” projesi kapsamında Marmaris’e bağlı Hisarönü
Körfezi’nde 17 koyda hizmet veriyor. TURMEPA’nın
atık toplama filosuna 2018 yılında eklenen tekne,
Hisarönü Körfezi’nde aralarında Bencik Koyu,
Tavşanbükü, Tavşan Adası, Karasüleyman Bükü, İnbükü,
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Çubucak, Kale Adası, Orhaniye Koyu, Kargı Adası, Selimiye Koyu,
Kameriye Adası’nın bulunduğu 17 koyda yat ve turistik teknelerden
sıvı atık topluyor.
“ATIK TOPLAMA TEKNELERİMİZLE 36 MİLYON LİTRE
SIVI ATIK TOPLADIK”
TURMEPA olarak, 25 yıldır denizleri korumak için
tüm deniz severlerin desteği ile mücadele ettiklerini
dile getiren TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Kaptanoğlu, konuşmasının devamında şunları
söyledi: “Temel hedefimiz, kirletmemeyi öğretmek,
çocuklardan başlayarak toplumun geneline bilinç ve
farkındalık aşılamak. Bu hedefle son üç yıldır ‘Sıfır Atık
Hareketi’nin de bir parçası olarak, özellikle eğitim ve
atık toplama faaliyetleriyle bu harekete katkı sağlamak
için çalışıyoruz. Hatta son olarak Sayın Emine Erdoğan

Hanımefendi’nin himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş
birliğiyle Sıfır Atık Mavi seferberliğini başlattık. Yaz boyunca devam
edecek bu projeyle ülkemizin tüm kıyı, deniz ve sulak alanlarının
korunmasına destek olmayı amaçlıyoruz. Bıkmadan dile getirdiğim
bir gerçek var: Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor.
Denizin altındaki oksijen deposu ormanlar da en az karadaki
ormanlar kadar önemli. Bunu tüm halkımızın zihnine kazımamız
gerekiyor. İşte bu yüzden TURMEPA olarak denizlerimizin
bizler için yaşamsal önemini anlatmaya gayret ediyor, herkesin bu
mücadelenin bir parçası olması için çaba gösteriyoruz. Tüm bu
çabalarımız meyvelerini de veriyor; bugüne kadar deniz eğitimleriyle
8 milyon 300 bin öğrenciye ulaştık. Derneğimizin simgesi haline
gelen altı atık toplama teknemizle 36 milyon litre sıvı atık topladık.
Bu rakamları daha da yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
Bu nedenle bugün bizim için çok anlamlı. Çünkü derneğimizin
yönetim kurulunda denizlerimizin mavi kalması için yıllardır omuz
omuza çalıştığımız sevgili Şükran Güzeliş, dolayısıyla Zen Diamond
ile güzel bir iş birliğini duyuyoruz. Zen Diamond, filomuza yeni
katılan, Hisarönü Körfezi’nde çalışacak TURMEPA D-Marin
teknemizin sponsorluğunu üstlendi. Verdikleri bu büyük destek için
Zen Diamond’un Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Emil Güzeliş’e ve
Yönetim Kurulu Üyesi sevgili Şükran Güzeliş’e teşekkür ediyorum.
Ülkemizin önde gelen duyarlı markalarının derneğimize verdiği
destek bizleri çok mutlu ediyor. Zen Pırlanta da uzun yıllardır bizim
doğal destekçimiz olarak her daim çalışmalarımıza gönülden destek
vermiştir. Zen Pırlanta’nın bu büyük desteği, denize ve çevreye
verdikleri önemin boyutunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Birlikte daha mavi denizler için yol almaya devam edeceğiz.”
“10 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR TURMEPA
İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”
TURMEPA’nın çalışmalarına on yılı aşkın bir süredir destek
veren Zen Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş
konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Gerek şahsım gerekse Zen
Pırlanta olarak, doğamızın korunması amacıyla sürdürülebilir
projeler oluşturulmasına ve desteklenmesine büyük önem
veriyoruz. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemizde çevre
bilincini oluşturmak için ciddi projeleri hayata geçiren çok
kıymetli bir dernek. 10 yılı aşkın bir süredir çeşitli projelerde
birlikte çalışıyoruz. Daha önce de 2016’da Marmaris’e bağlı
Hisarönü Körfezi’nde çalışan teknenin sponsorluğunu
üstlenmiştik. Bu yıl da yine, içinde bulunduğumuz yaz sezonunda,
ziyaretçi teknelerin denizlerimize bıraktıkları sıvı atıkları
toplamak amacıyla Hisarönü Körfezi’nde çalışacak. TURMEPA
D-Marin teknesinin sponsorluğunu üstlendik. Özellikle yaz
aylarında muhteşem sahillerimiz yerli-yabancı binlerce tekne
tarafından ziyaret ediliyor. Ancak ne yazık ki, teknelerin çok
büyük çoğunluğu gerekli kurallara uymuyor ve sıvı atıklarını
denizlerimize boşaltıyor. TURMEPA ile yaptığımız iş birliği

çerçevesinde Hisarönü Körfezi’ni “pırlanta gibi” yapmak üzere
yola çıkıyoruz. Denizlerimizin daha temiz kalmasına bir nebze de
olsa faydamız olacak ve bundan büyük gurur duyacağız.”
“TURMEPA DENİZLER İÇİN ÖNEMLİ BİR REHBER”
Zen Pırlanta ve TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi Şükran
Güzeliş ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Pırlanta gibi denizler”e
nasıl ulaşırız? Öncelikle farkına vararak, bilinçlenerek, duyarlı
olarak, öğrenerek, öğrendiklerimizi hayata geçirerek, sahip
çıkarak, çocuklarımızı bilinçlendirerek, onlara örnek olarak
ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu konuda TURMEPA gibi çok
önemli bir rehber var önümüzde. Derneğin Yönetim Kurulu
Üyesi olarak denizlerimizin korunması konusunda daha da büyük
sorumluluk hissediyorum.
TURMEPA atık toplama tekneleri sadece geçtiğimiz yıl 1,5 milyon
litre atık suyun denize karışmasını önleyerek 12 milyon litre deniz
suyunun temiz kalması sağladı. Sponsorluğunu üstlendiğimiz
TURMEPA D-Marin teknesi, TURMEPA’nın atık toplama
filosuna 2018 yılında katıldı, 17 koydaki teknelerden atık topluyor. Bu
sponsorluğumuzun dışında da kıyı ve denizlerimizin korunması için
TURMEPA’nın projelerine desteklerimiz her zaman devam edecek.”
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PERSİL’DEN DENİZTEMİZ 4’E
SPONSORLUK DESTEĞİ

T

TURMEPA’nın Marmaris Hisarönü Körfezi’nde hizmet veren
atık toplama teknesi bu yıl Persil sponsorluğunda çalışacak. Persil,
TURMEPA’nın “Mavi Kıyılar” projesine verdiği desteği, 15 Haziran’da
İstanbul Bebek Parkı’nda gerçekleşen Bebek Şenliği’nde serbest dalışta
dünya rekortmeni, Milli Sporcu Şahika Ercümen’in İstanbul Boğazı’na
yaptığı dalış ile duyurdu. Etkinlikte Ercümen’in boğazın sularına dalarak
derinlerden çıkardığı atık ve çöpler, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Dalış öncesi konuşma yapan Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel
Müdürü Güray Yıldız; “Sürdürülebilirlik konusunda öncü olmayı,
öncelikli misyonlarımızdan biri olarak kabul ediyoruz ve bu amaçla
çevremizin korunmasına destek oluyoruz. Bu inançla, Persil markamız
ile denizlerin derinlemesine temiz olması adına, TURMEPA’nın
‘Sıfır Atık Hareketi’ kapsamındaki Mavi Kıyılar projesine katkıda
bulunuyoruz. İş birliğimizi ise bugün Şahika Ercümen’in dalışı ile
duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. TURMEPA Genel
Müdürü Semiha Öztürk ise “Denizlerimiz bizim için çok önemli.
TURMEPA, 25 yıldır yaşam kaynağı denizlerimizi korumak için
mücadele veriyor. Son 3 yıldır ‘Sıfır Atık Hareketi’nin de bir parçası
olarak özellikle eğitim ve atık toplama faaliyetleriyle bu seferberliğe
katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu nedenle Persil ile
yaptığımız bu iş birliği bizim için çok anlamlı. Emeği geçen herkese
teşekkür ederiz. Bu örnek proje için Persil’i kutluyor ve diğer
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markalara örnek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.
Şahika Ercümen ise Persil ve TURMEPA ile denizlerde derin temizlik
için harekete geçtiklerini ve İstanbul Boğazı’nda derinlere dalarak bu iş
birliğini başlatmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Şahika Ercümen’in
dalış yaparak atık ve çöpleri kıyıya çıkarması, katılımcılara stanttaki ve ana
sahnedeki ekranlardan izletildi. Böylece sularımızdaki kirliliğe dikkat çekildi.

AVIS ÇALIŞMALARIMIZA
HIZ KATIYOR

DAHA MAVİ BİR GELECEK İÇİN

Araç kiralamanın öncü firması
AVIS, TURMEPA’nın temiz
deniz mücadelesine güç katmaya
devam ediyor. Özellikle yaz
sezonunda güney koylarımızda
atık alım tekneleriyle çalışmalarını
yürüten TURMEPA’ya araç tahsis
eden AVIS, kurulduğu günden
bu yana gerçekleştirdiği kurumsal
sosyal sorumluluk çalışmaları ile
çevreye de önem veriyor.

Akdeniz, Karadeniz,
Marmara ve Ege’ye
uzanan TURMEPA,
2019 Ocak ayından bu
yana 15.674 km yol kat
ederek 12 il, 58 ilçe ve
171 kurumda 29.438 kişiye
yaklaşık 22.800 saat boyunca
eğitim verdi! Siz de
egitim@turmepa.org.tr ‘ye
ulaşarak eğitim taleplerinizi
iletebilirsiniz.

“ÇOCUKLAR SUYU KODLUYOR. H2OKULLU OLDU!”
PROJESİNDE STE(A)M EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI!
TURMEPA’nın İSTKA hibesiyle başlattığı “Çocuklar Suyu Kodluyor.
H2Okullu Oldu!” projesinde öğrenci ve öğretmenler verilen denizel
eğitimler ve STE(A)M eğitimleri tamamlandı. Proje başlangıcından
bu yana 28 ortaokulda toplam 4905 öğrenci ve 364 öğretmene ulaşıldı.
STE(A)M eğitimini tamamlayan öğretmenler, okullarında gönüllü olan
öğrenciler arasından projelerini tasarlayacakları öğrencileri seçtiler. İlki Nisan
ayında gerçekleştirilen öğretmen buluşmalarının ikincisi, Mayıs ayının son
Pazartesi günü yapıldı. Nisan ayından bu yana takım kadroları ve isimlerini
seçen okullar, yoğunlaşacakları konuları ve yararlanacakları kaynakları da
belirledi. Bazı takımlar, Mehmet Akif Ortaokulu’nda bulunan STE(A)M
laboratuvarını kullanmak üzere randevularını alırken, bir kısmı ise Maker
Atölye’de tasarım derslerine katılacak. Projenin STE(A)M laboratuvarına
destek olmak için Clariant Türkiye ile sponsorluk anlaşması imzalandı.

“Sıfır Atık Mavi” projesinin açılış programında “Çocuklar Suyu Kodluyor.
H2Okullu Oldu!” proje okullarından Kocataş Barbaros Ortaokulu, Prof.
Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu, Kumköy Ferhan Bedii Feyzioğlı
Ortaokulu ve Osman Saçmacı Ortaokulu öğrencileri, atıklardan yaptıkları
eserleri ve projelerini Sıfır Atık Mavi çadırında sergiledi.

MAKER ÇOCUK’TAN PROJE
ÖĞRENCILERINE YAZ OKULU BURSU!
Maker Atölye, projede başarılı olan öğrencilere yaz okullarında burs vereceğini
belirtti. Bu sayede öğrenciler hem yeni bilgiler edinebilecek hem de bildikleriyle
projeler geliştirebilecek. Koç ve Boğaziçi Üniversiteleri ile iletişime geçen
okullar, projelerini geliştirmek için gerek denizel gerek yazılımsal konularda
destek alacak. Proje genelinde okulların ele aldığı başlıklar; atık yağlar, denize
karışan petrol ve türevleri, plastik ve diğer atıklar, bilinç eksikliği gibi problemler
oldu. Bu konulara yoğunlaşacak olan takımlar, temizlik robotlarından, çevrimiçi
eğitim platformlarına kadar çeşitli fikirler üretiyor.
PROJE OKULLARI SIFIR ATIK MAVI
ETKINLIĞINE DESTEK VERDI
Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yürütülen Sıfır Atık hareketinin denizel ayağını temsil eden
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KIDZANIA ÜNİVERSİTESİ’NDE TURMEPA EĞİTİMLERİ!
TURMEPA ve KidZania yeni bir iş birliğine imza atarak
çocuklara geri dönüşüm ve ileri dönüşümü anlatıyor. Temmuz
ayı sonuna kadar KidZania Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek
olan “Bireysel sorumluluklarımı yerine getiriyorum, geri
dönüştürüyorum” projesinde çocuklara, yaşanabilir sağlıklı
bir çevrenin ipuçları anlatılıyor. Atık malzemelerden geri
dönüştürülmüş ürünler tasarlayan çocuklar, yenilenebilir enerji

alanlarında tarım ürünleri yetiştirmeyi de öğreniyor. Projeyle
çocuklar, geri dönüşümün doğa ve temiz denizler için önemini
öğrenirken, suda ve karada yaşayan organizmalar hakkında merak
ettikleri tüm sorulara cevap bulabilecek. KidZania ve TURMEPA,
daha yaşanabilir bir dünya için çalışmak isteyen tüm çocukları
Temmuz ayı sonuna kadar haftanın 7 günü 10:00 – 19:00 saatleri
arasında KidZania Üniversitesi’ne bekliyor.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ’NDE
DALGIÇLAR VE
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTUK!

Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu tarafından düzenlenen 17. Mavi
Paylaşım Toplantısı’nda yaklaşık 70 dalgıç ve üniversite öğrencisi ile
buluşuldu. Toplantıda denizler ve su kaynaklarının önemi, geri ve ileri
dönüşüm, bireysel sorumluluk ve Sıfır Atık Mavi konuları anlatıldı.
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SIFIR ATIK MAVİ’DEN HABERLER

TURMEPA 9. SUALTI ATIK SERGİSİ VE EĞİTİM ATÖLYESİ
AB "SİVİL DÜŞÜN" PROGRAMI DESTEĞİYLE AÇILDI!
Her yaz farklı bir temayla yaklaşık 2 bin öğrenciye ev sahipliği
yapan TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi, bu yıl
“Sıfır Atık Mavi” temasıyla ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor. Sergi
ve atölye kapsamında bu yaz çocuklar, “21 günde davranışlarını
değiştirme”, “bireysel sorumluluklar”, “hızlı tüketim ve sonuçları”
ve “deniz kirliliği” konularında bilinçlendiriliyor. Çocuklar
aldıkları eğitim sonrasında dernek bahçesinde bulunan etkileşimli
harita panosundaki ikonları tamamlayarak Sıfır Atık oyunu ile
geri dönüşen ve dönüşemeyen materyalleri tanıyor. Eren Holding
Modern Ambalaj’ın geri dönüşüm kutusu desteğiyle çocuklar,

KOÇ TOPLULUĞU SPOR KULÜBÜ
YAZ OKULLARINDA SIFIR ATIK
EĞİTİMLERİ VERDİK!
Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde yaz boyu sürecek olan yaz okullarında
öğrencilerle bir araya gelinerek TURMEPA eğitimleri verildi. Öğrenciler,
deniz ve denizlerin önemi, su ve su kaynakları, bireysel sorumluluklarımız,
sıfır atık ve geri dönüşüm konularında aldıkları eğitimlerin ardından, kamp
sonunda yapılacak sanat atölyesinde atıklardan eserler yaratacak.
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eğitim süresince atıklarını kaynağında ayrıştırabilme fırsatı buluyor.
TURMEPA 9. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi ile çocuklar,
temel haklarına ve geleceklerine sahip çıkarak, yaşanabilir bir dünya
için “Bireysel Sorumluluklarımı Yerine Getiriyorum!” diyorlar.
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle açılan sergi ve
atölye, Kasım ayına dek misafirlerini ağırlamaya devam edecek.
90 dakika süren ücretsiz etkinliğe 6 - 12 yaş aralığında en az 10,
en fazla 40 kişiden oluşan gruplarla hafta içi 10.00 - 11.30 veya
14.30 - 16.00 saatlerinde önceden rezervasyon ile katılmak
mümkün. Eğitim talebi için: egitim@turmepa.org.tr

ÖZEL SANKO OKULLARI’NDA MAVİ DEDEKTİFLER YETİŞTİRİLDİ!
TURMEPA ve SANKO Holding, Gaziantep’te çocuklara deniz
sevgisi ve çevreyi koruma bilinci kazandırma hedefiyle yola çıktı.
Özel SANKO Okulları’nda hayata geçirilen “Sıfır Atık ve Denizlerin
Önemi” projesi ile 20-21-22 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 1000 öğrenciye
ulaşıldı. İlk etap eğitimleri tamamlayan öğrenciler, “Mavi Dedektif ”
sertifikalarını proje eğitimlerinin ikinci gününde düzenlenen törenle
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve SANKO
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanko Enerji Satış ve Pazarlama
Grup Başkanı Turgut Konukoğlu’nun elinden aldı.
DENIZI EĞLENEREK ÖĞRENDILER
Özel Sanko Koleji Lisesi, Özel Sanko Ortaokulu ve Özel Sanko
İlkokulu’da gerçekleştirilen “Sıfır Atık ve Denizlerin Önemi” projesi

ile TURMEPA eğitmenleri, çocuklara deniz canlılarını, ekosistemi, deniz
temizliğinin önemini anlatan eğitimler verdi. Bu eğitimlerle çocukların
sadece doğaya değil, ekosisteme bakış açısına ışık tutmak ve bir bilim
insanı gibi düşünerek yeni fikirler ve projeler üretmelerini sağlamak
hedefleniyor. Sanko Okulları’nda öğrenim gören lise öğrencilerine
aldıkları eğitimleri kendi alt sınıflarına aktarmaları ve eğitimlerin
devamlılığını sağlamaları amacıyla, yoğunlaştırılmış Sıfır Atık, denizler
ve su kaynaklarının korunması temalı eğitim verilerek, Sıfır Atık oyunu
anlatıldı. Böylece Mavi Dedektif Sertifikası alan öğrenciler, TURMEPA
tarafından verilen eğitimlerin okulda devamlılığını sağlayacak eğitim
elçileri oldu. Ayrıca merak eden, denizlerle ilgili proje yapmak
isteyen tüm öğrencilerin TURMEPA yayınlarına ulaşması için okul
kütüphanesinde bir “Mavi Eğitim Köşesi” oluşturuldu.

MEF OKULLARINDAN “SIFIR ATIK MAVİ SÖZÜ“!
TURMEPA eğitmenleri, 15 Mayıs’ta Sıfır Atık ve
geri dönüşüm eğitimleri kapsamında MEF Okulları
Bahçeşehir Kampüsü’nde 54 ortaokul öğrencisine İngilizce
dilinde eğitim verdi. Eğitimlerde anlatılan konuların
pekiştirilmesi ve öğrencilerin farkındalığının artırılması
amacıyla, 14 Haziran’da Beylikdüzü Gürpınar sahilinde
bir kıyı temizleme etkinliği yapıldı. Etkinlik kapsamında
sahilden 35 kg atık toplayan öğrenciler ve TURMEPA
yetkilileri, toplanan atıkları ayrıştırarak ilgili belediyenin geri
dönüşüm araçlarına aktarılmasını sağladı. Öğrenciler etkinlik sonunda denizlerin
ve su kaynaklarının korunması için hep birlikte Sıfır Atık Mavi Sözü verip “Mavi
Dedektif ” oldu. Etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Beylikdüzü Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve İSTAÇ ekipleri de destek verdi.

103

bizdenhaberler

BCCT YAZ PARTİSİ’NDE
ÇEVRECİLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası’nın (BCCT) Birleşik Krallık İstanbul
Başkonsolosluğu bahçesinde düzenlediği geleneksel “BCCT Yaz Partisi”,
28 Haziran Cuma günü diplomatik çevrelerle iş ve sanat dünyasını bir araya
getirdi. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ve BCCT Başkanı
Chris Gaunt ev sahipliğinde gerçekleşen, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi
Dominick Chilcott’un yanı sıra iş ve cemiyet hayatından pek çok isim ile
konsolosluk temsilcilerinin katıldığı davette, TURMEPA Yönetim Kurulu
Üyesi Jonathan Beard de yer aldı. Bu yılki teması çevre olan BCCT Yaz
Partisi’nde, 25 yıldır denizlerin ve su kaynaklarının korunması için öncülük
eden ve plastik kullanımının azalmasını destekleyen TURMEPA ile iş birliği
yapılarak daha az plastik atık oluşmasına özen gösterildi. İkramlar sırasında
plastik ürün kullanılmadı. Gelenekselleşen davete yaklaşık sekiz yüz kişi katıldı.

DOĞA ŞENLİĞİ'NDE
YÜZLERCE ÇOCUĞA ULAŞTIK

TEMİZ DENİZLER
İÇİN GÖNÜLLÜ OL
TURMEPA Gönüllü Evi’nde 10 Mayıs’ta
Eryetiş Denizcilik Meslek Lisesi Deniz
Elçileri Topluluğu ile okul öğretmeni
Hüseyin Yıldırım liderliğinde buluşuldu.
Yeni dönemde TURMEPA iş birliğiyle
denizcilik alanında öğrenim gören lise ve
ortaokul öğrencilerine gönüllü eğitmenlerle
eğitim verilmesi, kıyıların sahiplenilmesi,
Eryetiş DET önderliğinde gönüllülük
adımları atılması konuşuldu.
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Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin
gelenekselleşen 9. Doğa Şenliği’nde,
gönüllülerimizle 500 çocuğa ulaştık, 30 yeni
gönüllü kazandık ve “Denizler Yaşasın Diye”
atölyesi gerçekleştirdik. 19-20-21-22 Mayıs
tarihlerinde gerçekleşen “Doğa Şenliği”, her yıl
değişen temasıyla yediden yetmişe katılıma açık ve
atölyelerin tamamen ücretsiz olduğu bir etkinliktir.
Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa

Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı
19 Mayıs 1919’un 100. yılı vesilesiyle bu yıl
“Doğa Şenliği” sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği
yapılarak çok daha coşkulu bir şekilde gerçekleşti.
4 gün boyunca binlerce çocukla çevre, spor, sanat
konusunda alanında eğitim ve atölye çalışmaları
yapıldı. Şenliğe katılan TURMEPA Gönülleri,
doğa ve insana aynı anda dokunma deneyiminin
heyecan verici olduğunu paylaştı.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARIYLA KIYILARDAYDIK
Yaz aylarının başlamasıyla kıyılarda artan kirlilik
için farkındalık ve koruma çalışmaları hız
kazanıyor. Belediyeler, TURMEPA gönüllüleri
ve özel sektör çalışanlarının desteğiyle kıyılarda
hem atık toplama çalışmaları yapılarak geri
kazanımı sağlanıyor hem de katılımcılara “Sıfır
Atık” ile deniz ve kıyı ekosistemi hakkında bilgiler
verilerek farkındalık artırılıyor. Mayıs ayında
Kıyı Temizleme Hareketi kapsamında Aras
Kargo, Sanofi, DeFacto, Nestle Waters ve Bayer
çalışanlarından oluşan toplam 279 gönüllü ile
5 farklı kıyıda yaklaşık 1.500 kg atık toplanarak
Adalar ve Sarıyer Belediyeleri’ne teslim edildi.

SAMSUN’DA DENİZ ELÇİLERİ
TOPLULUKLARIMIZ KIYILARA İNDİ

OFİS GÖNÜLLÜMÜZ
TATİLDE DE DENİZLERİMİZİ
KORUMAYA DEVAM EDİYOR
Ofiste gönüllümüz Burcu Özan tatilde
de çalışmalarımıza destek olmaya
devam etti. ‘Denizler için durmak yok’
diyen Özan, Didim’de bulunduğu
tatil sitesinin sakinleri ve Türkiye
Yardımsevenler Derneği Didim
Şubesi liderliğinde kıyı temizliği
gerçekleştirdi. Didim kıyılarında
yapılan bilgilendirme ve farkındalık
çalışmalarının ardından 3 kg plastik,
2 kg kağıt, 2 kg cam ve 330 adet
sigara izmariti toplayarak 7 kg atığın
Didim kıyılarından uzaklaştırılmasını
sağladılar. İyi ki varsın Burcu…

Deniz Elçileri Programı kapsamında bulunan
üniversite toplulukları, aldıkları oryantasyon
sonrasında denizler ve kıyılar için sorumluluk alarak
dernek çalışmalarını yaygınlaştırıyor, bulundukları
bölgelerdeki kıyıları sahiplenerek farkındalık ve
koruma çalışmaları gerçekleştiriyor. Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu, Tekkeköy Kutlukent sahil şeridini sahiplenerek Nisan ve Mayıs
ayları boyunca 1 ton atığı kıyılardan uzaklaştırdı.
Farkındalık ve koruma çalışmalarının yanı sıra 19
Mayıs, 23 Nisan gibi önemli günlerde öğrencilere
yönelik atölyeler yapan topluluk, Samsun’da etki
alanını genişletmeye devam ediyor. TURMEPA
Samsun Şubesi’nin 12 Haziran’da SAMKOL iş birliği
ile Terme Kumcağız Ortaokulu öğrencilerine yaptığı
ziyarete OMÜ Deniz Elçileri Topluluğu da katıldı.

SAMKOL, çocuklara hediye ve ikramlarda bulunurken
TURMEPA gönüllüleri Hava, Dilek ve Tuba çocuklarla
bahçe oyunları, hafıza ve hareket oyunları oynadı. Daha
sonra çocuklarla kısa süreli kıyı temizliği yapıldı ve sahilde
bulunan eski bir duvar çocuklarla birlikte renklendirildi.

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK KOMİTESİ ÜYELERİMİZ İLE YAN YANA GELDİK...
Ulusal Gönüllülük Komitesi üyeleri 21 Haziran’da
TURMEPA ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
moderasyonunda, TÜSEV ev sahipliğinde gerçekleşti.
UGK’nın Gönüllülük Politikası ve Yasal Mevzuat /
Görüş Paylaşımı için alt çalışma grubunun kurulduğu
toplantıda, yeni aday üyeler sunumlarını yaptı. Ayrıca
National Network for Civil Society’nin Gönüllü
Programı Temsilcisi Milke Schwärzel’in mesajı ve iş
birliği önerileri grup üyeleri ile paylaşıldı.
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ŞUBELERDEN HABERLER
1

2

1

SAMSUN
1 TURMEPA Samsun Şubesi, Samkol iş birliğiyle Kumcağız-Sancaklı
Köyü’nde çevre ve deniz temizliği bilinçlendirme etkinliği yapıldı.
Öğretmen ve öğrencilerden yoğun ilgi gören eğitimin ardından bahçede
oyun ve boyama etkinlikleri gerçekleşti. Çocuklarla birlikte yapılan çevre
temizliğinin ardından toplanan atıklar belediyeye teslim edildi. Eğitime
dahil olan tüm çocuklara kitap ve kalemlik hediye edildi.

2 Eğitimlerimiz Samsun’dan Rize’ye uzandı. Rize Merkez ve
ilçelerinde 1000’i aşkın öğrenci ile Sıfır Atık Mavi eğitiminde
buluşuldu. Doğuş Çay İlköğretim, Rize Bilsem, İyidere Büyük
Çiftlik İlkokulu ve Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik
Denizcilik Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Sıfır Atık ve geri dönüşüm
çalışmalarını TURMEPA ile paylaştı.

ANTALYA
1 18. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri
Kapsamında Clean Up The Med etkinliği
gerçekleştirildi. KETAV Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı,
Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma Merkezi’nin
büyük destek verdiği etkinliğe Kemer Kaymakamı
ve Kemer Belediye Başkanı da katıldı. Kıyıda 30
kg, dipte 140 kg atığın toplandığı etkinlikte, Kemer
Kaymakamlığı’nın desteği ile Göynük Fen Lisesi,
Ünal Aysal Anadolu Lisesi öğrencileri ve Hilton
Double Tree Oteli stajyer öğrenci ve çalışanları
kıyı temizliğinde, Akdeniz Üniversitesi Sualtı
Araştırma Merkezi ve Mdc Diving dalgıçları ise dip
temizliğinde gönüllü görev aldı.
2 5 Haziran Dünya Çevre Günü,
TURMEPA’nın Sıfır Atık eğitimlerini almış
olan Kepez Kaan Turan Okulları’ndan 40 kişilik
eko tim öğrenci grubu ile birlikte Antalya Setur
Marina’da etkinliklerle kutlandı. Öğrenciler, marina
müdürü Ziya Baykal ile birlikte liman işleyişi,
atık yönetimi konularının anlatıldığı marina turu
yaptı ve Sıfır Atık eğitiminde öğrendiği konuları
pekiştirme imkanı buldu. Kaan Turan Okulu
öğrencileri atıklardan oluşturdukları geri dönüşüm
kıyafetleriyle etkinliğe renk kattı.
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1

2

İZMIR
1 Bahçeşehir Koleji’nde “Green Day” etkinlikleri kapsamında “Sıfır
Atık” eğitimi ile öğrencilerle bir araya gelindi.
2 İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, TURMEPA,
Deniz Polisi, Ege Octopus ve Bulegate Diverd dalış merkezlerinin
katılımıyla Karaburun’da Clean Up The Med kapsamında dip temizliği
yapıldı. Dalgıçlar, deniz canlılarının hayatını tehdit eden metrelerce
hayalet ağı deniz dibinden topladı ve bu atıklardan zarar gören deniz
kamplumbağasının hayatını kurtardı. Etkinlik sonrası deniz canlısı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü’ne bağlı birimilere teslim edildi.
3 Clean Up The Med etkinliğinin İzmir’deki ikinci ayağı, Karşıyaka
Mavişehir’de gerçekleştirildi. TURMEPA ve İMEAK Deniz Ticaret
Odası İzmir Şubesi koordinesinde, Karşıyaka Belediyesi ve Mavibahçe
AVM’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Karşıyaka Kent Konseyi
çalışma grupları, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu,
İzmir Kürek Kulübü, Mavişehir Okyanus Koleji öğrencileri ve gönüllüler
yaklaşık 100 kg atık topladı.
4 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen “Bir Yokmuş Bir Varmış”
ve “Sıfır Atık” Projeleri kapsamında; İMEAK Deniz Ticaret Odası
İzmir ve Aliağa Şubeleri, TURMEPA İzmir Şubesi, Foça Belediyesi,
Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal
Projeler Şube Müdürlüğü, Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube
Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı
Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü ve Ege Orman Vakfı iş birliği
ile kıyı ve dip temizliği etkinliği yapıldı. Foça ve Bergama’da çevre ve geri
dönüşüm eğitimleri almış yaklaşık 600 ilkokul öğrencisi ile Aliağa Sualtı
Spor ve Yelken Kulübü’nün de destekleri ile Foça İngiliz Burnu’nda
yapılan etkinlikte 167 kg katı atık toplandı.

1

2

3

4

FETHIYE

1

2

1 Ankara British Embassy
School’dan kamp için gelen 40 çocuk
ve 10 refakatçi ile TURMEPA Fethiye
Merkezi’ndeki Sualtı Atık Sergisi
gezilerek öğrencilere Sıfır Atık eğitimi
verildi. Daha sonra öğrencilerle birlikte
Fethiye Şat Deltası’nda kıyı temizleme
yapılarak 189 kg atığın denizlere
ulaşması engellendi.
2 TURMEPA ve Deniz Ticaret
Odası Fethiye Şubesi öncülüğünde,
gönüllü öğrenciler ve OrkaHotels
çalışanları ile birlikte Kızılada ve
Kalafat koyunda kıyı temizliği yapıldı.
Etkinlikte 122 kg atığın denizlere
ulaşması engellendi.
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MEVSIM ITIBARIYLE
ŞU AN YAĞLI VE
LEZZETLI DÖNEMINDE
OLDUĞUNDAN
TEZGAHLARIN EN
LEZZETLI BALIĞI OLARAK
NITELENDIRILEN
SARDALYA, YAZ
MEVSIMIN VAZGEÇILMEZI.
ADI ÇANAKKALE ILE
BIR ANILAN SARDALYA,
TÜRDEŞI HAMSI GIBI
TUZLUDAN TATLIYA HER
YEMEKTE YERINI ALIYOR.

Sardalya, mevsim farkı
gözetmeksizin sofralarda yer alan
bir balık. Ancak bu balık, pek çok
balığın aksine en yağlı ve lezzetli
dönemini yaz aylarında yaşıyor.
Karadeniz’in meşhur hamsisine olan
benzerliği ile dikkat çeken sardalya,
çok kolay pişmesi ve farklı pişirme
yöntemleri ile farklı lezzetlere
bürünüyor. Ege’de asma yaprağına
sarılıp ızgara edilen Marmara’da ise
denizden çıktığı gibi tavaya atılan
sardalya, Omega-3 zengini olması
açısından da oldukça tercih ediliyor.
Sardalyanın en çok Çanakkale’de
çıkması, onu bu şehirle özdeşleştirmiş
durumda. Nasıl ki, Karadeniz’de
bir “balık vardır, bir de hamsi”,
Çanakkale’de de durum aynı: Bir balık
vardır, bir de sardalya. Çanakkale
mutfağında başrol oyuncularından
biri olan sardalya, salatadan dolmaya,
ızgaradan tavaya, tuzlamadan pilakiye,
çorbaya kadar pek çok şekle ve lezzete
bürünüyor bu şehirde. Özellikle
Gelibolu ile bir anılan sardalya, bu
coğrafyada festivallere bile vesile
oluyor. Hatta burada meşhur olan
tuzlu sardalya “Gelibolu sardalyası”
olarak anılıyor. O kadar meşhur ki, bu
tuzlu sardalya, yazar Sermet Muhtar
Alus, “Sardalya, sürü sürü ve derli
toplu gezen, cemiyet sever, pervaneler
gibi ışığa aşık, kayıklarda çalı çırpı
yakılarak cezbedildiği için ateş balığı
da denen bir balıktır. Bağırsakları
alınıp, tuzlanıp fıçılara bastırılmış
sardalyanın hele de Gelibolu’nunkiyse
tadına doyum olmaz” der.
Sardalya avcılığının çok olduğu
dönemde Gelibolu’ya getirilen
yağlı sardalyalar, tuzlanarak fıçılara
konuluyor ve 2-3 ay süre bekletilip,
sonra tüketiliyor. İlk defa 1914
yılında yapılan tuzlu sardalya, hâlâ
küçük aile işletmeleri tarafından
yapılmaya devam ediyor.
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Malzemeler

ASMA
YAPRAĞINDA
SARDALYA
IZGARA

20 adet sardalya,
20 adet salamur
a
asma yaprağı, ze
ytinyağı,
karabiber, tuz, bi
r limon suyu

Yapılışı

Sardalyaların baş ve kuyruk kısımlarını
koparmadan içindeki kılçığı çıkarın.
İyice yıkayıp süzdükten sonra bir kaba
koyun. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve
karabiberi bir kapta karıştırın. Sosu
balıkların üzerine fırça yardımıyla
sürün. Sosladığınız balıkları baş ve
kuyruk kısımları dışarıda kalacak
şekilde asma yaprağına sarın.
Yaprakların her tarafına hazırladığınız
sostan sürün. Yapraklar hafif
kahverengileşecek kadar sardalyaları
ızgarada pişirin.

Malzemeler
ı, 1 çorba
yemek kaşığı zeytinyağ
1 kilo sardalya, 3
biberiye, 1 çorba kaşığı
kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı
yarım çay kaşığı tuz
ı,
pul biber, 1 tutam adaçay
limon kabuğu
1
u,
suy
Sosu için: 1 limon
yağı, 3 diş
tin
zey
ığı
kaş
ba
rendesi, 6 çor
sarımsak, tuz, karabiber

AKDENIZ USULÜ
KAVRULMUŞ
SARDALYA
Yapılışı

Sardalyaları ayıklayıp yıkadıktan
sonra kağıt havluyla kurulayın ve
bir kaba alın. Zeytinyağı, kekik,
biberiye, pul biber, adaçayı ve tuzu
harmanlayın ve balıkların üzerine
dökün. İyice karıştırın. Sardalyaları
önceden ısıtılmış fırında, 200
derecede, 20 dakika kızartın. Bu
arada sos malzemelerini mutfak
robotundan geçirin ve balıklar
pişene kadar buzdolabında
bekletin. Balıklar piştikten sonra
sosu sıcak balıkların üzerine
dökün. Balığı yeşilliklerle ya da
turşu ile servis edin.
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Malzemeler
adet soğan, 20 adet
1 kilo sardalya, 2
on, 3 diş
çeri domates, 1 adet lim
ydanoz,
ma
ış
ılm
kıy
sarımsak, ince
tuz,
ı,
yağ
tin
zey
ığı
3 yemek kaş
ı
karabiber, defne yaprağ

SARDALYA
BUĞULAMA
Yapılışı
Baş kısımlarını kopardığınız balıkları
ayıklayıp iyice yıkayın ve kurulayın.
Çeri domatesleri ortadan ikiye bölün.
Soğanları piyazlık doğrayın. Sarımsakları
halka halka kesin. Limonun suyunu
sıkın. Yağladığınız fırın tepsisine
soğanları yayın. Sarımsakları serpin.
Üzerine domatesleri yerleştirin ve
araya birkaç tane defne yaprağı koyun.
Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu,
tuz ve karabiberi karıştırıp balıkların
üzerine eşit şekilde gezdirin. Son olarak
maydanozları serpin. Tepsinin üzerini
yağlı kağıt ile kapatın. Önceden ısıtılmış
200 derecelik fırında 30 dakika pişirin.
Balıkların üzerindeki yağlı kağıdı alıp
10-15 dakika daha pişirin.

SARDALYALI
SPAGETTI
Yapılışı

Makarnayı haşlayın.
Tavaya zeytinyağını
alıp incecik kıydığınız
soğanları ve sarımsakları
soteleyin. İçine küp küp
doğradığınız domatesleri
ardından da zeytin,
limon rendesi, fesleğen,
tuz ve karabiberi ekleyip
pişirin. Zeytinyağında
önceden marine edilmiş
sardalyaları tavada
biraz pişirin. Ardından
karışıma ekleyip birkaç
dakika daha pişirin.
Karışımı makarnaya
döküp servis edin.

Malzemeler

20 adet sardalya, 1
paket spagetti, 2 ad
et
büyük domates, 2 diş
sarımsak, 1 adet
kırmızı soğan, 1 fin
can doğranmış siyah
zeytin, 1 adet kırmı
zı biber, 3 yemek ka
şığ ı
fesleğen, zeytinyağ
ı, tuz, karabiber
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SICILYA USULÜ SARDALYA DOLMASI
Yapılışı
Baş kısımlarını
kopardığınız balıkların
içini temizleyin. İyice
yıkayıp kurulayın.
Dünden kalmış ekmek,
çekirdeği çıkarılmış
zeytin, maydanoz,
nane, limon kabuğu
rendesi, soğan ve
sarımsağı mutfak
robotunda kabaca
doğrayın. Karışımı bir
kaba koyup içine çam
fıstığı, karabiber, tuz
ve pul biberi ekleyip
karıştırın. Karışımdan
balık filetolarının içine
koyup balıkları kuyruk

kısmına doğru sarın.
Sarmanın bozulmaması
için bir kürdan
yardımıyla tutturun.
Balık sarmalarının
üzerine zeytinyağı
sürün. Sarmaları
pişirme tepsisine
yerleştirin ve aralarına
limon dilimleri ve defne
yaprağı yerleştirin.
Kalan zeytinyağını,
limon suyu ve bal ile
karıştırıp balıkların
üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 200
derecelik fırında 15-20
dakika pişirin.

Malzemelergr siyah zeytin, 4 adet

5 adet sardalya, 200
çorba kaşığı kapari,
kurutulmuş domates, 3
noz, 1 diş sarımsak,
yda
ma
ik,
1-2 dal taze kek
on suyu, 2 çay kaşığı
zeytinyağı, ½ fincan lim
ığı dolmalık fıstık
dijon hardal, 2 çorba kaş
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10-12 adet sardalya
, 1 fincan ekmek kır
ıntısı, 1 yemek
kaşığı siyah zeytin,
1 avuç maydanoz,
birkaç adet
kıyılmış nane yapr
ağı, 1 diş sarımsak
, 1 yemek kaşığı
çam fıstığı, 1 küçü
k soğan, 1 tatlı kaşığ
ı limon rendesi,
yarım limon suyu
, limon dilimleri, 10
adet defne
yaprağı, 4 yemek ka
şığı zeytinyağı, 1 ça
y kaşığı bal, tuz,
karabiber, pul bib
er

SARDALYA
MEZESİ
Yapılışı

Kılçıklarını çıkarıp temizlediğiniz
balıkları, iki santimlik parçalar
halinde dilimleyin. Zeytinleri
ikiye bölerek bir karıştırma
kabında karıştırın. Suda bekletip
yumuşattığınız domates kurularını
küçük parçalar halinde doğrayın;
kapari, kekik ve maydanozu
ekleyin. Ezdiğiniz sarımsakları
zeytinyağı, limon suyu ve hardal
ile karıştırıp doğradığınız
malzemelere katın ve iyice
karıştırın. Son olarak fıstıkları bir
tatlı kaşığı koyduğunuz tavada
rengi dönene kadar kavurup,
karışıma ekleyin.

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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