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“Çiçek ve balık adlarını bilmeyen hikaye yazamaz.”
Her yazıya başladığımda, edebiyat ustalarımızdan Sait Faik Abasıyanık’ın bu sözleri aklıma gelir.
Doğanın coşkusuna tanık olmayan ve mavinin tonlarını bilmeyen hayatı anlayamaz, der bir
anlamda Sait Faik. Onun tüm hikayelerinde denize ve balıklara saygı duruşu, kaleminde ise
yosun kokusu vardır.
Kuşaklar boyu denizciliği meslek edinmiş bir ailenin kızı olarak gözümü maviye açtım. Denizlere
çok şey borçlu olduğumuzun bilinciyle, denizlerimizin hizmetinde olmayı da kutsal bir görev
olarak görmekteyim.
Av mevsimi yasal olarak başlarken hep heyecanlanırım; çünkü denizlerimiz insanlığa en cömert
şekliyle hediyelerini sunarken, misafiri olduğumuz bu dünyada denizlerin bize tanıdığı hoşgörü
sınırını aşıyor muyuz acaba, diye düşünürüm. Verilere baktığımızda denize saygıda, ne üzücüdür
ki, kusur ediyoruz.
1970’ten bugüne, denizaltında yaşayan popülasyon yüzde 49 azaldı. Türkiye İstatistik
Kurumu’nun verilerine göre; Karadeniz’de 50 yıl önce sayısı 52 olan balık çeşidinden 26’sının
nesli tükendi. Marmara Denizi’nde 70’li yıllarda görülen, ekonomik değeri olan 124 balık
türü artık yok! Denizlerimiz için uzun zamandır tehlike çanları çalıyor, bu gidişata dur demek
hepimizin sorumluluğunda. Bu nedenle dergimizde bu konuyu her yönüyle mercek altına aldık
ve ilgiyle okuyacağınıza inanıyorum.
Biliyorsunuz, her zaman bıkmadan yineliyorum; aldığımız iki nefesten birini üreten denizlerimiz,
insanlık için yaşamsal öneme sahip. Tıpkı 15 Temmuz’da sahip çıktığımız demokrasimiz gibi.
Çünkü nasıl ki yeryüzünde yaşamamız, temiz bir çevreye, temiz bir havaya ve temiz denizlere
bağlı ise, sosyal bir varlık olarak yaşamamız da ancak demokrasi ile mümkündür. 15
Temmuz, bu kez kaybetmeden, ne kadar değerli bir varlığa sahip olduğumuzu gösterdi:
Demokratik bir Türkiye...
15 Temmuz gecesi, çok fazla ders çıkarabileceğimiz bir geceydi. Türk
insanının, vatanını korumak için neleri göze alabileceğinin bir göstergesiydi.
O gece şehit olan 246 vatandaşımız ve yaralanan binlerce yurttaşımız,
milyonlara hayat verdi. O karanlık gecede hayatını kaybederek ülkemizi
tekrar aydınlığa çıkaran tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Unutmamalıyız
ki, hepimiz aynı gemideyiz; ülkemizi seviyorsak, elimizi taşın altına koymak zorundayız.
Bugün, her zamankinden daha güçlü bir şekilde birlik olma zamanıdır.
Deniz varsa hayat var! Ülkemiz varsa biz de varız!

EKİM|KASIM|ARALIK 2016 SAYI: 38

Yayın Sahibi DenizTemiz Derneği/
TURMEPA İktisadi İşletmesi adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Kaptanoğlu
Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni
Genel Müdür Yardımcısı
Semiha Öztürk semihao@turmepa.org.tr
Editör
Merve Ermiş mervee@turmepa.org.tr
Yayın Kurulu
İbrahim Yazıcı, Mehmet Y. Yılmaz,
Cem Başar

YAYINA HAZIRLIK

ANTARKTİKA
22

İÇİNDEKİLER
08 Balığın Geleceği... Yok mu?
20 Denizcilerden birlik çağrısı
22 Antartika
34 Denizlerin Everesiti'nde Yeni Macera
40 Denizlerin Talihsiz Sakinleri

Genel Yayın Yönetmeni
Selda YEŞİLTAŞ
selda@viyamedya.com
Yayınlar Koordinatörü
Murat ERDOĞAN
murat@viyamedya.com
Görsel Yönetmen
Fatih HANÇER
Editör
Peri ERBUL
peri@viyamedya.com
Yazı İşleri
Funda TAŞDEMİR
yaziisleri@viyamedya.com.tr
Fotoğraf Editörü
M. Ali BARS
Reklam Sorumlusu
Berke PALADEMİR
berke@viyamedya.com
Dilber YAVUZ
dilber@viyamedya.com
Adres
Rumeli Cad. Rumeli Pasajı Yunus Apt. No: 40
Kat: 3 Nişantaşı - Şişli / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 236 00 50
viya@viyamedya.com
Baskı
Fabrika Basım
Yasal uyarı: Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar
izinsiz kullanılamaz. Dergimizde yer alan yazı ve fotoğrafların
sorumluluğu Viya Medya Yayıncılık Organizasyon A.Ş.'ye,
ilanların sorumluluğu reklam verenlere aittir.

34

48 Akdeniz'in Gülleri
52 Röportaj: Gani Müjde
58 Suyun Gücü Dünyayı Kurtaracak!
62 Röportaj: Selcen Işıldar
66 Yakın Rota: İzmir
80 Çeşme ARKAS desteğiyle daha mavi
84 Pırlanta Gibi Denizler İçin...
86 Röportaj: Aquamasters

40

92 2016'nın Yerli Süper Yatları
104 Röportaj: Ömer Faruk Ertem
108 İstanbul'da Balık Nerede Yenir?
116 Denizden Gelen Sanat...
120 Su Tutkunlarının Serin Trendleri
124 Genç Mavi
128 Bizden Haberler

52

www.vw.com.tr

Yeni Amarok.
Ne kadar ileri gidebilirsin?

Yeni Amarok’a sahipseniz bu bir meydan okuma değil, yalnızca basit bir soru…
Ve daha basit bir yanıtı var: Yeni Amarok V6 ile dilediğiniz kadar ileri gidebilirsiniz.
224 PS gücünde, 3.0 litre V6 motora ve 8 ileri vitese sahip Yeni Amarok, tamamen yenilenen
iç tasarımı ve daha pek çok özelliğiyle Volkswagen Yetkili Satıcılarında sizi bekliyor.

Ticari Araç

DANIŞMA HATTI: (0216) 266 54 98

Resimdeki aracın görüntüsü satışa sunulan modellerimizden farklılık gösterebilir.
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BALIĞIN

GELECEĞI...
YOK
İKLIM DEĞIŞIKLIĞI,
EKOSISTEMIN DEĞIŞMESI,
KIRLILIK VE YASA
DIŞI AVCILIK, BALIĞIN
ÇEŞITLILIĞINI VE DOLAYISIYLA
BALIKÇILIK SEKTÖRÜNÜ
TEHDIT EDIYOR. ZAMAN,
YER VE TÜR YASAKLARI GIBI
ÖNLEMLER ALINIYOR FAKAT
SÜRDÜRÜLEBILIR BALIKÇIK
IÇIN ÇOK DAHA FAZLASININ
YAPILMASI GEREKIYOR.
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Balıkçılar, yaklaşık beş aylık av yasağı sonrası,
bereketli bir sezon geçirme umuduyla 1 Eylül
gecesi demir aldılar. Yeni sezonda Orfoz ve Lagos
avcılığı yasaklandı, Lüfer’in yasal avlama boyu
ise 20 cm’den 18 cm’ye çekildi. Bu yasaklar ve
izinler, balık türlerinin korunması ve balıkçıların
daha fazla balık yakalayabilmeleri için yeterli mi
sorusuna, bilim insanları da balıkçılar da hayır
diyor. Çünkü denizlerdeki balık miktarlarının
azalmasının nedeni çok boyutlu.
Türkiye’de yıllık 700 bin ton civarında balık üretimi
gerçekleşiyor; fakat bunun sadece 397 bin tonu
denizde yapılan avcılıkla elde ediliyor. 1985’ten
buyana balık av filosu sürekli büyürken, denizdeki
balık türleri ve miktarları azaldı. Bugün ekonomik
öneme sahip tür sayısının 100 civarında olduğu
belirtiliyor. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Saadet Karakulak, araştırmaların
çok uzun geçmişe sahip olmadığı için akademisyenler
olarak rakam vermekten kaçındıklarını belirterek
“Fakat Marmara’da Kılıç balığının, Karadeniz’de
Orkinos’un yok olduğunu net olarak söyleyebiliriz.
TÜİK verilerine bakıldığında avlanan balık
miktarlarındaki düşüş de rahatlıkla görülebilir” diyor.

TEHDIT ÇOK BOYUTLU
Bu azalmanın nedeni, hep aşırı avcılık olarak
gösterildiği için balıkçılar kendilerine haksızlık
yapıldığını düşünüyor. Yasal avcılık ile yasa dışı
avcılık yapanların aynı kefede değerlendirilmemesini
istiyor. Balık türlerindeki azalmanın asıl nedeninin,
kaçak avcılık ve denizlerdeki aşırı kirlenme olduğu
belirtiliyor. Prof. Dr. Saadet Karakulak ise, türler
veya miktarlardaki azalmanının nedenini tek bir
etkiye bağlamamak gerektiğini vurguluyor. Prof. Dr.
Karakulak; aşırı avcılık, kirlilik, iklim değişikliği ve
gemilerin balast sularıyla gelen istilacı türlerin, balık
ekosistemini ve dolayısıyla balıkçılığı etkilediğini
söylüyor. “Endemik türleri korumamız lazım,
bunun için de kontrol ve denetim sisteminin
kurulması gerekiyor” diyor, Karakulak ve şöyle
devam ediyor: “Karadeniz’de Mersin Balığı’nı
kaybetmek üzereyiz. Avlanması yasak olmasına
rağmen hala avcılığı ve satışı yapılıyor. Marmara’da
trol avcılığı yasak olmasına rağmen önüne
geçilemiyor. Çünkü cezalar yeterli değil.”
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SÜRDÜRÜLEBILIR BALIKÇILIK
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve
OECD gibi kuruluşlar, dünyadaki balık stoklarının
tükendiğine dair hem fikirler. Bu durum Türkiye için
de geçerli. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
verilerine göre, 2015 yılında deniz avcılığından
üretilen balık miktarı 397 bin ton civarında. Oysa
2007 yılında avcılık miktarı 589 bin tondu. 2014
yılında ise denizde yakalanan balık miktarı 266 bin
tona geriledi. Dört denize kıyısı olan Türkiye’nin
su ürünleri potansiyelinin oldukça yüksek olmasına
rağmen, azalan balık miktarları, sürdürülebilir bir
balıkçılık yapılmadığını gösteriyor. ABD ve Yeni
Zelanda’da uygulanan iyileştirme programlarının
sonucu, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir
olabileceğini gösteriyor. ABD’de kaynakların yüzde
67’si, Yeni Zelanda’da yüzde 69’u artık sürdürülebilir
işletiliyor. Alınacak tedbirler ve iyileştirme programları
ile Türkiye denizlerinde de balık türlerinin
korunabileceği belirtiliyor. “Ekosistem izlenerek bir
12

balıkçılık yönetimi yapılmalı artık çünkü ekosistem
değişiyor” diyen Prof. Dr. Saadet Karakulak, Tarım
Bakanlığı’nın ekosistemi takip etmeye başlamasının
olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, konunun
daha bilimsel ele alınabileceğini söylüyor.

YETIŞTIRICILIK MIKTARI
ÜÇ KAT ARTTI
Türkiye’nin deniz balık avcılığında Hamsi, İstavrit,
Sardalya, Uskumru, Lüfer, Palamut, Mezgit, Kalyoz,
Barbunya, Tekir ve Kefal türleri toplam üretimin
yüzde 90’ından fazlasını karşılıyor. Deniz ürünleri
üretiminde ilk sırayı yüzde 62.4’lük oran ile Doğu
Karadeniz bölgesi alıyor. Karadeniz’i yüzde 15.5 ile
Batı Karadeniz, yüzde 8.2 ile Marmara, yüzde 6.9 ile
Ege ve yüzde 6.9 ile Akdeniz bölgeleri takip ediyor. İç
sulardan avcılık yoluyla elde edilen üretim ise son 10
yılda toplam üretimin yüzde 7-10’unu karşılıyor.
2015 yılında 672 bin ton su ürünleri üretimi
gerçekleştirildi. Denizdeki avcılığın payı 397 bin
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olurken, yetiştiriciliğin payı 240 bin ton oldu.
Yetiştiricilik üretiminin yüzde 46’sı iç sularda, yüzde
54’ü denizlerde gerçekleşiyor. Son 15 yılda avcılık
miktarı çok değişken bir grafik çizerken, yetiştiricilik
miktarı üç kat arttı. Fakat Türkiye’deki balık tüketimi
aynı dönemde artmadı. Türkiye’de kişi başına
ortalama balık tüketiminin 7-8 kg olduğu belirtiliyor.
Dünyada ise kişi başına yılda ortalama 16 kilogram
balık tüketilirken, Avrupa Birliği’nde (AB) yıllık
tüketim kişi başına 22 kilogram düzeyinde.
AB ülkeleri ile kıyaslandığında üretim yönünden 7.
sırada bulunan Türkiye, AB sıralamasında kişi başına
tüketimde son sırada yer alıyor.

ÜRETIM ARTIYOR FAKAT
IHRAÇ EDILIYOR
Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliğindeki artışı,
ihracata yansıyor. 2015 yılı verilerine göre, Türkiye,
121 bin ton balık ihraç ederken, 110 bin ton da
balık ithalatı gerçekleştirdi. Avcılık ile yetiştiriciliğin
üretimine göre elde ettiği gelir incelendiğinde,
yetiştiricilik miktarı, avcılığın yarısı kadar olmasına
rağmen elde ettiği gelirler iki kat daha fazla. Avcılık
432 bin ton üretim ile 1 milyar 245 milyon TL gelir
elde ederken; yetiştiricilik, 240 bin tonluk üretimle 2.5
milyar TL’lik gelir elde etti.
14

AVCI ÇOK, BALIK AZ...
Türkiye’de Tarım Bakanlığı’ndan ruhsatlı
15 bin civarında balıkçı teknesi olduğu
belirtiliyor. Av filosunun fazlalığı konusunda
tüm taraflar hem fikir. Tarım Bakanlığı’nın
av filosunu azaltmak için uyguladığı teşvik
olumlu karşılansa da yeterli bulunmuyor.
2003’te balıkçı gemisini avcılıktan çıkaranlara
destek sisteminin uygulanmaya başlamasından
bugüne kadar binin üzerinde tekne filodan
çıkarıldı. İstanbul Deniz Avcıları ve Üreticileri
Birliği Başkanı Murat Kul, bu desteğin
büyük teknelere pek yansımadığını söylüyor.
Nedeni ise, metrekare fiyatı için belirlenen
fiyatların çok düşük olması. “Kimse 5 milyon
TL’lik teknesini 2.5 milyon TL’ye satıp, bu işi
bırakmak istemez” diyor Murat Kul, makul
fiyatlar verilirse kendisinin dahi teknesini satıp
balıkçılığı bırakabileceğini söylüyor. Murat Kul,
15 bin civarında gösterilen balık av filosunu
da abartılı buluyor. Kul’a göre, profesyonel
avcılık yapan büyük tekne sayısı 650 civarında.
Bu tekneler, yapılan avcılığın da yüzde 90’ını
oluşturuyor. Kul, balıkçıların kar marjının
yükselmesi için bu 650 teknenin yarısının da
filodan çıkarılması geketiğini vurguluyor.

6.000 kişilik konaklama kapasitesi ile
dünyanın en büyük gemisinin Oasis of
the Seas olduğunu biliyor muydunuz?
16 güvertesi olan bu geminin yüksekliği
72 metre. Boya tercihinin ise Jotun
olması tesadüf değil.
Jotun 100’ü aşkın ülkede 9.800 çalışanı
ile tek bir amaç için çalışır:
Jotun Yapıları Korur

mavicanlı

1 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler, yasal av boyu 20 cm olan lüferin avlanma boyunu
18 cm indirdi. Aynı tebliğde Orfoz ve Lagos avcılığı da tamamen
yasaklandı. Her balığın kendini yenileme süresinin olduğunun
altını çizen Prof. Dr. Saadet Karakulak, “Lüfer balığı, Akdeniz
havzasında Türkiye için çok önemli bir balık ve ekonomik
değeri de oldukça yüksek. Lüferin üremeye geçmesi için
27 cm uzunluğa ulaşması gerekiyor. 20 cm bile yetersizken, yasal av boyunun 18 cm’e indirilmesi doğru değil.”
İstanbul Deniz Avcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı
Murat Kul ise Lüfer’in kendi yavrusunu yiyen bir tür
olduğunu, bu nedenle küçük boyutlarda tutulmasının neslinin tükeneceği anlamına gelmediğinin
altını çizerek “20 cm av yasağı getirilen Tarım Bakanlığı’nın dört senelik bir araştırma
dönemi oldu. Dört sene sonucunda, Lüfer
sayılarında bir artış gözlemlenemeyince, 18 cm’e izin verildi. Denizde
Çinekop bol ama bunları doğuran
Lüfer’ler yok. Biz de bilimsel
araştırmaların çok daha
uzun dönemde ve sağlıklı yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”
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Balıkçılığın yönetiminde uygulanan diğer bir strateji de
stoklara ve özellikle ekosistemin diğer elemanlarına zarar
veren av araç ve gereçlerinin yasaklanmasıdır. Örneğin;
AB’ye üye ülkelerde kıyı sürütme ağları, yüzer ağlar gibi
ekosisteme zarar verdiği bilinen av gereçlerin kullanımı
tamamen yasak. Trol ve gırgır gibi av araç ve gereçlerinin
kullanımına da önemli sınırlamalar getirilmiş. Balık
türlerinin korunması için her ülkenin sahip olduğu
denizlerin yüzde 12’sini koruma alanı olarak belirlemesi
öneriliyor. Türkiye’de bu oran, yüzde 4 ve bunun
artırılmasına yönelik bir çalışma henüz yok. Tekne
izleme sistemini 15 metre üstü teknelerde uyguladılar
ama bunun 8-10 metrelik balıkçı motorlarına kadar
çekilmesi gerekiyor. Ekosistemin takip edilmesi, kıyısal
kirliliğin önlenmesi, kontrol ve denetimlerin artırılması,
avcılığa kota getirilmesi gibi önlemler, balık türlerini
korumada mutlaka yapılması gereken unsurlar.

E GIRER MI?

DENIZ KORUMA
ALANLARI ARTIRILMALI
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BALIK MİKTARLARINDAKİ DÜŞÜŞÜ
GÖSTEREN ÇARPICI VERİLER
“2005’te 71 bin kg Palamut yakalandı. Aradan 10 yıl geçti,
2015’te denizden çıkarılan Palamut miktarı sadece 4 bin 500 kg oldu.”
“2002’de denizden çıkarılan Lüfer miktarı 25 bin kg iken,
2015’te sadece 4 bin 136 kg Lüfer yakalanabildi.”
“2002 yılında 373 bin kg hamsi yakalanırken,
2014 yılında yakalanan hamsi miktarı sadece 96 bin 440 kg oldu.

672

Bin Ton

397

Bin Ton

Türkiye’nin 2015 toplam
su ürünleri üretim miktarı

Deniz avcılığından
üretilen balık miktarı

4
8
15.680

%

Deniz koruma
alanlarının oranı

kg

Türkiye’de kişi başı
balık tüketim miktarı

Denizdeki balıkçı gemilerinin sayısı
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Adet

ORFOZ IÇIN ULUSLARARASI ÇALIŞTAY...

TUBİTAK Projesi kapsamında Ekim ayında Bodrum'da Uluslararası Orfoz
Çalıştayı gerçekleştirildi. Nesilleri gün geçtikçe tehlikeye giren orfoz balıkları için
Türkiye'de ilk kez bir uluslararası çalıştay düzenlendi. Avrupa ve Afrika'da 10 ülke
ile Türkiye'den 21 üniversitenin katıldığı çalıştayda araştırmacılar bilgilerini paylaştı.
2016 yılında koruma altına alınan balıkların geleceğinin konuşulduğu çalıştaya
birçok sivil toplum örgütü de destek verdi. Bu sivil toplum örgütlerinin başında gelen
Türk Deniz Araştırmaları Vakfının (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram
Öztürk, orfoz balıkları ile ilgili sorunun sadece Türkiye ile sınırlı
kalmadığını belirterek şunları söyledi: "Orfoz sadece Türkiye'de
değil Yunanistan ve Akdeniz ülkelerinde de orfoz var
ve orfozun korunması sadece Türkiye'nin sorunu
değil. Bir defa, zıpkınla balık avcılığı sınırlandırılmalı.
Trollerle ilgili sınırlamalar gelmeli. Daha da önemlisi
belki de en önemlisi koruma alanları oluşturulmalı. Yani hayvanların
kolayca üreyebileceği, kolayca yumurtlayabileceği, kolayca yaşayabileceği,
beslenebileceği koruma alanları. İlk yapılması gereken şeyler bunlar."

GÖKOVA’DA ORFOZ KALMADI!

Bodrum bölgesinde artık orfoz balığının kalmadığını ifade eden Prof. Dr. Bayram
Öztürk, şöyle devam etti: "Gökova bölgesi eskiden orfozların cirit attığı bir yerdi.
Ne yazık ki orfoz kalmadı. Burada 30 sene önce daldığımız zaman büyük giftten
küçük gifte orfozdan geçilmiyordu. Bugün bir tane orfoz yok. Dünkü dalışlarda
hiç orfoz görülmedi. Yani demek ki biz birçok şeyi kaybediyoruz ve gelecek
kuşaklara bırakacak, gençlere, çocuklarımıza bırakacak sürdürülebilir
bir çevre ve sürdürülebilir deniz kaynakları lazım."
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Denizcilerden darbelere karşı birlik çağrısı:

HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ
15 TEMMUZ GECESINDEN
BIRKAÇ GÜN SONRA
OLAĞANÜSTÜ
TOPLANAN DENIZCILER,
DARBE GIRIŞIMINI
KINAYARAK BIRLIKTELIK
ÇAĞRISINDA BULUNDU.
TOPLANTIDA KONUŞAN
TURMEPA BAŞKANI
ŞADAN KAPTANOĞLU,
“YERYÜZÜNDE YAŞAMAMIZ,
TEMIZ BIR HAVAYA,
TEMIZ DENIZLERE BAĞLI
ISE, SOSYAL BIR VARLIK
OLARAK YAŞAMAMIZ DA
ANCAK DEMOKRASI ILE
MÜMKÜNDÜR” DIYEREK
DARBE GIRIŞIMINI KINADI.
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Halkın iradesi hiçe sayılarak Türkiye’nin
seçilmiş yönetimine karşı 15 Temmuz 2016
aksamı gerçeklesen askeri darbe girişimi,
demokrasiye sahip çıkan yurttaşların cesurca mücadelesiyle bertaraf edildi. Tüm yurtta
olduğu gibi İMEAK Deniz Ticaret Odası
başta olmak üzere, Türk denizcilik sektöründeki sivil toplum kuruluşları, darbe girişimini lanetleyerek tek yürek, tek ses oldu.
Deniz Ticaret Odası, 15 Temmuz haftası
olağanüstü toplanarak, demokrasinin ve
halkın iradesinin yanında olduğunu gösterdi. Toplantıya katılan denizci sivil toplum
kuruluşları ve şirket yöneticileri, birlik
çağrısı yaparak darbe girişimini kınadı. “Bu
olağanüstü meclise gelip duyarlılık gösteren
herkesi canı gönülden tebrik ediyorum”
diyerek konuşmasına başlayan İMEAK
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Metin
Kalkavan, “birliktelik” çağrısında bulundu.
“Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bu ülke,
coğrafi ve siyasi olarak çok zor bir konumda bulunuyor” diyen Kalkavan, konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Aynı zamanda inanılmaz
potansiyeli olan, ne yapacağı belli olmayan,
inanılmaz refleksleri olan millete haiz güzel
bir ülke. Müthiş destanlar çıkıyor. Her gün

destanların bir bölümünü öğreniyoruz. Olayın anahtar sözcüğü; birliktelik. Birbirimizi
suçlamak yerine, birlikte olmak, kişileri suçlamak yerine olayları analiz etmemiz lazım,
değerlendirmek lazım” ifadelerini kullandı.
“Bu millet dünyada eşi örneği olmayan
bir olayı inanılmaz bir başarıyla karşıladı”
diyen Kalkavan, “Dünyada böyle bir ülke
yoktur. Bunu dünyanın hangi ülkesinde
yaparsanız yapın büyük panik olur. Milletin
göstermiş olduğu kahramanlıklar silsilesi
müthiş. Yüzlerce isimsiz kahramanı her gün
öğreneceğiz” dedi.

“BUGÜN SİYASET ÜSTÜ
OLMAK ZORUNDAYIZ”
Böyle durumlarda ekonomi ve siyaset
konuşulmayacağını kaydeden Kalkavan,
“Bugün siyaset üstü olmak zorundayız”
diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Böyle
durumlarda ekonomi konuşulmaz. Siyaset konuşmanın da zamanı değil. Bu olay
siyasi de değil. Bu olay devlet mekanizmasını hedeflemiş. Darbeyi yapanların hepsi
FETÖ’cü değil ki. İçlerinde Tayyip Bey’den
nefret ettiği için bulunan çok sayıda insan
var. Tutuklanan generallerin içinde, FETÖ

mensubu olmadığını bildiklerimiz var. Bazılarının da tutuklanması gerektiğini biliyoruz.
İktidarları devirmek istiyorsak, bunun yeri
sandıktır. Bundan hiçbir zaman vazgeçmemek
lazım. Bence bugün sevinmek lazım. Türkiye
hızla normalleşiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri
gibi çok değerli markalarımıza sahip çıkıp,
ileriye taşımamız lazım. TSK’nın içinden
darbe girişimine karşı gelenler ve polislerimiz de büyük görev yaptı. Millet sokaklara
çıkmasa, bu darbe girişimini durduramazdık.
Tüm ölenlerimiz büyük görev yapmıştır. Ama
en büyüğünü Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan yaptı.

ŞADAN KAPTANOĞLU:
YAŞAMAMIZ DEMOKRASİ İLE
MÜMKÜNDÜR
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı ve
Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Şadan Kaptanoğlu da, toplantıda yaptığı
konuşmada, öfkesini ve karanlık geceyi
aydınlığa çevirenlere minnetini şu sözlerle
dile getirdi: “Darbelerden çok çekmiş bir
ailenin ferdi olarak, üstelik 1980 darbesinin travmalarını yaşamış bir kuşağın mensubu olarak ne kadar üzgün ve ne kadar
kızgın olduğumu ifade etmek istiyorum.
Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi, milletimizin hür iradesini içine sindiremeyen
bir çetenin gözü dönmüş hain mensupları,
masum canlara kıyarak, yakarak, yıkarak,
dökerek bir büyük vahşeti, kin ve nefreti, düşmanlığı, kalleşliği en acımasız bir
biçimde sergilemişlerdir. Fakat yetmiş yıllık
acılarla bezenmiş demokrasimizle yoğrulmuş büyük milletimiz bu kez, korkmadan,
yılmadan büyük bir cesaretle, kendi seçtiği
Cumhurbaşkanının sesine kulak vererek,
kendi kaderine el koymuştur. Ben bugün
Türk olmaktan büyük gurur duyuyorum.
Nasıl ki yeryüzünde yaşamamız, temiz bir
çevreye, temiz bir havaya, yine temiz denizlere bağlı ise, sosyal bir varlık olarak yaşamamız da ancak demokrasi ile mümkündür.
Cumhuriyetimize ve demokrasimize dört
elle sahip çıkacağız. Ülkemizi seviyorsak,
elimizi taşın altına koymak istiyorsak gün
bugündür. Gün birlik günü. Bu vesile ile biz

TURMEPA olarak, bu hain teşebbüse canı
pahasına karşı duran kahraman milletimizi,
en zor anda korku ve yılgınlık nedir bilmeden büyük bir cesaretle milletimize önderlik
etmiş sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ı ve çalışma arkadaşlarını,
milletvekillerini, o karanlık gecede demokra-

siden ve devletimizden yana tavır alan başta
güvenlik güçlerimizi, tüm kurumlarımızı ve
sevgili medyamızı yürekten tebrik ediyorum. Son olarak, o karanlık gecede hayatını
kaybederek ülkemizi tekrar aydınlığa çıkaran
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.
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YERYÜZÜNÜN
EN SOĞUK ÇÖLÜ

ANTAR
22

RKTİKA
ZAMANIN ASIRLAR ÖNCESINDE DONUP
KALDIĞI SAKIN BIR KUTUP SABAHINA
UYANMAK TÜM BILDIKLERINIZI YENIDEN
DEĞERLENDIRMENIZI SAĞLAYACAK.
DÜNYANIN HIÇBIR YERINDEKI ELEMENTAL
GÜÇLER BU BÜYÜK BEYAZ YABANININKI
ILE KIYASLANAMAZ: SU, BUZ, KAYA!
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Antarktika sadece çarpıcı! Gerçeküstü uzaklık, aşırı
soğuk, muazzam buz tabakaları ve buz dağları ve
sayısız egzotik yaşam formlarının her zaman tam bir
yaşam döngüsü içinde meydana geldiği ve devam
ettiği bir kıta. Herkes – bilim adamı, hükümet
yetkilisi, destek görevlisi veya turist – uçarak veya
deniz yoluyla gelip bu izole edilmiş kıtayı görüp,
onu tanımaya çalışmalı. Zamanın işe yaramadığı
bu topraklara dilediğiniz an seyahat edebilirsiniz.
Kendi zamanınız içinde ne zaman gelirseniz gelin
burada hava ve zaman hep aynı. Deneyimlerin
diğerlerinden farklı olduğunu açık denizde balina
seyrederken, casusluk yapan penguenleri fark
ederken ya da buzun ilham verici formlarını
fotoğraflarken fark edebiliyorsunuz.

ANTARKTIKA’DA YAŞAM
Güney Yarım Küre’nin en güneyinde ve güney
kutbunu içeren Antarktika, en soğuk, en rüzgarlı, en
kuru kıta; ABD’nin bir buçuk katı büyüklüğünde ve

24

gezegendeki buzun yüzde 90’nını içeriyor. Üzerinde
bitki yetişmeyen tek kıta olan Antarktika, 29 milyon
kilometreküp buz ile kaplı. Bu da dünya üzerindeki
tatlı su kaynaklarının yüzde 70’i demek. Eğer olur
da bir gün buzlar erirse dünyada su seviyesi 60 metre
yükselecek, yani hesaplar bu yönde. Havada hiç nem
olmadığından yağmur ve karın sene içinde nadiren
yağdığı bölge, dünyanın en kurak yeri. Yaz ve kış
sezonlarının yaşandığı kıtada sıcaklıklar; kışları -75
santigrat dereceyi gösterirken yaz döneminde -20’ye
kadar yükseliyor.
Dünyanın en ıssız yerlerinden biri. Öylesine farklı
bir coğrafya ki evrimi bile şekillendirmiş. Antarktika
ile yaşamak kolay değil. Yaşayacaksan da değişmek
ve güçlü olmak zorundasın. En nihayetinde
sakinleri olan foklar, balıklar, penguenler ve martılar
da öyle yapmış. Bazı balık türlerinde hemoglobin
yok, bazıları ise donmamak için antifriz sistemleri
geliştirmiş. Kıtada fokları ve balinaları saymazsak
hiçbir memeli yaşamıyor.
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Yüzde 99'u buzullarla kaplı olan
Antarktika, öylesine farklı ve
zorlu bir coğrafya ki; üzerinde
yaşayan canlıların sert hava
ve yaşam koşullarına uyum
sağlayabilmesi kaçınılmaz bir
evrimi beraberinde getirmişti.

ANTARKTIKA TARIHI
Sırrı hala çözülemeyen Piri Reis haritalarını ve
1800’lerde fok ve balina avcılığı için bölgeye gelen
İngiliz balıkçılarını saymazsak kıtayı ilk olarak
1820’de Rus kaşifler buluyor. Hiçbir bitki örtüsü
ve doğal zenginliği bulunmayan bölge 1900’lere
kadar dünya yönetiminin ilgisini çekmezken peşi
sıra gelen yıllarda doğal kaynakların hızlı tükenişi
ve teknolojinin de ilerlemesiyle gözler bir anda bu
sahipsiz çöle dönüyor ve derken sahiplenme istekleri
ve girişimleri de bu gözleri takip ediyor.

ANTARKTIKA’DA HAK IDDIASI!
Üzerinde kimsenin yaşamadığı, buzullar ve
penguenlerle gözümüzün önüne gelen beyaz
kıtanın kime ait olduğu ilginç bir tartışmadır.
Burada bugüne kadar onlarca ülke hak iddiasında
bulunmuştur. Bu ülkelerin başında 5.8 milyon
kare hak iddiası ile Avustralya gelmektedir.
1800’lü yıllarda Antarktika’ya ilk gelen İngiliz
gemicileri buzullara bayrağı dikmişler ve burası
bizim demişler. Ancak üzerinde kimse yaşamadığı
için pek ciddiye alınmamış. 1900’lerde bu iddiayı
Norveç, Fransa ve Almanya da dillendirmiştir. Ve
1959 yılında Şili ve Arjantin de kıtada yer isteğinde
bulunulunca aynı sene içinde Antarktika Anlaşması
(ATS) imzalamak için Şili, Arjantin, Japonya,
Avustralya, Belçika, Fransa, Yeni Zelanda, Norveç,
Afrika Birliği, Sovyetler Birliği, İngiltere, Amerika
birlikte çalışmaya karar verdiler. Anlaşmaya göre
kıta, tüm insanlığın faydası için kullanılacaktı.
Sadece bilimsel çalışmalar için kullanma,
silahsızlanma, nükleer denemelerden arınmış ve
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her geçen gün daha ayrıntılı sismik yeraltı
haritaları yayınlarken, Rusya sondaj çalışmaları
ile buzul atındaki göllere daha fazla yaklaşıyor;
Japonya bulduğu milyon yıllık buz parçası
üzerinde incelemeler yapıyor.

ANTARKTIKA VE TÜRKIYE

Antarktika dünyanın en soğuk
çölü. Ama dondurucu derecedeki
hava koşulları bile insanları din
için çalışmaktan alıkoyamıyor.
Yaşamaya tereddüt edilen
çölde 7 tane kilise bulunuyor.

maden çıkartmama gibi esaslar anlaşmanın
temelini oluşturuyordu. Ancak bu anlaşmaya
rağmen sınırların çizili olduğu haritaların
varlığından da söz ediliyor. Zira anlaşmada
ülkelerin haklarından vazgeçtiğini belirten
bir madde de yok. Gerçekçi olmak gerekirse
ülkedeki petrol rezervleri ve sahip olduğu
yüzde 70 oranındaki tatlı su kaynaklarının
“soğuk” bir savaşa neden olabileceği bir
gerçek! Bu nedenle de ülkeler sembolik de
olsa ileride daha büyük bir hak iddiasına
sahip olmak için üslerini açıyorlar.

İSTASYONLAR VE
ZENGINLIKLER
Bugün Almanya, ABD, Şili, Arjantin,
Rusya, İngiltere, Avustralya, Belarus,
Brezilya, Belçika, Çin, Çek Cumhuriyeti,
Bulgaristan, Ekvator, Finlandiya, Hindistan,
Güney Kore, İspanya, İsveç, İtalya, Japonya,
Norveç, Güney Afrika, Fransa, Pakistan,
Peru, Polonya, Romanya, Ukrayna, Uruguay
ve Yeni Zelanda olmak üzere 31 ülkenin
istasyonu kıta üzerinde hizmet veriyor.
Henüz tümüyle saptanamayan yeraltı
zenginlikleri, henüz tamamıyla donmamış
buzullar altındaki göller ve bu göllerdeki izole
yaşam tüm dünyanın ilgisini bir zamanların
yalnızı bu kıtasına çekmiş durumda. NASA
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Günümüzde 46 ülkenin imzaladığı ATS’yi
Türkiye 1996 yılında imzaladı. Ancak sorun
şu ki, kıtada hiçbir hak iddia edemiyoruz.
Bu güne kadar Bulgaristan bayrağı altında
kıtada çalışmalar gerçekleştiren Türkiye kıtada
üs kurmak adına girişimlerde bulunmaya
çalışıyor. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ), kıtada “Kutup Araştırmaları Uygulama
ve Tanıtma Merkezi” adı altında yeni bir
kampüs oluşturmak istiyor. Ancak kıta
hakçılarının bu fikre sıcak bakmadığı da ayrı
bir gerçek. Bakalım, Türkiye Antarktika’nın
neresine düşecek!
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ANTARKTIKA’DA IBADET
Antarktika dünyanın en büyük çölü olarak
kabul ediliyor. Ama bu çok buzlu manzara bile
cesur kaşifleri ve bilim adamlarını sert iklim
koşullarında din için çalışmaktan alıkoyamıyor.
Dini uygulamalar için Antarktika’nın
tamamında yedi tane Hristiyan kilisesi
bulunuyor. Bunlar içinde en görkemli olanı
Rus Ortodoks Kilisesi Trinity. 2004 yılında inşa
edilen 30 kişi kapasiteli ibadethane 15 metre
uzunluğunda. Dünyadaki en güzel kiliselerden
biri olarak kabul ediliyor ve King George Adası
üzerinde yer alıyor. ABD, Arjantin, Bulgaristan,
Şili ve Norveç diğer kilise sahibi ülkeler.

İKI ANTARKTIK KÖY!
Villa Las Estrella, İngilizce’de “Yıldızlar Şehri”
gibi bir karşılığı olan bu köy, Şili devletine
ait ve aynı zamanda bir araştırma istasyonu.
Şili’nin en stratejik bölgelerinden birinde,
askeri bir üs olan, King George Adası üzerinde
yer alıyor. Antarktika’daki iki sivil yerleşimden
bir, diğeri Arjantin’e ait olan Esperanza
Base. Köyün popülasyonu yazın 150 iken
kışın 80 kişiye düşüyor. Köyde rengarenk
çatıları bulunan postane, hastane, okul, bar,
pansiyonlar ve evler bulunuyor.
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GÖRÜLMESI GEREKENLER
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KIRMIZI ŞELALE
Bu kan kırmızısı şelale ilk olarak 1911
yılında keşfedildi. Suya rengini
verenin ne olduğunu anlamak
adına uzun süreler çalışmalar
yapıldı. Elektromanyetik alıcılar
vasıtasıyla yapılan taramalar
şelalenin altında daha büyük
bir su kaynağının var olduğunu
ortaya çıkardı. Aşırı tuzlu
olmasından dolayı donmamış
ve bol demir içeren bir göl. Demir
oksijenle temas ettiği anda paslanan su
kırmızıya bürünüyor.

ANTARKTIKA POSTANESI
VE MÜZESI
“Kaygan kayalıklar ve vıcık vıcık kar
üzerinde oldukça ağır bir kutuyu
taşırken, penguenlerden kaçabilir
misiniz?” bu soru, Antarktika
Mirası Vakfı Antartik tarafından
kıtanın yazı olan Kasım-Mart
dönemi için Port Lockroy
Postane ve Müzesi’nde çalışmak
isteyenlere sorulan mülakat
sorularından biri. Şaka gibi gelebilir
ama çalışma şartları düşünüldüğünde
çok yüksek diyebileceğimiz miktarda bir iş
başvurusuna sahip oldu PTT ve müze: 50 kişi
(2015 yılı). Bu arada uçak biletlerini karşılıyorlar.

İMPARATOR PENGUENLERI
Yaşamları belgesellere ve filmlere konu
olmuş olan imparator penguenleri
hayatlarını bu nadide kıtada tek
eşli olarak sürdürürler. Özellikle
eşlerini ve yumurtalarını
koruyarak 9 hafta boyunca
aç susuz bekleyen erkek
penguenler görülmeye ve
takdir edilmeye değer. Bu
penguen türünün dışında kıtada
21 farklı penguen türü daha var.
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KURU VADI
Buzullarla kaplı olmayan Kuru Vadi dünyanın
en kurak noktası, 2 milyon yıldır hiç yağmur
yağmamış bu vadiye. Sıra dışı özelliklere sahip
bu kum çölü; fok iskeletleri, saatte 300 km’yi
bulan Karabatik rüzgarının oluşturduğu kaya
çanakları, volkanik gaz delikleri ile bir hayli
ilginç. Hiç yağış almamasına rağmen üzerinde
bir de göl bulunuyor; gölün kaynağının
yeraltında olduğu tahmin ediliyor. Arazinin
bir diğer ilginç yönü de yeryüzü şekilleri
bakımından dünyada, Mars’ın yüzeyine en
fazla benzeyen noktası burası. Bu nedenle bilim
adamları burayla çok fazla ilgili.

SAR BOAT
DOUBLE
ENDED
PASSENGER
VESSEL
CARBON
CATAMARAN
PASSENGER
FERRY
ÖZATA TERSANESİ
Hersek Mah. Hersek Sok. No:65 Altınova 77700 Yalova/TÜRKİYE
P: +90 226 461 24 96 (3 lines) F: +90 226 461 24 99
www.ozatashipyard.com / info@ozatashipyard.com
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Para birimi bulunmamaktadır.

Uluslararası telefon kodu +672

Kıtanın yalnızca yüzde birinde buz oluşumu
bulunmamaktadır.
Dünyada sürüngenlerin yaşamadığı tek yer
Antarktika’dır.
Ayrıca burada kutup ayısı da yoktur.

DIL
Hiçbir ulusa ev
sahipliği yapmadığından
resmi dili yoktur.

NÜFUSU
Antarktika
Türkiye’den
10 saat ileridedir.

SAAT FARKI
Kalıcı nüfusu bulunmayan
Antarktika’nın geçici nüfus
sayısı 5 bindir.

SICAKLIK
Yaz aylarında ortalama olarak -20 °C’dir.
Güneyden fırtınalar estiğinde -70 °C’ye
kadar düşmektedir.

İDARI BIRIM
Antarktika’da herhangi bir idari birim
bulunmamaktadır. Bu nedenle konsolosluklar da
yoktur. İdari birimler bulunmadığından hiçbir ülkeye
vize uygulaması uygulanmamaktadır.
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yazı. Murat Erdoğan
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50

TEK ADAM YARIŞI

50 mil kuvvetinde rüzgarın hakim olduğu bir
rotada, 30 metrelik dalgalar arasında yaklaşık
altı ay süren bir okyanus yarışı olan Vandee
Globe yarışlarının sekizincisi, 6 Kasım 2016’da
start alacak. Dünyanın en zor yelken yarışı olan
ve "Denizlerin Everest"i olarak kabul edilen bu
yılki yarışa 30 skipper katılıyor. Bu profesyonel
denizciler, hiçbir limana yanaşmadan ve
şamandıraya bağlanmadan başladıkları noktaya
ulaşmak için hem doğa ile hem de kendi
aralarında mücadele edecek.
Denizlerin Everesti olarak kabul edilen Vendee
Globe yarışı 1989 yılında Fransız yatçı Phillippe
Jeantot tarafından düzenlenmeye başlanmış ve
o günden sonra her dört yılda bir düzenlenmeye
devam etti. Zaman aralığının bu kadar uzun
olmasının nedeni ise, dünyanın en zor yelken
yarışı kabul edilen bu mücadeleye hazırlanmak
için sıkı eğitimlerin olması. Fransa’nın Vendee
bölgesindeki Les Sables d’Olonne limanında
başlayan yarış, yine bu limanda sona eriyor.
Fakat bu limana tekrar ulaşmak kolay olmuyor.
Turu tamamlamak altı ay bulabiliyor fakat
2012 yılı yarışları üç buçuk ayda tamamlanmış.
En kısa sürede tamamlama rekoru, 78 gün ile
François Gabart’a ait. Bu yarışı iki kez kazanan
tek yarışçı ise Michel Desjoyeaux oldu.
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Daha önce yedi sefer düzenlenen yarışlara, 20’nin
üstünde tekne katıldı. Tekne deyince akıllara, donanımlı
bir ekip geliyor olabilir fakat bu yarışın en büyük özelliği,
teknelerde sadece skipper’ların olması. Tek adam yarışı
da denilebilir. Bu yıl 30 skipper yarışmak için başvurdu,
bunlar arasında kaçının yarışa katılabileceği, ekim
sonunda belli olacak. Vendee Globe yarışı tek tip Open
60 model tekneler arasında yapılıyor. Bu yarışa katılacak
tekneler son teknolojilerle donatılmıştır ve her yıl hız ve
güvenlik amacıyla geliştirilir. Yarışa katılan yelkenciler
ise dünyanın en iyi ve profesyonel yelkencileridir. Solo
olarak yapılan Vendee Globe’u en zorlu yarış olmasının
sebebi, herhangi bir yardım almadan, hiç bir limanda
mola vermeden 40-70 mil arasında esen rüzgarın hakim
olduğu bir rotada, 30 metrelik dalgalar arasında, yaklaşık
altı ay sürebilen bir okyanus yarışı olmasıdır.

YARIŞIN ROTASI

ROTA

Atlantik Okyanusu’nda
başlayan yolculuk, Ümit
Burnu, Leeywin ve Horn
burunlarını geçerek
devam ediyor. Güney
Okyanusu’nun ardından
rota, Hint Okyanusu’na
sonrasında dünyanın en
büyük okyanusu Pasifik
Okyanusu’na uzanıyor.
Son olarak Atlantik
yeniden geçilerek
yarışın başlangıç noktası
Les Sables d’Olonne
limanı'na
geri dönülüyor.
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SADECE
15 DAKIKA
UYUYABILIYORLAR

MILYONLARCA
DENIZ TUTKUNU
YARIŞI TAKIP
EDIYOR
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Yarış rotasında şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek dalga boyu
40 metredir ve bu Güney Okyanusu’nda görülmüş. Karaya en
uzak olduğunuz yer de Güney Okyanusu’dur. Bu nedenle Güney
Okyanusu denizlerin Everest’i olarak kabul ediliyor ve en küçük
hatada ölümle sonuçlanabilecek kazalar yaşanabiliyor. Beş katlı apartman büyüklüğünde dalgalar arasında buzullara çarpma
olasılığı, yarışçılar üzerinde büyük baskı yaratıyor. Bu nedenle
aylarca sadece 10-15 dakika aralıklarla uyuma imkanı bulabiliyorlar. Çünkü Güney Okyanusu hiçbir zaman uyumuyor...

Vendee Globe, her seferinde yüz binlerce deniz tutkunu tarafından
ilgiyle izleniyor. Vendee Globe, medyada yer alma bedeli yaklaşık
olarak 200 milyon Euro ile, Fransa’nın önde gelen sporları olan
Fransa Bisiklet Turu ve Roland Garros ‘la benzer büyüklüğe
sahip. Üç ay süren 2012 yılı yarışı boyunca 9 milyon tekil ziyaretçi
web sitesini ziyaret etti. 285 milyon sayfa görüntülenirken, 30
milyon video izlendi. 500 bin oyuncu, Vendée Globe Virtual
Game oyununu oynadı. 85 saat canlı TV yayını yapıldı, startta
Yarış Köyü’nde bin 700 akredite basın mensubu yarışı takip etti.

3ay

3okyanus

3

kıta
burnu

25.000 mil

Vandee Globe,
her anlamda zorlukları içinde barındırıyor.
Fiziksel olduğu kadar ruhsal
olarak da yarışçıların kendini hazırlaması gerekiyor. Dünya’nın üç
önemli burnu geçilen yarışın rotası,
"Kükreyen Kırklar" olarak bilinen 40
derece enlemleri ile ‘Çığlık Atan Elliler’
olarak ifade edilen 50 derece enlemlerinin de dahil olduğu bir rotayı kapsıyor.
Tek başınıza, hiçbir yardım almadan hiçbir zaman durmayan sürekli 20-30 metre
dalgalarla boğuşarak Güney Okyanusu’nu
geçmeniz gerekiyor. Kükreyen Kırkların,
Çığlık Atan Ellilerin içinden geçerken bazı
yarışçılar korkunç sesleri duymamak için
kulaklarını tıkarlar fakat dalgaların gelişini
ve yönünü hesaplayamadıklarından tekrar
açmak zorunda kalırlar. Geçmiş yarışlarda
direği kırılan teknelere olduğu gibi alabora
olan ve ölümden dönen yarışçılar da oldu.
Yarışçıların büyük kısmı, yarışı tamamlayamadan eleniyor. 2012 yarışlarına 20
tekne katılmış olmasına rağmen yarışın henüz sekizinci gününde yarışan
tekne sayısı 15’e düşmüştü. Yarışı
tamamlayabilen tekne sayısı ise
11 oldu. İlk tekne 78 günde
varış noktasına ulaşırken,
son tekne 104 günde
limana ulaşabildi.

TEK YOLDAŞINIZ KORKUNÇ SESLER!

RAKAMLARLA
VENDEE GLOBE
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DENIZ ÜSTÜNDEYKEN
OLDUKÇA DEĞERLI
OLAN GEMILER, DENIZ
ALTINDAYKEN BÜTÜN
DEĞERINI YITIRIYOR,
TABI EĞER BIR HAZINE
TAŞIMIYORSA. BU NEDENLE
TÜRKIYE DENIZLERINDE
347 GEMI BATIĞI SAHIPSIZ
YATIYOR. BU GEMILERDEN 36
TANESINE, ÇEVREYI VE SEYIR
EMNIYETINI TEHLIKEYE
ATTIĞI IÇIN ACIL MÜDAHALE
YAPILMASI GEREKIYOR.

Ülkemiz karasularında karaya oturma, batma,
çatma ve çatışma gibi olaylar sonucunda irili
ufaklı çok sayıda batığın bulunduğu ve bu
sayının arttığı biliniyor. Denizlerimiz, bu batık
gemilerden kaynaklanan petrol ve türevleri,
diğer zararlı maddeler, geminin yükü ve geminin
kendisi tarafından kirlenmekte fakat bu gemilere
müdahaleler bazen çok uzun yılları bulabiliyor. Oysa
bu batıkların bir kısmı sportif dalışlara açılarak
turizme kazandırılabilir.

DENIZALTINDA BINLERCE
GEMI YATIYOR...
Milyonlarca farklı türe sahip canlılara ev sahipliği
yapan denizlerin bağrına bastığı bir diğer nesneler
ise gemi batıklarıdır. Bugün dahi yapılan bilimsel
araştırmalarda asırlar öncesine ait batık gemiler
bulunabiliyor. Birleşmiş Milletler’in tahminine göre
dünya denizlerinde 3 milyondan fazla gemi enkazı
veya batığı bulunuyor. Sadece 2. Dünya Savaşı
sırasında 7 bin 800 civarında gemi battığı biliniyor.
Tarih boyunca fırtınaya yenik düşen gemilerin
büyük kısmı ulaşılamayacak seviyelerde yatıyor.
Gelişen teknoloji ile birlikte gemiler artık fırtınalara
karşı daha dayanıklı fakat yine de fırtınadan dolayı
batan gemiler oluyor. 2015’te dünya denizlerinde
batan büyük tonajlı beş büyük gemiden üçü
fırtınadan dolayı battı. Fakat bugün meydana gelen
gemi kazalarının büyük kısmının insan hatasından
haynaklandığı belirtiliyor. Sevindirici tek nokta
ise gemi kazalarının her geçen yıl azalıyor olması.
Farklı tiplerde binlerce gemiyi içinde barındıran
denizler, çevresel anlamda nasıl etkileniyor sorusu
akıllara geliyor. Özellikle batan petrol yüklü gemiler,

41

yakınplan

en büyük tehlikeyi taşıyor. Yapılan araştırmalarda
dünyadaki potansiyel kirletici batıkların yüzde
25’inin Kuzey Atlantik Okyanusu’nda olduğu ortaya
çıkarılmış. Batık gemi enkazlarında kalmış toplam
petrolün yaklaşık yüzde 38’inin bu batıklarda
bulunduğu tahmin ediliyor. Dünyadaki batık
gemilerin yüzde 4’ü ve toplam petrol hacminin
yüzde 5’i ise Akdeniz’de yatıyor. Batıkların, bazen
ulaşılamayacak derinlikte olması veya ulaşılabilir
olsa da yüksek maliyetler gerektirmesi nedeniyle
batıklar kendi kaderine bırakılıyor. Benzer durum
Türkiye kıyıları için de geçerli.

BATIKLAR ÇALIŞTAYI YAPILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015 yılında
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri
Enstitüsü işbirliği ile “Batık Gemilerin Çevresel
Açıdan İncelenmesi Projesi” adı altında çalıştay
düzenleyerek, batıkları gündemine aldı. Farklı
üniversitlerden akademisyenlerin katılımıyla
düzenlenen iki çalıştay sonucunda bir rapor
hazırlanarak Çevre Bakanlığı’na sunuldu. Çalıştaylar
sonucunda Türkiye denizlerinde antik gemiler hariç
347 batık geminin bulunduğu tespit edilmiş. Bunlar
arasında çevresel açıdan risk teşkil ettiği için 36
batığa acil müdahele gerektiğini söylüyor Çalıştayın
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başkanlığını yürüten Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ahmet E. Kıdeyş. 347 batıktan, 70
tanesinin söküldüğü veya sökümünün devam
ettiğini söyleyen Prof. Dr. Kıdeyş, Bakanlığa
sunulan raporda, mevcut durumun ve yapılması
gerekenlerin detaylı olarak anlatıldığını kaydetti.
Mevzuat açısından çok karışıklık ve eksiklik
olduğunu dile getiren Ahmet Kıdeyş, yapay resif
alanları ve batıkların çıkarılabilmesi için yeni bir
mevzuat ihtiyacının olduğunu kaydetti.
Hazırlanan rapor, çeşitli nedenlerle
karasularımızda batan gemilerin, çevresel
etkileri, çıkarılması veya çıkarılmaması
durumlarında alınacak tedbirler ve bu batıkların
izlenme metodolojilerinin belirlenmesine
dair bilgiler veriyor. Raporda ayrıca Türkiye
kıyılarındaki batık, yarı batık ve sahipsiz
gemilerin envanter bilgileri, su ortamındaki
çevresel etkilerinin belirlenmesine yönelik
metodolojiler ve batıkların çıkarılması
yöntemleri de yer alıyor.
Yapılan çalıştaylar ve hazırlanan raporun bir yol
haritası olabileceğini söyleyen İstanbul Teknik
Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Devrim Bülent

Danışman, Çevre Bakanlığı’nın batık konusuna
oldukça ilgili olduğunu, çalştayın da çok ciddi
çalıştığını ve proje kapsamını genişlettiğini kaydetti.

100 YIL ÖNCE BATAN GEMILER
ARKEOLOJIK SAYILIYOR
Çalıştay’da tespit edilen gemiler son 100 yıl
içinde Türk karasularında batan gemileri kapsıyor.
Çanakkale Savaşları’nda batan gemiler de buna dahil
edilmiş. 100 yıldan önce batan gemiler arkeolojik
sayıldığı için Kültür Bakanlığı’nın alanına giriyor.

EN BÜYÜK RISK BOĞAZLARDA
Türkiye kıyılarında tespit edien 347 batıktan 135
tanesinin Boğaz girişlerinden başlamak üzere
Marmara Denizi’nde bulunduğu belirtiliyor. Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ise
İstanbul Boğazı’nda 23 gemi batığı bulunuyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
da Boğaz’daki riskin farkında fakat bu gemileri
çıkarırken yine Hazine’ye yük olsun istemiyor.
Fakat batıklarla iligli en büyük sorun hukuki
açıdan yaşanıyor. Gemi battıktan sonra, herkes
sorumluluğu birbirine atıyor. Batan gemi, bayrak
devletinin mi, battığı denizdeki devletin mi

“Bazı batıklar sportif dalışlara açılarak
turizme kazandırılabileceği gibi bazı batıklar
da sökülerek ekonomiye kazandırılabilir. Fakat
önce mevzuatın buna izin vermesi gerekiyor.”
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yoksa gemi sahibinin mi, huhuki açıdan netlik
olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Türkiye,
2014 yılında denizlerdeki çevre kirliliğinin
önlenmesi veya kirliliğin temizlenmesi
için gerekli finansmanın temin edilmesine
yönelik IOPS ve FAN sözleşmelerine taraf
oldu. Böylelikle sahillerimizde oluşacak
kirlilikle mücadelede finansman sıkıntısı
çekmemek için Uluslararası Denizcilik Örgütü
(IMO) şemsiyesi altında uluslararası finans
imkanlarından faydalanılacak. Şu ana kadar
henüz bu kaynaklardan kullanım olmadı.
Doç.Dr. Danışman, çalıştaya katılan profesyonel
batık çıkaran şirketlerden, Türkiye’deki tüm
batıkları çıkarabilecek teknolojiye sahip
olduklarını öğrendiklerini belirterek, batıkların
tek parça halinde veya çevreyi kirletmeden
parçalanarak çıkarılabileceğinin altını çiziyor.

ÇOK CIDDI TURIZM
POTANSIYELI KULLANILMIYOR
Çanakkale Boğazı, Ege ve Marmara Denizi’nde
33 batık üzerinde geniş kapsamlı araştırmalar
yapan Belgeselci Savaş Karakaş, sportif batık
dalışlarının çok ciddi bir turizim geliri olmasına
rağmen değerlendirilmediğini dile getiriyor.
Çanakkale’de askeri yasak bölgeler dışında
sportif dalışa uygun batıkların bulunduğunu
söyleyen Karakaş, fakat çeşitli nedenlerden
dolayı dalış turizmine kapalı olduğunu
vurguluyor. “Çanakkale Savaşı batıkları,
uluslararası araştırmacılara ve dalış turizmine
açık değil” diyen Karakaş, askeri yasak sahalar
ve gemi seyir trafiğini riske atmayacak sportif
derinliklerde bulunan batıkların dalışa açık
olması gerektiğini belirtiyor.
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EN ANLAMLI
BATIK...
Deniz altında sadece tehlike saçan batıklar
bulunmuyor. Sportif amaçlı batırılan gemilerin
yanı sıra, büyük anlam taşıyan anıtlar da
bulunuyor. Bunlardan biri de Merhum iş adamı
Mustafa Koç ile 10 yıl önce Didim’de yaralı
bulunan ve tedavisini Koç’un üstlendiği fok
Badem’in bağlılığını gösteren anıt, Bodrum’da
su altında bulunuyor. Anıt, 31 Temmuz 2016
tarihinde düzenlenen bir törenle Mustafa Koç’un
dalgıç dostları tarafından Bodrum’da su altına
yerleştirildi. Annesi Çiğdem Simavi, babası
Rahmi Koç ile kardeşleri Ömer ve Ali Koç’un
da aralarında bulunduğu, Mustafa Koç’un 60’ı
aşkın su altı aşığı dostunun Koç’un en sevdiği
renk olan kırmızı tişörtlerle katıldığı törenle su
altına indirilen anıt, heykeltıraş Kağan Buğra
Hanoğlu’nun imzasını taşıyor. Mustafa Koç’u
Badem ile birlikte yüzerken gösteren anıtı su
altına, Koç’un eşi Caroline Koç, kızları Esra ve
Aylin ile dalgıç dostları yerleştirdi. Türkiye’nin
hemen tüm kıyılarının yanı sıra Kızıldeniz,
Endonezya, Komodo, Palau ve Malezya’da dalış
yapan Mustafa Koç, pek çok dostunu da su altı
dünyasıyla tanıştırmış ve onları bu coğrafyayı
keşfetmeye yönlendirmişti. Ege tutkunu olan
Mustafa Koç, bu güzellikleri videoları ve
fotoğraflarıyla ölümsüzleştirmişti.

347
36
46

Türkiye kıyılarında
bulunan batık sayısı
Acil müdahele edilmesi
gereken batık sayısı
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ANILARDA KALAN BAŞARI HIKAYESI

AKDENİZ’İN GÜLLERİ

ANKARA, SAMSUN, İSKENDERUN VE DAHA NICELERI... 1950 ILE 80’LI YILLAR ARASINDA, AKDENIZ KURVAZIYER
TURIZMINE DAMGA VURAN GEMILERDI. KRALLAR, PRENSLER VE ÜNLÜ ISIMLERIN, GEMI SEYAHATINDE ILK TERCIHI
OLMAYI BAŞARMIŞLARDI. SONRA BIRER BIRER SEFERDEN ÇEKILEREK HURDAYA GITTILER. YERLERINE YENI GEMILER
GIRMEYINCE, TÜRK GEMILERININ AKDENIZ KURVAZIYER TURIZMINDE YAKALADIĞI BAŞARI, ARŞIV OLARAK KALDI.
Denizcilik Bankası’nın 1968 yılında bastırdığı tanıtım broşüründe şöyle yazıyordu:
“3 kıtaya, 5 denize, 4 dış hatta, 10 iç hatta, 16 dış limana, 50 iç limana, yılda 1.015
muntazam sefer.” Broşürde yer alan bu bilgiler, Türkiye’nin 1950 ile 80’li yıllar
arasında Akdeniz kurvaziyer turizmindeki başarısını gösteren en büyük kanıttır.
Türkiye’nin Akdeniz kurvaziyer turizmindeki başarısı anlatırken, cümleler "bir
zamanlar, geçmişte, eskiden" gibi tanımlamalarla başlar. Çünkü bugün Türkiye’nin
kurvaziyer turizminde hizmet veren bir tek gemisi dahi bulunmuyor.

ANKARA’NIN
BOŞLUĞUNU
YABANCI
GEMILER
DOLDURDU

48

Avrupa ile Anadolu yakası arasında vapur yolculuğu yaparken, Karaköy rıhtımında dikkatinizi çeken yabancı şirketlere
ait gösterişli yolcu gemilerinin (cruise - kurvaziyer) bulunduğu rıhtıma, bir zamanlar Devlet Deniz Yolları’na ait, S/S
Ankara, S/S Samsun, S/S İskenderun, S/S Karadeniz gibi sadece Türkiye’deki burjuvazinin değil, Akdeniz’e kıyısı olan
tüm devletlerin üst düzey insanlarının tercih ettiği gemiler yanaşırdı. İstanbul kalkışlı, Akdeniz limanlarına düzenli
sefer yapan bu gemiler ve o gemilerin efsane kaptanları, Türk kültürünün adeta birer turizm elçisiydi.

ŞEFIK
KAPTAN VE
ANKARA

21 GEMI ILE
AKDENIZ’DE
LIDERDI

Filonun en popüler gemisi, S/S Ankara’ydı. Ankara topluma o kadar mal olmuştu ki gemiye
binmek âdete bir sınıf atlamak anlamına geliyordu. Kaptan Oktay Sönmez, “Anılarda
Gemiler” adlı kitabında Ankara gemisinden şöyle bahseder; “Gemi, o yılların beş yıldızlı bir
oteli. Her şey pırıl pırıl. Hizmetler saat gibi. Orkestralar, partiler, dillere destan aşçıların tadı
damaklarda kalan unutulmaz yemekleri, sürprizleri.” Ankara gemisinde çalışan tüm personel
kendini ayrıcalıklı görürdü. Ankara, Türkiye’nin ilk yüzme havuzlu gemisi ve zamanının
en lüks gemilerinden biriydi. S/S Ankara, süvarisi Şefik Kaptan ile özdeşleşmiş bir gemi
olarak bilinir. Kaptan Şefik Göğen, Türk yolcu gemilerin Akdeniz’de kurvaziyer turizminde
yakaladığı başarıda büyük rol oynamış ve çoğu kaptana örnek olmuştur.

1950 ve 60’lı yıllarda Deniz Nakliyat tarafından işletilen Türk kaptanlarının
kontrolündeki yolcu gemileri, bugün Akdeniz’deki kurvaziyer turizminin
öncüsü sayılır. 1948 yılında Marshall yardımı paketi içerisinde Amerika
Birleşik Devletleri’nden 10 adet kuru yük gemisi, iki tanker ve yedi adet
de yolcu gemisi satın alındı. Alınan yedi adet yolcu gemilerinden en yaşlısı,
1927 yılında inşa edilen meşhur S/S Ankara gemisiydi. Diğer gemiler
Adana, Ankara, İstanbul, Tarsus, Giresun, Ordu ve Trabzon 1930 ile 1938
tarihinde inşa edilmiş, savaş yorgunu gemilerdi. Alınan bu gemiler, tadilattan
geçirilerek modern yolcu gemisi haline getirildi ve İstanbul kalkışlı Akdeniz
ülkeleri arasında düzenli seferlere başladı. Akdeniz ülkelerinde büyük ilgi
görünce, yeni gemiler sipariş edildi. İtalya tersanelerine Uludağ ve Bandırma
gemileri ile Samsun ve İskenderun gemileri sipariş edildi. 1968 yılına
gelindiğinde, Türkiye Deniz Yolları’nın kontrolünde 21 gemiye ulaşıldı.
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KRALLARIN
TERCIHI
TÜRK
GEMILERDI

Ankara kadar, yabancı yolcular tarafından ilgi gören
bir diğer gemi ise S/S Samsun’du. Samsun gemisinin
dış ülkelerdeki olağanüstü başarısı, geminin süvarisi
Adnan Ülgezen’in Denizcilik Bankası’ndan 13
takdirname, terfi ve parasal ödül almasını sağlamış.
S/S Samsun gemisinin kendisiyle özleşen kaptanı
Adnan Ülgezen, 1980 yıllarda Denizin Sesi’nde çıkan
bir röportajında, Türk yolcu gemilerine olan ilgiyi
şöyle anlatmış: “1945’lerde Güney Akdeniz hattı
açılmıştı. Bu hatta Beyrut - Kıbrıs - İskenderiye Napoli - Marsilya ve Cenova limanları bulunuyordu.
Ben de ilk kez bu hatta sefer yapmaya başladım.
Böylece, Akdeniz'de İtalyanlarla rekabete başlamıştık.
Gemi tıklım tıklımdı ve bir tek boş kamara dahi
yoktu. Artık prensler, prensesler bizim gemilerimizi
tercih ediyordu. İskenderiye’ye gideceğimiz bir sefer
sırasında Mısırlı Prenseslerden Mahveş, gemideki
bütün lüks kamaraları kapatmıştı. Artık rakiplerimiz
olan İtalyan, Fransız ve Yunan gemilerinin yolcularını
sürekli bizim gemiye çekiyorduk.”

PRENSLER YER
BULAMIYORDU
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Kaptan Adnan Ülgezen, gemilere gösterilen ilgiyi, bir anısında şu örnekle paylaşıyor: “Mısır Kralı
Faruk’un kız kardeşi Prenses Faize ile eşine gemide zorla bir yer bulabildim.” Kaptan Adnan Ülgezen,
aynı röportajında, gemileri Türklerin işlettiğine şaşıranların olduğunu ise “Sir Williams İle Lady
Houston, Samsun gemisiyle Beyrut'tan MarsiIya’ya yaptıkları seyahatte, gemiyi o kadar mükemmel
bulmuşlardı ki, "Bu gemiyi hakikaten Türkler mi idare ediyor, siz hakikaten Türk müsünüz?" diye
hayretle sormuşlardı” sözleriyle dile getiriyor. Çünkü, dış hatlarda çalışan Türk yolcu gemilerinin
personelinin çalışkanlığı; temizliği, bilgisi ve disiplini yolcuların oldukça beğenisini kazanıyordu.
Her sefer sonrası, acentelere ve genel müdürlüğe teşekkür ve övgü mektupları yağıyordu. O zamanlar
İstanbul’un en lüks lokanta ve otelleri, bu gemilerde yetişen kamarotları, aşçıları kapışıyordu.

HOPA’DAN
MERSIN’E
KADAR
SEFER VARDI

ÜNLÜ
ISIMLER
SAHNE
ALIYORDU

Bu gemilerin en çok bilinenleri; Ankara, Samsun,
Akdeniz, Aksu, Ayvalık, İskenderun, Ege, Kadeş,
Sus, Marakaz, Karadeniz, Kadeş, Etrüsk, Tırhan adlı
gemilerdi. Bu gemilerin bir kısmı, dış hat bir kısmı
da iç hat seferlerinde çalışıyordu. Dış hat seferlerinde;
Brindizi, Venedik, Barselona, Beyrut, Bingazi, Köstence,
Marsilya, Napoli, Pire, Rodos, Trablus, Tunus ve
Kıbrıs başlıca uğrak limanlardı. İç hat seferlerinde ise
gemiler, Karadeniz’de Abana, Akçakoca, Fatsa, İnebolu,
Zonguldak, Samsun, Trabzon, Rize, Hopa’ya kadar,
Ege ve Akdeniz seferlerinde Bozcaada, Bodrum, İzmir,
Kuşadası, Marmaris, Finike, Fethiye, Kaş, Alanya,
Antalya, Mersin ve İskenderun’a kadar gidiyordu.

Devlet Deniz Yolları, işlettiği
21 yolcu gemisiyle, 3 kıtaya,
5 denize, 4 dış hatta,
10 iç hatta, 16 dış limana,
50 iç limana ulaşıyor ve
yılda 1.015 düzenli sefer
düzenliyordu.

Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti’nin Norveç’e
düzenlediği seferlere
katılmak, büyük bir
ayrıcalıktı ve oldukça zordu.
Dış hat seferlerinde Ajda
Pekkan, Erkan Yolaç gibi
ünlü isimler sahne alırken,
dönemin mankenlerinin de
moda gösterisi oluyordu.
Ünü isimleri, ya yolculuk
yaparken ya da sahne
alırken gemilerde görmek
mümkündü.

AKDENIZ’IN GÜLÜ: ANKARA
S/S Ankara 1927’de, Amerika Birleşik Devletleri’nin Newport News tezgahlarında stimli kurvaziyer gemi olarak inşa edilmişti. Fakat bir
dönem hastane gemisi olarak kullanılan bu gemi, 1949 yılında Deniz Yolları tarafından ABD’den satın alınarak “Ankara” adı verilmiştir.
Yapılan bir tadilatla, 25 adet lüks mevki, 89 adet birinci mevki, 40 adet ikinci mevki, 5 adet de turistik kamarası olan rahat ve güzel bir yolcu
gemisi haline getirildi. 124,7 metre uzunluğundaki, M/F Ankara, İstanbul’a gelip seferlere başladığı zaman kendinden önceki S/S Ankara gibi
popüler olmuştu. Sefer yaptığı İzmir’e dolu gidip dolu geliyordu. Bir dönem günümüzün de popüler şarkıcılarından Ajda Pekkan da yolcuları
eğlendirmek amacıyla program yapmıştı. Bu seferlere iştirak edebilmek amacıyla İstanbullular adeta yarışa girmişti. M/F Ankara yaz aylarında
İzmir’den Venedik’e, kış aylarında ise İstanbul-İzmir, İstanbul-Samsun ve Trabzon hatlarında çalışmıştı.
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SANAYIMIZ
MIZAH
SEVIYESINDE
OLSAYDI
GÜNEY
KORE’YDIK

YENI TEKNESI "SEVEN" ILE BIR
DENIZCI, YARATTIĞI DIZI, FILM
PROJELERIYLE YÖNETMEN
VE SENARIST, IRONININ INCE
AYARLARIYLA OYNAYAN BIR
MIZAH USTASI GANI MÜJDE.
GENLERINDE NEŞE VE TEBESSÜM
OLAN USTA, HAYATIN YETERINCE
“DRAM IÇERDIĞINI, BU NEDENLE
EN AZINDAN HAYATTAKI KISA
ÖYKÜLERIMIZIN EĞLENCELI
OLMASI GEREKTIĞINI SÖYLÜYOR
VE EKLIYOR: “GÜLMESINI
BILMEYEN DÜKKAN AÇMASIN”

Denize ve teknelere karşı
sevdanız nasıl başladı?
Yıllar önce Cem Özer’in itelemesiyle 5 metrelik bir starboat aldım.Tekneyi karada görüp
almıştım. Denize koyar koymaz battı. Altı
delikmiş meğer. O gün anladım ki; yapacak
çok işimiz var.
Denizin felsefesi nedir sizce? Sizin için
neyi ifade ediyor veya sizi nasıl etkiliyor?
Deniz özgürlüktür. Bu yüzden bu özgürlüğe kast eden Ortağçağ’dan kalma bütün
bürokratik uygulamaları reddediyorum.
Çağımızın güvenlikçi uygulamalarından
bu yüzden hiç hazzetmiyorum. Altımda
kimsenin malı olmayan koca bir deniz olmalı ve yelkenimi basıp, haritada gözlerimi
kapayıp, parmağımı bastığım yere gidebilmeliyim. Gerisi yalan dolan.
“Hayacht” isimli bir tekneniz var.
Hayacht’ın bir hikayesi var mıdır yoksa
hikaye Hayacht’tan sonra mı başlıyor?
Hayacht’ı sattım maalesef. Şimdi “Seven” adlı
bir katamaranım var. Lagoon 400. Her teknem o tekneyi bana alacak parayı kazandıran
mecranın, dizinin, filmin adını taşır. Hayacht;
“Hayat Bilgisi” dizisiydi örneğin. Seven nedir,
siz bulun artık.
Uzun seyir yapar mısınız? Türkiye’de
ve yurt dışında en fazla tercih ettiğiniz
koylar hangileri?
Teknemi yıllardır mürettebatsız (Ailemi saymazsak) kullanırım. Ve satın aldığım teknelerin yurt dışı transferlerini hep kendim yaparım. Son aldığım tekneyi Manş Denizi’ne
yakın bir yerden alıp, Atlas Okyanusu’nu,
Cebelitarık Boğazı’nı ve Akdeniz’i aşıp
Türkiye’ye kadar ben getirdim. 2,5 ay sürdü,
ama hayatımın en güzel günleriydi. Keza bir
kez Akdeniz’i; bir kez Adriyatik Denizi’ni
boydan boya geçmişliğim var.

“Denizde Hayat” isimli program devam
edecek mi veya benzer projeler var mı?
Her sene, bu sene yapayım artık diye
başlayıp vazgeçiyorum. Sponsorlarla
ilgili getirilen yasaklar bu tür kültür ve
turizm belgeselerinin çekimlerini zora
soktu. Bence RTÜK bu tür yapımlarda sponsor desteğini sorgulamamalı.
Belgesel çeken adam bırak reklamını
yapsın bir şeylerin zaten. RTÜK, üç
kuruş kazanacak diye belgesel çekilmez
oldu bu ülkede.
İlerleyen zamanlarda kaleminizden
çıkma, tekneyle bir “devri alem” kitabı
okur muyuz?
Dünya seyahati yapmayı düşünmüyorum.
Bana göre çok zahmetli ve çok statik. Ama
gidenlere imrenmiyor değilim. Kitaba
gelince seyahatlerimi anlattığım bir kitabı
mutlaka çıkaracağım, hem de çok yakında!
Daha mavi bir hayat adına
okuyucularımıza tavsiyeleriniz neler olur?
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede
poponuzu denize çevirip oturmayın derim.
Denizciliğin para isteyen bir uğraş olduğu
yalan. Para değil "karar"dır denizciliğin
motoru. Sizi mavilere taşıyacak bir sandalın
fiyatı motorsikletten ucuz.
Bir hastalık özelinde farkındalık
yaratmak için Melek ile Serhat isimli
diziyi kaleme aldınız. Bu dünyada bir ilk.
Proje teklifi size nasıl geldi, nasıl gelişti,
senaryo nasıl oluştu?
“Tazefikir” ajansının teklifi ile başladı her
şey. Sonra olayı biz de sevdik. Bir sosyal
sorumluluk projesi olarak gördük. Üstelik
Novartis’in desteği ile sesimizi çok daha
geniş bir kitleye duyurduk. Son yıllarda
yapılmış en güzel sosyal sorumluluk
çalışmasıydı bence Melek İle Serhat.
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Para kazanmayı değil
harcamayı seviyorum.
Hara para kazanmayı
amaç edinmiş insanları
hakikaten anlamıyorum.
Kefenin cebi yok, gibi
muhteşem bir atasözü
dururken bu hırs niye?

MS hastalığını bu dizi özelinde romantik
komedi tadında anlatıyorsunuz. Aslında
bu gerçekleştirdiğiniz tüm işlerde böyle.
Dram neden yok sizin hayatınızda?
Dram hayatın kendisinde yeterince var. Öykülerimiz eğlenceli olsun hiç olmazsa, derim
hep. Sonu belli bir hayata doğmak bile dram
aslında. Ama hayatın kendisini eğlenceli
kılmak elimizde. O yüzden her söyleşimi
“Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın” diye
bitiriyorum.
Türkiye’de ve dünyada basılı kağıt düşüşe
geçerken buna en fazla direnen medya
organlarından biri mizahi dergiler. Bir
karikatürist olarak Türkiye’de mizah
medyasının durumunu nasıl yorumlarsınız?
Bence yoğun olarak bir internete kayma var
ama tespit yine de doğru. Hala çok okunan mizah dergilerinin olması ise biraz da
insanların televizyon sinema gibi mecralarda
aradığı mizahı bulamaması ile ilgili.
Türkiye, mizah yeteneği ve algısı hat safhada
bir halka sahip. Buna ragmen,
özellikle sosyal medyada
baktığımızda, mizahı bile
ithal ediyoruz, ihraç etmemiz
gerekirken. Nasıl yaparız bunu?
Türkiye birçok konuda kendi
kendine yetebilen bir ülke.
Buna mizahı da dahil edebiliriz. Sanayimiz mizah seviyesinde olsa en azından Güney
Kore’ydik şimdi.
İhtiyaçtan doğduğunu
söylediğiniz
Tükenmezkalem çok
güzel işlere imza
atıyor. Sonradan bir
prodüksiyon şirketi haline
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getirmiştiniz. Aklınızda başka işler
var mı Tükenmezkalem’e dair. Daha
fazla işlevlik kazandırmayı düşünüyor
musunuz?
Tükenmezkalem bir eğlence fabrikası…
Talep olduğu sürece dükkanımız herkese
açık. Para kazanmaktan çok küçük bir
Disneyland olarak görüyorum orasını. Benim küçük ve güzel Disneylandım. Biraz
Türkiye gibi.
Bunca başarılı işin arasında neden iş
adamı olamadınız veya olmadınız?
Girişkensiniz de…
Para kazanmayı değil; yemeyi seviyorum.
Bu yüzden iş adamı çıkmaz benden. Hara
kazanmayı amaç edinmiş insanları hakikaten anlamıyorum. Kefenin cebi yok, gibi
muhteşem bir atasözü dururken bu hırs niye?
100 milyar Dolar ile 10 milyon Dolar arasında
yaşam kalitesi açısından hiç fark yok.Varsa da
bunu hissettirmeniz için çok çaba harcamanız
lazım. Değer mi?
Dijital dünya, Türk televizyonculuğu
ve medyasında sizce nasıl bir değişimi
beraberinde getiriyor?
Bildiğimiz tüm ezberleri değiştirecek şeyler
oluyor dünyada. Biz Arap ülkelerine satılacacak üçüncü sınıf diziler peşinde koşarken
digital medya çağ atlıyor dünyada. Türkiyede
bile reklam pastasının yüzde 25’ini almaya
başladı, digital medya. TV reklam büyümesi
ise durdu. Neler olacak beş sene sonra varın
siz tahmin edin. Kişiye özel tv yayıncılığı
geliyor. Nokta…
Hem bir denizci hem bir medya mensubu
olarak TURMEPA’nın faaliyetlerini takip
ediyor musunuz, nasıl buluyorsunuz?
TURMEPA’nın faaliyetlerini önemsiyorum. Deterjanlarını kullanıyor, çöple-
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rimi TURMEPA’nın hizmet teknelerine
veriyorum. Bence çok önemli bir hizmeti
gerçekleştiriyor. Sadece gezi teknelerine getirilen "mavi kart" uygulaması can
sıkıcı. Bu sene katı atık tankımı boşaltacak
yer ve hizmet teknesi ararken çektiğim
ızdırap roman olur. Üstelik atık alımlarını
çok pahalı yapıyor şirketler ve marinalar.
İnsanın kakası yediğinden değerli olur mu?
20 liralık yemeğin atığını 50 Euro’ya alıyor
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bazı tekneler ve marinalar. Şaka bir yana
denizi organik insan atıkları kirletmez.
Büyük teknelerin yağ, mazot, atık sorunları dururken iki kişinin günde yaptığı yarım
litre idrarın peşine düşerseniz insanları
denizden soğutur, kötü niyetli cezaların
kucağına atarsınız sadece. Bu konuda
TURMEPA’nın gerekli düzenlemeleri ve
önerileri yapacağına inanıyorum. Hizmetleri için tekrar teşekkür ediyorum.

Denizi organik insan atıkları
kirletmez. Büyük teknelerin
yağ, mazot, atık sorunları
duruken insanların peşine
düşmemek lazım.

ekoproje

SUYUN GÜCÜ DÜNYAYI KURTARACAK!
GELGIT ENERJISINDEN ELEKTRIK
ÜRETIMINE ILK OLARAK 50 YIL ÖNCE
BAŞLANDI. ZAMAN IÇINDE DÜNYA
GENELINDE 40 GELGIT SANTRALI
KURULDU. ŞU AN DÜNYANIN EN
BÜYÜĞÜ UZAK DOĞU’DA BULUNUYOR.
FAKAT İNGILTERE, GELECEK YIL 1.3
MILYAR POUND'A MAL OLACAK
DEV BIR GELGIT SANTRALININ
INŞASINA BAŞLIYOR. BU SANTRAL,
250 BIN VARIL PETROL ILE
ELDE EDILEBILECEK MIKTARDA
YENILENEBILIR ENERJI SAĞLAYACAK.
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Su, tüm canlıların yaşamı için vazgeçilmez
mucizevi bir kaynak. Yer yüzünün yüzde 70’i
suyla kaplı olsa da tüm canlıların yararlanabildiği su miktarı yüzde 1’dir. Çünkü
yer yüzündeki su kaynaklarının yüzde 97’si
tuzlu su ve yüzde 2’si de buzullardan oluşuyor. Fakat canlıların tüketimi dışında yer
yüzündeki su, sürdürülebilir bir dünya için
enerji kaynağı aslında. Bilim insanları suyun
bu özelliğini fark edeli çok uzun yıllar olsa
da insanoğlu hala, uyun enerjisinden yeteri
kadar yaralanamıyor.

DENIZDEN GELEN ELEKTRIK
Suyun bu günden enerji elde etmesinin
başında gelgit (Med-cezir) enerjisi geliyor.
Gelgit enerjisi, doğada meydana gelen gelgit
olayını kullanarak elektrik elde edilmesidir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılmamakla
beraber geleceğin enerji elde etme yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Gelgit, ay ve güneşin çekim etkisi ile okyanusların alçalıp yükselmesiyle oluşur..
Gelgit hareketinin karakteristiği ay ve
güneşin dünyaya göre konumu, dünyanın
dönüş etkisi ve coğrafi özellikler gibi
parametrelere göre değişir.
Gelgit olayının sürekli meydana gelmesi ile
bu enerji türü yenilenebilir enerji kaynağı
olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, bir
santral koyarak bu doğa olayından suyun
gücünü kullanarak enerji üretmeyi 50 yıl
önce başardı. 1966 yılında Fransa’da faaliyete
geçen dünyanın ilk büyük ölçekli gel-git
enerji santrali Rance, sonraki yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerinde kurulan santrallerin

öncüsü oldu. Fransa’da kurulu olan santralin
kurulu gücü 240 MW’dir. Dünyanın çeşitli
yerlerinde gelgit enerji santralleri kuruldu
fakat Rance’nin tahtını 2011 yılında Güney
Kore’de kurulan Sihwa Gölü Gelgit Enerji
Santrali oldu. Santralin gücü 254 MW’dir.

DÜNYADA 40 SANTRAL VAR
ABD Enerji Departmanı’nın kayıtlarına
göre, dünya genelinde 40 adet gelgit enerji
santrali bulunuyor. Sayının az olmasının
nedenleri arasında, coğrafi özellikler ve
ekonomik nedenlerden dolayı gelgit enerjisinden güç üretilmesi için uygun bölgelerin
sayısının dünya üzerinde çok az olması var.
Diğer enerji türleri ile karşılaştırıldığında
gelgit enerjisinin maliyeti de oldukça yüksek
kalıyor. Sihwa Gölü Gelgit Enerji Santrali
Güney Kore Hükümeti’ne 293 milyon
Amerikan Dolar'ına mal olmuş. Bu da Megawatt başına yaklaşık olarak 1 milyon Dolar
harcandığı anlamına geliyor. İskoçya’da kurulan 10 MW’lık gelgit santralinin maliyetinin
ise 40 milyon Pound olduğu biliniyor.
Ancak son teknolojik gelişmelerle beraber
yeni tasarımlar ve türbin teknolojileri ile
birlikte gelgit enerjisinin maliyetleri de
düşmeye başladı. Maliyetlerin düşmesi gelecek dönemde bu santrallerin sayısının artacağını gösteriyor. Güney Kore’de gelecek
yıllarda, bir santralin gücü 1 MW’den, 90
MW’ye çıkarılacak. Daewoo ise Gangwa
Adası’na 812 MW gücünde gelgit santrali
yapmayı planlıyor. Ayrıca ülkede 1.320
MW’lık yeni bir gelgit barajının kurulması
için 2017 yılı belirlenmişti.
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İNGILTERE, LIDERLIĞI
AVRUPA’YA GERI GETIRECEK
İngiltere, Wales bölgesinde dünyanın en
büyük gelgit santralini kurmak için hazırlıklarının sonuna geldi. Gelecek yıl inşaatı
başlayacak projenin 2021’de elektrik üreteceği belirtiliyor. Santralin kurulu gücü ise yıllık
420 GW olacak. Dünyada bir ilk olması
beklenen Swansea Körfezi'nde gelgit lagünü
(deniz uzantısı şeklinde oluşturulan göl) 155
bin evi elektriklendirecek ve bunu 120 yıl
sağlayacak. Santral tamamlandığında oluşturulan elektrik, 250 bin varil petrolün yerini
alarak karbon ayak izini oldukça düşürecek.
Swansea Körfezi'nde gelgit lagünü temiz
enerji üretmesinin yanı sıra, spor alanları
sunacak ve deniz kenarı heykel bahçesi olarak da kullanılacak. Yelkenli, dalgıçlık, sörf,
bisiklet, koşu gibi sporlara imkân tanıyacak
alan heykellerle de donatılacak. İngiliz Enerji
Bakanlığı’nın onayladığı projenin maliyeti
ise 1.3 milyar Pound.

GELGIT ENERJISI
ELEKTRIĞI NASIL
ÜRETIYOR?
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Gelgit olayı günde iki kez meydana gelir ve ne zaman gerçekleşeceği önceden bilinebilir. Gelgit olayının
ne zaman olacağı önceden bilinebilmesine rağmen gel-git olayını enerji elde etmek üzere kullanmak
sanıldığı kadar kolay değil. Hidroelektrik santrallerine benzer şekilde gelgit enerjisinde de akan su,
türbinleri döndürerek bir jeneratörden elektrik elde edilmesini sağlar. Ancak gelgit enerjisinin en
olumsuz yanı, akışın sürekli olmamasıdır. Bundan dolayı gelgit enerjisinden elde elden potansiyel
enerji, nehir yataklarına kurulan barajlardan elde edilen potansiyel enerjinin yaklaşık yarısı kadardır.
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Selcen Işıldar
“Dergiye devam etmek ticari bir
karardan çok gönül kararıydı”
MOTOR BOAT&YACHTING DENIZ TUTKUSU OLAN HERKESE
HITAP EDEN; IÇINDE, DENIZE VE TEKNELERE DAIR BAĞLANTISI
VE SEVGISI OLAN HERKESIN KENDINE UYGUN BIR SAYFA
BULABILECEĞI VE KEYIFLE OKUYABILECEĞI BIR DERGI.

17

17 yaşında Aktüel dergisinde işe başlayan Selcen Tanınmış Işıldar
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Halka ilişkiler okurken
bir yandan da Hürriyet Gazetesi’nde çalışmaya başladı. Mezun
olduktan sonra da gazetede çalışmaya devam eden Işıldar, uzun yıllar
dergi ve gazetelerde editör, yazı işleri müdürü ve yayın yönetmeni gibi
görevlerde bulundu. 2007 yılında hobisi yelkenle mesleğini birleştirme
imkanı bulduğu Motor Boat&Yachting dergisini Doğuş Yayın
Grubu’nda çıkarmaya başladı. İki yıl önce Ercan Armutçu ile birlikte
kendi yayın şirketi Oşino’yu kuran Selcen Tanınmış, Time INCIPC Media’dan lisans hakkını aldığı Motor Boat&Yachting dergisini
yayınlamaya devam ediyor.
Dergi, Doğuş Grubu’ndayken editörü olduğunuz
derginin yayın haklarını satın alıp derginin
hem yöneticisi hem de yayın yönetmeni
oldunuz, bu süreci anlatır mısınız?
Zor bir süreçti aslında, ama o kadar hızlı oldu
ki; zorluğunu şimdi geriye dönüp baktığımda
ancak fark ediyorum. Motor Boat&Yachting
belli bir okuyucu kitlesi olan, beğenilen,
reklam alan bir dergiydi. İngiltere’de gerçek
anlamda 100 yıldır yayın (ilk çıkış tarihi 1904)
hayatında olan güçlü bir markaydı. Doğuş
Grubu’nun kapatma kararı içime sinmedi.
Başından beri içinde olduğum ve inandığım bu proje devam etmeliydi.
Özellikle ekip arkadaşlarımın ve Doğuş’taki yöneticilerimin desteğiyle
dergiyi devralmaya karar verdim. İngiltere’yle yazıştık. Kuzenim Ercan
Armutçu’nun bir ajansı vardı; birlikte “Oşino” adında yeni bir şirket
kurup yayın hayatımıza devam ettik.
Avrupa’daki derginin hak sahipleri, genelde kurumsal şirketlerle
çalışmayı seçerler, siz bunu nasıl başardınız?
Çok samimi ve içten bir mail atıp durumumuzu anlattık. Yapabileceklerimizi,
yapamayacaklarımızı yazdık. 5 yıldır derginin başında olmam, ekibin
benimle birlikte devam edecek olması ve sanırım, yazışmalarımızdaki

açık sözlülük onlara güven verdi. Sonuçta büyük bir yayın grubunda
dergilerden “biri” olacaktı ama bizim için ana gemiydi. Bunu fark etmiş
olmalılar. Üstelik o ara bir yayın grubu da onlarla yazışıyordu... Hobi ve
sektör dergileri bu işe gönül verenlerin elinde daha uzun ömürlü oluyor.
Onlar da bunu biliyor.
Dünyada marka olmasına rağmen Türkiye’de kısa sürede
kapanan dergiler gördük. Motor Boat&Yachting için durum farklı
görünüyor. Çok ciddi rakipleri olmasına rağmen Türkiye’de bu
kadar ilgi görmesini neye bağlıyorsunuz?
Öncelikle biz, Motor Boat&Yachting Türkiye olarak iki markanın gücünü
taşıyoruz. MBY, İngiltere’de ve Avrupa’da çok güçlü bir marka. Çok iyi
bir test ekibi var ve yaptığı testler tersaneler tarafından da ciddiye alınıyor.
Yine yelken camiasında güçlü bir marka olan
Yachting World de bizimle birlikte. Biz bu iki
markanın yayın haklarını aldık ve yerel içerikle
harmanladık. Dolayısıyla Türkiye yat sektörü
ve yelken camiasının çok yakından tanıdığı iki
marka biraz farklı bir yüzle karşılarına çıktı,
ama çabuk benimsendi. Ondan sonrası da
bizim çalışmalarımız, denize olan sevgimiz ve
inanmamızla geldi. Yayın hayatına başladığı
günden itibaren rakiplerinin ardında değil
yanında yer almasının sebebi bu bence.
“Denizde trendleri belirleyen dergi” gibi iddialı bir mottonuz var.
Trendleri nerelerden yakalıyorsunuz?
İngiltere edisyonunun mottosu “Avrupa’nın en iyi motorboat dergisi”. Biz
sadece Türkiye’de yayınlandığımız için bu mottoyu değiştirdik... Avrupa
ve İngiltere’de suya inen her yeni model MBY İngiltere ekibi tarafından
mutlaka test edilir. Bugüne kadar çok sayıda farklı model ve markayla
seyir yapma imkanı bulan test editörleri prototipler hakkında üreticilere
fikir verir, yorum yapar. Biz prototip sonrasında suya inen modellerde
bu fikirlerin uygulandığını gördük. İngiltere’nin böyle bir gücü var.
Dergimiz yayınladığı uzman önerileri, çarpıcı analizler ve yakından takip
63

mavimedya

ettiği sektördeki gelişmelerle piyasanın nabzını tutuyor.
Yatçılığın Türkiye’de gözde fakat dar bir çevrenin ilgilendiği sektör
olması bir yayıncı olarak sizi zorluyor mu?
Türkiye’de yayıncılık zor. Çünkü okuyan kişi sayısı az. Denizcilik de zor
çünkü denize çıkan da az. Ama ben her ikisinin de kültürümüzde yer
etmesini istiyorum. Biraz fedakarlık gerekiyor. Türkiye’deki sekizinci
yılımızı bitirmek üzereyiz. Kendi şirketimizde de dördüncü yılımıza
gireceğiz. Dergiye devam etmek samimi olarak söylemem gerekirse ticari
bir karardan çok gönül kararıydı.
Motorboat&Yachting sadece tekne tutkunlarına mı hitap ediyor,
dergiyi hazırlarken sadece tekne sahiplerini veya üreticilerini mi
hedefliyorsunuz?
Motor BoatYachting tekne, yelken ve deniz kültür dergisi diyebiliriz.
Deniz tutkunu olan herkese hitap ediyor. Teknesi olan, tekne sahibi olma
hayali kuran, yelken yapan, yarışan, tekne üreten, tasarlayan... Kısacası
denize dokunan herkes. İçeriklerimizde, yeni çıkan tekneler temeli
oluştursa da, bu geniş yelpazeyi mutlaka gözetiyoruz.
Bir nevi yatçıların sesi olan Motor Boat&Yachting’in, yayın yönetmeni
olarak, sizce bugün yatçılık sektörünün en büyük sorunları neler?
Bu aslında çok uzun bir konu, ayrı bir başlık. Mevzuat, barınma
sorunu, vergi sistemi vs. uzayıp gidiyor. Ve yaklaşık 10 yıldır da
tartışılıyor. Ben konuya biraz daha deniz kültürü açısından yaklaşmak
istiyorum. Bizim denizci bir toplum olmamız için önce bu kültürün
oturması gerek. Yazılarımda da hep yazıyorum, milyon Dolarlık yatlar
tabi ki satılsın. Ama küçük ve orta ölçekli teknelerin satışı artmadıkça
biz denizci bir toplum olamayız. Bunun için yine başa dönüyoruz:
Bu küçük tekneler nerede barınacak? İşte bence bu küçük teknelerin
sorunu çözüldüğünde, tekneyi alanın kafasındaki soru işaretleri
cevaplandığında gerçekten yol almış olacağız.
Teknenin hayatınızdaki yeri sadece işle mi sınırlı, bir tekneniz var
mı? Tercihiniz motoryat mı yoksa yelkenli mi?
Yelken benim 1999 yılından beri hobim. Amatör olarak yapıyordum, yat
yarışlarına da katılıyordum. İşim olmasının sebebi bu. Suyun üzerindeki
her taşıtın benim hayatımda ayrı bir yeri var. Geçen yıla kadar küçük bir
sürat teknemiz vardı, yarışlarda fotoğraf çekimi de yapıyorduk. Bu sene
daha sportif ve suya yakın olmak istedik, kardeşimin de eski bir pirat
yarışçısı olması sebebiyle bir pirat aldık. Kalamış Yelken Kulübü’nde
duruyor, hafta sonları yelken yapıyoruz.
Bunun dışında denize dair başka uğraşlarınız var mı?
Dalış çok çok sevdiğim bir spor. Advanced Open Water sertifikam var
ama uzun zamandır dalmıyorum. Bir dönem Yönetim Kurulu Üyesi
olarak da görev yaptığım Denizciler Dayanışma Derneği’nin Deniz
Arama Kurtarma biriminde de gönüllüyüm. Uzun süre aktif olarak
çalıştım. Ancak kendi şirketimi kurmam ve bebek sahibi olmamla
birlikte her ikisine de ara vermek zorunda kaldım.
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Derginizde, denizdeki kirlenmeye ve çevreye dair konulara ne
sıklıkla yer veriyorsunuz?
Bu benim kişisel olarak da çok önemsediğim bir konu. Doğaya karşı
sorumluluğumuz var ve maalesef bunları yeterli derecede yerine
getiremiyoruz. Tüketiyoruz, kirletiyoruz. Alacağımız en küçük
önlemin bile büyük faydası var. Bireyler olarak bunu unutmamalıyız.
Dergide “Yeşil Denizci” sayfalarımız oluyor, dönem dönem... Risk
altındaki koyları, su sıkıntısını, küresel ısınmayı, kullanabilecekleri
ürünleri anlatıyoruz. Amacımız tekne sahiplerine denizi kirletmeden
seyir yapabileceklerini anlatmak.
Bu konuda, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın çalışmalarını
nasıl buluyorsunuz?
TURMEPA çok önemli bir dernek. Faydalı araştırmaları ve çalışmaları
var. Biz de gönülden destekliyoruz, projelere dergimizde haber olarak yer
veriyoruz. Belki ileride ortak projeler yaparız. Biz bu konuda elimizden
gelen desteği vermek isteriz. Bir gün mavi sularımız kalmazsa, ne
motoryat, ne yelken işimize yarar. Hepimiz sorumluluk almalıyız.
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izmir

Deniz Rüzgarlarının Hakimiyetinde

KÖKLÜ TARIHI, ZENGIN DOĞASI, DILLERE DESTAN MUTFAĞI, EHLI KEYIF
INSANLARI, MODERN YAŞANTISI VE KÜLTÜRÜ ILE TÜRKIYE’NIN BATI
BÖLGESINI HAKIMIYETI ALTINDA TUTAN İZMIR ZENGIN MITOLOJISINDEKI
TANRILAR GIBI: HER ŞEYE RAĞMEN VAZGEÇILMEZ, HER ZAMAN GÜÇLÜ,
INSANLARI KENDINE ÇEKMEYI BILEN BIR KONUMDA.
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Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir bir liman kenti. Liberal bir
duruşa sahip olan şehir ülkenin batısını sanatsal, kültürel ve eğlence
anlayışı bakımından domine etmiş durumda. Sahip olduğu azınlık –
Levanten, Yahudi, Rum, Ermeni - mirası sebebiyle Osmanlı zamanında
“Gavur İzmir” olarak anılmaya başlanmış. Aslında bu söylem günümüzde
de ara ara kullanılmaktadır. Ülkede coğrafyası ve kültürünün yeri
tartışılmaz. Tertemiz suyu, ışıl ışıl plajları, adım başı tarihi, zengin sofraları
ve her daim var olan neşesinin yanına günbatımına nazır yavaşça havaya
kalkan kadehlerdeki naçizane gamı da eklediğinizde belki bir parça hayal
edebilirsiniz bu güzel şehri. Bakmayın öyle “vurdumduymaz” söylemlerine
her ruh haline açıktır. Ancak onun alametifarikası her miktarda hüznü bir
tebessüme dönüştürmesinde. Türkiye’nin en liberal ve özgürlükçü kenti
olan İzmir’de kültürel ve toplumsal hoşgörü epeyce gelişken olduğundan
kimse kimseye bulaşmıyor. Şehirdeki hava, kültür, bakış açısı ve geçmiş;
bir takım ortak değerler ve mekanlar yaratmış ve bireyselliğe rağmen bir
ekip ve ekip ruhu oluşturmuş. İzmir; medeni, bakımlı ve çok renkli bir
kent. Sokaklarına kocaman pozitif bir eda hakim. Daha önce İzmir’e
gitmeyenler veya son gidişinin üzerinden uzun zaman geçenler için bu
aralar uğramanın tam zamanı. İzmir’in lezzetlerini ve güzelliklerini henüz
keşfetmeyenleri kentle tanıştırmak adına İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı
ile Büyükşehir Belediye’nin ortaklaşa başlattığı “İzmir’e Doyamazsın”
kampanyası farklı ayaklarda şehri ziyaretçilere anlatıyor. Herkese uygun
alternatiflerin olduğunu gösteren tanıtım kampanyaları şehri kulaktan
dolma bilenler için güzel bir fırsat.
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DINLERIN VE KÜLTÜRLERIN
HARMANI SELÇUK
Selçuk, Ege bölgesinin batısına kurulmuş. Işıl ışıl denize
ve pırıl pırıl kumlara sahip Efes sahiline yaklaşık 10 km
uzaklıkta. Akdeniz ikliminin hakimiyeti sadece turizm
alanında değil tarım alanında da Selçuk’u kalkındırıyor.
İlçeye karadan, havadan ve denizden ulaşım mümkün,
hatta yakın il ve ilçelere de demiryolu ile bağlı. Selçuk
din turizmi bakımından da oldukça güçlü bir kent.
Farklı dinlerin gelişimine ve yaygınlaştırılmasına sağladığı
katkı MÖ 6 binli yıllara dek uzanıyor. Eski Çağlarda
Putperestlik ve Paganizm için hizmet vermiş– bu dinin en
güzel mimari örneklerinden biri Artemis Tapınağı buradır.
Derken Hristiyanlık adı duyulmuş; bu arada İzmir belki
de “gavur”luğunu Selçuk’a borçludur. Hristiyanlığa dair
en iyi örnekler de yine bu ilçede: Meryem Ana Kilisesi,
St. John Kilisesi, Konsul Kilisesi, Aziz Yuhanna Kilisesi.
Ardından gelen İslamiyet de Selçuk’tan en verimli şekilde
nasiplenmiş. İslamiyet’in en güzel yapılarından biri olan
İsa Bey Camii burada bulunuyor.
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Meryem Ana Kilisesi, Antik Efes Kalıntıları, Şirincesi,
mağaraları, kendine has yaşam biçimi, huzurlu
atmosferi, farklı tatlarıyla çok eskilerden bugünlere
ulaşmış özel bir destinasyon Selçuk.

yakınrota

MERYEM ANA KILISESI
NERELER GEZILIR?

Selçuk’ta Bülbül Dağı’nda bulunan Meryem Ana
Kilisesi, Hristiyanların sene boyunca ziyaret etikleri en
kutsal mekanlardan biri. İnanışa göre İsa öldükten sonra
Meryem Ana, Aziz Yahya tarafından buraya getirilmiş.
1878’de Meryem’in hayatı üzerine araştırmalar yapan
dönemin şairlerinden Clemens Brentano Almanya’nın
Dürmen Kasabası'nda yaşayan Anna Katharina
Emmerick isimli bir kadının gördüğü sanrılar üzerinden
yola çıkarak başladığı araştırmalar sonucunda evi
bulmuş. 1961’de kiliseye dönüştürülen bu kilise evin
yanına daha sonradan bir de şapel eklenmiş. Şapelin
çıkışındaki bölümde mum yakıp dilek tutulabiliyor.
Zamanla kilisenin etrafına hediyelik eşya dükkanları ve
kafeler açılmış. Turistlerin epey rağbet gösterdiği kutsal
mekan bahçesinde bir de dilek duvarı var. Peçetelere ve
kağıtlara yazılmış onlarca dilek kabul görmeyi bekliyor.
Bu arada kilisenin içinde fotoğraf çekmek yasak.

YEDI UYUYANLAR MAĞARASI
Mağaralar hakkında anlatılan birçok efsane vardır.
Ancak bunlardan en yaygın olanı MS 3. yüzyıla,
İmparator Decius zamanına kadar uzanır. Efsane
der ki; imparatorun zulmünden kaçan 7 kişi Panayır
Dağı’ndaki mağaralara saklanır ve burada 200 senelik
bir uykuya dalarlar… Günümüzde sadece 4 katı ortaya
çıkarılabilmiş mağaraların içinde iki kilise ve çok sayıda
mezar bulunuyor. Ancak kilisenin içine girilemiyor.
Hristiyanlıktaki bu efsane Kuan-ı Kerim’deki Kehf
suresi ile benzerlik taşımaktadır. Ancak mağaranın tam
yerine dair bir netlik yok. Dünyada aynı isimde 30’dan
fazla yer var. Türkiye’de ise İzmir dışında iki tane daha 7
Uyurlar Mağarası bulunuyor.

ST. JOHN (AZIZ YAHYA) KILISESI
Bizans dönemine ait eserlerden biri olan St. John,
Selçuk Kalesi’nin bulunduğu Ayasuluk Tepesi’nin
güney eteğinde kurulmuştur. Hz. İsa’nın 12
havarisinden biri olan St. John aynı zamanda incil’in
yazarlarından biridir ve buraya gömülmüştür. Artemis
Tapınağı’ndan sonra Efes’te inşa edilmiş en büyük
dini yapı olan St. John Ortaçağ’da Hristiyanların haç
yeriydi. St. John öldükten sonra haç planlı olarak inşa
edilen kilisenin 6 kubbesinin en büyüğünün altında
bulunan mezar görülmeye değer.
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ŞIRINCE
Zamanının Yunan köyü, kümelenmiş taş ve sıva evleri,
mimari dokusu, tarihi, pastoral doğası, eski şarapçılık
geleneği ve enfes gözlemeleri ile yerli yabancı turistler
arasında epeyce popüler. Özellikle hafta sonlarını oldukça
yoğun yaşıyor. Ama buna rağmen güzelliği ve rahatlatıcı
doğasıyla huzurdan ve keyifli zaman geçirmenizden ödün
vermiyor. Küçüklüğünden beklenmeyecek biçimde bir
performans sergileyen köy yüksek topuklara ve kolalı
gömleklere hitap edecek kalitede butik otellere sahip.
Köyün en eski geleneklerinden olan şaraplarını her restoran
ve kafede deneyimleyebilirsiniz. Ahududu, nar, şeftali ve
karadut gibi seçenekleri bulunan şarapları hediyelik olarak
değerlendirebilirsiniz. Şirince’ye yolunuz düşerse eğer
bu yol üzerinde yer alan Varil Barrel Camping’e de bir
uğrayın. Müzisyen Hayko Cepkin’in varil teması üzerine
kurduğu mekan doğayla iç içe yaşıyor. Yüzme havuzu, plajı,
beachvoley alanı, evcil hayvanları, kafe barı ve konaklama
alanı bulunan Varil, son derece dinlendirici.
C
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SELÇUK
BELEDIYE
RESTORAN

Selçuk’a özel ne yenir, diye sorarsanız kesinlikle çöp şiş. Burası çöp şişin
anavatanı. Bu lezzetin tadına varabileceğiniz en güzel yerlerden biri de
Belediye Restoran. Arka tarafında kullanıma açık bir havuzun da olduğu
mekanın çöp şişi kadar köftesi ve mezeleri de son derece lezzetli.
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EFES
Avrupa’nın en kapsamlı klasik metropolislerinden
biri ve aradan geçen 150 yıllık kazı çalışmalarının
ardından kentin hala yüzde 82’si tespit
edilmiş durumda. Antik dönemin en önemli
yerleşkelerinden biri olan Efes, özellikle Helenistik
ve Roma döneminin gelişmiş kentleşme, mimari
ve dini tarihine ışık tutuyor. Çukuriçi Höyük,
Ayasuluk Tepesi, Meryem Ana Evi ve Efes
olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Harabeler,
tapınaklar, kiliseler, tiyatrolar, çeşmeler, saraylar,
caddeler, mağaralar ve daha onlarca antik yapıya ev
sahipliği yapan kent 1994’te geçici olarak alındığı
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 2015 yılında
tescilli olarak alındı. Efes Harabelerine müze kart ile
giriş yapılıyor. Yalnızca Bülbül Dağı’nın eteklerinde
yer alan ve Antik Efeslilerin ikamet ettiği Yamaç
Evlere giriş için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor.
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AKDENIZ FOKLARININ
KORUYUCUSU FOÇA

Antik Phokaia kalıntıları üzerinde yükselen Foça, daha
ziyade Akdeniz foklarıyla biliniyor, bu nedenle özel çevre
koruma alanlarından biri. MÖ 10. yüzyıla tarihli geçmişi
ile İzmir ve Türkiye’nin arkeolojik zenginliğine büyük katkı
sağlayan bir kent. Tarihi güzelliklerinin yanında masmavi
denizi, yosun kokusu, doğal güzellikleriyle de revaçta bir
İzmir ilçesi. Açık hava müzesini andıran Foça, belediyenin
yakında zamanda yaptığı restorasyon çalışmaları sayesinde
daha da güzelleşmiş. Şu anda şehir merkezinden direkt
denize girebileceğiniz ender birkaç yerden biri. Eskiden
Rum nüfusunun yoğun olduğu bölgede bugün hiç Rum
olmasa da kalan ve sokaklarda tablo görüntüsü sunan
restore edilmiş taş evler Rumlardan geriye kalan en güzel
eserler. Elbette Rumlardan kalan tek miras tarihi evler
değil. Lezzet dolu Foça mutfağına sundukları yemekler
de son derece önemli. Akşamları epeyce hareketli olan
Foça’da kıyı boyunca uzanan restoranlarda geniş lezzetler
sunan Ege mutfağının ve Rum mezelerinin tadına
varabilirsiniz. Bu arada iki Foça olduğunu belirtelim.
Komşusu Yeni Foça’dan ayırmak adına kendisini Eski Foça
diye çağırıyorlar ki; bizim de bahsettiğimiz eski olanı.
Ve Foça’nın en eski taş yapıları, meşhur çarşısı, tarihi
güzellikleri, sevimli dükkanları ve Foça’nın ruhunu en iyi
hissedebileceğiniz her şey Eski Foça’da.
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NERELER GEZILIR?
Tekne turları: Foça’nın denizle olan bağını yakından görmenin en kolay ve keyifli
yolu. İrili ufaklı pek çok adası var ve her birinin kendine has güzelliği bulunuyor.
Athena Tapınağı: Phokaia’nın ana tanrıçası olan Athena için yapılan tapınak
MÖ 590-580 tarihli. Çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği tapınaktaki kazı
çalışmaları 1998 yılından bu yana devam ediyor.
Phoka Antik Kenti: Foça’nın en eski yerleşim bölgelerinden biri olan antik
kent, MÖ 2 binli yıllardan günümüze ulaşmış. Kentteki kazı çalışmaları hala
devam ediyor.
Kybele Açık Hava Tapınağı: Anadolu’nun en önemli tanrıçalarından Kybele
adına yapılan tapınak İÖ 580 yılında inşa edilmiş. Kayalara oyulmuş adak
havuzları eskiden insanların ve gemicilerin tanrıçaya tapındığının işareti.
Heredot Duvarı: 5 km uzunluğundaki bu surlar yapılan kazı çalışmalarında
ortaya çıkmış. Maltepe Tümülüsü’nde ortaya çıkan surlara, Tarihçi Heredot
eserlerinde çokça yer verdiği için “Heredot Duvarı” adı verilmiş.
Foça Antik Tiyatrosu: İÖ 340-330 tarihleri arasında inşa edilen tiyatro, yeni
dönem kazılarında ortaya çıkmış. Tiyatro, öncesinde seramik çöplüğü ve mezarlık
olarak kullanmış.
Şeytan Hamamı: Aslında bir hamam olmayıp antik dönemde kayalara oyulmuş,
MÖ 4. yüzyılda inşa edildiği düşünülen iki odalı bir mezar.
Çandarlı Körfezi: Sayısız koy ve plajın yer aldığı körfez, güzellikleriyle büyülüyor.
Pitane ve Myrina Antik kentleri de bu bölgede yer alıyor.

yakınrota

Son zamanlarda adını turizm
sahnesinde sıkça duymaya
başladığımız Urla, günübirlik
gezilerin ve hafta sonu
kaçamaklarının yeni adreslerinden.
Tertemiz denizi, sapsarı kumları,
tarihi ve kültürel varlıklarıyla dolu
dolu bir yer Urla. MÖ 4 binlere
dayanan köklü geçmişinde önemli
bir liman kenti olduğu anlaşılan
İzmir’in bu gözde limanı, temiz
havası, manzaraları, adaları, leziz
sofraları, doğal ve tarihi güzellikleri
ve pastoral köyleriyle yerli yabancı
çok sayıda turisti kendine çekiyor.
Özellikle köyleri bu konuda
oldukça başarılı. Seraları ve
tiyatrosuyla ünlü Bademler Köyü,
içeride kalan ve masal tadında olan
Barbaros Köyü, balıkçı Balıkova,
Özbek ve Gülbahçe Köyleri son
derece cezbedici yerler.

NERELER GEZILIR?

İZMIR’IN EN YENI
GÖZDESI URLA

Karantina Adası: Osmanlı zamanında inşa edilen ada, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek için
kullanılmış ve dünyanın tescilli üç karantina adasında biri. Şimdilerde müze olması bekleniyor.
Malgaca İçmeleri: Urla’ya 10 km uzaklıktaki içmelerin mide, bağırsak ve karaciğer hastalıklarına
iyi geldiği söyleniyor.
Demircili Plajı: Ege ve Akdeniz’in pek çok plajına göre oldukça sakin bir yer. Tertemiz bir suyu var
ve çokça rüzgar aldığından windsurfing için ideal. Bölgede dalış eğitimi de veriliyor ve ihtiyacınız
olan her türlü donanıma sahip.
Gülbahçe Ilıcası: Urla’ya 15 km mesafedeki ılıca, neredeyse denizin içinde. Suyu 17 derece olan
Gülbahçe romatizma hastalıklarına iyi geliyor.
Güvendik Tepesi: Urla Yarımadası’nı ve 12 adayı seyredebileceğiniz bir keyif terası. Çam
ağaçlarıyla kaplı tepede piknik alanları da bulunuyor.

İZMIR’IN
VAZGEÇILMEZI ÇEŞME

NERELER GEZILIR?
Alaçatı: Eskiden meşhur zeytinyağları, değirmenleri ve rüzgar sörfüyle
bilinen yer, şimdilerde ise dünyanın gündeminde olan bir tatil kenti.
Kemalpaşa Caddesi: Alaçatı’nın en meşhur bölgesi. Restoran, kafe,
dükkan ve sokağa taşan müzikle son derece keyifli bir lokasyon.
Çeşme Plajları: Brbirinden güzel koylara ve plajlara sahip Çeşme
rüzgarı bakımından sörfçülere de hitap ediyor.
Çeşme Kalesi: II. Beyazıt tarafından1508 yılında yaptırılmış.
Çeşme Müzesi: Çeşme Kalesi’nin içinde yer alıyor.
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İzmir ve tatil kelimeleri bir araya geldiğinde
akla ilk düşen Çeşme oluyor. Trendleri her sene
değişen, gece hayatı, yeme-içme sektörü sıkıca takip
edilmesi gereken bir yer. Çeşme’ye uyum sağlamak
istiyorsanız tatilci kimliğinizi sıkça yenilemelisiniz.
Uzun sahil şeridi, rüzgarlı koyları, hareketli ve tatlı
telaşlı sokakları, yeme-içme ve alışveriş mekanlarıyla
Çeşme, keyifli bir tatil için güzel bir başlangıç.
Bir de tatili bir adım ileriye taşımak için güzel bir
sıçrama tahtası; zira Sakız adası tam karşıda. Güzeller
güzeli Alaçatı’nın da sınırları dahilinde
olması Çeşme’yi daha da bir hovarda
yapıyor. Gece hayatı da plaj hayatı
kadar renkli olan belde, güzel
havalarda saatlerle oynuyor.
Çoğu sabahlara dek açık
olan mekanlar yerli yabancı
turistlerin akınına uğruyor.
Her zevke hitap edecek sayıda
bar, club, disko ve yeme-içme
mekanına sahip.

mavihaber

ÇEŞME KOYLARI 10 YILDIR
ARKAS DESTEĞIYLE DAHA MAVI
DENIZTEMIZ DERNEĞI/ TURMEPA, ARKAS HOLDING DESTEĞI ILE İZMIR ÇEŞME’DE
DENIZLERIN VE KIYILARIN BIYOLOJIK ÇEŞITLILIĞININ KORUNMASI VE KIRLILIĞIN ÖNLENMESI
AMACIYLA 10 YILDIR ÇEVREYI KORUMA ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR.
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Kirlilik tehdidiyle karşı karşıya kalan
cennet koylarımız, DenizTemiz Derneği/
TURMEPA’nın 4 ayrı körfezde çalışan katı ve sıvı
atık toplama tekneleri sayesinde milyonlarca litre
sıvı ve binlerce ton katı atığın denize karışması
önleyerek korunuyor. Turizmin gözde tatil
merkezi olan Çeşme’deki çalışmalar; uzun soluklu
sosyal sorumluluk projeleriyle yaşadığı şehre
birçok alanda katkı sağlamaya çalışan ARKAS
Holding tarafından destekleniyor.
2006 yılından itibaren ARKAS Holding ve
TURMEPA işbirliğiyle çevrenin korunmasına
yönelik başlatılan sosyal sorumluluk projesi
kapsamında ARKAS Holding’in yapımını ve
işletimini üstlendiği “ARKAS TURMEPA II”
adlı atık toplama teknesi, 10. yılında Çeşme
koylarının temiz kalması için çalışmaya devam
ediyor. Tekne, hizmete başladığı 2006 yılından
bu yana yat ve gezi teknesi sahiplerini deniz
kirliliği konusunda bilinçlendirerek çalışma ve
etki alanını genişletiyor.
TURMEPA ve ARKAS Holding işbirliğinin
10. yılına özel olarak 28 Eylül Çarşamba günü
İzmir’de düzenlenen törene ARKAS Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas,
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim
Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, ARKAS
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bernard Arkas, TURMEPA Genel Müdürü
Akşit Özkural ile İMEAK Deniz Ticaret Odası
İzmir Şube Müdürü ve TURMEPA İzmir Şubesi
Genel Sekreteri Halil Hatipoğlu katıldı.

ARKAS IŞINI DENIZE
SAYGIYLA YAPIYOR
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Kaptanoğlu törende yaptığı konuşmada “Mavi
Kıyılar Projesi”nde 10 yıldır kendilerine destek
veren ARKAS’ın büyük destekçileri olduğunu ve
birçok markaya örnek teşkil ederek özel sektörün
dikkatini denize çektiğini belirtti. ARKAS
TURMEPA II adlı atık toplama teknesi ile 10
yılda 2.855 tekneden, yaklaşık 1.500.000 litre
sıvı atık ve 6 tonu aşkın katı atık topladıklarını
söyleyen Kaptanoğlu ARKAS’ın işini denize
saygıyla yaptığını ve bu iş birliğinin daha uzun
süreler devam edeceğini ekleyip ARKAS Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas nezdinde
tüm holding çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

“BIZ DE EKMEĞIMIZI DENIZDEN
KAZANIYORUZ”
ARKAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Lucien Arkas ise törende sürdürülebilir projeler
yapmaya gayret ettiklerinin altını çizerek: “Başarılı
bir meslektaşım olan Şadan Kaptanoğlu’nun
yönetime gelmesinin TURMEPA için bir şans
olduğuna ve yeni bir dinamizm getireceğine
inanıyorum. Biz de ekmeğimizi denizden
kazanıyoruz. Merkezimiz İzmir’de, yaşadığımız
şehre uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri
ile katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hal böyle iken
dünyada eşi benzerine az rastlanan ve milli
değerlerimiz olan Çeşme koyları ve plajlarını
korumaya almamak olmazdı. DenizTemiz
Derneği/ TURMEPA gibi doğru bir ortakla
başladığımız projede 10 yıl geride kaldı. Bu
sürede başka şirketlere ve yerel yönetimlere
örnek olmamız ve onların da projeler yapması
doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Rakamlar da
doğru yolda olduğumuza işaret ediyor. İlk yıl 56
tekneden atık toplanmış, bu yıl ise tekne sayısı
318 oldu. 3 Ekim’e kadar da toplanmaya devam
edecek. Toplanan atık miktarındaki yükseliş tekne
sahiplerinin her geçen yıl denizlerin korunması
konusunda bilincin arttığının ve işbirliği
yaptığının kanıtı. Uzun vadeli çabalarımızın
işe yaradığını görmek ve çocuklarımıza ve
geleceğimize temiz denizler bırakılmasına katkıda
bulunmak bizi çok mutlu ediyor.” dedi.

Çeşme koylarında faaliyet
gösteren ARKAS TURMEPA II
adlı atık toplama teknesi,
10 yılda yaklaşık 1,5 milyon
litre atık suyun denize
karışmasını önleyerek 12
milyon litre deniz suyunun
temiz kalmasını sağladı.

denızler
maviproje

Pırlanta gibi

için…

TÜRKIYE’NIN ÖNDE GELEN
PIRLANTA MARKASI ZEN
PIRLANTA, DENIZTEMIZ DERNEĞI/
TURMEPA’NIN “MAVI KIYILAR”
PROJESI KAPSAMINDA MARMARIS
HISARÖNÜ KÖRFEZI’NDE HIZMET
VEREN DENIZTEMIZ 3 ADLI
ATIK TOPLAMA TEKNESININ
SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDI.
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Ülkemizin sahip olduğu ılıman iklim şartları nedeniyle; güney
bölgelerimizde turizm sezonu yılın 12 ayı devam edebiliyor. Bu nedenle
denizlerimiz yıl boyunca deniz ve kara kaynaklı kirlilik tehdidi altında.
TURMEPA “Mavi Kıyılar” projesi kapsamında her sene Akdeniz ve
Ege’de yat ve tekne sahiplerinin uğrak yerleri olan koylarda atık toplama
tekneleriyle milyonlarca sıvı ve katı atığı topluyor. Zen Pırlanta’nın bu yılki
sponsorluğunu üstlendiği DenizTemiz 3 teknesi, TURMEPA’nın “Mavi
Kıyılar” projesi kapsamında Marmaris’e bağlı Hisarönü Körfezi’nde 9 koyda
hizmet veriyor. Son üç yılda 1.5 milyon litre atık suyun denize karışmasını
önleyerek 12 milyon litre deniz suyunun temiz kalmasını sağlayan tekne,
Hisarönü Körfezi’nde 9 koyda yat ve turistik teknelerden sıvı atık topluyor.
Zen Pırlata’nın TURMEPA ile yaptığı bu işbirliğini duyurmak adına
yapılan basın toplantısına TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Kaptanoğlu, Genel Müdürü Akşit Özkural, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu
Başkanı Emil Güzeliş ve Zen Pırlanta ve TURMEPA Yönetim Kurulu
Üyesi Şükran Güzeliş katıldı; çevre ve denizlerin korunmasına gösterdiği
duyarlılık ve desteklerle tanınan Zen Pırlanta’ya teşekkür plaketi verildi.

“ALDIĞIMIZ IKI NEFESTEN BIRINI
DENIZLER ÜRETIYOR”
Denizleri hızla kirlettiğimiz konusunda insanları bilinçlendirmek için
insanları denizle buluşturmak gerektiğini dile getiren TURMEPA Yönetim
Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu konuşmasında şunları söyledi:
“Denizlerimiz, su varlıklarımız ve çevremiz konusunda STK’lar arasında
lider konumdaki TURMEPA, 22 yıldır denizlere dair bilinç ve farkındalık
yaratmaya çalışıyor. Aldığımız iki nefesten birini üreten denizlerimizin
bizler için yaşamsal önemini anlatmaya çalışıyoruz. TURMEPA olarak
şu anda yürüttüğümüz 10’u aşkın projeyle sivil halkı, yerel ve merkezi
yönetimleri de harekete geçirebiliyoruz. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu
Başkanı sevgili Emil Güzeliş’e ve Yönetim Kurulu Üyesi sevgili Şükran

Güzeliş’e verdikleri bu büyük destek için teşekkür ediyorum. Bu işbirliği
sayesinde Hisarönü Körfezi’ne bir koruma şemsiyesi açmış oluyoruz.
Elbette bunlar şimdilik okyanusta bir damladır.” TURMEPA Genel
Müdürü Akşit Özkural ise konuşmasında; “Türkiye’de özel sektörün
derneğimize verdiği destek bizleri çok mutlu ediyor. Zen Pırlanta da
yıllardır bizim doğal destekçimiz haline gelmiş, çalışmalarımıza gönülden
destek vermiştir. DenizTemiz 3 isimli teknemizin sponsorluğunu
üstlenmeleri denize ve çevreye verdikleri önemin boyutunu yine gözler
önüne sermiştir. Umarız işbirliği diğer kurumlara da örnek olur” dedi.

“SON 9 YILDIR ÇEŞITLI PROJELERDE
BIRLIKTE ÇALIŞIYORUZ”
TURMEPA’nın çalışmalarına dokuz yıldır destek verdiklerini
belirten Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş; “Gerek
şahsım, gerekse Zen Pırlanta olarak doğamızın korunması amacıyla
sürdürülebilir projeler oluşturulmasına ve desteklenmesine büyük
önem veriyoruz. TURMEPA, ülkemizde çevre bilincini oluşturmak
için ciddi projeleri hayata geçiren kıymetli bir dernek” dedi. Projeye
sağladıkları destekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Güzeliş,
teknelerin büyük çoğunluğunun gerekli kurallara uymayıp sıvı atıkları
denize boşaltıldığını ve bu işbirliği sayesinde Hisarönü Körfezi’nde
denize boşaltılan atıkları toplamak için DenizTemiz 3’e sonporsor
olduklarını ekledi. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş
ise konuyla alakalı şunları söyledi: “Zen Pırlanta olarak ülkemiz için çok
değerli olan TURMEPA’ya kaynak yaratmak için aralarında "Büyülü
Mavi Tasarım Yarışması"gibi özel projelerin de yer aldığı birçok
çalışmaya destek verdik. Ben uzun yıllardır TURMEPA’da gönüllü
olarak çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Sayın Şadan Kaptanoğlu
öncülüğünde yıllardır süre gelen etkin çalışmaları daha da geliştirerek
yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.”

Zen Pırlanta'nın bu yılki
sponsorluğunu üstlendiği
Deniztemiz 3, proje
kapsamında Hisarönü
Körfezi'nde aralarında
Selimiye Koyu, Kameriye
Adası, Inbükü ve Dirsek
Bükü'nün de olduğu
9 koyda hizmet veriyor.
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mavidestek

röportaj Peri Erbul

AQUAMASTERS SADECE BIR ŞAMPIYONALAR BÜTÜNÜ DEĞIL; YÜZMENIN HER YAŞTA
YAPILABILEN BIR SPOR OLDUĞUNUN ALTINI ÇIZEN, GENIŞ KITLELERI YÜZME SPORUNA
YÖNLENDIRMEK ADINA ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTIREN ULUSLARARASI BIR OLUŞUM…
DÜNYADA YÜZME SPORUNA PARALEL OLARAK HAREKET EDEN AQUAMASTERS,
SADECE YÜZMEYI SEVDIRMEK ADINA DEĞIL; GELECEK NESILLER IÇIN TEMIZ DENIZLER
BIRAKMAK ADINA DA ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTIREN BIR ORGANIZASYON…

Selçuk Demirel

AQUAMASTERS YÖNETIM KURULU BAŞKANI
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Yüzme sporuna ve denizlere duydukları aşkla bir araya gelen Aquamasters
yöneticileri Selçuk Demirel ve Cem Yurtbay. Bu sevdalarını Aquamasters
sayesinde geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyor, yüzme sporuna sevdalı
dostlarıyla beraber harekete geçerek önemli projelerle, gelecek nesillere
temiz denizler bırakmak adına TURMEPA Derneği ile çalışmalar
başlatmanın heyecanını taşıyorlar. Ve şimdilerde sadece yüzme sporunu
değil, temiz deniz bilincini de herkese ulaştırmaya çalışıyorlar.

Master Yüzme ve Aquamasters hakkında bilgi verir misiniz?
Nedir Aquamasters, sadece bir şampiyonalar bütünü mü?
SD: Master Yüzme; 25 yaş üstü yüzücülerin her 5 yaşta bir artan kategoriler
halinde, Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programları ile bir araya
gelip FINA (Uluslararası Yüzme Federasyonu) kuralları çerçevesinde
gerçekleştirilen yarış organizasyonları bütünüdür. Türkiye Yüzme
Federasyonu'nun faaliyet programı kapsamında çeşitli tarihlerde bir araya
gelen master yüzücüler, eşi benzeri bulunamayacak sosyo-kültürel oluşumlar
yaratmaktadırlar. Bu buluşmaların en önemlisi ve uluslararası olanıdır
Aquamasters. Aquamasters Ailesi olarak tanımladığımız master yüzücüler,
yarış tekniklerinin yanı sıra, yaşamlarına sportif anlamda da bir perspektif
katmaktadırlar. FINA'nın tüm branşlarda olduğu gibi, Master Yüzme
branşında da belirli kuralları mevcuttur ve yarışlar esnasında bu
kurallara uyulması birincil şarttır. Yarışları resmi olarak ülke
federasyonları veya onların yetkili kıldığı kurumlar organize
ederler ve ilgili kurallar dahilinde yönetirler. Aquamasters,
sadece bir şampiyonalar bütünü değil; yüzmenin her
yaşta yapılabilen bir spor olduğunun altını çizen,
geniş kitleleri bu spora yönlendirmek adına çalışmalar
gerçekleştiren bir organizasyonlar bütündür. Aquamasters
Spor Organizasyonu, ülke dışındaki marka elçilerinin de
katkılarıyla dünyada yüzme sporunun gelişimine paralel olarak
tüm global gelişmeleri yakinen takip eden, Türkiye Yüzme Federasyonu
ile birlikte hayata geçirdiğimiz dünyada da örneği olmayan uniqe bir
projedir. 1964’ten beri Amerika’da var olan, ülkemizde ise 2007 yılından
beri gerçekleştirilen Master Yüzme etkinlikleri sayesinde belirli bir yaştan
sonra yüzme sporundan kopma noktasına gelen sporcuların, rekabetçi bir
ortamda, yüzme sporunu uzun yıllar sürdürebilmeleri hedeflenmektedir.

Aquamasters’ın hedef kitlesi kimlerdir?
SD: Geçmişinde yüzme sporunda aktif olarak yer almış sporcular, halen
aktif halde yüzen sporcular ve geçmişinde yüzme sporu ile uğraşmamış
yüzme sporunu hayatının eksenine yeni yeni oturtmaya karar vererek,
bu uğurda çaba gösteren tüm sporcular yaş kategorisine bakılmaksızın
Aquamasters’ın hedef kitlesini oluşturmaktadırlar. Hemen hemen
her sektörden ve yaş grubundan sporcumuz bulunuyor. 11 yaşından 96
yaşına kadar sporcular bir arada yüzebiliyorlar, üç nesil bir arada yüzen
sporcularımız da var. Biz de ailece onlardan biriyiz. Ben, eşim, kızım ve
dedesi beraberce yarışlarda yüzdük. Keza Cem Bey de eşi ve kızı ile
birlikte şampiyonalara katılıyor, son derece de başarılı oluyorlar. Tam

bir deniz sevdalısı olan Cem Bey'in kızının isminin de Deniz olduğunu
belirtmeden geçemeyeceğim.

Aquamasters sporcusu olmak için ne yapmak lazım? Özel
bir işlem gerekiyor mu?
SD: Kısa veya Uzun Kulvar diye tanımladığımız havuz yarışlarına
katılabilmek için lisanslı yüzücü olmanız gerekiyor. Açık Su Yüzme
branşında ise çoğu zaman lisans gerekmiyor. Aquamasters şampiyonalarına
katılan herkes doğal olarak bizim sporcumuz ve Aquamasters Ailesi'nin bir
ferdi oluyor. Fırsat bulamayıp gelemeyenler de bizim sporcu adayımız elbette.

Sizin denize ve yüzme sporuna olan ilginiz nereden geliyor?
SD: İstanbullu bir aileden olmama rağmen çocukluk dönemim Adana’da
geçti. Bu vesileyle Adana’nın su sporlarındaki önemini özellikle
vurgulamak isterim. Adana uzunca bir dönem (yaklaşık 20-25 sene)
Türkiye’de yüzmenin bir numaralı kentiydi. Denize kıyısı 50 km mesafede
olmasına rağmen yüzmeye gidilirdi, Seyhan Baraj Gölü'nde, hatta
Seyhan Nehri'nde çocuklar ilk kulaçlarını atarlardı. Yaz aylarında hafta
sonları Adana yüzme havuzunda 5-6 bin kişinin ilgi ile izlediği yüzme
şampiyonaları düzenlenirdi. Türkiye şampiyonları ve rekortmenleri
hep Adana’dan çıkardı. Adana Demirspor sutopu takımı 22 sene
hiç yenilmeden 29 kez Türkiye şampiyonu oldu. “Yenilmez
Armada” unvanını aldı. Dolayısıyla Adana su sporlarının
beşiğidir diyebiliriz. Su sporlarına olan sevgimin,
tutkumun büyük bir kısmını Adana’ya borçluyum.
Dolayısıyla ben de gençlik dönemimde yüzdüm ve sutopu
oynadım. Yaşantımda denizin ve yüzme sporunun çok özel
bir yeri vardır. Bu sevgimi kızıma da aşılamaya çalıştım. O
da rekortmen bir sporcu olarak uzun yıllar ülkesine hizmet etti.
Halen de etmeye devam ediyor. Şimdilerde yılın belirli bir dönemini
yeşil doğası ve turkuaz rengi sularıyla ülkemizin en güzel kıyılarının
bulunduğu Marmaris’te geçiriyorum. Değerli dostlarımızla Marmaris’in,
ülkemizin tanıtımı adına elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz.

Aquamasters bünyesindeki sporcular, özellikle deneyimli
ve yılların tecrübelerinden bahsediyorum, sadece sporcu
olarak mı bulunuyorlar yoksa bilgi ve tecrübelerini yeni
nesle aktarmak için eğitmenlik gibi pozisyonlarda da
bulunuyorlar mı?
CY: Ortak paydaları yüzme sporu olan genlerinde sportmen ruh
taşıyan kişilerden oluşan çok önemli bir düşünce platformumuz var.
Spora ömrünü adamış her gruptan ve yaştan arkadaşımız iş, spor
yaşantısı ve hayat birikimlerini damıtarak oraya aktarıyorlar, görüşlerini
paylaşıyorlar, eksikliklere dair fikir beyan ediyorlar. Biz de bu bilgi
havuzundan çıkan değerlerle Aquamasters’ı büyütmeye çalışıyoruz.
Ayrıca her şampiyonamızın onur konukları oluyor. Yaşamlarını yüzme
sporuna adamış bu değerli sporcularımızı genç nesillere tanıtmaya ve
tanıştırmaya özen gösteriyoruz.
87

mavidestek

Cem Yurtbay

DOĞUŞ OTOMOTIV YÖNETIM
KURULU ÜYESI

Geçtiğimiz Mayıs ayında Uluslararası Arena Aquamasters
Yüzme Şampiyonası’nı geniş bir katılımla gerçekleştirdiniz.
Her organizasyonunuz bu kadar ilgi görüyor mu?
SD: Aquamasters olarak gerçekleştirdiğimiz her etkinliğin sporcularımızın
hak ettiği değeri görmelerini sağlayacak kalitede olmasına özen gösteriyoruz.
Aquamasters’a 2015 Mayıs’ında 650 kişiyle başladık, Ekim’de bu sayı
750’ye ulaştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında yaklaşık 900 kişiyle yarıştık.
Bunlar sadece yarışmacı sayıları. Bir de bu yarışmacıların aileleri var.
Bu gözle bakıldığında çok geniş bir Aquamasters Ailesi oluşmuş oldu.
Bu da yüzme sporu adına çok önemli. Çünkü tek bir aktiviteyle binlere
ulaşmış oluyoruz. Mayıs ayı öncesinde şampiyonaya dair çektiğimiz
tanıtım filminde her yaş kategorisinden sporcularımız gönüllü olarak
filmde yer aldılar ve yüzme sporunun her yaşta yapılabilen özel ve
eğlenceli bir spor olduğunu geniş kitlelere göstermiş oldular.

Ülkemizde uluslararası düzeyde yüzücülerin yetişebilmesi
için sizce neler yapmak gerekiyor?
SD: Öncelikle yüzme sporunu diğer spor branşlarından ayırmak
gerekiyor. Olimpik bir sporcunun yetişmesi genetik kodlarına bağlı
olmakla birlikte aşağı yukarı 10-15 senelik bir periyodun sonunda
gerçekleşebiliyor. Baktığınız zaman olimpiyatlarda belirli branşları
belirli ülkeler domine ediyor. Bu sadece bize has bir durum
değil. Burada önemli olan öncelikle disiplin ve adanmışlık. Ailesporcu-eğitmen üçgeni hassas bir nokta. Üçünün de adanmışlığı
gerekiyor. Bu üçünden biri yeterli ilgi ve desteği sağlamadığında
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Hayata geçirdiği başarılı
organizasyonlar ve sosyal
sorumluluk projeleri ile yüzme
sporunun gelişimine katkıda
bulunan Aquamasters,
özendirici organizasyonlarla
ailelerin ve bireylerin yüzme
sporunun içinde kalmalarını
sağlıyor; yüzme sporunun
sağlıklı ve zinde bir şekilde
ömür boyu sürdürülebilen bir
spor olduğu bilincini toplumun
geniş katmanlarına iletiyor.

kısıtlı bir başarı ya da başarısızlık oluşuyor. Ayrıca ülkemizdeki eğitim
sistemi de ciddi engel teşkil ediyor. Sporcuların en önemli yılları
sınavlara hazırlanmakla geçiyor. Sporcular uluslararası seviyede
rekabet ettikleri yüzücülerle eşit imkanlarda hazırlanamıyorlar.
Ancak son yıllarda Yüzme Federasyonu, Turkcell ve Spor Toto’nun
destekleriyle ciddi bir ivme yakalandı. Türkiye bölgelere ayrıldı
ve her bölge merkezine olimpik hazırlık merkezleri kuruldu. Bu
merkezlerin başına da yurt dışından olimpik sporcu yetiştirmiş
deneyimli eğitmenler getirildi. Bu eğitmenlerin gözetiminde ülke
genelinde geniş taramalar yapılarak bir alt yapı oluşturuldu ve bu
çocuklarımız hala eğitiliyorlar. Bu gençlerimizin yakın zamanda
sportif başarılarını duyacağımıza inanıyorum. Bu arada geçtiğimiz
yıl İzmir’den bir çocuğumuz, Emre Sakçı, Dünya Gençler
Şampiyonu olarak, Dünya Gençler Rekoru'nu kırdı. Bu yapı daha
da geliştirilerek desteklenirse uluslararası başarıların gelmemesi
için bir neden yok.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile koordinasyon ve iş
birliği içinde gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir?
SD: TURMEPA’nın çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşması adına
üzerimize düşen her göreve hazırız. Ortaklaşa gerçekleştireceğimiz ulusal
ve uluslararası projelerin hayata geçirilmesinde kendisi de başarılı bir
açık su yüzücüsü olan TURMEPA Genel Müdürü Sn. Akşit Özkural’a,
Sn. Semiha Öztürk’e ve Sn. Erkan Özatağ’a özel teşekkürlerimizi ifade
etmek isteriz. TURMEPA ve başarılı sporcumuz Kemal Özdemir

birlikte güzel bir projeye imza atarak "Her kulaç denize bir nefes"
sloganıyla farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Biz de Aquamasters
Ailesi olarak TURMEPA Derneği’ne olan gönül bağımızı bundan
böyle tüm etkinliklerimizde ifade etmeye çalışacağız. Şimdilerde de
önümüzdeki sene birlikte hayata geçireceğimiz projelerin görüşmelerini
gerçekleştiriyoruz. Bu projelerden biri de Aquayouths Swim for Life
(Yaşam için yüzme). Bu projede alt sınırı 8 yaş olan çocuklara deniz
sevgisi ve denizde hayatta kalma programı sunacağız. Bu programın
eğitmeni de Avustralya’da uzun süre eğitmenlik yapmış profesyonel
bir arkadaşımız. Önümüzdeki dönemde Marmaris’te birlikte bir çocuk
kampı gerçekleştireceğiz. Ayrıca Aquamasters’ın her yüzücüsü aslında
gönüllü bir TURMEPA üyesi. Çünkü denizi yakinen takip eden ve ona
gönül vermiş insanlar olduklarından bu konuda bir bilinç oluşturulması
adına gönüllü elçiler olduklarını söyleyebiliriz. Biz TURMEPA ile olan
işbirliğimizi oldukça önemsiyoruz. Çünkü denizi ve suları koruma ve
bilinçlendirme çalışmalarını yapmazsak maalesef gelecekte yüzecek bir
denizimiz olamayacak. Bu farkındalığı herkese ulaştırmalıyız.

Şampiyonalar dışında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
CY: 7-9 Ekim 2016’da gerçekleştireceğimiz şampiyonada Yüzme
Federasyonu ile beraber önemli iki projeyi gerçekleştireceğiz. İlk olarak
herkese açık olarak 7 Ekim 2016 tarihinde Açık Su Yüzme Eğitim
Semineri düzenleyeceğiz. Daha sonra İtalya, İngiltere ve Türkiye Yüzme
Federasyonlarının ortaklaşa düzenlediği bir AB projesi olan Life Long
Swim (Yaşam boyu yüzme) kapsamında H2O adını verdiğimiz bir etkinlik
düzenleyeceğiz. Bu projede Türkiye Yüzme Federasyonu ile birlikte 50 yaş
üstü kişilere yüzme sporunun her yaşta yapılabilen özel bir spor olduğu
konusunda bilgiler verilecek. Bunun yanında sosyal sorumluluk projelerine
de önem veriyoruz. 2015 yılında Marmaris’te engelli yüzücülerimizi
ağırladık. Avrupa Engelliler Şampiyonası öncesi ciddi bir kamp dönemi

Aquamasters; Master Yüzme branşını yarışmaların
ötesine taşıyarak sosyo-kültürel yapıya katkıda bulunan
ve sporculara keyifli anlar yaşatan bir organizasyon.
geçirdiler. Güzel de başarılar elde ettiler. Ayrıca sporcularımızın büyük
çoğunluğu kulaçlarını KORUNCUK (Korunmaya Muhtaç Çocuklar
Derneği) Vakfı için atıp bu derneğe katkıda bulunuyorlar.

Bir sonraki Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme
Şampiyonası ne zaman gerçekleştirilecek?
CY: 7-9 Ekim tarihlerinde Marmaris Martı Resort De Luxe Hotel’in ev
sahipliğinde yapılacak organizasyonun 8 Ekim’deki ilk ayağı “AUDI Team
Event/ Takım Yarışı” ve ikinci aşaması “ NETSEL MARİNA 4 x 500mt
Bayrak Yarışı” olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek. 9 Ekim Pazar
günü ise “Martı Hotel Açık Su Yüzme Maratonu” gerçekleştirilecek. Bu
organizasyonda ayrıca, TURMEPA Genel Müdürü Akşit Bey bir sunum
yapacak ve burada üye kabulü gerçekleştireceğiz.
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MARMARIS’TE KULAÇLAR
TEMIZ DENIZLER IÇIN ATILDI

Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonaları rekor bir katılımla Marmaris’te gerçekleşti. Denizlerimizin temiz tutulması
adına Aquamasters ve TURMEPA işbirliğinde gerçekleştirilen proje “Her Kulaç Denize Bir Nefes” sloganıyla hayata geçirildi.
Spor kenti Marmaris, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Aquamasters işbirliğiyle 7 – 9 Ekim tarihlerinde 5 farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. 7
Ekim’de Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Eğitim Semineri
ile başlayan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları, 8
Ekim’de Audi Team Event (Takım Yarışı) ve 4x500mt Netsel Marina
Relay Meet (Bayrak Yarışları) ile devam etti. Aynı gün 8 - 12 yaş arası
çocuklara deniz sevgisini ve bilincini aşılamak, çocukları kumsalda ve denizde güvenlik hakkında bilgilendirmek amacıyla Aquayouths programı
gerçekleştirildi. 9 Ekim günü Muğla Valisi Amir Çiçek’in verdiği start
ile başlayan Martı Hotel Açık Su Maratonu yarışına 450 sporcu katıldı.
Sporcular 3 saat boyunca Marmaris körfezinde kulaç attılar. Denizlerimizin temiz tutulması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla DenizTemizDerneği/ TURMEPA Genel Müdürü Akşit Özkural tarafından
yapılan sunumla, Aquamasters işbirliği ile gerçekleştirilecek projelerin
startı verildi. Martı Hotel Açık Su Maratonu, İngiliz açık su yüzücüsü
Adam Walker ve TURMEPA gönüllüsü ve proje ortağı olan engelli milli sporcu Kemal Özdemir’in “Her Kulaç Denize Bir Nefes” sloganının
bulunduğu pankartı açması ile başladı. Yarışlar öncesinde Marmaris Su
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Sporları Kooperatifi üyelerinin "flyboard" ve “parasailing” gösterileri
ilgiyle izlendi. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları
kapsamında gerçekleştirilen Açık Su Martı Hotels Maratonu’nda yüzülen 1,5 km, 3 km ve 6 km yarışlarında oldukça renkli sahneler yaşandı.
Sporcuların centilmence mücadele ettiği maratonda 1,5 km Bayan / Erkek, 3 km Bayan / Erkek ve 6 km Bayan / Erkek olarak ilk üçler kupa
ile ödüllendirildi. Ayrıca her yaş grubunda dereceye girenlere yaş grubu
madalyası takdim edildi. FINA güvenlik kurallarının uygulandığı, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve Aquamasters güvenlik ekibinin işbirliğiyle
sualtı ve helikopter kameralar kullanılarak 14 tekne ve 50 görevliyle gerçekleştirilen Aquamasters Açık Su Martı Hotels Maratonu, bu yönüyle
de ülkemizde düzenlenen açık su yüzme maratonlarına ayrı bir boyut
getirmiş oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla temin edilen ve şampiyona boyunca kullanılan helyum gazlı balonlar, yön tayinini
kolaylaştırarak sporcuların parkuru hatasız tamamlamalarına yardımcı
oldu. Şampiyona boyunca düzenlenen 3 farklı yarışa toplam 900 kişi
katıldı ve 1.500 metre yarışında dünyaca ünlü İngiliz açık su yüzücüsü
Adam Walker ilk sırayı elde etmeyi başardı.
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RAZAN
Tuzla’da bulunan Turquoise Yachts, NB60 proje
ismi ile bilinen süperyatını Razan adıyla 4 Ekim’de
denize indirdi. 47 metre uzunluğundaki Razan,
Turquoise Yachts’ın yeniden yapılanan ilk teknesi
oldu. H2 Yacht Design tarafından ilk yapılan proje
revize edilerek, Razan'ın profili daha modern
bir dış görünüme kavuşturuldu. Teknenin kıç
bölümündeki yüzme platformu ve güneşlenme
alanı büyütüldü. Ana güvertenin ön bölümündeki
ana salondaki pencereler büyütülerek, içeriye daha
çok doğal ışık alınması sağlandı. Ana güverte
ve üst güvertede yapılan düzenlemeler ile de,
dışarıdaki manzaranın daha rahat görülebilmesi
sağlandı. Güneşlenme güvertesinin tam ortasına
bir jakuzi konuldu. Razan'ın iç mekanlarında ise,
iki çok geniş VIP kamara ve iki normal konuk
kamarası bulunuyor. Deniz üstünde yapımı
devam eden Razan’ın, 2017’nin ilk yarısında
teslim edilmesi planlanıyor.
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NUMARINE 105HT
Kocaeli Gebze’de yat üretimi gerçekleştiren
Numarine, Eylül ayında öncesinde iki yeni
süperyatını denize indirdi. 105HT serisi iki yeni
süperyatın, ilki Avrupalı bir müşteri için, diğer
süperyat ise Uzakdoğu’daki bir müşteri için yola
çıkacak. Numarine 105HT modeli zarif estetiği,
ultra modern iç dekorasyonu ve en gelişmiş
yüksek teknolojiyi bünyesinde birleştiriyor.
Yenilikçi dış tasarımı, verimli ve denize dayanıklı
gövdesi, büyük dış yaşam alanları ile geniş iç
mekanları ile çok sağlam bir tekne. Numarine
105HT etkileyici dış alanları, misafirleri
ağırlamak için oldukça geniş, zarif, şıklığa
sahip. Süperyatta konaklama için her birinin
kendi bağımsız banyo ve tuvaleti bulunan üç
geniş suit kamarası ile bir de burunda ferah
yatın tüm genişliğini kullanan tuvalet masası,
oturma ünitesi, büyük banyosu ve çift lavabosu
bulunan master kamarası yer alıyor. Dünyanın
her türlü denizinde seyir yapabilecek şekilde inşa
edilen Numarine 105HT süperyatında iki adet
1.925 HP Caterpillar C32 motorlar bulunuyor.
Maksimum hızının 30 knot ve normal seyir
hızının ise 26 knot civarında olacağı açıklandı.
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SEXY FISH
Tansu Yachts tersanesinde Project Cutlass
ismiyle dört yıldır üretimi devam eden 39,30
metre uzunluğundaki süperyat, Sexy Fish adıyla
denize indirildi. Bir askeri gemiyi andıran Sexy
Fish, 2016 Monaco Yacht Show’da yer alacak.
Sexy Fish'in iç yerleşim özellikleri ve tasarımı
konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmamış olsa
da, 7,6 metre genişliğindeki yatta, 5 kamarada
10 konuğun ağırlanabileceği algılanmaktadır.
Süperyatta bir master kamara, iki double yataklı
kamara ve iki tane de ikiz yataklı kamara
bulunmaktadır. Diğer özellikleri arasında,
içeriden merdiven ile erişilen üst güvertedeki
gökyüzü salonu sayılabilir. İki adet Caterpillar
C32 dizel motor ile donatılan yat, toplam 2.900
HP güce sahip olacak ve maksimum 16 knot
hıza erişebilecek. Gaz kolu geri çekilerek seyir
hızı olan 12 hıza düşüldüğünde ise, maksimum
3.500 deniz mili menzile erişebilecek.
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SAMURAI
Antalya Serbest Bölgesi’nde bulunan Alia Yachts’ın, 60,2 metre uzunluğundaki amiral gemisi olan Samurai projesi denize indirildi. Süperyat, patentli
gövde formu sayesinde inanılmaz bir hız artış çizgisi elde ederek, 21 knot maksimum hıza erişebiliyor. Yatın tüm genişliğini kullanan master süit ve dört
adet süit özellikleri barındıran konuk kamarası, ana güvertesinde yer alıyor. Tüm kamaralarda yerden tavana kadar pencereler sayesinde, denizin mükemmel
görünümü süperyatın içine taşınabilmektedir. Samurai'de, köprüde yer alan bir başka kamara sayesinde toplam 12 konuk ağırlanabilecek. Ana güvertenin
iç mekanlarında geniş bir salon ve yemek salonu ile, köprü güvertesinde dinlenme amaçlı bir televizyon salonu bulunuyor. Mürettebat için ayrılan alanlarda
ise mutfak, makine dairesi ve yardımcı tekneler için bir garaj, alt güvertede konumlandırılmış. Bunların yanı sıra geniş bir güneşlenme, dinlenme ve bir
de spor salonuna yer verilmiş. Plaj salonu doğrudan bir katlanır yüzme platformuna bağlanarak, iç mekandan denize doğrudan erişim sağlanmış. Lounge
alanının sağından ve solundan çıkan merdivenlerle, ana güverteye bir başka bağlantı kuruluyor. Diğer bir merdiven serisi ile üst kıç güverteye çıkılarak, açık
havada yemek yemek için korunaklı alana ulaşılmakta. Üst yapının eğimli çizgisi altında geniş bir yemek masası, rüzgarlı durumlarda demirdeyken keyifli
anlar geçirilebilecek. Arka bölümde bir güneşlenme alanı, orta bölümde üstü kapalı bir dinlenme salonu ve ön bölümde ise çok geniş bir jakuzi bulunuyor.

98

mavisüvari

AQUARIUS
Tuzla’da üretim yapan Mengi-Yay, 45 metre uzunluğundaki Aquarius
süperyatını denize indirdi. Ahşap epoksi lamine teknolojisi ile üretilen yeni
üç güverteli Aquarius'in uzun tüylü halılar, banyo ve tuvaletlerdeki mermer
yüzeyleri tüm iç mekanda doğunun esinlerini yansıtıyor. Yatta konaklama için bir
master kamara ile konuklar için dört ayrı suit kamara bulunuyor. Yatta hizmet
edecek mürettebat için ise ayrıca dört kamara daha var. Dış mekanlarında
kıçta bir beach club yer alıyor. Ayrıca, güneşlenme güvertesinin çok büyük bir
güneşlenme minderi arka hardtop’ta yer alıyor. Aquarius motoryatında, her biri
1.450 HP gücünde olan CAT 32 motorlar kullanılmış. Yapılan hesaplamalara
göre, süperyatın 15 knot maksimum hıza çıkması bekleniyor.

EUPHORIA
Antalya’da üretim yapan
Mayra Yachts’ın 50 metrelik
süperyatı da 2016’da denize
indirilen yatlar arasında
bulunuyor. İç bölümde beş
kabin bulunan yatta 12 konuk
misafir edilebiliyor. Bir master
kabin dışında iki duble, iki de
çift kişilik kabin bulunuyor.
Kamaraların geniş pencereleri,
panoramik bir görüntü
sunuyor. Yata, çelik gövde ve
alüminyum eklenti kaynağı
yerleştirildi. Bir yüzme havuzu
ve fitness salonu bulunuyor.
1600 HP çift motor bulunan
yatın makismum hızı
16 knota kadar çıkıyor.
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GIAOLA-LU
Bilgin Yachts, 47 metre uzunluğa
sahip Giaola-Lu ismi verilen
süperyatını denize indirdi. Meksikalı
bir müşteri için üretilen süperyat,
Bilgin’in çelik ve alüminyum
motoryat serisi. Süperyatın genişliği
9,20 metre, draftı 2,45 metre.
Sahip olduğu iki adet 1450 HP
gücündeki dizel marin motorlar ile,
16 knot maksimum hıza erişebilecek.
Yatta altı kamarada toplam 12 kişi
ağırlanabilecek. Altı kamaranın dört
tanesi konuklar için ayrılmışken,
diğer iki kamara ise, çok büyük süit
kamaralar olarak hazırlanmış. Farklı
bir yerleşim ile 16 konuğa kadar
ağırlama da yapılabilecek. Konuklara
hizmet edecek 10 mürettebat için
ayrı konaklama imkanı bulunuyor.
Süperyatın en önemli özellikleri
arasında, geniş güneşlenme alanları ve
büyük açıklıklı ferah iki adet salonu
ile güvertesindeki jakuzisi sayılabilir.
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MOSS
Vosmarine’nin ikinci projesi
Moss, bu yıl denize indirilen
ve teslim edilen tek yelkenli
süperyat olma özelliği
taşıyor. 40 metre uzunluğa
sahip Moss, hidrolik sarma
sistemiyle kontrol edilebilen
539 metrekare yelken alanı
ile tam bir denizci tekne.
Yatın, ayrıca istenildiğinde
kullanılması için 610 HP
gücünde bir de ana makinesi
bulunuyor. Süperyatın gövdesi,
çelikten ve üst binası marin
alüminyumdan inşa edildi.
Yaşam mahali, bir owner
kabin, üç misafir kabini, iki
kaptan kabini, iki mürettebat
kabini ve geniş bir salondan
oluşuyor. Salonun önünde
bulunan kaptan köşküne
ilave olarak, açık güvertede
konumlandırılmış diğer konsol
ile tekne idaresi istenilen
yerden yapılabilmektedir.
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FX 38
Antalya merkezli FX Yachts, 38 metrelik kompozit motoryat FX38’I denize indirdi. Gücün
ve stilin vücut bulmuş hâli FX Yacht 38, performansını geniş bir hacimle bir araya getiriyor.
Kullanıma açık boş alanlar yatın her yerinde mevcut. Tekne, tüm alanının yaşam alanı ve
eğlence için kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış. Süperyat iki adet 2.250 beygir
gücünde MTU motoru ile maksimum 24 knot seyir hızına erişebiliyor. Menzili ise 1.250 deniz
mili. Her türlü konforun düşünüldüğü bu tekne 10 misafiri rahatlıkla ağırlayabilecek kapasitede.
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röportaj Peri Erbul

H

MARINACILIKTA
AVRUPA’DAN
DAHA ILERIDEYIZ

ÖMER FARUK ERTEM, BETA MARINA
ÇATISI ALTINDA 2007 YILINDAN
BU YANA ,BÜYÜK BIR BAĞLILIKLA,
MARINTURK’TE ÇALIŞIYOR. ÇEŞITLI
KADEMELERDE GÖREV ALDIKTAN
SONRA SON BIR BUÇUK SENEDIR
MARINTURK MARINA MÜDÜRÜ
GÖREVINI SÜRDÜRÜYOR.
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Her insanın denize karşı bir tutkusu olduğunu
belirten Ertem; “Ben İstanbulluyum ve
denizle olan bağım aslında ilk olarak çocukluğumda yaptığım kağıttan gemilerle başladı.
Deniz kıyısına tek başına gitme yaşıma
geldiğinde balık tutmaya başladım. Ardından
tekne kiralamaya başlayarak denizle zaten iyi
olan ilişkimi daha da pekiştirdim ve bugün
de Türkiye’nin en iyi marinalarından birinin
yöneticiliğini yapıyorum.”

Marinturk hakkında…
Marinturk bizim markamız. Tüzel kişilik
adımız ise BETA Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş. Sektörde Marinturk
markası ile üç marinada hizmet vermekteyiz. İkisi Göcek’te biri İstanbul’da. Toplamda
bin 200 yat kapasitesi ile Türkiye’nin üçüncü
büyük marinalar zincirini oluşturuyoruz.
Aynı zamanda marinacılığın daha kaliteli,
daha güler yüzlü, daha profesyonelce işler
hale getirilmesi amacıyla da kurumsal
çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmelere
ve teknolojiye göre uygulamalar gerçekleş-

tiriyoruz. Sektöre sürekli değer katan, hem
çalışanları hem de çalışmalarıyla sürekli
gelişmeye çalışan bir işletmeyiz.

Müşterilerinizin geri dönüşü nasıl?
İstediklerini alabiliyorlar mı?
Hizmet sektörü, deniz turizm en meşakkatli
alanlardan biri. Kişileri memnun edebilmek
ve beklentilerine cevap verebilmek zor bir
zanaat. Dolasıyla biz saha içi ve saha dışı tüm
kadromuzla bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz.
Zaman zaman misafirlerimizden teknik detaylarla alakalı olumsuzluklar gelse de bunu hemen
tamamlamaya ve düzeltmeye gayret ediyoruz.
Bu nedenle negatiflikle karşılaşmıyoruz. Bir
marinada olması gereken hizmetleri alması
gerektiği şekliyle sunmaya özen gösteriyoruz.

Sene boyunca ne gibi aktiviteler,
kampanyalar gerçekleştiriliyor
marinada? Halkla ne kadar
bütünleşmiş durumdasınız?
Marinalar doğal olarak bulundukları lokasyonda halka kucaklaşmak ve bütünleşmek

durumunda. Burada marinanın dışında halka
açık bir alışveriş ve yaşam merkezi var ve
buranın en büyük müdavimleri halk. Burayı
seviyorlar ve beklentilerini bulabildikleri için
geliyorlar. Özel günlerde ve hafta sonlarında
birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Ayrıca
dönemsel olarak yelken yarışları yapıyoruz.
2017 yılı içinde çok detaylı çalışmalarımız
var. Her aya bir etkinlik sığdıracak şekilde
çalışıyoruz. Daha dolu dolu, daha eğlenceli,
ortak paydada denizi sevdirecek etkinliklerle
2017’ye hazırlanıyoruz.

Marinaların en büyük sorunları
neler? Yatırım ve işletme seviyesinde
ne gibi bürokratik sorunlarla
karşılaşıyorsunuz?
Marina yatırımı aslında düşünce olarak
gündeme geldiği andan itibaren çok güzel
bir proje. Ancak bu projenin hayata geçirilme
hikayesi bürokrasi ayağında planlamada
ve zamanlamada aksaklıklar yaşıyor. Farklı
noktalarda onay süreci başlıyor ve bürokrasiye harcanan zaman, ki burada yaklaşık
olarak 2-2,5 seneden bahsediyoruz, ilk etapta
işletmecinin ilk günkü şevkine biraz ket
vuruyor. Bu sadece yurt içindeki yatırımcı
için değil, yurt dışından gelmeyi planlayan
yatırımcı için de negatif bir etki. Onay sürecinin gecikmesi ve bunun getirdiği belirli bir
zamanda işlemesi gereken farklı noktalardaki
işlemlerin onaya bağlı olarak ötelenmesi gibi
durumlar yaşanıyor.

Bu noktada sizin bürokrasiye
önerileriniz oluyor mu? Neler
yapılırsa deniz turizmi adına daha
büyük bir kazanç sağlanır?
Aslında bu sürekli sorulan, gündeme gelen
konulardan bir tanesi. Tek bir marinanın
sorunlarını dile getirip bakanlıkların kapılarını aşındırması mümkün değil. Deniz
Ticaret Odası ve Deniz Turizm Birliği gibi
deniz turizmi ve ticareti ile ilgilenen yapılar
ortak bir platformda sorunları masaya yatırıp, çözümü içinde tartışıp tek bir metin,
tek bir kişi halinde dernek çatısı altında
ilgili yerlere sorunun çözümüne yönelik
önerileri götürüyoruz.

Sonuç ne oluyor?
Devlet bir yapı. Devletin sadece sektörleri
desteklemek değil, kendi sınırları dahilindeki hem özel, hem tüzel kişileri memnun
etmesi gerekiyor. A’dan Z’ye hizmeti
sağlaması bu hizmetin kesintisiz güvenli
bir biçimde devamından sorumludur. Ama
sektörler bazında devletteki yetişmiş olan
eleman, iş gücü uygun mudur, bunu gerçekten içselleştirip bu sorunun içine dalabilecek, çözüm bulup hayata geçirebilecek
bir takım var mı diye soracak olursanız
olması gerektiği kadar yeterli değil. Devlet
kendi mantalitesi içinde konuyu dinleyip
bir cevap vermeye çalışıyor. Ancak sektöre
dair deneyim, sektörün sorunlarına yönelik bilgi, diğer ülkelerle kıyaslayabilme
öngörüsü gibi sorulara cevap verebilmek
yetkinlik ve bilgi birikimi ister. Örneğin
senelerdir çözemediğimiz bir “bayrak”
sorunu var. Devletin özel sektör ile bir
araya gelip ben devletim demeden, sektörü
dinleyip birlikte çözüm bulan bir yapı
oluşturması elzemdir.

Devletin özel sektör ile bir
araya gelip ben devletim
demeden, sektörü dinleyip
birlikte çözüm bulan bir yapı
oluşturması elzemdir.
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Türkiye dünya deniz turizminin en
önemli lokasyonlarından biri. Bizim
marinalarımız bu pazardan ne kadar
kazanıyor. Bu potansiyeli karşılayacak
durumda mı tesislerimiz?

Türkiye'deki marinaların
yurt dışındaki marinalardan
daha iyi konumda olduğuna
inanıyorum. Özellikle
denizlerimizin korunması
adına Avrupa'dan daha ileri
bir mantaliteye ve çözüm
önerilerine sahibiz ki; "Mavi
Kart" uygulaması Avrupa'da
hala gündeme alınmamışken
biz işler hale getirdik.
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Pazarı etkileyen en önemli faktörler ülkenin
sunmuş olduğu hizmetler, tesislerin konumu.
Pazardan almış olduğumuz pay, hem lokasyon olarak hem de marinanın kendi iç bünyesindeki yapılanması ve verilen hizmetlerin
kalitesi ve çeşitleriyle doğru orantılıdır. Bu
noktada Türkiye marinaları oldukça önemli
yol kattetti. Yurt dışına eşlenik ve hatta
onlardan daha iyi konumda bulunduğumuza
inanıyorum. Özellikle personel noktasında;
güler yüzlü, yardımsever ve misafire hizmetin
en iyisini sunmaya çalışıyorlar. Avrupa’dan
çok daha güzel kıyılara, denizlere ve doğaya
sahibiz. Bu nedenle de denizlerimizi korumak adına Avrupa’dan daha ileri mantaliteye,
çözüm önerilerine sahibiz ki; bunlardan bir
tanesi de “Mavi Kart” uygulaması. Avrupa’da
henüz gündeme dahi alınmadı. Denizlerimizin temiz kalması adına çalışmalara başladık,
işler hale getirdik ve şu an da Türkiye’nin tüm
marinalarında uygulanıyor. Bu şekilde marina
hizmetini çevreye duyarlı bir perspektife de
dönüştürdüğümüz için Avrupa’dan çok daha

ilerideyiz diyebilirim. Fakat pazar noktasında
marina sayımız hala yeterli değil. Yat bağlama
kapasitemizi arttırmamız lazım. Tabi bunların
olması için yine başa dönecek olursak bayrak
sorunun çözülmesi, tekne sayısının artması
için yurt dışından ithal edilen teknelere izin
verilmesi lazım. Kişilerin tekne sahibi olmasına yönelik tedbirlerin alınması, teşviklerin ve
kolaylıkların sağlanması gereklidir.

TURMEPA derneğinin çalışmalarını
nasıl buluyorsunuz?
TURMEPA şükranla anılması gereken,
büyük bir özgüvene ve özveriye dayalı önemli
bir sivil toplum kuruluşudur. Elimizden
gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz.
TURMEPA, bizim nazarımızda, marinaların var olabileceği doğal ortamların
korunması yönünde en büyük destekçimiz.
Çevrenin korunmasına yönelik büyük bir
sahiplenme duygusu ile hareket ediyor. Geçtiğimiz ay TURMEPA’nın desteğiyle tüm
çalışanlarımıza yönelik bir etkinlik yaptık,
çevre bilincini arttırmak adına. Bir sonraki
adımda tekne sahiplerine bu eğitimi vermeyi
planlıyoruz. Bunu önümüzdeki aylarda
gerçekleştireceğiz. Sadece İstanbul’da değil
Göcek’teki marinalarımızda da yapacağız.
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balık
NEREDE YENIR
İSTANBUL’DA

SALAŞINDAN HAVALISINA
MARMARA'DA OLTAYA
TAKILAN BALIKLARIN
EN IYILERI, EN
LEZZETLILERI ISTANBUL
BALIKÇILARININ ELINDE
ŞÖLENE DÖNÜŞÜYOR.
SADECE LEZZETTIN DEĞIL;
GÖRSELLIĞIN DE HAKKINI
VEREN MEKANLAR,
DENIZDEN NE ÇIKSA
ANLAMLANDIRIYOR.

Keşf-i İstanbul yöntemlerinden biridir
yemek. İstanbul’da çoğu mekan gizli saklı
gibi gelir, adını hiç duymamışsınızdır.
Ancak hepsinin kendine has müdavimleri,
kulaktan kulağa yayılan lezzet şöhretleri
vardır. Ondandır ki, İstanbul’u
anlatacaksınız, “nerede yenir” sorusuna da
hazırlıklı olacaksınız. Peki, ne yenir diye
önden, anlatıcı olarak siz soracaksanız,
elbette İstanbul’a gelip de balık yememek
olmaz. Marmara Denizi’nden her
çıkan ürün İstanbul balıkçıları ellerinde
tadına doyulmaz bir hal alıyor. Balık,
İstanbul’un en iddialı olduğu alanlardan
biri. Manzaraya karşı kurulmuş bir
masa ve İstanbul’un dalgaları eşliğinde
balık yemek ucundan İstanbul’u
yakalamak demek. İşte İstanbul’un ucu
diyebileceğimiz bazı balıkçılar…
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CIBALIKAPI BALIKÇISI
Meyhane Kültürüyle
Bugün Arasında Köprü
Adını İstanbul’un tarihindeki bir kesitten
alan Cibalikapı Balıkçısı, 2001 yılından
bu yana balık ve deniz mahsulü sevenlerin
çaldığı bir kapı. Haliç kıyısında yer alan
balıkçı; sunumu, ambiyansı, ahşap binası ve
tahta masa ve sandalyeleri, fondaki eski Türk
müzikleri ve Galata Kulesi, Topkapı Sarayı
fonlu geniş manzarası ile eskilerden kopmuş
bir sahne izlenimi yaratıyor. Geleneksel
meyhane havasına sahip mekanının mutfağı
da görüntüsü kadar geniş yelpazede. İstanbul
ve Ege mutfağının yanına yıllar içinde
Anadolu mutfağı da yerleşmiş. 130’dan fazla
tabak seçeneği sunan Cibalikapı’nın mutfağı
mevsimsel olarak değişiklikler yaşıyor. Her
tabak taze ve en iyi malzemelerle sunuluyor
misafirlere. Kabak çiçeği dolması, marul yaprak
sarma, asma yaprağında sardalya, midyeli
barbunya pilaki, saraylı balık turşusu, parmesan
peynirli midye ızgara, bütün kalamar tava,
ahtapot ızgara; ot çeşitlerinden radika, kaya
koruğu, Girit ezmesi, topik, turp otu, yaban
pancar… Sızma zeytinyağının süslediği çeşit
çeşit salata ve günlük balıklar da cabası.

Tatlı da unutulmamış
mutfakta. Kireçte kabak
tatlısı ve enginar tatlısı
sofranın noktası. 2004 yılında
Moda’da ikinci şubesini
açan Cibalikapı Balıkçısı,
İstanbul’un iki yakasında
misafirlerini ağırlıyor.
Geleneksel Rum meyhanesi
tadındaki mekan, Anadolu ve
yüzlerce yıldır malzemenin
en iyisinin getirildiği İstanbul
ve saray mutfağı yemeklerini
geleneklere küçük yeni
dokunuşlarla sunuyor.
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SANDAL BALIK EVI
İstanbul’daysanız ve Canınız Balık Yemek Istiyorsa…
Adı içki ve balıkla anılan boğazın
en müstesna semtlerinden
Yeniköy’e, 90 yıl önce yerleşmiş bir
ailenin 4. kuşak temsilcilerinden
Burak Akın. Burak Şef 15 yıl
önce oluşturduğu “Alkolsüz
Balık Lokantası” Sandal, müşteri
memnuniyetini odağa alan Türk
ve çeşitli ülke mutfaklarının
lezzetlerini harmanlayarak olumlu
geri dönüşlere vesile olan kendine
has bir mutfak oluşturmuş. Sabah
saatlerinde mutfakta başlayan
yoğun ve tempolu koşuşturmaca
akşam saatleriyle beraber tadına
doyulamayan sofralara dönüşüyor.
Yeniköy’de muhteşem atmosferi

ve zengin menüsüyle hizmet
veren mekan mevsimin en taze
deniz mahsulleri ile hazırlanan
lezzetler sunuyor. Dil şiş, balık
çorbası, skorpit kavurma, balık
böreği balık mantısı, yengeç
bacağı ve mekanın özellerinden
olan balık simidi son derece
başarılı. Balıkları kadar
huzurlu atmosferiyle de dikkat
çeken mekan keyifle yemek
yenebilecek bir ortama sahip.

DI
BALIK BEĞEN
mates,
levrek, 1 adet do

adet
Malzemeler: 1 r tutam kekik, 3 diş
bi
r,
be
bi
ri
siv
r tutam tuz,
1 adet
m kırmızıbiber, bi
sarımsak, bir tuta yağı
ı tere
bir yemek kaşığ
ve sarımsağı
reyağı, sivribiber z levrekleri
Te
Hazırlanışı:
ni
p haline getirdiği
soteleyip içine kü r sotelendikten sonra içine
be
ilave ediniz. Bera iş domates ve baharatları
m
sil
ke
e
nd
kli
küp şe
ediniz.
ilave edip servis
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BALIKÇI
KAHRAMAN
Kalkan İşi Çok
Önemli!

Rumeli Kavağı'nda 20 senedir hizmet veriyor Kahraman Altun. Bu işin gerçek anlamda mutfağında yetişen
biri, atadan balıkçı. Trabzonlu. Hatta garsonundan aşçısına çalışan herkes Trabzonlu. I. Dünya Savaşı
sırasında Trabzon’dan kürek çekerek gelen dedesinin ve babasının anlattığı geleneksel usullerle pişirilen
deniz ürünlerini senelerdir büyük bir keyifle müşterilerine sunuyor. Balıkçı Kahraman’ın alametifarikası
kalkan balığı ızgarası. Dağılmadan tek paça halinde önünüze getiriyor. Kalkan gibi diğer ürünleri de son
derece başarılı. Takoz lakerda dedikleri, az tuzlu torik lakerdasını denemeden geçmeyin. Soğanı kıvamında,
domatesler tadıyla anılardan fışkırmış gibi, çıtır çıtır biberle hazırlanan salatadan tabak tabak yemek
isteyebilirsiniz. Hamsili mücver, kalkan ciğer, kalamar menüden birkaç tavsiye. Balıkçı Kahraman, kaliteli
hizmet anlayışı ve yenilikçi fikirleri sayesinde parmakla gösterilen müesseselerden biri.

İSMET BABA

Kuzguncuk’un
En Eskilerinden…

Bir zamanlar Can Yücel’in müdavimi
olduğu İsmet Baba, namı İstanbul’u
aşmış bir 60 yıla sahip. En taze
balıkların kokularıyla bezenmiş
mekanın ahşap duvarlarında yer
alan sarı çizmesi ve oltasıyla İsmet
Baba’nın fotoğrafları gönül verilerek
başlanılan işin somut örnekleri.
Boğaza nazır harika manzarasıyla
adı baki kalmış bu balıkçıda deniz
ayaklarınızın altında akıp gider.
Sadece sohbetin ve kadeh seslerinin
yükseldiği İsmet Baba’da çok küçük
paralara midelere ziyafet çekmek
mümkün. Balıkçı olmasına rağmen
buranın spesiyalitesi yoğurtlu,
peynirli, maydanozlu, patatesli börek.
Kalkan tava, levrek buğulama, karides
söğüş, levrek marin mekanın öne
çıkan lezzetlerinden bazıları.
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KADI NIMET
BALIKÇISI
Balık Pişirme
Konusunda Hayli Iddialı
40 yılı aşkın süredir Kadıköy çarşıda
hizmet veren Kadı Nimet, Nimet
Köseoğlu tarafından canlı balık satışı
üzerine kurulmuş. İnsanların dilediği
balıkları seçip, ayıklatıp, gönüllerince
yemeleri düşüncesine masalar ilave
edilerek balık restoranı halini almış.
İstanbul’daki pek çok balıkçıya oranla
daha fazla çeşide sahip olan Kadı
Nimet’te balığınızı kapı önünden alıp
içeride pişirtiyorsunuz. Bu nedenle
fiyatlar çoğu balıkçıya oranla fazla makul.
Pişirme konusunda son derece iddialı
Kadı Nimet. Çoğu yerde isteseniz ters
ters suratınıza bakılmasını sağlayacak
kalkan ızgara burada büyük bir zevkle ve
usulünce yapılıyor. Balıkların hepsi taze,
hepsi lezzetli. Mezeler de unutulmamış.
Aradığınız mezeyi girişteki camekanlı
dolapta bulabilirsiniz. Mevsimin en taze
balık ve deniz ürünlerini bulabileceğiniz
Kadı Nimet’te diğer ürünler de
yerinden geliyor: Peynir Ezine’den,
zeytin Hatay’dan, enginar İzmir’den,
börülce Çanakkale’den… Kaliteden asla
ödün vermedikleri gibi, kendilerinin
yemeyeceği ürünü de asla müşteriye
sunmuyorlar.

Kuzguncuk çarşıda yer alan İsmet Baba,
Boğaz manzarası eşliğinde nefis mezeler
ve taptaze balık yiyebileceğiniz kendi
halinde bir balıkçı. Yazar çizer tayfasından
esnafa kadar geniş bir müşteri skalası
olan mekanda ucuza lezzetli balık yemenin
mümkün olduğuna tanık olacaksınız.
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Denizden Gelen

1971 yılında Amasra’da doğan Şinasi Yelkenci, İstanbul’da ilaç sektöründe çalışıyor. Stresli
şehir hayatından kurtulmak için doğada
biraz daha fazla zaman geçirebilme arayışı
Yelkenci’nin bir yeteneğini keşfetmesini
sağladı. “Üç sene önce, çocukları Çayırova’da
yelken ve kürek gibi su sporlarına götürüyordum. Onları beklerken sahilde topladıklarımla
bir şeyler yapmaya başladım” diyor Yelkenci ve
bugün çalışmalarını doğal ve halka açık atölyesinde yapıyor, Madam Martha Koyu’nda.
İçerenköy’de yaşayan Yelkenci hemen hemen
her hafta sonunu Burgazada’da Martha
Koyu’nda geçiriyor. Bazen sahilde çöpleri
toplayarak bazen de topladıklarını sanata
dönüştürerek zamanını geçiriyor. “Doğayı ve
denizi seven biri olarak bu şekilde kendimi
rahatlatabiliyorum” diyor Yelkenci.

ÇEVRECI SANAT
Sanatçı Şinasi Yelkenci’nin, en büyük özelliği
çalışmalarında doğada mevcut olan kaynakları
kullanması. Deniz kirliliğine vurgu yapmak
istediği için bazen denizden çıkan, plastik
atıkları da kullanıyor. Yaptığı sanatın nasıl
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AMATÖR BIR SANATÇININ,
HAFTA SONLARI BURGAZADA
MADAM MARTHA KOYU’NDA
DENIZ KABUKLARINDAN
YAPTIĞI ÇALIŞMALAR,
KOYU ZIYARET EDENLERIN
OLDUKÇA ILGISINI ÇEKIYOR.
DENIZE DÖKÜLEN MOLOZLAR,
DENIZ KABUKLARI VE AĞAÇ
PARÇALARI KULLANAN
AMATÖR SANATÇI ŞINASI
YELKENCI’NIN, YAPMAK
ISTEDIĞI ISE SANATLA BIRLIKTE
ÇEVRE VE DENIZLERDEKI
KIRLILIĞE DIKKAT ÇEKMEK.

mavisanat

adlandırılacağını kendisi de bilmiyor fakat;
kimine göre Beach Art kimine göre de Land
Art. Yelkenci, Sailor Coast Design diye bir
sosyal medya hesabı açarak çalışmalarının fotoğraflarını burada paylaşıyor. Yurt içi ve yurt
dışından oldukça fazla takipçisi bulunuyor.
Yelkenci’nin yaptığı çalışmaların bir diğer
özelliği ise kalıcı olmaması. “Çalışmaları yaptıktan sonra, fotoğrafını çekip bazen doğaya
bırakıyorum bazen de almam gereken malzemeler varsa onları alıyorum. Şu ana kadar
yaptığım çalışmalarda saklayabildiğim tek şey
fotoğrafları ve o da amatörce cep telefonuyla
çekilen fotoğraflar” yorumunu yapan Yelkenci,
takipçileri en çok üzen konunun da bu olduğunu söylüyor. Yelkenci, yurt dışından zaman
zaman bazı yayıncıların, görselleri kullanıp
kullanamayacakları konusunda izin istediklerini ve telif teklif ettiklerini belirtiyor. “Ticari
olarak hiç düşünmedim, bu nedenle sayfadan
alıp kullanabileceklerini söylüyorum.”
Yelkenci, çalışmaya belirli bir figürü yapmak
amacıyla başlamıyor. Yelkenci, “Başladıktan
sonra, çalışma nereye gidiyorsa o figüre devam
ediyorum. Kullandığım malzemeye göre
çalışmanın ortasına gelince nasıl bir şey
olması gerektiğine karar veriyorum”
yorumunu yapıyor.
Yelkenci’nin deniz kabuklarından yaptığı
çalışmalar kalıcı olmasa da Martha Koyu’nda
molozlardan yaptığı Kızkulesi, taş ev konseptleri, koya ayrı bir güzellik katıyor.
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SU TUTKUNLARININ

SERIN TRENDLERI

SONBAHARIN GELMESIYLE
BERABER KUM-GÜNEŞ
SEZONU KAPANDI. ANCAK
DENIZ SEZONU KALDIĞI
YERDEN DEVAM EDIYOR.
SONBAHARIN GELMESIYLE
BERABER VITRINLER
YERLERINI YENI ÜRÜNLERE
BIRAKMAYA BAŞLADILAR.
SERIN HAVALARDA
DENIZ TUTKUNLARINI
SICAK TUTACAK
KIYAFETLER, DENIZI VE
MAVIYI ÇAĞRIŞTIRAN
AKSESUARLAR YENI
SEZONDA DENIZ
SEVERLERI BEKLIYOR.

25 METRE DERINLIKTE FOTOĞRAF KEYFI
Canon’un kompakt ve sağlam dijital fotoğraf makinesi PowerShot D30,
25 metre derinliğe kadar su altında çekim yapmayı sağlayan mükemmel
bir su geçirmezlik performansı sunuyor. Zorlu koşullara uygun yapıdaki
PowerShot D30 ayrıca, 2 metreye kadar yüksekten düşmelerde darbelere
karşı dayanıklı. -10°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda kullanılabilmesi için
donmaya karşı dayanıklı olan D30, tamamen toz geçirmez. Yüksek
hassasiyetli 12,1 Megapiksel CMOS sensörü ile güçlü DIGIC 4
işlemcisinin özel bir kombinasyonu olan HS System ile her türlü ışıkta
harika çekimler yapıyor. HS System, sualtı ortamlarının tipik özelliği olan
düşük ışıkta harikalar yaratırken Sualtı modu ve Özel Beyaz Dengesi,
derinlerdeki doğal renklere göre hızlı bir şekilde ayarlama yapmanızı
sağlıyor, böylece gerçek su altı atmosferini yakalamak çok daha kolay oluyor.
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İKI IKONIK LOGO
BIR ARADA

Columbia Sportswear ve İngiltere’nin en
önemli futbol kulüplerinden Manchester
United işbirliği ile üretilen yeni dış giyim
koleksiyonu “Kapsül” outdoor severlerin
oldukça ilgisini çekiyor. Columbia’nın
Manchester United için hazırladığı
koleksiyonda, yaşamın her alanına mükemmel
uyum sağlayacak stiller yer alıyor. Koleksiyonun
üç ana temasında da Columbia’nın taraftarları
sıcak ve kuru tutacak ve koruyacak sektör
lideri teknolojileri kullanıldı. Heatzone 1000
TurboDown Jacket; 900-dolgu, suya dayanıklı
kaz tüyü, termal yansıtıcılı astar özellikleri
ve soğuk girebilecek noktaları elimine eden,
devrim yaratan lazer dikiş yapısıyla rakipsiz
sıcaklık sunuyor. OutDry Extreme Diamond
Shell en şiddetli sağanaklarda bile %100
su geçirmez koruma sağlıyor; klasik şehir
stilindeki Barlow Pass 550 TurboDown
Quilted Jacket ise çıkarılabilir kapüşona sahip.

SAATLERDE LACIVERT TUTKUSU
Saat&Saat’in Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Fossil saatleri,
sonbaharda lacivert tonlarını saatleriyle buluşturdu. Townsman
mekanik otomatik kahve kayışlı erkek saat modeli, şık paslanmaz çelik
kasası ve parlak kristal lensi, lacivert kadranı ve elegant kahverengi deri
kayışıyla ön plana çıkıyor. 44mm kasa çapı, 12mm kasa kalınlığı, 5
ATM su basıncına dayanıklılığı ise modelin diğer özellikleri arasında
yer alıyor. Tailor Multifunction lacivert deri kayışlı kadın saat modeli
çok fonksiyonlu makinesi, paslanmaz çelik kasa ve şık deri kayışla
her an şıklık sunuyor. 34mm kasa çapına sahip model, 5 ATM su
basıncına dayanıklılık gösteriyor.
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ÇELIK VE MAVININ
EŞSIZ UYUMU
İddialı ve görkemli görünümüyle tarzını
ortaya koymaktan çekinmeyen stil sahibi
erkeklere hitap eden İsviçreli saat üreticisi
Raymond Weil’in Freelancer serisi, 42.5 mm
kasa boyutu, mavi renk kasa ve kayışıyla saat
tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Günlük
hayatta seçimleriyle dikkat çeken erkekler
kadar dalış sporuyla ilgilenenler için de
ideal özelliklere sahip Freelancer serisi 300
metreye kadar basınca da dayanıklı.

AYAKLARINIZI
SICAK TUTUN
Türkiye’de ilk su geçirmez ayakkabıyı
üreten Scooter, ayaklarınızı en
soğuk havalarda bile sıcak tutuyor.
Kalitenin yanı sıra ayak sağlığına
önem verenlerin vazgeçilmez
tercihi olan Scooter’ın birbirinden
tarz watertight bot modelleri
kıyafetlerinizin tamamlayıcısı olacak.
Yeni koleksiyonda süet ve nubuk
ayakkabı, bot ve çizmelere; deri
aksesuarlar eşlik ediyor. Her türlü
hava koşuluna uyumlu ayakkabılar
son derece rahat ve konforlu.
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DECATHLON’LA DERIN SULARI
KEŞFETMENIN TAM ZAMANI!
Eğer derin sulara dalıp denizaltının gizemli
dünyasını keşfe çıkmak istiyorsanız mutlaka
Decathlon mağazalarına uğrayın ve su sporları
markası Tribord’un ürünlerine göz atın!
Kayaların üstünde rahat yürüyebilmeniz için özel
olarak tasarlanan ayakkabılardan, itme gücünü
konforla birleştiren paletlere, su altı keşfi için
ısı yalıtımlı-hareket serbestliği sağlayan sörf ve
dalış kıyafetlerinden, maksimum görüş kalitesi
için su damlası şeklinde cam kesimli konforlu
ve su geçirmez profesyonel dalış maskelerine;
derin suları keşfetmeniz için ihtiyacınız olan
tüm ürünler burada. Decathlon Innovasyon
Ödülleri birincisi olan Tribord Easybreath
maskeyle sualtında da karadaymışcasına kolay
nefes alabileceksiniz. Maske geniş yapısı sayesinde
180° görüş açısına ve çift airflow sistemiyle
buğulanma karşıtı camlara sahip. Suyun maskenin
iç kısmına girmesini engellemek için Easybreath,
dalındığında maksimum koruma sağlayan bir
mekanizma bulunduruyor. Sualtı dünyasını
keşfetmek isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor.

SOĞUK HAVALARDA
SICAK ALTERNATIFLER
İlhamını 1920’li yılların okyanus aşırı
yolculuğundan alan Tommy Hilfiger, 2016
Sonbahar/Kış erkek giyim koleksiyonunda
yer alan örme kazaklar, kış aylarında renkli
ve şık alternatif arayanlara hitap ediyor.
Koleksiyonunda etkisini gösteren denizci etkisi,
örme kazaklarda da hissediliyor. Renk blokları
ile retro görünümler günümüze taşınırken,
enine çizgiler klasik görünümleri tamamlıyor.
Birçok gizli detaya sahip örme parçalar, şehirli
erkeklere kış gardırobunu tamamlamada
yardımcı oluyor. Yeni sezonun vazgeçilmez bu
parçaları sezonun kutlaması niteliğinde.
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“BIR ÇOCUK BILINÇLENDIR
TOPLUM DEĞIŞSIN”
TAMAMIYLA GÖNÜLLÜK
ESASINA DAYALI BIR EKIP,
FORD EĞITIM GÖNÜLLERI
EKIBI. İLETIŞIM BECERILERI
GÜÇLÜ, ÇEVREYE SAYGILI VE
DOĞAYI KORUMA BILINCI HAD
SAFHADA. TURMEPA’NIN
MAVI KUŞAK HAREKETI
KAPSAMINDA HAREKETE
GEÇEN FORD EKIBI, GÖLCÜK’TE
BINLERCE ÖĞRENCIYE ULAŞIP
DENIZLERIMIZIN KORUNMASI
ADINA BIR BILINÇ VE
FARKINDALIK YARATIYOR.

Öncelikle ekibinizi tanıyabilir miyiz?
Serçin Fırıncı. 15 yılı aşkın bir süredir Ford
Otosan’da çalışmaktayım. Projede ekip arkadaşlarım ben dahil 8 kişiyiz. Sırasıyla arkadaşlarım Esin Kahyaoğlu, Burak Yontar, Halise
Öner, Leyla Taşkın, Gökhan Dombaycı, Çağla
Çıtlak, Işıl Demirer Çelebi’dir. Kendileri Ford
Otosan’da çeşitli görevlerde ve farklı
departmanlarda çalışmaktadır. Her
birimizin çevreye duyarlılığının yanı
sıra, Ford Otosan’daki görevlerimiz
gereği çalışanlarla iletişimlerimizin yüksek olması, uzmanlık
alanlarımızda eğitim tecrübelerine
sahip olmamız ve farklı alanlarda sosyal
sorumluluk projelerinde yer almış bilinçli bir
ekip olmamız; bu projede 2 yıl boyunca hiç
aksamadan rahatça ilerlememizi sağladı.

Gönüllü olarak eğitmenlik yapma fikri
nasıl doğdu? Neydi sizi bu işe iten/çeken?
Ford Otosan, hem sosyal sorumluluk projelerini destekleyen hem de çevresine sahip çıkan
kurumsal bir şirket. Bunun sürdürülebilirliği
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bizim için çok önemliydi ve bu çevre bilinci
sadece Ford Otosan sınırlarında kalmamalıydı. Deniz ve çevre kirliliğini önleyebilmek
ve mevcut durumun değişmesi gerekiyordu.
“Değişim istiyorsak en doğru yol eğitim! En
doğru eğitim ise okulda çocuklarla başlar!”
dedik ve yola çıktık.

TURMEPA gönüllüsü olarak
çocuklara nelerin eğitimini
verdiniz, neler öğretildi?
Biz Deniz Temiz eğitiminde
“Bir Çocuk Bilinçlendir Toplum
Değişsin” sloganıyla yola çıktık.
Bu doğrultuda çocuklara; suyun ve
denizlerin önemi ve faydaları, deniz canlıları,
atıkların yok olma süreleri hakkında eğitimler
verdik. Ayrıca deniz kirliliğinin nelere yol
açabileceğini göstreren kamu spotları ve video
gösterimleri gerçekleştirdik. Eğitim sunumumuz bittikten sonra deniz kirliliğini önlemek
için yapılabilecekler hakkında fikirlerini
etkinlik olarak dağıttığımız balık kartlarında
paylaşmalarını istedik. Eğitimin sonunda on-

lara birer deniz kahramanı olduklarını söyleyerek
Ford Otosan logolu rozetlerini taktık. Konferans
eğitimlerinde çocukların konuyla ilgili farkındalığını arttırmak için deney etkinlikleri de yaptık.

Temiz deniz ve kıyı bilinci verdiğiniz
eğitimlerle, gerçekleştirdiğiniz eylemlerle
Gölcük’te vücut buluyor. Peki, insanların
tepkileri ne yönde oluyor genellikle,
öğrencilerin isteği yeterli mi sizce?
Öncelikle 21 okuldan 8 bin 60 çocukla tanışma
fırsatı yakaladık. Eğitim süresinde ve sonrasında
çocukların tepkileri, bizlere sordukları sorular ve
bizlerle kurdukları diyaloglar konuya ilgi duyduklarını gösterdi. Dağıttığımız rozetleri ilçemizde
gezen çocuklarda hala görüyoruz. Ford Otosan’da
çalıştığımızı bilen kişilerin ailelerinden de çok
olumlu geri bildirimler aldık.

Eğitimlerin sonrasında pratik çalışmalar
yapılıyor mu? Artıları – eksileri nasıl
analiz ediyorsunuz?
Eğitim öncesinde, sınıflardan çocuklara temiz
deniz eğitim içeriği ile ilgili bazı sorular yönelttik. İçlerinde Gölcük ilçesinde oturup hiç deniz
görmeyen, deniz kirliliğinin canlılara verdiği
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zarardan haberi olmayan, denizin ulaşım amacı
olarak kullanıldığını bilmeyen ve Ankara’daki
denizin pis olduğunu iddia eden çocuklarımız
vardı. “Balık Kartları” bize ışık tutuyordu. İnovatif
fikirleri olan öğrencilerimizin yanında devlete
denizlerle alakalı mesajlar iletmek isteyen öğrencilerimiz oldu. Bunun dışında eğitim sonrasında
öğretmenlerimizden, eğitimin içeriği ve eğitimcilerimize dair izlenimleri hakkında görüşlerini
belirtmeleri için bir form doldurmalarını istedik.
Böylece öğrencilerin eğitimden algıladıklarını,
eğitim içeriği ve kapsamı ile ilgili geri bildirim
alma ve değişimi gözlemleyebilme fırsatı yaratmış
olduk. Ekip arkadaşlarımız ile de eğitim sonrası
görüşerek eğitimleri değerlendirdik.

2015’in Mayıs ayından beri Gölcüklü
çocuklarla “Mavi Kuşak Hareketi”
kapsamında beraber çalışıyorsunuz.
Bu proje kapsamında Gölcük’te temiz
deniz ve kıyı için neler yapıldı? İlerisi
için ne gibi projeler gerçekleşecek?
Çocuklarla birlikte kıyı temizliği ve boyama
etkinliği gerçekleştirdik. Öncesinde kendilerine
“Deniz Temiz” eğitimi verdik; böylece yaşayarak
öğrenme fırsatını Ford Otosan deniz kıyısında
deneyimlediler. Projenin Gölcük bölgesi ile
sınırlı kalmasını istemiyoruz. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra İzmit bölgesine
yayılmayı hedefliyoruz.
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TURMEPA ile beraber gerçekleştirdiğiniz ya da gerçekleştireceğiniz başka
projeler var mı?
TURMEPA ile ortaklığımızı bize bu yolda
ışık tutmaları ve kapsamlı bir eğitim setine sahip olmaları sebebiyle tercih ettik ve bu yolda
her zaman destekçisi ve takipçisiyiz. Biz tüm
özel sektör çalışanlarını TURMEPA Gönüllü
Programı ile tanışmaya davet ediyoruz. Çünkü
deniz varsa hayat var!

Verdiğiniz eğitimlerden sonra deniz
bilinci adına Gölcük’te gelinen nokta
nedir? Gözlemlediğiniz gelişmelerden,
farklılıklardan biraz bahseder misiniz?
Eğitim sonrasında çocuklarımızın gayet
bilinçli ve çevresine duyarlı insanlar olarak
bizimle aynı yolda ilerleyeceklerine eminiz.
Eğitim alan çocukların fikirleriyle etkileyebilecekleri insanlar var. Böyle düşündüğümüzde aslında ulaştığımız insan sayısı 80 binlerle
ölçülebilir. Denizlerin, atılan bir çöpten bile
etkilendiklerinin bilincindeler; bu sebeple
işe önce kendi okullarından başladıklarına
şahidiz, okulları eskisinden daha temiz ve
yerlerde çöp yok. Çocuklarımız kendilerine
çöp ayrıştırma konusunda belediyelerin
yetersiz kaldığından; kağıt, plastik çöp kutularının ayrı olmadığından, evlerinde yağları
atacak yer bulamadıklarından bahsettiler. Bu
da bir sonraki projemizin okullarımızdaki ve
çevremizdeki bu eksiklerin tamamlanması
yönünde geliştirilebilecek faaliyetlerden
oluşabileceğini gösterdi.

Denizlere dair bilinç oluşturmak
adına TURMEPA Gönüllü Eğitmenleri
olarak tavsiyeleriniz neler olur?
Daha fazla gönüllü daha fazla kitleye ulaşmak
adına çok önemli, bu işin en heyecan verici
tarafı ulaşmaya çalıştığımız kitle. Daha fazla
reklam ve kamu spotuna ihtiyaç var, çocuklar bu tarz kısa bilgilendirme videolarından
çok etkileniyorlar. Çocukların ulaşabildiği
tüm oyun sitelerinde, internet sitelerinde bu
reklamlar oynatılmalı. Çocuklara ulaşabileceğimiz tüm platformlarda bilgilendirme
yapılmalı ve özel eğitim paketleri içerisinde
yer alması sağlanmalı.
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TURMEPA MASMAVİ DENİZ EĞİTİM KAMPI 5. YILINDA
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Bu yıl beşincisi düzenlenen Masmavi Deniz Eğitim Kampı, İstanbul
Koç Korusu’nda “Küresel İklim Değişikliği ve Denizlerimiz” temasıyla
gerçekleştirildi. Kampın birinci dönemi 20 – 25 Haziran tarihlerinde
Gebze Koç Ortaokulu, ikinci dönemi ise 27 Haziran – 2 Temmuz tarihleri
arasında Beylikdüzü Koç Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı.
15 gün boyunca 9 -14 yaş arası yaklaşık 60 öğrencinin ücretsiz olarak yer
aldığı kampta; 5 TURMEPA çalışanı, 4 öğretmen ve 13 gönüllü görev aldı.
Daha önce pedagojik eğitimden geçen, arama kurtarma ve küresel iklim
değişikliği konularında eğitim alan kamp gönüllülerimiz, oryantasyon
kapsamında bu yıl ilk defa Birleşmiş Milletler Gençlik Yapılanması’nın
(SDSN Youth) Türkiye temsilcileri tarafından “Denizlerimizin
Sürdürülebilirliği” hakkında da bilgilendirildiler. Masmavi Deniz Eğitim
Kampı’na katılan çocuklar temaya uygun olarak küresel ısınma ve iklim
değişikliğinin sebep ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olup, düzenlenen
geziler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle “CO2’ye Dur!” dediler. Piri Reis
Üniversitesi’nde denizcilik, KidZania’da ise farklı meslekler hakkında bilgi
edindiler. İstanbul Boğazı’nı tekneyle gezen çocuklar, daha sonra İstek
Belde Okulları’nda yer alan Planetaryum ve Astroloji Müzesi gezisinde
ise gezegenlerimizi daha yakından tanıma fırsatı buldular. Çocuklar, kamp
boyunca elde ettikleri tecrübe ve birikimlerini kamp kitaplarına aktardılar.
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6. TURMEPA SUALTI
ATIK SERGİSİ VE EĞİTİM
ATÖLYESİ GENÇLERİ
BİLİNÇLENDİRMEYE
DEVAM EDİYOR
16 Mayıs’ta kapılarını açan “Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim
Atölyesi”, gençleri ve çocukları bilinçlendirmeye devam ediyor.
Bu yılki teması “Dünyamızı Tehdit Eden İklim Değişikliği”
olarak belirlenen sergi ve atölye kapsamında çocuklar, nesli
tükenmekte olan deniz canlıları ve iklim değişikliğinin deniz
yaşamına etkileri konusunda bilinçlendiriliyor. Gönüllü
eğitmenler eşliğinde verilen eğitimler çeşitli oyunlarla da
pekiştiriliyor. Şişli Belediyesi, Akçansa, Mercedes – Benz Türk
A. Ş. Spor Okulu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
gibi kurumların yanı sıra birçok okul tarafından ziyaret edilen
ve şu ana kadar bini aşkın öğrenciyi ağırlayan sergide, bu yıl 2
bin öğrenciye ulaşmak amaçlanıyor. 10 Haziran’da Sancaktepe
Bahçeşehir Koleji’nden yaklaşık 70 öğrencinin katıldığı
Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi sırasında TRT Çocuk
televizyonu da bir çekim gerçekleştirdi.

FETHİYE SUALTI ATIK
SERGİSİ 10 YAŞINDA

TURMEPA’nın 2006 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde faaliyete başlayan “Fethiye Kıyı ve Deniz İnceleme
Merkezi” bu yıl 10. yaşını kutladı. Merkez, bugüne kadar eğitim ve etkinlikleriyle 74.255 kişiye ulaştı. Fethiye
Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi’nde 10 yıl önce başlayan deniz dibi temizliklerinde denizden çıkartılan birçok
ilginç atık sergileniyor. Bu atıkların içinde motosiklet,
ocak, buzdolabı, gece lambası, ayakkabılar ve televizyon gibi günlük hayatımıza dâhil olan pek çok eşya yer
alıyor. Ziyaretçileri oldukça şaşırtan sergi, denizlerdeki
insan etkisini canlı bir şekilde gözler önüne seriyor.
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ENGELLİ MİLLİ SPORCU GÖLLERDEKİ KİRLİLİĞE
DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KULAÇ ATTI
TURMEPA’nın engelli milli sporcu Kemal Özdemir ile
birlikte sürdürdüğü “Her Kulaç Göllerimize Bir Nefes” projesi,
hem deniz ve su kaynaklarının kirliliğine dikkat çekmek hem
de engellilerin su sporuna ilgisini artırmak amacıyla Ağustos
ayında İznik ve Bafa Göllerinde gerçekleştirildi. Özdemir,
daha önce deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul
Boğazı, İzmir, Antalya, Çanakkale ve Zonguldak’ta yüzmüş
ve geçtiğimiz yıl göllerimizin kirlilik tehdidiyle karşı karşıya
olduğuna dikkat çekmek için Van Gölü’ne açılmıştı. Kemal
Özdemir, bu sene de göllerde kirlilik mücadelesinin devamı
olarak İznik Gölü ve Bafa Gölü için yüzdü. İznik Belediyesi’nin
desteğiyle 12 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte
Özdemir, İznik İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim
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Merkezi önündeki iskeleden yüzmeye başladı ve Feribot
iskelesinde karaya ayakbastı. Etkinliğe TURMEPA Genel
Müdürü Akşit Özkural ve İznik Belediye Başkanı Osman Sargın
katıldı. Özdemir, 19 Ağustos Cuma günü ise kirlilik tehdidi
altında olan Bafa Gölü için kulaç attı. Aydın Valiliği ve Aydın
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen etkinlikte
TURMEPA Genel Müdürü Akşit Özkural da milli sporcuya
yüzerek eşlik etti. Etkinliğe ayrıca Muğla Valiliği ve Muğla
Büyükşehir Belediyesi temsilcileri katıldı. Etkinlik çerçevesinde
Aydın iline bağlı Serçin Köyü’nden Dalyan Koyu’na hareket
edildi. Dalyan Koyu’ndan teknelerle açıldıktan sonra milli atlet,
iki ilin ortasında yer alan Sobran Koyu açıklarından karaya
yüzdü. Yüzme etkinliği Muğla Kapıkırı Köyü’nde sona erdi.

TURMEPA’DAN ÇANAKKALE BOĞAZI’NA MAVİ NEFES!
TURMEPA, Mitsui&Co. Ltd. hibesi ve
İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle Çanakkale Boğazı için
harekete geçti. Çanakkale Boğazı’nın özellikle
insan kaynaklı tehditlerle karşı karşıya olduğuna
dikkat çekmek ve bu konuda farkındalığı
artırmak için Ocak 2016’da başlatılan proje;
Merkez, Lapseki, Eceabat, Gelibolu, Gökçeada
ve Bozcaada ilçelerinde 27 ay boyunca devam
edecek. “Çanakkale Deniz Aşıkları - Çanakkale
İçin Mavi Adım” projesi kapsamında ilk eğitim,
10 Ağustos’ta Çanakkale Limanı’na demirleyen
TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi’nde
verildi. İki eğitimden oluşan programa 40
öğrenci katıldı. Proje çalışmaları 22 - 26
Ağustos tarihinde muhtarlar ve balıkçılar ile
devam etti. İlk etapta muhtarların desteğiyle
yerel halka ulaşmayı amaçlayan TURMEPA,
22 - 26 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’de
Lapseki, Eceabat, Gelibolu muhtarlarına ve
Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifler Birliği
üyelerine proje detaylarını anlattı. Dört
farklı bölgede gerçekleşen eğitimler sonunda
65 muhtar ve 8 balıkçıya ulaşılarak proje
hakkında bilgilenmeleri sağlandı. “Çanakkale
Deniz Aşıkları - Çanakkale İçin Mavi Adım”
projesinin temel amacı, Türkiye’nin ve dünyanın
en önemli geçiş yollarından biri olan Çanakkale
Boğazı’nın karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat
çekerek yerel halkı bu konuda bilinçlendirmek.

DECATHLON MAVİ KIYILAR İÇİN TURMEPA’YA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
TURMEPA, Decathlon ile Aralık 2015’ten
beri gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk
kampanyasından gelen bağışları “Mavi
Kıyılar Projesi”ne aktarıyor. Proje
çerçevesinde 9 aylık bağış sayesinde
yaklaşık 270 bin litre siyah suyun, bir
başka ifadeyle 20 bin kilogram katı
atığın denize karışması önlenmiş oldu.
TURMEPA, “Mavi Kıyılar Projesi”
kapsamında atık alım tekneleriyle her
sene Ege ve Akdeniz’de yat ve turistik
tekne sahiplerinin uğrak yeri olan koylarda
milyonlarca ton sıvı ve katı atığı topluyor.
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TURMEPA GÖNÜLLÜLERİYLE
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

7 KURUM İLE KIYILARDAN
600 KG ATIK TOPLADIK!

Bugüne kadar 60 il ve 4 ülkeden TURMEPA’nın çalışmalarına
destek olmak isteyen gönüllülerimiz, bizleri takip ettiler,
birçok proje ve etkinliğimize katkıda bulundular. 2016 yılında
onlardan aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. Ekim
2016 itibari ile 5600 TURMEPA gönüllüsü, artık denize
ve kıyılara biraz daha yakın olacak. Yeni dönem itibariyle
Deniz Elçileri Topluluklarımız, TURMEPA’nın eğitimlerini
uygulayabilecek, iletişim kampanyalarına katılıp kendi projelerini
geliştirebilecekler. Üniversitelerde kurulan bu topluluklar özel
sektörde de kurulmaya başlanacak. Hazırlanan TURMEPA
Gönüllü Programı ile hedefimiz, ülkemizde TURMEPA vizyon
ve misyonunu benimsemiş dünya gönüllüleri yetiştirmek ve
topluma kazandırmanın yanı sıra gönüllülerimizi tüm etkinlik ve
faaliyetlerimizde “Aktif Gönüllü” statüsünde konumlandırmaktır.

Kıyılarımızda görülen kirlilik ve bu kirliliğin ekosistemde yarattığı
tahribata yakından tanıklık etmek, çözüm yolları bulmak ve
farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl 3 ilde 4 farklı sahile uzandık.
Kıyı Temizleme Hareketi kapsamında Dialog Semiconductor,
Eyüboğlu Kemerburgaz Koleji, P&G, Axa Sigorta, Aras Kargo, DP
World Yarımca Liman İşletmeleri ve Gitti Gidiyor ile İstanbul –
Adalar, Samsun – Atakent ve Kocaeli – Körfez kıyılarını temizledik.
250 kurum çalışanının katıldığı kıyı temizleme etkinliklerinde
toplam 600 kg katı atık toplandı. TURMEPA Ailesi olarak ilgili
yerel yönetimlerin işbirliğiyle sürdürdüğümüz bu etkinliklerimize
yılsonuna kadar kıyı il ve ilçelerimizde hız kesmeden devam
edeceğiz. Sizler de kurum çalışanlarınızı Etkinlik Gönüllüsü olarak
bu keyifli harekete dâhil etmek isterseniz gonulluyum@turmepa.
org.tr adresi sizi bekliyor.

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK KOMİTESİ’NE ÜYE OLDUK!
2013 yılı Nisan ayında Türkiye’de gönüllülük
adına önemli bir adım atılmış, Türkiye’de bir
ilk olacak Ulusal Gönüllülük Komitesi’ni
(UGK) kurmak için 22 katılımcı Ankara’da
bir araya gelmişti. Mayıs 2013’te kurulan
UGK, bugün eğitim, gençlik, çevre ve
kalkınma gibi farklı alanlarda çalışan sivil
toplum kuruluşları, kamu kurumları ve
BM temsilcilerinden oluşan bir platforma
dönüştü. Farklı çalışma alanlarından 17 kurum ve 5 bireysel
üyeden oluşan komite, gönüllülüğün tüm sektörler ve toplumun
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her kesimini kapsayan doğasını yansıtmak,
gönüllülüğün tanınmasını, güçlendirilmesini
ve yaygınlaştırılmasını desteklemek
için stratejik bir danışma organı olarak
faaliyet gösteriyor. TURMEPA olarak,
gönüllülüğün ülkemiz nezdinde tanınması
ve yaygınlaşmasına destek olmak, sivil
toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini
güçlendirmek ve her STK’nın aktif gönüllü
kazanımını artırmak amacıyla 30 Eylül itibariyle UGK üyeleriyle
tanıştık, onlara çalışmalarımızı anlattık ve UGK’ya üye olduk.

100 ÜNİVERSİTELİ, AKBANK ŞEHRİN İYİ
HALİ PROJESİ İLE GÖNÜLLÜMÜZ OLDU!

Akbank’ın geçtiğimiz yıl başlayan “Şehrin
İyi Hali” gönüllülük projesi kapsamında
bu yıl dört sivil toplum kuruluşu yan yana
geldi. TURMEPA ile birlikte Toplum
Gönüllüleri Vakfı (TOG), Yedikule
Hayvan Dostları Derneği (YHDD) ve
Hayat Sende Derneği el ele verdi. Her
STK çalışma alanları çerçevesinde önce 18
– 26 yaş arası üniversiteli gençleri gönüllü
olmaya davet etti ve ardından gençler,
ilgi alanlarına göre katılmak istedikleri
projeyi seçtiler. Proje kapsamında 100
genç 28 Eylül’de TURMEPA ile birlikte
Burgazada’da Madam Martha Koyu
kıyı temizliği etkinliğine katıldı. 130 kg
atığın toplandığı etkinlikte ayrıca deniz
ekosistemi eğitimi ve atölye çalışması
da gerçekleştirildi. Sanatın ve toplumsal
duyarlılığın birleştiği bu projeye farklı
STK’lar aracılığıyla toplam 500 genç
gönüllü katıldı. Gönüllü gençler, 26.
Akbank Caz Festivali kapsamında
Imany konserine ücretsiz katılma
hakkı kazandılar.

BORUSAN OKYANUS GÖNÜLLÜLERİ, GÖNÜLLÜ
EĞİTMENLERİMİZ ARASINA KATILDI
Borusan çalışanlarından oluşan Okyanus Gönüllüleri ekibi, 7 - 9 Eylül
tarihlerinde TURMEPA eğitici eğitimine katılarak ‘’TURMEPA
Gönüllü Eğitmeni’’ olmaya hak kazandı. TURMEPA’nın “Mavi Kuşak
Hareketi - İstanbul Boğazı Projesi’’ ve ‘’Küresel İklim Değişikliği ve
Denizlerimiz’’ konulu eğitim programlarına katılan 23 Borusan çalışanı,
üç gün süren programı başarıyla tamamladı. TURMEPA Genel
Müdürü Akşit Özkural ve Borusan Holding Okyanus Gönüllüleri
Lideri Serdar Özkaleli’nin açılış konuşmasıyla başlayan programın
ilk gününde, TURMEPA oryantasyonu yapıldı. Program, Birleşmiş
Milletler Gençlik Yapılanması (SDSN Youth) Türkiye temsilcileri
Cahit Teoman ve Şila Temizel’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”
başlıklı sunumu ile devam etti. Programın ikinci günü Uzman Psikolog
H. Fatih Dane katılımcılara pedagojik eğitim verirken, son gün ise
Mavi Kuşak Hareketi - İstanbul Boğazı projesi eğitimleri verildi.
Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara Borusan Holding Okyanus
Gönüllüleri İstanbul Lideri İlker Doğruöz eşliğinde sertifikaları
takdim edildi. Sertifika törenine katılan eğitmenler, aldıkları eğitimler
çerçevesinde kendi bölgelerindeki okullarda eğitim verecekler.
135

